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Exigido pela Frente Unica, na reunião de hoje,
deliberada, em definitivo, a situação dos a

no caso da sucessão rJresidencial

A A Z E
RIO, 22-A próxima semana trará, ao que se espera,

a solução definitiva de uma parte do problema da suces
são presidencial. E' o que se refere á execução do octó
logo com a creação da Comissão Mixta.

Deante das marchas e contra-marchas de certos ele
mentos das Oposições Coligadas, a Frente Unica, através
do sr. João Neves, resolveu agir de modo a liquidar em
definitivo o assunto.

O sr. Juão Neves pediu ao sr. Artur Bernardes que
c..nvocasse para amanhã, ás 14 1 {2 horas, o Diretoria
Central das Oposições.

Esse pedido foi atentido e na reunião será assenta
da a atitude, para que definitiva, afinal, de alguns elemen
tos da minoria, á frente dos quais se encontra o sr. Ro
berto Moreira, delegado do P. R. 1>.

O Diretoria Central terá de se pronunciar sobre se

aceita ou não participar dos esforços e dos trabalhos pa
ra dar ao problema da sucessão presidencial uma solu
ção patriotica e pacifica.

As questões a resolver nessa reunião são, em resu

mo, as seguintes:
a) Procedem as restrições apresentadas ultimamente

pelo P. R. P. ?
b) O sr. Getulio Vargas. como presidente da Comis

são Mixta, tem direito a voto desempatador?
Os creadores do octólogo e seus autorizados inter

pretes respondem, em termos precisos, a essas interroga.
ções da seguinte fórma:

a) as restrições do P. R. P. são de todo improce
dentes, porque b) o sr. Getulio Vargas não tem voto na

Comissão Mixta, e isso simplesmente porque o) a Comis
são Mixta não decidirá por votos.

Esclarecida assim, Iirnpidarr.ente, a confusão creada,
ao que parece preconcebidamente, para perturbar os hori
zontes e fazer acreditar em coisas que na realidade não
existem, o Diretoria das Oposições se pronunciará ama

nhã sobre aqueles pontos.
Estabelecida essa atitude, a Frente Unica pediu e ob

teve, igualmente, que íôss : convocada para o dia seguinte,
terça-feira, á tarde, a reunião plenária das Oposições
a im de que, tomando conhecimento da decisão do Dire
turio sobre ela se pronuncie em definitivo, homologando-a
ou modificando-a.

E, assim, o sr. [oãe Neves poderá transmitir, confor
me deseja, ao sr. Getulio Vargas, até quinta-feira proxi
ma, o resultado dos seus esforços para acomodar, den
tro de um ponto de vista alto e benefico ao país, todas ou

pelo menos as principais correntes politicas representadas
na minoria da Câmara Federal.

A voz 00 POVO Sem quaisquer

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel
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Notas <& Fátos A necrópole fterlancpcütane
Numa mêsa de café encontramos

ôatem um exemplar do "Di" e Noi
te" com as seguintes anotações á
margem do artízo intitulado "Dr. Ma
rio Carríího".
la.--juís: é palavra que. nesse

caso. se escreve com j mlnusculo,
mesmo no 'Começo de período,

2a.--••• réto no cumprimento
dos deveres inherentes ao

seu cargo: á louvaminha é fetaí
ao distribuídor de pães. e não ao

destribuidor de justiça.
3z.--Comunicativo: na ironia

do adjetivo o articulista tirou tam
bem a sua casquinha no couro á pro
va de vergonha do "moreninho"

4a.-- Data aniversaria: Dentro
da biotipologia. (em torno da qual
oscilam as variações individuais de
uma: raça) e depois de considerados
os elementos português. indío e negro.
e excluídos os dois primeiros. a ex

pressão usada seria assim substituída:
contagem de tempo.
5a).--no seio da sociedade

Iageana, que o estima e ad
mira: Isto agora é concorrencía
que o jornalista faz ao homenageado.
6a.-- Champagne ••• ! Mentira!

A' caninha com capilé--póde
ser que essa é a bebida usada. recla
mada e servida em festejos tiás,

Havia ainda uma anotação feita
ao último per iodo. Se bem que verda
deiro. esse reparo final é ímpublíca
vel.

empreendimentos alí l1aealízadose os

· o cemiterio municipal de Ita- túmulos. a:;05, 20; por 10 anos, 79; por
corobí é, inegavelmente, a mais Os nichos construidos em 1934, 20 anos, 9; perpétuos, 79 e a ti-
béla necrópole do nosso Estado. já contam 45 aforamentos assim tul, de translereucia, 36,Em igual

Com lindas ruas, simetricamente descriminadas pela duração dos periodo foram inlormados por esta

organizadas as quadras para sepul- mesmos: por 1 ano, 2;ror 5 anos, administração 743 requerimentos,
tamentos de cadáveres de adultos 29; por 10 anos, 4;por 20 a.ros, I tratando de vários assuntos,

e de crianças, numa magnifica har- 1; perpétuo. 3; e perpétuo por A renda daquela necrópole no

monia, fica-se a admirar o traba- translerencia, 6. mesmo período foi de .

lho insâno, produtivo e realizador No livro de registro de afora- 81 :490'S700, assim descriminada:
do diligente administrador sr.Ema- rnento de terrenos' já se acham de sepultamentos, 27:640$000;
nuel da Rocha Linhares, que do- registrados 243, sendo 20 para de exumações a requerimento, ....
tau de beleza aquele tristonho re- menores e 2.23 para adultos, com 280$000; de movimento de 0:

canto, ajardinando-o lindamente. seus .eguintes tempos de duração; ,[1 das, 680$000; de construções,
Visitamos ha dias a necrópole para menores, por 5 anos, 3; 3:518$000; de aforamentos de

das l'rês Pontes e ficamos mara- por 10 anos, 6; por 20 anos, 2; I nichos, 1:326$000; e de afora
vilhados com os trabalhos que ali se perpétuos, 6; e a titulo de trans- I mentos de terrenos,48:046$700.
executam com labor e afinco. ferencia, 3; para adultos: por 5

.

Novos plateaux se constróem --- ---

afanosamente, entre êles os desti- EXP � ,"o O IUnados ás Irmandades Religiosas, -
sendo que o da Irmandade do O C �-�nh a-O ,Parto já está concluido, ultirnan- �.
do-se agora o do Espirita Santo. Tragico ac�dente a bordaMedida humanitaria e de leal
alcance foi a recente iniciativa do da canhcneifr'8 coloinbia4
honrado e operoso prefeito da ca- � 's t· �!7ilI t',na II ' aa. ,� EWJl�� �

, naspital major alivio Januario de .� fl'GIII"
-

tnJ

Amorim, autorizando o sepulta- a9uas do P litlimavD
menta dos indigentes que morrem I

I

no Hospital de Caridade, desta ] l\(Iortos e: f�rid_os ,

capital, e a construção de um car-] ,�1ANA US, 21-· -Inf,ormaçoes arnda nao confIrmada�
ro funebre para condução desses noticiam. que a can,l;(Jn�lra Sat�ta Marta, quando realiza.
e de todos os cadáveres, cujas fa- va e-:cerclclos de artilha�la no no �utumayo, sofreu sérias
milias pobres. não possam custear avarl!s em consequencia de uma inesperada explosão do

- Morto a condução do seu ente querido canhão.
.. .

QUE DEVERAO para a última morada. � sUOltO. disparo dessa pe�a de guerra teria causa-

VIR DA E3A I'A pe IO au to- No dia 18 do corrente fez on-l do .aluda var,lús mortos e fendas entre a tripulação do
. ze anos que se verificou naquela navIO colombiano.

o!l1nlbus A -'-'do
RIO, 22-05 meio políticos estão vivamente interessados

;

_ " necrópole o primeiro sepultamento, S .oplnloes Ivergem quanto á causa da trágicaNa manha de ssbado último, d d d It ocorrencia.
em sab�r noticias da Baía. E' que por mais que se diga que a J

-

'I -f' d I
sen o a o a sepu ura o corpo

em omvi e, ven recu-se um e- d W Id V'
presença naquela capital do presidente da Fepublica, de ministros, sastre de veículos, no qual per-

o

Fsr.
a

c,mfiard leg�s.
do embaixador Osvaldo Aranha, do sr. Henrique Baima, presiden- d id J ' d 5'1 M' I oram ven ca os ate a presen-

eu a VI a ose a j va ala, d 4 '110 ;t t
'

te da Assembléia Paulista, dos srs. Lima Cavalcanti e Juarez Ta- f
. -

d B N' J
te ata . ..;. .sepu: amen os assim

- ' , , ,
uncionauo o anca aciona d iminados: d I I' d C I

-
, motivada apenas pela mauguração do edilicio construido d C

.

d I idad
escnrmna os. a u tos mascu mos, O sr � 1J"lIIlIl.nl d� P R Rvara, e , , o omercio aque a CI a e 42 f

. -

942
'

I - �.., 'ii U� • _
para séde do Instituto do Cacáu ninguem acredita. Políticos e jor- A' p" , ""8'30 8 e emmmos, , num tota -

•

f J d
'

d sucessão h
rua

r_lDcldPe, as , de 1784,'menores masculinos, 1281 PORTO ALEGRE, 21 -O telegrama que o sr. BOT-nalistas esperam, com Un(18, as razões que o tumor a .

d M d
-

,

I
oras, aproxima amente, um f

-,

1 J 45 num total de ges e e erros enviou a vários proceres do P. R. R., reiterandopresidencial seja rasgado na Bala. omnibus da Empreza Auto Via-
e emmmos.,

,

.

d -"

I '

dPeJo que se afirma o presidente da Republica apoiado _
....

desci 2.426, dentre os mesmos existem,
to o o seu ap?lo i:I coml�são centra dêsse parti o, e a mensagem,

'd '. çao \...atannense, que escia aque- 404 f't t' t d no mesmo se, nl t.ldo, dexPdedlda pelo deputado João Neves da Fon-rlor alguns aovernadores nortistas lea erados pelos srs. Llma Ca- I
.

'bl' d
e os ou na Imor os o sexo

r I'> '_ •
a via pu Ica, qlJan o procura- I' 307 f

.. toura, este U timo ali o a. entender que falava em nome da banca-valcanti e Jurací Magalhães pretende resu5C1tar o outubnsmo na d' d d
mí':lscU IDO e emInIDOS num

f d I d F f T r, va esvlar-se e uma carroça e I d 711 ca (;' era a ren.e umca, vieram escldfecer a Situação,pessôa do sr: Osvaldo Aranha·d,) d d'
. propriedade do sr. Henrique totaN emesm� perl'odo foram pro- apresentava confusa, de,hlte do manifes!o do sr Lindolfo t�elo se

Emhm aguardemos a IVU gação os Iscursos pronuncla- B -I· Ih"
o

d d' f
'

,

• r e
,

J' M Ih-' f"
lU smann, co eu a. vitima quP. cedidas 1.827 'exu,lIações assim I

o Iscurso que pro enu ao passar a sendana das Financas.dos no banquete que o sr. urdacl aiga
acs o ereceu, ontel!), ao sr-montava em sua blclcléta. José d

"

d 1 174 e
Não resta ag'Jra duvidas quanto '10 açastamento d-eG t I' V P lacl'o a Ac amação d SOl M" escnmma as, menares,.

d lf
'"'

I d P 'R R
" sr. Lin-e u 10 argas, no a

"
a I va i ala, apos o desastre, I 653 d ,1 71

o o �o ar o . . .

Até- porque o governador baiano em entrevista que conce- .

d -d f" d
adu tos ,entre as me:;mas

1 d d'd
am a coro VI a, OI mterna o f t- -t 't ndodeu ha dias aos jornais prometeu traçar o perfi o caD I ato H 't IM" I

.

d
oram el as a requenmen o, se

O E N·· �� O.

"
.

'

R 'bl' no Olipl a umClpa, VIn o a 6 de menores e 1 I de adultos e !J �Ideal a preSidente da epu Ica. falecer, horas após. - , .
- d d' V

J ' d 5 IM' d
as demaiS apos termmaçao e e l-

ose a , va ala era �a�a o .

bl' dl-d
.

A f'lh tais pu Ica os pe a Impremlt.
de elxa tres I os menores r.a Movimento de ossadas: en- OSorfandade. .

d d
.

traram VID as e outros cemlte-

PERDEU-SE, entre o trajéto rios, 25;foram retiradas deste para
do Restaurante Cascatinha e outros, 20; e depositadas deste em

o Estrela um pregador de nichos e outras :;epulturas, 56.
gravatas. Gratifica·se a quem o Foram construidos 562 cantei-

entregar nesta redação. ros côm e sem frontespicio e 22

LAGEANO

As novidades
CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

o afastamento

TRO
Distribuição de sementes

de algadãu
.

X _i� aa �_
gDvernatijhmi�es de Mi
lias e da Baia

BEL� , HORIZ,o_NTE, ,21 -o govêrnador Benedito
Vala�ares segUIra, no,pro�lmo dla .. 2, para a região do rio São
FranCISco, onde devera aVlstar�se com govêrnador Iurací Magalhães.

A Secretaria da fazenda e Agricultura do Estado acaba
de adquirir grande quantidade de sementes de algodão para distri
buir, que já se encontram a disposição dos lavradores catàri-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o bloqueio
---------------------� -------�------------------------�-------------------------------------------------------------

e Barcelóna
$ERA' AUXIL.IACO PEL.A �ITAL.IA

---�------------------------------------------------------------------------------------------------

o preSigente Azanã escapou de um atentado
PARIS, 21 -- No artigo que publica hoje no jornal >.dIJrw�':dt'.. i

"L'Oeuvre", a proposito do bloqueio de Barcelona pelos naciona
listas, a sra. Tabouis, diz que a' ltalia poria á disposição do ge"
neral Franco, para êsse fim. varios submarinos, e outras unidades
de guerra.

ROMA, 21 - O orgão semi ,oficial «Giornale d'Italia»,
foi infurmado pelo seu correspondente em Tanger que duzentos
aéroplanos sovieticos aterrissaram, em Barcelona e em Alicante.
0:1 aviões, explica o correspondente. são aparelhos de caça,
ticos aos alemães de típo "Heinkel", de 500 H. P., equipados ,',',A.' " .. ' """""'."'.

com quatro metralhadoras, e rodas movediças.
O mesmo jornal refere-se a outros supostos fornecimentos,

que compreenderiam varias aviões de bombardeio bi-motores, va

rias carros blindados, com mecanicos sovieticos para maneja-los.
A referida folha ainda publica uma noticia procedente

Alicante, segundo a qual encontram-se naquela cidade espanhola
numerosos oficiais e soldados de nacionalidade russa.

Azanã escapou de um
atentado

.
../

LISBOA, 21-A estação de radio de Malaga comunica: ;i\�
"A emissora de Correios e Telegrafas ao serviço da Frente!�; c>

Popular informou ás 10 horas de hoje que mensagens cifradas, ii.. ,,-',<;' "�"

procedentes de um navio soviético, que se aproxima á costa es-I >/,'> .','
;ii'

panhola, e captadas aqui, anunciam que dentro de algumas horas .Ji.i;i.; ,

chegarão a Barcel�n� cinco �avios russos carregados de �aterial -. Alto lá! Aqui não se passa!
de guerra m�dermsslmo, destinado as forças go�ernamental�,. tra- _. Mas se aqueles entraram, porque não
zendo, outrosrm, a bordo, gra�de numero �e aviadores so.vlehc0s. demos entrar tambem ?"Em Barcelona, o presidente Azana salvou-se milagrosa- __p__O _

mente, .de um atentado prep�:a�o por ele�entos fascistas. Estes Dr. Pedro de Moura Ferro Exlermi ..
conseguiram subornar sete milicianos govermstas, que se colocaram Advogado
proximo á entrada principal do edificio da Generalidaci, esperan· Rua Trajano n. I (sobrado) nadas
do que chegasse o presidente '\zana, acompanhado pelo sr. Com-
panys, presidente da Generalidad. Ao aparecer o carro em que "
ia o sr, Azanã, os milicianos subornados, abriram fogo. A guar-
da especial escoltava o sr. Azanã e o sr. Companys respondeu
rapidamente, travando-se vivo tiroteiro, que terminou sómente com

a morte dos sete milicianos. O auto em que viajava o sr. Azanã
ficou crivado' de balas".

As importações de artigos des
tinados á alimentação crescem

continuamente em volume e valor.
Nos nove primeiros mêses do

corrente ano compramos 815.056
toneladas no valor de 682.727
contos, contra 749.656 tonela-

, LANCHOW, 21-0s circu- das, no valor de 484.884 conlos,das ameaças mais �los militares anunciam que as tTO� em igual período do ano passagráves que pode-i pas do govêrno central da China do.
riam pai rar. Sô.:bre exterminaram mais de 4.000 co- Houve, portanto, o aumento

um POVO" munistes e capturaram cerca de de 65.400 toneladas, no valor
CIDADE DO VATICANO, 2.000 rifles, nos renhidos com- de 197.843 contos,

21 --Sua Santidade o Papa Pio bates que mantiveram contra os Por artigos as nossas aquisi-
XI recebeu hoje um grupo dI'! v�rmelhos nestes últimos dois ções foram as seguintes:
recém-casados aos quais falou dias. Trigo, 518.819 contos; azei-
manifestando seu pesar ante as Os bandos comunistas bateram te de oliveira, 26.896 contos;
noticias de que o Codigo Civil em retirada para os lados de azeitonas, 7.001 conlos; baca-

dOm 81C 1-11-O italia�o será f(�for�ado e de que Liang-Cheng, perseguidos de lháo, 36.370 contos; bebidas,
A

•

as cnanças ilegitimas terão a perto pelas forças centrais. 19.82 J contos; cevada, torre'acta
_

I
mesma situação legal dos filhos ou mate, 13.6 J 2 contos: frutas

�A�S��S�E�R���.A�N�IA�S��A�r�n�o�IBrincas e Garcia sí- legitimas. Sem criticar por isso .o Promotoria de de rnêsa, 28.524 contos; lupulo,
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor efícen. govêr.no italiano, o. Papa di,sse 5.099 contos; diversos outros ar-

I ndustria pastori I
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu� que ISSO representana um gólpe J O í nV i IIe tigos, 26.585 contos.

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- contra a Santidade da instituição Apenas houve redução na en- São animadores ()5 dados es-

rnínação de da familia e constituiria "uma das Foi nomeado Alvaro Maia trada de dois artigos: cevada tatisticos referentes á exportação
ameaças mais gráves que pode- para exercer o cargo de Adjunto torrefacta ou mate e lupulo. de prodútos da industria pastoril,Empresa de Fornecimento de Lenha, riam pairar sôbre um povo, sô- de Promotor Público da comar- Todos os outros acusam aug- nos nove primeiros mêses do cor-

bre um país". ca de Joinville. menta. . rente ano.

••••0.-------0••00-------0.0... Vendemos para o exterior ..
• • t 64.745 toneladas desses arti �

O C r e d I' toM u t u o P r' e d I· a I e gos, no valor de 380. J 24 con-

12$000 A CARRADA." ., tos.

á t did
. • • As remessas efetuadas foram

ser a en ! a com a maror ies ..
� .. as seguintes:

Banha, 22.890 contos; carne

em conserva, 48.577 contos;
carnes congeladas, 71 .380 con

tos; couro, 106.881 couros; lã.
40.745 contos; péles, 46.270
contos; sebo e graxa, 12.552
contos; xarque, 1.618 contos; e

diversos outros prodútos 29.283
contos.

.

Tiveram aumento nos nega-
o CIOS: carne em conserva, carnes

congeladas, couros, péles, lã e

xarque; e redução: banha, sebo
e graxa.

.

A diferença para mais apura-
da, em confronto com as expor
tações de 1935, foi de 84.763
contos, ou :f. 552.000.

Novos avanços
LISBOA, 21-0 enviado especial "O Secula", em Cua

tro Vientos, informa que as forças nacionalistas ocuparam ôntem,
além do Carcel Modelo, os súarteis de La Mont ana, o Paseo
de Rosales, o Paseo de San Vicente, a Plaza Espana e a Cal
le de Ia Princesa.

Lenha a

RS.

pa. alChegOU 8 es·

posa do sr.
casar... e mul-;Osvaldo
tipllcar-se Aranha

BERLIM, 22-0s empresti- RIO, 20 - Pelo hidro-avião
mos para casamento, concedido, Brasilian Clipper, da Pal1air,
pelo govêrno, beneficiaram qua- chegou ontem a esta capital, pro"
renta e três mil trezentos e se- cedente dos Estados Unidos. a

tenta e oito casaes, durante' os senhora Osvaldo Ara!':ha, esposa
três primeiros trimestres do cor- I d� nosso embaixador em Wa
rente ano. O numero total da- . shington, acompanhada de sua

queles emprestimos, a partir de gentil filha, senhorinha Zizi Ara
agosto de mil novecentos e trinta nha.
e tres, elevou-se. até agora a No aeroporto Santos Dumont
seiscentos e quarenla e cinco mil era grande o número de pessôas
quinhentos e vinte e sete. Do da nossa melhor sociedade que
total de casais, beneficiados, qua- aguardavam a chegada da sra.

trccentos e trinta e cinco mil qua· Aranha, estando presentes a sra.

trocentos e cincoenta e nove ti- Getulio Vólrgas, senhorita Alzira
veram filhos. Vêfgas, e ministro da Viação.

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

preço único de

A distinta freguezia
presteza pelos telefones.

1341

---------��----------

ALUGAM-SE quartos. Tra-

O combustível
tar pelo Ione 1436.

o que importarnos que consumimos

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

para comer RIO, 20-- Despendemos com

o aquisição de cornbustive], nos

nove primeiros mêses do corrente

ano, nada menos de 33 243 con

tos,
As entradas foram as seguia

res:

Briquettes, carvão de pedra e

coke, ! .040.795 toneladas, no

valor de 121.448 contos; gazoli
ua, 232.394 toneladas, no valor
de 114.980 contos; querosene,
63.365 toneladas, no valor de
41. j81 contos e oleo combusti
vel, 387.268 toneladas, no valor
de 57.234 contos.

Houve apenas no corrente ano,
em confronto com igual periodo
de 1935, redução nas entradas
de querosene.

Compramos agora menos . • . .'

13.465 toneladas, corresponden
te a 10.169 contos.

quatro rnil co
munistas

o femlnlsma 110 Esta
do da Rio

RIO, - 21 Está avançando, no Estado do Rio, o fer lO
minismo. Agora mesmo, em Cantagálo, as senhoras daquela cidade
fizeram uma manifestação de estima á senhora Clotilde Ktler Dias
da Nobrega, por motivo de sua investidura na catedra de vereado-
ra local.

Sucedeu ela ao sr, Ubaldino Huguenin, que renunciou o

mandato.
Não é esse um caso isolado. Além do de Angra dos Reis.

ha a assignalar a investidura da sra. Soares Filho, espôsa do ex

secretario do interior do Estado, no cargo de vereadora de Vas
souras, e, no de prefeito de São Francisco de Paula, a sra. Hones
talda de Moraes Martins.

Dentro de poucos dias, na capital do Estado, teremos ocu

panda uma cadeira de vereadora a sra. Lidia de Oliveira, la. su

plente do sr. Francisco Esteves, que renunciou o cargo.
A vereadora Clotilde, Keler Dias da Nobrega é filha do

sr. Acacio Dias, antigo prefe ito de Cantagálo.

Ir'
. "1.

'.'

M A·U

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A OREDITO MUTUO PFlE-
DIA L., destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de t $000 para cada sorteio

-a . extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e J 8, ás 15 horas.

Ferias
· � .
* Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo n" � At d d� � � eo en o ao que requereu
• • Orlandina SIlva Garcia, datílo-
• CREDITO .VI LJTUO PF�EDIAL � grafa da Diretoria do Interior e

• • Justiça foram concedidos '5 dias
••••••------0••------ de ferias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�� Fl'lllaes e- r- lr""'i� l::h..Ji')'·"'H?:nau JoinviUe Seo Francisco - Laguna - _ages ��� lJ L Mt"lstruario permanente ero Cruzeiro do Sul �

FAZEN�A�cÇãO de Secção de' Secçláo de �
Fazendas naclonaes e extrange'ra- i'�I"�:' i('rnoe FERRAGENS: MACHINAS: (��*jfJ\\1 Morins e Algodões Machinas de tlenericiat madeira� - \,
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas f,�Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros �'
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: (' ades,

I

�Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. f1Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, 1'I1.0tO 7?S 1'\'"
I �,,'�Lã em novellos e meadas > "ouça esmaltada - apparelbos de jantar -jalhe- electricos

t._'iabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmís-ces: i:o I
,.

,�kolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona r
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
l�oslhas e guarda-napos .

Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhães FORD P -ças, ':Í,xes-
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

� Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G\.-ODYER �� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacíonaes e extrangeiras Material electríco em geral �

� Empreza Nacir;.:)nal de I'�av,:;g�,""ç;ào "-Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Ri'tc� rVJariaH � Fabrica de Gelo "Rita rViaria" - Estale!ro 'Arataca" �
O�P�VAV�Vg����:��������������;M���l���������������V���§

��ilt••••---�---••••

��� Atentae em I �
•

. -=-s_ �
• i
o •
• &1\

�

�..J1er!t\,..� de PUm •
"

-- gencga uU II n
fi

I blicaç�es, com séde em São Paulo;

I 'é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente no 112 •

Galeta

Aovogados
I Accacio Mo .. j

•

reira tem seu escrip-

Indica:
�...,._•••• _ ......r;_J!;,.......,.._...__

!
0,
")

Dr. Rica
Gott:smé
Ex -chcle da clinics do ,à
tal de Nürnberg, (P.lIressor
Indórg Burkhardt e Professor

Elwin Kreuter)tó. io de advogacía á rua I I Especlallsla em cirurgia
Visconoe ce Ouro Preto geral

11. 70. - Pho,IP�. 1277.-

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. �edro de Moura Ferro 1
I

Advogado

lorlol08 proprloB, IrQI voz:-l
por 8lmana, iodas as 6�gun·
dai, 'der�i11il a aElxes6·fsirau,

Formídaveís

EXtra9ão com olotma da cr1siai.

A t ....ax a I
.

ri� lIilh tIIÍ honestidade, pois, os ser
tillflJ jãü pi'Gti�l1chuio8 p©l� pcrt'o.

IVled�cos18./9",:5].)�.��:J'J
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280 :552$9 7O

k.t.L.i:.l1 A L,,-. i Y3J
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES A�SUMIDAS�EM
SINISTROS PAGOS EM J 935

1935

(Curso de especíàliu:ç&o em

wolt�tias de �euhol a:;)
<\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !ai'�e -. Cf}nsultorio:
ANITA GARIBA[ DI, 49

•

I
Dr. Carlos Corrêa

•

II Ap,entes! Sub·A�entes' e Rewui&doreli de
�

ll"l;i�'i�s�[eM, lodol o(Eltadol
r:a Br�ll�t !10 Unigu�( e nas prlrwliiJ�ljs praçae e$t�r�m.'e�r�8.

;e....�t:ntes em F rorranopot rs :

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do HospitalCampos Lobo & Cía. •

• •
G Rua Conselheiro Mafra" 35 (sobrado) C�íXa. Postal. '19 •
• TrrFFONE N IOR3 ["-ln.TrllC "fr' fU'}'"' �
G �
• Escritórios e�ll Laguna e ItajDaí G
• fi
" Sub-Agen.lces em S.lJmenaU e Lages •
� �
.O��.ill�;��----- -:�.-.....�-_·_-----�.G��GGGeii ----------

Chevrofet
O . Vende-se, por preço deeseJ� .c�ncerta O ocasião, um automovel che
seu radio. Procure o vrolet de 6 cíl:ndros. em
sr: BOllzon, á rua Padre perfeito estado.
MlgueHnho, que será plena- Tratar no Largo 13 demente satiSfeito. Maio n. 2 I .

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

operações de plastica

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

das 1 5 ás i 6 112 horas.

TELEF. 1.285

RE5IDENCIA- Rua Este
ves Junior N, 26

TELEF. 1.131 _I
--

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica [de crlan.
ças e adultos

Consultas diariamenle das
4 haras em diante

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Dr. l\lIiguei
':::'II

• n

k'�(::>abald

R<!siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57'

FONE-1524
·B

ANALiSES

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

•

das 13 ás 16 h('1<15
Pela manhã:

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

1 elelone. 1595

1 1 NOF 5MO, nas ai

espirituosas anedotas, histo: idaS
cornicas para rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

a nova revista editada pela S,
A� A NOITE, do Rio de }l-
neiro.

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLlVERA

Curso Je especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

'VENDEM SE duas casas no
distrito «João Pessôa.
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 LargoGeneral 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 deverão

entender-se com o proprieta
no.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

,.ENDE--� p-

,_ .•_- H.l_',.vilA
bôas acomodações para pe
quena familia.
A tratar com o seu pro-

prietr -DELGARDO WEN
DB:P N, no Largo 13 de
MaI( R�, 7.
-- � -----------

V
-

.e uma bem monta'd;
ALol AIATARIA no distri
to de JOã.O Pessôa (Estreito).

Melhores mformaçõe3 nesta re

dação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A OAZETA-HoIJQ1I\Jpolis, 23�11-1936

IPrefeitura do munlctplo de
,S. Joaquim da Costa da Serra
Balancete da receita e despesa referente

ao mês de Outubro de 1936

Receita

a Imp. de Indust. e Profis. e Pato de
Bebidas e Fumo 1 :G68$500

b Imp. Ced.ular s(a renda de imoveis

ADMltJISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

I

I
Milionario duas vezes!

o reparte da Loteria Federal do Brasil, para o

grande sorteio de rsata]. veio destinado a enriquecer
Florianopolis !

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

distribuídos.
10. premio DOIS MIL CONTOS
20 » MIL CONTOS
30' » QUINHENTOS CONTOS
40' » DUZENTOS CONTOS
50' » CEM CONTOS
60. » CINCOENTA CONTOS
70. » CINCOENTA CONTOS
e mais 4.355 premias díversos na valor de

DOIS MIL, 2ENTO E NOVENTA CONTOS. Ao

I todo, SEIS MIL E NOVENTA CONTOS EM PRE
!\1IOS !

I Bilhete inteiro
Vigf'ssimo

Desejando, sirva-se V. S. nos telefonar e
teremos o maior prazer em mandar á sua residen�ia
sem nenhu� acr�scjmo, mesmo que nos peça só�
mente um vigessimo.

rurais

d Imp. Territorial Urbano
e Taxa de matadouro e gado abatido
f « «Emolumentos

Saldo que passou do mês de Setembro

RENDA TRIBUTARIA

350$000
18l!l>ooo

RENDA PATRIMONIAL

a Aforamento e locação de Terras
b Transferencias de Terras

RENDA EVENTUALSalão Prog("es�o
Rua Felipe Schmidt, 5
Telefone 757

a Multas
b Cobrança da Divida Ativa

---- --

,--, .

.(

Saldo qüe passa para o mês de NovembroCasa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Despesa

a Subsidio ao Prefeito
c, di e, f, g, m) Vencimentos dos fun-

cionarias internos

� Perce�tl\gens a EXatores municipais
J Matenal de expediente .

k Publica�ões, impressão de leis e átos
oficieis

I Correspondencia oficial e serviço tele
grafieo

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixe.m de ir ao V ispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis-
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro INSTRUÇÃO PUBLICA

a Subvensão á Escola Normal Primaria
C Alugue! �e casas para escolas muni

cipars
d Aluguel de casas para escolas estaduais
e VencImentos e subvenções a professo

res municipais
f Material para alunos pobres

LOJAS

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU
HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL

a Assistencia a indigentes
b Sepultamento de indigentes
g Subvenção á caixa escolar

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRIeOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - Côrt. firme.:)
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 estranjeíros)
----0----

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

DESPES.'\S POLICIAIS

a, b Vencimentos dos lnsp, de Veícu
lo� e Careeieiro

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

a Const., reconstr, e conservação de
vias públicas, inclusive rua'! e

bemíeitorias
b Veículos, ferramentas, etc..

Pa.gamento da DIvida Pública confor
me Lei n. 4 de 4 de Junho d� 1936

AUXILIOS DIVERSOS

a Aluguel de casas para estações tele
graficas

a Vencimentos do 2i fiscal aposentado
BALANÇO

Escreva, hDJ�ê mesma, I PATRIMONIAL
a Limpesa do cemiterio da Cidade

I b Limpesa �. c�nservação dos proprios
mumcipan

-

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 contratarem anuncias 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 Blumenau - BLUMENAU

EVENTUAIS
a Policia
b Despesas event'Jais

PESSOAL INACl IVO

-'-

5

2:775$500
98$100
66$000
25$000

NOTA:-Os documentos que se relacio�am com o presente ba
balancete estão arquivados na tesouraria desta Prefeitura,
á disposição de quem os queira examinar.

São Joaquim, 31 de Outubro de 1936.

.flrquimedes de Castro Farias
Tesoureiro municipal VISTO

Gregorio Cruz
Prefeito

---�--

16:953.699 A avia ão é r����������x�!1 . � Nicolau C. Spyndes �
uma Clencla ��

e ��
• � Kiriaqui N. Spyrides �

As bases CI- � participam aos parentes e �
en tíficas das � pessôas de suas relações �
construções � que sua filha .f/nastacia �
aeronáut icas � ajustou nupcias com o �

� sr. Apostolo Paschoal. �
4:613$100

.

Não passo? de �o�o desaperce- � Flopolis, '15- 11-1936 �
bld� entre nos o ultimo congresso � �::;;eoo�rs.:oo�� �realizado em �erli?I' no qual to- � � Anastacia � r,"

I
maram parte CIentistas contempo- W � � �

84$000 râneos, q.ue se preocupam com o ��!'#.:� e i\s::*:�
51 $400 135$400 des�nvolvlmento da aviação e,. es- � Apostol O

I�pecialmente.da construção de aviões � , �
firmada em uma base cientifica.O � NOIVOS �
congresso foi animado por interes-I 1G������i!E

di
.

il\!'#.:��!����r���",�santes iscursos, nos quais os téc- I
". IY'

83$100 nicas de renome internacional fi � Vva. CathlJrln, Paschoal �
262$300 345$400 zeram surpreendentes revelaçõe: � Apostolo, participa a �

22:047$599 sob�e?s últimas conquistas da ae- � seus parentes e pes- �
ronáuhca e sobre os rumos a se � sôas de suas relações �

10:658$039 guir nesse importante campo de � O contrato de casa- �
atividade. O prof. Millikan, sábio � menta de seu filho �
norte-americano, externou-se Ion � Apostolo com a se- �
gamente sobre os projétos amen- � nhorinha Anastacia �
canos, chegando á conclusão de � Spyrides. i�que os modernos aviões norte-ame � F r 15 i I 936 �
ricanos, cada vez mais se asseme � po IS., - -.-

•

���������oo��
lham uns aos outros pelo formato
externo, dando a entender que o �.����������

problema das linhas exteriores está Dr. AR M I N 10 I
por assim dizer praticamente resol- TAVAR ESvida. Resta apenas, segundo a

opinião do cientista yankee, apro_- I ESPECIALISTfi EM MOfundar ainda mais os conhecimen
d

' .

di " LESTIAS DE OUVIDOS,
99$400 2:191$100

tos os caracte.nshcos aero inami-
NARIZ, GARGANTA, CA-

cos, que contnbuam para o me-

lhoramento das perfomances dos BEÇA E PESCOÇO

aparelhos.
Falando tambem sobre questões

relacionadas com o vôo estratos

férico, o orador declarou que se

coloca entre os que procuram os

limites econômicos do vôo estra
tosférico em linhas dirétas, sem

1 :000$000 escalas intermediarias, não inferio-.I46$000 1:989$000 res a 1.600 a 2.400 kms. Tra
belha-se ativamente nas fabricas CONSULTAS:
de todo o mundo, no sentido de d 1 O· 1 2 ha! ás oras
solucionar o problema do vôo re- e das 16 ás J 8 horas
guIar, para o transporte de passa
geiros, nas regiões estratosféricas: I'. Residencia: Hotel Gloria

35$000
O engenheiro alemã?, dr. Gas I (an�igo La Porta)

terstaedt, concentrou o interesse da
assistencia na exposição detalhada _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
do motor Junkers, especialmente ����������'!'
construido para aviões e movido
a oleo pesado.

220$000 A fabrica Junkers desenvolveu
três tipos desses Flugdieseímoto
ren, aumentando a força motriz
gerada por litro de essencia, isto
é, por oleo pesado, em vez de ga- (Soe. Coop. Resp. Ltda.)
solina, de 28 para 42 HP.
A' fabrica Junkers cabe tambem

a primazia de ter conseguido di
minuir, em seus motores, de I para

4:597$900 5: 1 09$460 0,5 kgs. o peso correspondente a
Capital

cada unidade de BP, obtendo as
Reserva

.
'

sim o aumento da força por motor- RECEBE DEP�SITOS
J
até 1.500-2.000 HP.

Estes possantes motores, porém,

55$000
são de5tinad�s � fins especiais por
quanto a maiona dos motores [un-
kers géram 650 HP, oferecendo ele Lin:titada 5'1. ala.
aos aviões trimotores, tais como C,C. A"1�oPrevi06·1. ala.
os que são usados com pleno exi- Prazo FIXO 8'1. ala.

89$300 145$300 t? pelo Sindicato Cond. r na Amé- --=ooiiiiiilíiiiiii�·;m;;;--iiliiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiiiiiiiiiill
.

fica do Sul, uma força total de P IANO vende-se,cêrca àe 2.000 HP.
P?r preço baratissimo, um

plano usado, á Rua Esteves
Junior, n. J 20.

1:534$700 OVEIS- ven-
---------

M VENDE--SEd�m-se. por motivo de no local Caiacanga, (Ba-
vragem, novos e moder- se da Aviação Naval),

nos; um dormitaria de casal uma grande chacara, .com
110$000 e uma mobiHa de sala de jan- pomar, duas casas (uma10:658$039 taro grande e outra pequena) e

22:047$599
Vêr á Rua Conselheiro Ma- engenho de farinha. Tratar á

_iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I fra, 71-A. rua Tiradentes n. 16.

450$000

1 :290$000
244$400
2$300

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

especialidade, com sa

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

105$000

900$000

17$000
26$000

10$000
5$000

20$000

J 36:700$000
56:424$498

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

461$160
50$400

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

56$000

PABAHDo 05 �1ii

SEGUINTES JUROS:

195$700
1:339$000

", ..

".k"f"" ,;;;.,.. ....�'"
..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RE I G DO
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ento outubrlsta'o
•

"I

RIO,. �2 - Regressou hoje a tarde, acompanhado
d� sua comIt�va e do ministro Oswaldo Aranha, o pre
slde�te G�tuho Va�gas. Na Baía o chefe da Nação pro
nuncIOU, díversos dlsc�rsos, sem significação politica, tra
tando Unicamente de ínteresses economicos e financeiros.

Numa das suas orações disse o dr. Getulio Vargas:
. nSe�hores: o regímen instituído pelo movimento re

vo}uclOnano de 1930 trouxe ao país melhorias incontesta
veis, tanto de ordem economica como política. Por toda
par�e. lançou sem�ntes fecundas de renovação, que vêm
fruh�lcando, pr?mlssoramen!e. Praza a Deus multiplicar
a ótima colheita e conduzir os acontecimentos de fórma
a fazer generalizados e duradouros os beneficios,
,

Por longos anos, o norte viveu esquecido e desa
judado, entregue aos proprios recursos e atravessando
periodo depressivos, em' luta com os flagelos da natureza
e a. esc�ssês de meios:, Fiel ao sentido profundamente
nacionalista d.a rev.oluçao de outubro, o governo prestou
consta?te assístencia e. levou auxilio a todas as regiões
do pais, sem preíerencias ou exclusivismos. Constrindo
portos, abrindo estradas, realizando custosas obras de se.

açudagern e irrigação, restituiu á produtividade uma vasta Fez anos ontem o sr. generale fetirl zona do territorio nacional. reformado Acastro Jorge de Cam
..

Para con?egu.ir tudo isso não precisou ir ao es- posotranjeiro tomar dinheiro de ernprestirno ou esperar pelo
braço do trabalhador importado, Valeu-se dos recursos enzern nt-105 HOJE
nacionais e confiou na ação do homem brasileiro filho \. h L d Zomer,._

.

, . a senrlorm a our es
destas regioes abençoadas, enrijado pelo clima tropical f'lh d J - I" Zomer,',

I' .', 1 a o sr. oao nacro
inte ígente e empreendedor, feito ii imagem da propria Ot

'

S h' fI
t b

. o sr, avio c le er;
erra, exu erante e Impetuosa H' L ' C d

T hd· o sr. ennque U1S or ova,estemun a o vosso esforço, concito-vos a prosse- t I f' t '

.

d f I
. e egra IS a,

guir fseltm ,(

es a et�lmelnt�s d�o trabalho empreendido. Não o menino Dalmiro, filho do sr,
vos a ara o es rrnu o m íspensavel E como não póde A it M f

..

d
h b Ih f

. , gapl o ara, cormssano e
aver tra a o ecundo sem ordem, podeis estar certos de 1"._

di T
. po reia:

q�e ?ao me irei sacn I�IOS para garantir a tranquilidade o sr. Carlos da Costa Perei-
publica, como o tenho feito até aqui. ra, brilhante literato residente

Devo, porém, lembrar o momento de apreensões Que em São Francisco.
a�r�vessamos e � necessidade que se impõe a cada bra-
slle�ro de prevenIr�s� contra as a�itações estéreis, campo

NOIUAClO

íertil para as ambições dernagogícas e porta de facil aces- C h
.

h J)' t T·.,.

tid
'.

dos I
, . om a sen onn a \l le a nn

so as mves I as cnminosas os Inimigos das instituições d d S d Jr (Ih d-
Na hora presente, os homens de responsabilidade pú: ,a et Td ecf.I,S ld ali'

o

sr't tcomer-
blí

_

id
cian e UI I a e I, con ra ou ca-

lca nao po em nem devem esquecer que as questões de t I V'
.

natureza economica e os imperativos
-

da ordem social so- �a�en,o
o sr.

Man Ig�esc-
via-

brelevarn ás preocupações méramente politicas.
jan e aa casa ayer la

Só um am�iente de serenidade e muito respeito, re Ajustou nupcias com a senho-
?ultant� do. acordo d� vontades e do apaziguamento de rinha Roddfina, filha do sr. Ro

mtranslgenclas. pessoais ou partidarias, permitirá resolver, doIfo Paulo da Silva, o sr. Afon
sem abalos.peng?sos, dentro dos quadros legais, os pro- so Hostin.
blemas maIS delicados e urgentes imediatamente lig2.dos
ao progresso e á tranquilidade da Nação.

. EHLArE

,F�lando aos baía�os para ser ouvido por todos os Realizou-se, sabado, o �nla('e
brasileiros quero reafirmar a r.tinha fé nos destinos da ;natrimonial d'l sen�lOrinha Nair
Patria. Castro, com o sr. Leodegatdo

Pisar esta terra, berço da nacionalidade é sentir con. Bouson, funcioaario postal.
fiança no futuro».

'

o presidente Getulio Vargas, apregoa a ex

celencia do regime ínstituido pela reVOlução de
30, exaltando os seus incontaveis beneficios

Ir Devo, porém. lembrar o momento de apreensões que atravessam::::lll-- Na hora presente, os homens de responsabilida�e públic.a não pódern nem

II
neces�idade que Se, impõe a cada brasileiro de prevenir-se contra as agitações II devem esquecer que as questões de �atureza ecunomlca, � os imperativos da or-

�stére�s, cam'p� fertíl para as ambições demagogicas e porta de íacil acesso ás dem social sobrelevam ás preocupaçoes meramente politicas.

I Investidas cnrmnosas dos inimigos das instituições. _J
Só um ambiente de serenidade e mútuo respeito, resultante do acôrdo

��������������������������������
de vontades e do apaziguamen�o de intransigencias pessoais o� partidarias, per·

..

.- mitira resolver sem abalos pengosos, dentro dos quadros legaís, os problemas
Nossa V Ida mais delicados' e urgentes imediatamente ligados ao progresso e á tranquilidade

II_da_Nação.AH1VER5AR105 _

A GAZETA
�����������- , ,

voz 0·0 PO

Dr. 1hiers Fleming
Aniv�rsariou-Re ontem, o sr.

dr. Thiers Fleming, engenheiro
chefe do Serviço de Fiscalização
das obras do porto de Laguna,

A v o

I

•

II

II

-

e

a

e

..

e

5,
,

U·

a-

)e
,

I

..

o

e

a

s

s

o

-

-

-

.

.t

7te. Romulo Colonia

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas,
o soberbo filme da Ufa-joanna
d'Are, com Angela Salloker e Comemorando-se, na quar-
Aribert Wasker. ta-feira, o dia de Santa Ca- A Casa que mais barato vend
CINE IMPERIAL, ás 5, 7 tarina, padroeira do nosso

e 8,30 horas,Buck Jones em Sen- Estado e da Arquidiocese
da sangrenta. barriga-verde grandiosas ícs
CINE ROYAL, ás 7,30 ho- tividades religiosas hornena-

ras, Haroldo Lloyd em Haroldo gearão a venerada e querida
tapa-olho. Santa.

CINF. ODEON, o lider, [oca- As comemorações obede-
liza, ás 7,30 horas, Princezas cem ao programa abaixo: O célebre bandido Henriqu
da fuzarca, com Joan B!ondell A's 9 horas, solene mis. Bozzano, que, ha poucos rnêse
e Glenda Farrdl.' sa de Pontifical, por s: excia. conseguiu evadir-se da cadeia p

R
- revma. O sr. d. [oaquim Do- l blica de São José, sendo capturDo norte da.

_

epubhc� Cht-, mingues de Oliveira, na qual do dias após, será remetido ho
gou o sr: .capItao Euchdes de tomarão parte, além do re

Castro, oficial reformado da For- verendissimo cléro associa-
para a Penitenciaria do Estado

ça Pública. ções religiosas da 'Catedral. onde cumprirá a pena que lhe fo
'mposta.

Foi tambem organizado
especialmente um côro de

Sra. João Alcântara da musica.
Cunha A' tarde, saíra da Cate.

Vem apresentando sensiveis dral, em procissão solene a Adão Agostinho Jacques e Joãmelhoras a exma. sra. d. Her- imagem da nossa Padroeira, Manoel da; Silva, foram prêsosmengarda Seguí da Cunha, vir- em que tomarão parte todas recolhidos ao xadrês da Polici
tuosa esposa do sr. João Alcân- as Irmandades, Associações Central, porque esmolavam na
tara da CU,nha, chefe do Tr.afi- e demais entidades católicas ruas centrais da capital.
co Telegrafico de Santa Catarma, a saber: Colégio Coração de
e, que, ha dias, foi submetida a Jesus, O. E. A. São José, Examas
melindrosa intervenção cirúrgica P. Anchieta. Asilo de ar- esco Iares
n? Hospital de Caridade, onde íãos, Juventude Católica Fe-
ainda, se encontra em quarto minina, filhas de Maria, As- Em todos os estabelecimento
particular. saciação Santa Terezinha,

I
de ensino primario do Estad

Damas de Caridade, Apos- procedem-se, nesta semana, os exa
talados do Monte Serrat, São mes do corrente ano letivo, bem
Luís, São Pedro, Congrega- como nas Escolas Normais Prima
ções de N. S. das Dôres. N. rias e ·Secundarias.
S. do Desterro e Bom Con-

E
.

seiho, Irmandades do Monte XC r U Ido da
Serrat, N. S. da Conceição, Força Pu"bll·caParto, Rosario, Espirita San-
to, S. S. Sacramento e Pas"
sos. Devidamente escoltado,e acom

A imponente procissão pallhado do oficio n. 1520, do
obedecerá o itenerario do comando da Força Pública, fOl

costume, a saber: Praça 15 apresentado, sábado, á Policia
No Hospita� de Caridade fa. de Novembro, (lado do Pa- Central, o. ex-soldado Antonio

leceu Luís Alves da Costa. lacio do Governo), ruas Fe- R?dolfo PaIva, excluido das fi

lipe Schmidt, Deodoro, 28 leJras daquela corporação militar
Nesta manhã faleceu. após de Setembro, Ar .::iprestes Q t

ser submetida a operação no Raso- Paiva, Araujo Figueiredu u.aren a ca�as des ...

pital de Caridade, a graciosa Padre Mi�uelinho, Anita Oa- ti uld�s por �Iolento
menina Dulce, filhinha dileta do ribaldi, Avenida Hercilio Luz, I ncend 10 !
distinto conterrâneo sr. dr. Ur- rua Tiradentes, praça J 5 de
bano Müller Sales, membro da 'Novembro e Catedral.
CÔlte de Apdação do Estado.
O sepultamento do SE-U corpo

realiza-se, hoje, ás 16 horas,
saindo o feretro do Hospital de
Caridade para o Cemiterio Pú
blico.

FLORIANOPOLI3, Segunda-feira, 23 de Novembro de 1936
Sra. dr. Tomás Woods
Passou ontem a data aniversa

ria natalicia da exma. sra, d.
lndia Fernandes Woods, esposa
do sr. dr . Tomás Woods.

'Dep, Etnilio 'Ritzmann
Festejou ontem, a passagem do

seu aniversario natalicio o sr. de
putado Emilio Ritzmann, presti
gioso politico no oeste catarinen-

Festa de Santa SENHORITA I Acompanh
a Moda

Catarina
Casa. Macedonia

comprando suas Bolsas e Cintos n

6 TRAJANO 6

Bozzano
irá para aPe
nitenciaria

RE5TA6ELErlm EHTO

Falsos men

digas ...

E'ALErlmEHT05

No J-fuspital de Caridade, fa
leceu a exma. sra. d. lVlaria Can
dida da Costa Linhares, cujo se

pultamento foi feito ás 16 horas
de ontem, no cemiterio da ir
mandade dos Passos.

OUTRa5 I?ARTEm Em' Coqueiros faleceu a sra.

Zeferina de Oliveira Costa. O
corpo foi sepultado no cemiterio
local.

�A.A. da Luz Fontes (reeleito);2'
secretario-Hans Buendgens; l'
tesoureiro-Eduardo D. da Silva;
2' tesourtiro-Wilfredo E. Curo
rlin; orador-Rubens de A. Ra·

, "

mos (reeleito); representante juntoSábado ultimo, as 17 horas, ao Conseiho Técnico-M.Iton
re?lizou-se na Faculdade de Di- Leite da Costa; bibliotecario-

va.

relto de Santa Catarina, uma ses· Jorge Ed. Ritzmann.COMISSÃO
são ordinaria de Assembléia Oe- SOCIAL: Francisco de Sales dos
ral, para eleição do Diretorio Aca- Reis, Anisio Outra e Alvaro Mil-
dêmico e orgãos consultivos, veri- len da Silveira. COMISSÃO CI. Vindo do Rio Caçador en
ficando-se o seguinte resultado: ENTIFICA: Vitor Lima, A. Va· contra-se, em FloIÍanopolis, adis.
DIRETORIO: Presidente- cela e Vicente de Souza. CO- tinto oficial da nossa Força Pú

Elpidio Barbosa (reeleito); l'vice- MISSÃO BENEFICIENTE:Al. bI:ca, sr. tte. R"mulo Colonia,
presidente-Virgilio Gualberto;2' fredo Barbosa Bom Celio Pereira que exerceu, durante algum tem

vi�e-presidente-Celso Mafra Cal· Oliveira e João A,'Nogueira Ra- po, as fU'lções de delegado espedcua de Andrada; J' secretario- mos. cial naquele municipio.

Centro Aca
dêmicoXI de
Fevereiro

Dep. ldalecio Arruda
Viajou ontem para Lages,

acompanhado de sua exma. fa'
milia, o distinto conterrâneo sr.

deputado lnda!ecio Arruda, líder
classista na Assembféia Legislati-

rHE6Am UH5

S. LUIZ DO MARA
NH."\0,22 - Manifestou-se ra

vila operarÍ<l do bairro de Beja
Lira violentissimo incendio. Qua-

I renta casas foram destruidas pelo

I fogo, ingorando.se ainda a Causa
do sinintro.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
C)AFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

oi ..
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