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,0 50lução õo ca50 ào 5uce5são presi�
àencial .A A T A

Proprietario e Diretor Responsavel .lAIRO CALLADO

III I Florianopolis, Terça-feira, 24 de Novembro de 1936 I NUMEHO 634

RIO, 23�O «Correio da�anhã» publica as seguintes ������������������������������������������
notas politicas: A VOZ DO �OVO 5

.

I· Õ
«Entre paulistas, mesmo, os discursos da Bafa eram

- ..- em quaisquer Igaç (3S

interpretados como a conjura definitiva, no sentido de ser

tratado o problema presidencial, só depois de cinco de
janeiro. Recebia-se, porém, essa atitude, com resolução Ar�O
assentada, já, de que São Paulo não permitiria a imposi- -
ção de qualquer candidatura, pelo Catete. Agora, tambem
São Paulo saberia, fazer render seu voto...

O presidente Getulio Vargas não tratou na Baía e

não tratará aqui sinão depois de janeiro do caso da su
cessão presidencial.

Cumprindo o espirito da Constituição Federal, entende
qll� os governadores e ministros, que quizerem ser can

didatos, terão de vir para a planicie. Renunciarão GS car

gos e disputarão a escolha com os demais, que não eram Rio, 23--A Cíimara havia aprovado, ha dias, um requerimento de

governadores nem ministros. iniciativa do padre Câmara, e com mais de 160 assinando uma

Querer alguem disputar a sucessão ainda instalado comisão íórmada de um representante, por bancada, para dar o

no govêrno dos Estados, ou nas cadeiras ministeriais, acha cumprimento de bôas vindas ao sr. Osv?lldo Aranha. Dando como

O sr. Getulio qlle seria um atentado á Constituição e uma aprovado o requerimento, o sr. Antonio Carlos declarou que �

volta ao passado. rllesa aguardava a indicação dos membros dessa comissão, pelas
Sabemos, ainda, que o presidente da Republicá tem d:ferentes bancadas.

declarado, por mais de uma vez, que não tem candidato E ficou esperando, até que chegou, o nosso embaixador
nenhum, que nem chegou a pensar em nomes, que só no em Washington, sem que ao cáis aparecesse aquela comissão de
momento oportuno opinará. Mas opinará no sentido de 22 membros, alem dos represent .ntes classistas.
evitar lutas politicas que fatalmente degenerariam em

--------

perturbações da ordem pública. O seu lema é ordem e le-C L-.I E�ARA'galídade, esta subordinada á primeira, quando tal situação -- �
se fizer necessaria».

politicas.

A FALTA

RIO, 23 -- o juiz federal da secção do Estado do
Ceará, em data de 20 do co (rente mês, ás 10 horas da
noite, endereçou ao ministro Edmundo Lins, presidente
da Côrte Suprema, o seguinte telegrama:

«:ortaleZ1. 20 - EX!1io. sr. presidente da Côrte
Suprema=Requeiro á Egrégia Côrte Suprema providencias
constitucionais para que o sr. governador do Ceará
atenda á requisição do juiz federal para ser apresentado
em Juizo, o condenado condicional Francisco Pereira de Oli
veira e dos documentos por onde se verifique a obrigação
do "sursis", como requereu o sr. proc urador da Republica,
por ter sido a apresentação sonegada pelo chefe de Poli
cia, pelo secretario do Interior e pelo governador, afim de
aplicar ao acusado o julgamento que fôr de díreito.»

ATRAZAOO O ministro Edmundo Lins, a quem foi presen e

o telegrama, mandou autua-lo, e como se tratasse de in-

DE TROCO na propaganda tervençãoserádistrib_uid_o._.
-,
---

politica F CI.-IADQ

A CAMARA10 j�iz ,fe�eral do Ceará
_

. -.

..

--

ti rJledlu a Corte Supli�ema a
nau recepclonou II emba.- �JrlitervençãD federal
xador Osvaldo Aranh"

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

---------------- -�._------

da

D Centro das Estudantes
Cariocas

O presidiaria Francisco '\ dentada ferido, gravemente,
Xavier, que se encontra na, a mão do sr. major Antonio
Penitenciaria do Estado curn- Santos.

prindo pena, ontem, inopi-
----------

nadamente, sem acusar sín- Relogios
toma algum, foi acometido Levis
por um violento atáque epi�
lético.
Apoderando-se de uma

barra de ferro ao seu alcan
ce, o meliante, alucinado, pro
curou agredir os guardas da
quele presidio, que, sem
meios para captura-lo, soli
citaram a colaboração da Se
cretaria de Segurança PÚ
blica.

Realiza-se, amanhã, a tradicional festividade de Seguiram para a Peniten-
Santa Catarina. pradroeira do nosso Estado e da Arqui- ciaria da Pedra Grande,
diocese barriga-verde. acompanhados de quatro

Além da procissão ás 16 horas, será celebrada praças, os srs. major Anta
missa pontificai, ás 9 horas, na Catedral Metropolitana. nio Santos, atualmente no

Por ocasião do Evangelho pregará o revmo. rrei exercício de Secretario de
Nazario Knaben, da Ordem Franciscana, residente no Rio, Segurança Pública, e tenente
no Convento de 'S. Antonio, e filho do nosso Estado. Romulo Colonia, que a cus

S. revma., foi o orador na igreja de S. Amaro, to subjugaram o encarcera-

por ocasião das festividades ali recent�mente celebradas. do. havendo este com uma

Recebemos a seguinte carta:

IIlmo. Snr. Redator de A Gazeta. Nesta. Considerando RIO, 23 - Quando da chegada do embaixador 08-

nosso dever, vimos, pela presente, solicitar de V. S. a publicação valdo Aranha apresentou-se um sertanejo, filho do norte,
desta, �elo que anticipamos os nossos agradecimento!'. que lhe disse o seguinte:

-Embaixador, eu estou fazendo um raid a cava

lo pelo interior do Brasil e tenciono chegar até Nova York.
Como devo prosseguir viagem depois da manhã, vim pe-

Com surpreza lemos, ontem, no 0Diario da Tarde", sob dir licença a v. ex. a quem muito admiro para, lançar a
o titulo «A falta de níqueis no comercio» uma reportagem em que

sua candidatura p�lo interior d� país ...
o referido jornal acusa a Empreza-Viação de cometer abusos .

O sr. Osvaldo Aranha nao esp�rou o homem con

condenaveis, procurando impingir a quem serve, sob a ale- c1U1r, respondendo com um largo sornso, seguido destas

gação da inexlstencia de trôco, mercadorias desvalorizadas, palavras:
.

no montante do trõco que devia ser dado. Continuando as -Mas, agora, no seculo do radio e do aeroplano
injustas acusações, alega o vespertino, fornece a empreza «va- o senhor quer lançar essa propaganda a cavalo? Evidente

les» obrigando o cidadão, dessartc, a viajar em seus car- mente o serlhor chegará atrazado ...

TOS até o de! radeiro papelucho-dinheiro. Podemos afirmar que

N P
li! ••

a referida reportagem é injusta pérfida e sem fundamento. Nota- a en I tenc ,ar Ia
se a má fé, inverdade de seus argumentos e a falta de critério.
Sôbre os passes temos a informar que sendo humanamente impossi- ---------
vel manter nossas linhas de tráfego por falta de níquel, resolvemos EstadOadotar o sistema dos "passes"" o que não é obrigatorio e que não·
vêm de encontro aos interesses do passageiro, pelo contrario, só lhe
trás vantagens.

As cadernetas concedem aos escolares 50100 de abatimento,
a0S militares 20 e as demais pessôas 10 por cento.

Para melhor provar o que acima afirmamos, acha-se a

disposição de quem quer que seja o nosso escritorio, para aven

guação da verdade.
Gratos firmamo-nos.
Cem estima e consideração.
(a a) Sardá e Cia. Ltda.»

'

Explicação necessaria E suspensa a publicação
do orgao da associaçao

.

RIO, 23 - A Segurança Social realizou uma diligen-
era na séde do Centro dos Estudantes Cariocas. á rua
da Alfandega n. 213, cassando o funcionamento do refe
rido gremio estudantil.

O Centro editava um jornal denominado o Estudante
cuja publicação foi suspensa.

'

O sr. Serafim Braga deteve os estudantes Frederico
Gomes, vice-presidente do Centro já referido: Augusto
Fíavio de Almeida Filho, Edmundo Muniz e ��rkia Tere"
sa, aluna do Instituto Rabelo.

A viagem

Festividade de Santa
Catarina

do presidente Rooseveltum presidiariu, acometido
por um ataque epilético,
p ..ocura ferir as guardas

RECIFE, 23 - ° cruzador «Indianopolis, , a bordo
do qual viaja o presidente Roosevelt, é esperado amanhã
á tarde em Recife.

Em companhia do concei
tuado comerciante sr. Ro- E�tá marca�o,. para sá�ado tituindo um conjunto, maravilho
berto �üller, visitou-nos hoje, proximo, o pnmel[O espetáculo samente homogeneo e dt'! grande
O sr. Gerson Levis, soda da lírico da aplaudida Companhia valôr teatral.
importante firma do Rio de Italiana de Operas e Operetas, A Companhia Italiana de
[aneiro, Levis Irmãos & Cia., con�[atada feIa Empreza .dos Operas f' Operetas levará, ainda,
fabricantes dos afamados re- <Cines �oroa�os» pata realizar em cêna,-como espetáculos da
logios -Levis- e importado- em Flcrianopolis breve temporada récita,- Rigoletto, Traviata,
res e exportadores de bri- teatral. e Barbeiro de Sevilha.
Ihantes e pedras finas em A estréa será feita entre nós A' elegante e seléta noitada
bruto e lapidadas. com a conhecida e magnifica peça lírica de sábado no Teatro AI-
Confecciona, tambem, essa de Domzeui-Lucia de Lamer- varo de Carvalho, que é, sem

poderosa firma, lindas e cus- moor, cantada pela extraordina- dúvida alguma, o maior aconte

tosas joias e objétos de ían- lia soprano Dora Solima, cogno- cimente teatral do presente ano

tasia. mída pela imprensa e critica de afluirá, estamos certos, númerosa
O sr. Gerson Levis teve Buenos Aires de Lili Pons ar- assistencia,

a gentileza de ofertar-nos gentina. ----------

brindes de propaganda da-I
Secundam a festejada cantora ALUGA�.-SE quartos. Tra"

quela acreditada firma in- lírica um gruoo de artistas sele-

dustrial. cionados e de real valía, cons- tal pele fone_1436�

Ca.npallhia I Bebidas Nacionais e Extran-
• geras só NO

Italiana de' OAFE' .JAVA

O �. Praça 15 de Novembro
p�;,ras e Antonio Paschoat

Operêtas

Na missa pontifical pregará
o vibrante orador sacro con-

. terrâneo frei Naza, io

'� �.

--------------------------�--------------------------�-----------------}� ,.'
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GAZETA-FIorianopolis-- 16�9

Suntuosas, atraentes, esplendidas, ,vistosas,�:excelentes e deslumbrantes lsedas
',- �

Sê(.las e C!"'épes
ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM OS

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

ESTAMPARIA A OLE') E CRISTALIZADOS

só na Casa Três Irmãos
Casaco de Peles" de
Renard Iegitima-Argente de
Idem Idem Idem
idem Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem »» »

Idem »» »

800$000 por
2:500$000 »

2:000$000 »

1 :800$000 »

1 :200$000 »

800$000 »

700$000 »

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

Crep Miss (Chine Gloria)!todas :as Côres
Crep Marrocain
Crep Mangol-sortimento de 35 côres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mungol estampado-artigo finissimo
Idem Idem Idem
Idem Idem C( petit-polstbola)
Sêda Listada para camisas

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

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

7$000

Linho Irlandês para
homem

Sortimento completa
tades as preços

de

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

quaís'são garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des
sas pélesjcomo garantimos das nossas sêdas.

I E' ta única casa na praça que garante suas mercadorias.

__jJ

------_j

Mas de mil contos

em stock
sem

competidores
PrefJ;os

-

Fermldavet e
centemente das

Inegualavel stack de ;;e�as,
_ foi recebido re-

praças da Rio de e São Paulo

Rua felipe 5chmiàt
FONE: 1401

FL..ORIANOP'OLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SANTA CATARINA

'CAIXA
.

POSTAL No. 15

Aprovado pela Govêrno do Es

tada d. Santa Catharina par

decreta N. 2 d& II de Janeiro

de �1928
I I

, . -,

. v
. .'; :'ii-'_�.�""

orgão official para o con

.�' trole da
�:.. !;\,

J; ')t
:����.
'"

producção e.ex-
- _�:k..

portaçào da Herva Matte

de Santa Catharina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FL.ORiANOPOL..IS
Blurnenau - Joinville - São Francisco - Laguna -

Mostruario permaneote er:Y.l Cruzeiro do Sul

Seoção de SecQao d.Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternol FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de benerícíar 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 Iaoeiros
Roupas feitas e [anellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: �. ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir PORões e Camas J ocomovels, Motores de espiosão, l'IlotOtr.S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
'3abonetes e Peràrmarias res Material em geral para transmísstcs: Lo I

. �lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
CortinaI 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. Carninhêes FORD Peças, acces-

Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

�I
Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER =� , Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Ernpreza Nacional de I'-Iave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite '\/Iaria' _. Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�.A.V�VAV'�V���__��Â�V�V�VÂ��.

Metrtz:
Fi'liaes,em:

. ' •••---0---

Ateníae bem I
•
•

Agencia Moderna de Pu- I
blicaçães, com séde em São Paulo;

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
•

lortelol proprlol, Ir.. vez..
por lemana, todal a. ..gun·
dai, �er,al e IIxta.·'alral,

Forrnídaveis

I
•
(I Extração com globol de crlllal.

A rnaA' In� IIIU.... honastldade, pOil, OI lor·
tel�� .10 prlloncladol pelo povo.

_._.,'._---------- -�-__.--�

•
I f

...... , �'" -"' ...._.:'.0I0 tJ····

A Gazeto

_ .. ' -"�"".' -�. -;...t�, '.1, ','"

Indica: D,., Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
____________.,(_ �--··...=m�· ....__

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult-R, joão Pinto, 13

1 eleíone, 1595

Advogados
I Accacio Mo-I

Visconue <lk' Uuro Preto

Dr. Rioa ,�IGottsrné. I

CONSVLTORIO···Rua Tra
ano N. 18 das I O ás I 2 e

das 1 5 ás 16 1 (2 horas.

TELEF. 1.285

VENDEM SE duas casas no

RESIDENCIA- Rua Este- distrito «João Pessoa- .Rua Trajano, n' 1 sobraão

I I
ves Junior N. 26 E streito, com agua eca

Telephone n' 1548 nada. chacara, muitas arvo

.

TELEF. 1.131 res frutíferas etc. Onibus á

�
--------- porta e perto do quartel do

I � Dar'aRrbeo"s8ato Or.�Artur Pereira 14i:J'FEôRIANOPOLIS: ase Oliveira
�;;;;�:!I�..I � � �. casas no. 3 I e 35 do Largo.���._---�-- ---:-..:Ld- -_ "àá1.;�;-"•••���' ADVOGADO

Cllnlca médica Ide crlan- GeneralOsorio e um terreno
R T· 2 f( b) d It á Avenida Rio Branco. no.

e�.
«

:

•••••••• =. •••_..... Fon:a 13r2�a_noAter.�eso cha- 9al e a u OI
90, com 18 metros de frente,

Ui' • \ d
" Consultas diariamente das por 30 de fundos.

; Cowpanhia "Aliança da Bahía"l �ma
os para o

IDtl!no�r.. cO:S�;:;i;:m R:";OI!O D6'sOS��IT�m�Ec��C�
� � Pinto n: 13 terreno de 12 x 24.
•

-

10 Dr. Aderbal R. OS interessados deverão
� FUN 'OADA EM Ia � da Silva FONE-1595 e_ntender-se com o proprieta-
� d rio.

! Segu ro.s,_. _ rer estes e Maritimos ! Rua Con:.\;a�!: 10 (sob. Residência: Rua Visconde João Barbato
� .. de Ouro Preto: n: 57 Distrito «João Pessôa.»
" Incontestavelmente a�.,.· PRIMEIRA do Brasil ••·. I_Fones 1631 p.

129_0I.�1 FONE-1524 VENDE--SE;• CAPITA L RALIZADO �.0üO:000;$UOO a casa sita á rua VITOR• RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000 LABORATORIO �[JE MEIRELES n. 15, com
RECEITA EM 1935 18.792:553$358 Méd lcos ANALISES bôas acomodações para pe
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549 quena família. .

RESPONSABiLIDADES ASSUM1DASIEM 1935 2.717.044:063$157 CLINICAS DO DR. ARTUR A tratar. com o seu pro-
SINISTROS PAGOS EM)935 4.280:552$970. Dr. Carlos Corrêa PEREIRA E OLIVERA prietr -DELGARDOWEN

I DH.P N. no Largo 13 de
Apentes. Sub.Agente8.� e Regulp-doret de 4vprla,�'�"-, ,,,ti .... n. [.'�rlo,

Partos �_ Molestias de M_au ,:�" _!:_
_

Agentes e';'-;�:;i:� �;�I�� :

ct��Lij.h..

MOle����(�:scr�nças i::1::ri�ío;�·�:lizc.t e: VAl., ÁIAT��IA D�od::'�t
Saude Púhlica do Rio de to de JOão Pess8a (Estreito).

Cam pos Lobo & C í. I Diretor da Malarnidadl� Janeiro Melhores informações nesta re-

•
..

Medico do Helptlal Executa analises para eluci- dação.
• Rua Conselheiro Mafra" 35 (sobrado) Caixa. Postal. 19 .. (Curso de especializaçã» em dação de dillgnoslicos Chevrolet• TELLFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAl'v{-A ce molestias de senhoras) _

•
Escrlté

·

L I t
· , (I I

O' t Vende-se, por preço de
" scrl orlos em aguna e eJal • Atende na Maternidade eseJ� �oncer a o ocasião, um automovel che-
fi II até ás 8 112 da manhã seu radio? Procure o vrolet de 6 cilindros, em
• Sub-Agentes eff""l"'"t Blumenau e Lages • e á tarde=- Cnnsultorio: sr. Bouzon, á rua Padre perfeito estado,
� " ANITA Gft.RIBALDI. 49 Miguelinho, que selá iJkiia-t i ratar nu Laq:)ú 13 de
...........----,..-_-.-----.......... mente sati�. Maio n. �I. �

.

. -"'__• .,. --" _ .. , •.. """ -",,,·,�'."·,·-�,·>······_'�"",......-I·'-.·-· .... ,- ...... " •. ".�." ..... ,,,."......."" ... >.•• -- •• ,,<,, .. , .• ,,-->-..�.. "'·�,,�,.,,��,�,...·,'�·,.,"t.i1;J i�

•

te I ra tem seu escrip-

t6J io de advogada á rua

n. 7{). - Phone: 1277.

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

Advogado

Ex -cheíe da clinics do 1...r, li
tal de Nümberg, (P.üressor
Indórg Burkhardt e Professor I

Erwin Kreuter)
Elpeolalllla em cirurgia

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

operações de plastica

, HUMORSMO, nas di
espirituosas anedótas, historietas
comicas r ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

•

I
•
.,

a nova revista editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de J'i-
neiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Milionario duas vezes!
o reparte da Loteria Federal do Brasil, para o

grande sorteio de Natal, veio destinado a enriquecer
Florianopolis !

.

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

distribuidos:
l o. 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 premios díversos na valor de

DOIS MIL, ':ENTO E NOVENTA CONTOS. Ao
todo, SE!S MIL E NOVENTA CONTOS EM PRE-

IrI MI03Silhete inteiro
Vigc ssimo

.;"
Desejando, sirva-se V. S. nos telefonar, e

teremos o maior prazer em mandar á sua residenc ia,
sem nenhum acréscimo, mesmo que nos peça s6-
mente um vigessimo.

350.$000
18�ooo

Salao Progresso
Rua Felipe Schmidt, 5
Telefone 757

._---_---_.�---'-"
,--�.�-----�

_-, -,.
,

'1/1

Casa de Diversões
Familiares

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

CAFITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora 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

,

I --=-==-=-------------------------------------�
----_

�- -_� ------

--_----,-- -- -

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

LOJAS

GARCIA
Rua 15 de Novembro n.: 70

BLUMENAU

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS--CRETO
NE5-'l'RICOLINES--XADRESES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - C6r•• firmeI:)
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)
----0----

Escreva, hoje mesma,
A' PRo 4-RADI0 CULTURA BLUMENAU
RESERVANDO ANUNCIOS DF SUA CASA COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1600 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'[. sobre os

preços da tabel a.
APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE

P·R.C.4- Radío Cultura Blumlnau - BLUMENAU

I Exportação Côrte de
Apelação

RS. 12$000 A CARRADA.

de Lenha a domiciliobananas
I
I

-

Sumula dos julgamentos da AS SERRARIAS Arno. Brincas e Garcf� sl-

ultima sessão fuadas 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,

Exportámos nos nove primeiros
mêses do corrente ano,8.05 7 .023
cachos de bananas, no valor de I19.525 contos de réis, contra ...... , Recurso crime nO. 2.569, da
7.748.274 cachos e 20.509 cón- 'comarn de Blumenau, recorrente
tos <1e réis, em igual periodo de o di. Juiz de Díreito e recorri-
1935. do Manoel Santana. Relator o

Tivemos, portanto, este ano o sr. des. Tavares Sobrinho.
aumento de 308.749 cachos. no Foi confirmada a sentença que
volume, e a redução de 984 con- reconheceu a legitima defesa.
tos, no valor. Recurso crime nO. 2.563, da

Devemos essa diferenç3 no va- comarca de Canoinhas, recorren-

lor á quéda dos preços. te o dr. Juiz de Direito e

recor-I A distinta freguezia será atendida com a maior
O valor médio do cacho de rido José Moreira Ferrai. Relator presteza pelos telefones.

banana foi este ano de 2$423, o sr. des, Me�eiros Filho. I 1341 - 1088contra 2$647, em 1935; 2$616, Negado provimento ao recur-

em 1934; 2$720, em 1933; e 50, para confirmar a sentença de FLORIANOPOLIS

2$962, em 1932. prescrição.
No quinquenio, como se vê, o Recurso crime nO. 2.577, da

menor preço foi o do corrente ano, comarca de Blumenau, recorreu

te o dr. Juiz Substituto e recor

ridos Carlos Zit;gler e outro. Rt
lator o sr. des. Medeiros Filho.-

Convertido o julgamento em

dilig�ncia, afim de percorrer toda
a Côrte, visto envolver materia
Constitucional.

Recurso crime nO. 2.571, da
comarca de Canoinhas, recorren
te de. Juiz de Direito e recorri
dos Miguel de Castro e outro.

gar na comissão executiva do par- Rehtor o sr. des. Carneiro Ri
tido corno o cargo de vereador, b

O
mo.

Diario Liberal diz que, Confirmada a sentença de pres-
segundo afirmam demento repu- crição.blicanos, o sr. Color não encon- Recurso crime nO. 2.557, da
tr.o'.. em PeJota� <.mbieJlte".pro- comarca de Biguassu, recorrente
plC o a03 Sf!US oe e;os pessoais. o dr. Juiz de Direito e recorrido

VENDE--SE Francisco Alves Teixeira. Rela�
no local Caiacanga, (Ba. tor o sr. des. Carneiro Ribeiro.
se da Aviação Naval), Negado provimento ao recur- -� ..

uma grande chacara, com so, para confirmar a sentença que A' vendc:l nas boas farmacias
pomar, duas casas (urna julgou extinta a ação penal pela

I grande e outra pequena) e prescrição.
engenho de farinha. Tratar á Recuuo crime nO. 2 ..')68,
rua Tiradentes n. 16. da comarca de Canoinhas, recor- CAIXA POSTAL 345

r�����.DJ�::D..�l�'
rente o dr. Juiz. de Direito e re-

. � Nicolau C. Spyrides � corrido o Antonio Antonio Ro- B i b I iog raf ia
� e , drigues dos Santos. Relator o

I � Kiriaqui N. Spyrides ��� sr. des. Alfredo Trompowsky.
� .. IH Codirmada a sentença que LEMOS BRITO-(critico e

� partt�lpam aos parent�s e H julgou extinta a ação penal in- escritor) A vida de certos vultos

� pessoas �� suas relaço�s � tentada contra o recorrido. da humanidade modifica-se intei

� q�e sua filha
.

.Anastacia � Recurso crime nO. 2.575, da ramente coníorme o matiz de que

� a]üst?u nupcias com o � comarca de Orleans, recorrente o 'e utiliza .o escritor, que a vaí

� sr. Apostolo paschoat.!fIl dr. Juiz de Direito e recorrido exumar da penumbra 0U da pro

� Flopolis, 15- 11-1936 ,j Eliá" Bonetti. Relator o sr. des, pria gloria, para a vulgarizar. mar o processo cientifico numa

� ��������. � Alfredo Tr?mpowsky. Póde-se afirmar, sem receio de concepção religiosa, de onde a

�� � A taci � � FOI conlirmada a sentença de contestação, que cada qual desses força da idéia e cf prestigio da

, .�
nas acia

� P prrscrição. .
vultos aparece aos olhos da poso autora, que lograram impressionar

���H e 1il��i' Recurso crime nO. 2. 561, da teridade metido numa inrlumen- as multidões e os proprics meios

I
Apostolo

IHI
I comarca de Hamonia, recorrente teria que não era propriamente a cientificos. E' a historia desta

"
, H lo dr. Juiz 'de Direito e recorrido sua. mulher, que foi considerada por

H
NOIVOS

I
: Francisco Y.:rumenacher. Rela- Por mais sério e meticuloso milhares de adeptos, um ser so-

�������óiI ! tor o sr. des. Alfredo Trom· que seja o autor, ° fator Iantazia brenatural. que ZWcig nos pinta
��oo�����oo���

I

powsky. exerce aí uma influencia que pó- no seu exp!endido livre: A FAN.

� Vva. Cathl1rl1l8 Palchoal � I. Confirmada a sentença que jul- de ser mais ou menos prof�nda, TASTICA EXISTENCIA DE

� Apoltolo, participa a � gou prescrita a ação. porém, que será sempre assinala- MARY BAKER-EDDY, pu-

� seus parentes e pes- � j Apelação crime nO. 5.531, velo blicada pelos editores Irmãos

� sôas de suas relações li :.' da �omarca de fAa�ra, apelante a Stefan Zw�ig,. o notavel escri- Pongf!tti, da avo Mem de Sá,

� O contrato de c�sa- �: Justiça e apelado Napoleão M�n- t�r dos no�sos �las, se,ndo um 78--Rio de Janeiro. Mark Tawin
� mento de seu filho � des. Relator o sr. des, Cameiro fino e subtII_ psicólogo, e !ambem chamou essa mulher de a «mais

� Apostolo com a se- 'itJ Ribe;ro. ° poeta da lmguagem escnta, e a atrevida, masculina e material,

I.
nhorinha Anas/aeia � Dado, provimento a apelaçãO, i",agina,ão prodigiosa lem um pa- que apareceu na lerra durante se-

H Spyrides. �. para mandar o reu o novo julga- pel preponderan�e e";' tudo quan- cuios». Isto não impediu que fos-
M F r 15 11 936 �1 : mento. to produz. Essa IIDa(Slnação é que se tida como �obrenatural. dota-
li po �s., -- -

. j Apelação crime nO. 5. 524, pôe reflexos de sol nos fátos que da de forças sobrehumanas
,,*t��f'7.�����a� d � comarca de S. Joaguim, ape- descreve, nas personalidades de hauridas por milagre da providen-

'ante Bernardillo Horacio Petro- que se ocupa, por mais mesqui- cia divina, e que realizasse a

nilho de,Carvalho a apelada a nhos ou triviais que sejam. Mary obra de arregimentação espiritual
Justiça. Relator, o sr. des. Car- Baker-edey,. a interessante perso- que chegou a construir uma reli
Df'iro Ribeiro. sonalidade hxada pelo not�vel giãO á parle, com seus templos,

Reformada a sentença parl\ pensador europeu, foi a creadora suas congregações, seu misticismo
condenar o apelante a um mês de processo de cura pela suges- irressístivel.

(Soe. Coop. Resp. Ltda.) de prisãO celular e 200$000, de tão, processo _de q�e dep�is .se Em melo a todo esse processo
multa. utilizara.:n a pSicologIa e a pSlqUla- sobrenatural a contigencia psio-

tria. Caber-lhe-á, de , fáto, esta lógica não perde entretanto, seu

aureola? Quem póde dizt!r que poderio. Haí os três casamentos

uma idéia sf'ja inteiramente nova da Juutura Mary Baker ·Eddy.
e alguem e seu creador?Mary foi, 5tehm Zweig escreveu em tor

entretanto, isto se póde dizer com no dessa personalidade curiosa ,
segurança, a si�tematisadora da de mulher audás e de mística
idéia da cura peJa sugestão, e irresistivel, um de seus melhores

<I

nunca, «nas épocas imediatas, livros, agora aparecido em por
uma creatura de mediano nivel tuguês. graças a tradução exce

provot;ou tanta inquietude espiri- lente do sr. Costa Neves e ao

tual e religiosa como essa ameri· espirito selecionador �os Irmãos
cana singular, filha de agriculto .. PO!lgeUi, que vão marcando a

res». E' que ela soube, por as- sua caminhada como ed\tolC��
tucia. argucia o instinto, transfor- com pedras brancls.

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

preço único de

S<\NTA CATARINA

Renunc.aram
PELOTAS, 22-- Está con

firmado que os srs. Artur Leivas
e Fernandes Góes Silva renun-

I •

f: ciaram as unções de membros da
I comissão executiva do P. R. ue
Pelotas, conforme carta que diri
giram ao sr. Mauricio Cardoso.
Possivelmente o sr. Bruno Lima
lambem renunciará r ão só o lu-

Representante: Romano Mattíoli

CURITIBA PARANA'

DESEJA con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I (sobrado)

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

MOVEIS- ven

dem-se, por motivo de

viagem, novos e moder
nos' um dormitorio de casal

,

e uma mobi!ia de sala de jan-
tar.
Vêr á Rua Conselheiro Ma�

fra, 71-A.

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

P IANO vende-se,
por preço baratíssimo, um

piano usado, á Rua Esteves
Junior, n. 120.

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPQSITOS�

I?A6AliDa 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'[. ala.
CIC. AvisoPrevi06·1. ala.
Prazo Fixo 8·I. ala.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(MARCA REGISTRADA)
recomenda .. 'Se tanto para roupa fina como para roupa comum

��d a•••me"""�4Ui.i••?7.T",,,,, z� .

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Joí"vile

humanizaç o da guerra'l'
"Outros govêrnos são mais f.:>assiveis

crítica que os de Berlim e Roma"--diz o mini's-

tr�ND�E72�1:':de:=d�:�sl�a:;;h�;�;g::�:!Ã:1:�ã:�� ��ZE:-:AComuns, quando respondia a interpelação sobre o casolda Espanha} foi recebido pelo lider nacional.
D O II=' O

o sr. Antony Eden declarou textualmente: socialista Dohle, deixando sua assi- FLORIANOPOLlS, Terça-feira, 24 de Novembro de 1936
«No que concerne a não intervenção, declaro categorica- natura no grande livro de honra.

mente, que penso que outros governos SdO mais passiveis de criti
ca que os de Berlim e Roma, a respeito do pacto de não-inter-

de

MADR!D, 23 - o jornal «Juvenlud» publica hoje um

comentario a respeito dos raids aéreos dos rebeldes sobre Madrid,
dizendo em certo ponto: nSalvagens! Assassinos! Podereis incen
diar Madrid, mas não a capturareis."

CARTAZES
DO DIA

ClNE REX, ás 7 e 8,30 ho
ras, Ken Maynard em A cami-

agradecado homena- nho do oéste.

gefta o deputado Re-
CINE IMPERIAL, ás 7,30 !

horas, Buck Jones em Senda

t B b sangrenta.na o a.· Dsa CINE ROYAL, ás 7,30 ho-

LONDRES O I Wr I RODEIO, (Gazeta)-O de-I ras, em última exibição Galhar.
--- a emão a ter putado Renato Barbosa acompa- N di d 1'1.

'

Neusel derrotou por pontos numa h d do jui d O5Sa V I·da la e mu ner, com Ann Har-

d· d
n a o o JUIZ a comarca, dr. din CIo B kO governo de Ma rld ese- luta de box de 15 rounds o sul Alves Pedrosa, inspetor de Fa-

g e rve rco.

.

b t I f' F d h d
. CINE ODEON, o lider, Ioca-

Ja u rn co rn a e nava a ncano oor, gan an o assim zenda Germano Beduscn'I', aten- AHIVER5ARI05 Id d d iza, ás 7,30 horas, em programaLONDRES, 22- Noticias autorizadas; que hoje chega- o campeonato e peso pesa o o dendo ao convite que lhe foi d I E. .

b 0(,
. Sra. Arí Machado up o-� ntre indios e piratas,

ram a esta capital, informam que o governo de Madrid está or- impeno fi amco. transmitido para Blurnenau, cio po- O k Fcom JC oran, o tenor român-
denando t;randes concentrações dos seus vasos de guerra, o que .

vo novel município de Rodeio Aniversaria-se hoje a exma. tico e Valente de longe, com
é considerado como um sinal de que o governo se dispõe a de- BUDAPESTo -Segundoo ln' aqui esteve hoje onde fOI' recebi- d.fI idé N' M Z ' P' H hf fid d h

u sra. . ai ee ! ascirnento a- azu IUS e ug O'ConneIl.
fafiar o bloqueio com que o. general Franco o ameaça, de Bar-I o,rmações "e ,tlnas, cal Id,as em do e homenageado por elementos h d d .. '

d CINE IMPEI I d I c a o, esposa o�cuÚlgião- en-
-

I RIO, (João Pes-
celona, Alicante e outros portos. circu os po ItICOS ,e Ip omatI,COs os locais mais representativos. 'A' 1\. h d I

A ), 7 30 h P-' V B lista fi rvíac a o, nosso co ega soa Ias, oras, obre milio-
Acrescenta ainda as mesmas noticias que o governo es- governos ne lena e udapest, Os ilustres excursionistas visi- d

.

d R b/'
!.

d h d d e imprensa e epu tcü. nana, com Betty Furness.
panhol estaria resolvido a provocar a esquadra do general Franco everê o recon ecer entro. e p�u· taram o hospital de São Roque,
para uma batalha naval decisiva. cos dl�s o govêrno nacionalista

o convento, o seminario Irancis- Walter Lang NomeaçãoAs for�as navais ora concentradas no p�rto de Barcelona! espanl 01. cano, a escola local, a redação
são: o couraçado «Jayme 1-, os cruzadores «Libertad», «Cervan-j o _-.. .

do «Semeador». Faz anos hoje o sr. Walter Foi nomeado Olga Farias da

tes>, nMendez" e nNunez", dezesete destroyers e torpedeiros, e TOKIO-? s�,Aflta;Mlmstro Na residencia do prestigioso Lang, alto luncionario do Banco Luz para exercer, interinamente,
um ou dois submarinos. das Rclaç,ões Extenores do Go�êr. procer liberal Silvio Scoz foi ole-

do Brasil e destacado desportis- o cargo de professora da escola

E M I
.

b n lm r aI c ba d murnc r ta de Rio Farias, no municipio de
m [ a aga, o governo concentrou quatro ou CIDCO SU -

fiei I
pe I , a a

b
.

e �o , � recido ao deputado Renato Bar-
.

rnarinos. A' disposição das forças navais rebeldes é ignorada; sabe- � era mente ao "em �IXâGO: SOVIC-1
bosa e a seus companheiros lauto Festeja hoje o seu aniversario

Biguassu.
se, entretanto, que o cruzador «Republica> se encontra em Cadiz, tico que o gover�o )apones estava almoço, onde foram trocadas imo nata!icio a exrna. sra. d. Nair ----- _

e acredita-se que os cruzadores "Canarirs e <Cervera» estejam em atuahlmente negociando com a AI
de- pressões á cerca da atual admi- Caldeira Gonzaga, esposa do sr. pERDEUSE, entre o trajéto

Ceuta. rnan a e com uma outra gran e I nistra ão do E t d . "1 t UO' G do Restaurante Cascatinha e
. . .

_ d bl ' ç s a o, o I us re 'Jl;,mo onzaga.potencia � cons�ltU1<:rao .

e um 0-
par lamentar traçou, em feliz sino o Estrela um pregador de

co mundial 8nh-C9mumsta.
tese, a grande obra do govêrno fAZEm r1H05 H01E gravatas. Gratifica-se a quem o

Nerêu Ramos, pedindo lambem o sr. Joaquim Neves, do alto entregar nesta redação.
que nesse cordial encontro fossem comercio desta praça; EHLArE
lembrados os nomes não só do '0 sr, João Jacques Boiteux;
dr. Nerêu Ramos, mas tambem F I'

,

M
Muller- Costa

'"� o sr, e icrano arques Gui- I

E·�· dos srs, Altamiro Guimarães, -

R I' hIS o que os teatros e outras maraes; ea rza-se OjE, civil e religio-
casas de, espetáculos não se can-

Ívens de Araújo, Aderbal Silva, a menina Dóra Iconomus; sarnente, na resrdencia da viuva
sàm de recomendar aos seus fre- ilustres deputados e grandes ami- a senhorinha Ana Vieira da Gertrudes Müller, o enlace matri-
quentadores.O teatro municipal de gos de Rodeio. (Do Cortespon- Rosa; monial da sua graciosa filha se

Bielefeld, na Alemanha, não só dente). 'a senhorinha Maria Cordeiro nhorinha Noemia Müller, com o

faz esta recomendação corno até SENHORITA! Acompanhe Dutra, auxiliar da encadernação sr. Lauro Valente da Costa, ativo
imaginou um sistema original de a Moda da Imprensa Oficial do Es- agente comercial em Lages.
defender os frequentadores pontuais comprando suas Bolsas e Cintos na

fado; Servirão de paraninfos no áto
dos incômodos que lhes causam Casa. Macedonia a senhorinha Diva Corrêa. civil, por parte da noiva' o sr.

os retardatarios, e de proporcionar rHE6Am UH5 Domingos Valente Jor. e a exma.

a estes ocasião de ouvirem nos A Casa que mais barato vende sra. d. Eugenia da Costa Valeu-
corredores .o que se passa no pal- __.� TRAJANO 6 forno [osé Freitas te e por parte do noivo o sr.

co, pelo menos até ao primeiro in- I I rrad iaçàO . de E ., h I . João Ferreira de Melo e a exma.

tervalo. Este sistema consiste em ti I nC?l.ltra-se l.a a � guns dIas iles-
sra. d. Gertrudes Belli Müller.

uma rêde de alto-falantes que se- ROma I ta clda,de, o J.ornahsta cont�rrâneo No áto religioso serão padri.
rão colocados nos corredores para �

sr. J�se Frelta�,. secretano da nhos da noiva o S1'. Clovis Gama
t 't' t' I t d A Estação de Roma 2. R.O. Prefeitura MUDIclpal de Lagunaransml Ir o espe acu o aos re ar a-

25 4 k 11810' d' ,

.

e d. Braulia Müller e do noivo o
'

t
.

t t
m. "c, , Irra Iara.) . . . E 'd Abanos que encon rarem as por as
h' , 20 20 h

. orn ViniCIUS de Oliveira �r. gl ia ade Ferreira e sua

fechadas. Sim, porque esta é a de- Ol� a; .' o�asi'
o segumte:' exma. esposa d. Cecilia Valent�

cisão radical do teatro de Biele-
h'l

nunClO e"m lta lano, espa- Chegou ontem, de Laguna, Ferreira.
feld as portas não se abrem maIs

n

M
e Phrtffuet· C. .

via terrestre, o jovem jornalista
enquanto durar o espetáculo! N

a�c , �. ea � l.,ovmezza. conterrâneo Vinicius de Oliveira
otIclaflo em lta lano. b h I d d

'

ac are an o em ireito e diretorTransmissão de uma opera lí- do Correio do Sul, daquela ci-
nca dade. Foi submetido, ontem á tarde

Promotoria Conferencia do deputado Bruno a intervenção cirtÍrgica no Hospi�
de

o

Jo,"nv.-Ie. Biagi sobre o tema: «O regula- OUTR05 PARTEm ti d C 'd d da e an a e, on e está inter.
mento corporativo e as novas re- 1Jemosfenes Segui for. nado, o sr. dr. Euclides de Al-

eRINOE lações econômicas». meida Penteado, Inspetor Fede-
O Moinho Flumintnse S. A., Na Secretaria· da Côrte de Concerto da pianista Giuditta Viajou ontem, para Belo Ho- ral da Faculdade de Direito do

representado nesta praça pur Apelação está aberta, pelo prazo Sartori. rizonte, o nosso prezado conterrâ- Paraná, que se encontra em Flo-
Campos Lobo e Ga. ofereceur de 15 dias, inscrição para o Noticiario em espanhél e por- neo sr. Demostenes Segui Jor., rianopolis inspecionando a Facul-
nos excelente e linda folinha para preenchimellto da promotoria de tuguês. contador da Companhia Tração dade de Direito de Santa Cata-
1937, o que agradecemos. Joinvile, recentemente vaga. Marcha Real e Giovinezza. Luz e Força desta capital. rma.

.. "a�i� � MG���a 1

venção.>
VIENA- ,Conferenciou com

Hitler o sr.Guido Schmidt, diplo- o pOVO de Rodeio
"IncendiareisMadrid mas

não a capturareis"

mata vienense.

MOSCOU-Toda a impren
sa soviética comenta a realização
do acôrdo anti-comunista entre a

Alemanha e o Japão.

LISBOA-22-0 sr. Mario Pires, enviado especial do
'Dtario de Noticias em Avila, comunica que foram realizadas impor
tantes conferencias a respeito do ataque final de Madrid, assistindo
ás mesmas os generais Franco e Mola, o coronel Yague, bem como

outros chefes militares. Conseguiu aquele correspondente entrevistar o.

coronel Yague, a quem perguntou se regressaria para a frente de

Madrid, respondendo-lhe o chefe nacionalista que o faria amanhã.

Referindo-se, á ocupação total de Madrid, disse que e mes

ma estaria concluida dentro de uma semana aproximadamente.

Sejam pon
tuais nos

teatros

AVILA-22-Todas as forças do general Mola que se

acham nos arredores e dentro de Madrid recomeçaram de manhã o

ataque.
Delgado e Bartolomeu, a noroéste com o apoio das colunas

Escamez, Baron e Ascencio a oéste, com o apoio da coluna de re

quetês (carlistas), do coronel Rada.
Ao sul T ella e Monasteiro fazem pressão e fogo violento

contra o inimigo. Os aviadores nacionalistas lançam bombas podero
sas sobre o Miniliterio do Interior, situado na Puerta deI Sol.

O imovel foi àestruido.
LONDRES-22-A delegação parlamentar britânica que

vai a Espanha intervir dirétamente junto a03 dois partidos em luta,
para a humaniza'ião dos métodos da guerra é composta dos srs.Sey-

I

mours Kooks, trabalhista, capitão Mac Namara, conservador, Craw
tord Greenee, conservador, David GrenfeIl, trabalhista,major aviador

James, conservador e lord KinnoulL Os quatro primeiros partirão
amanhã por via aérea com destino a Paris onde encontrarão os res·

tantes membros da delegação.
EHfERmQ

1)r. Euclides Penteado

(;abrança
de impostos muni

cipais
A Diretoria da Falenda Mu

nipaI, de Florianopo{is., duranLe
o mês corrente, promoverá a co·

brança dos impostos predial ur
bano, taxa sanitaria � beirados,
relativos ao 2' semestre deste
ano.

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal
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