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p.. Frente-Unica lançará um manifesto sá
bado expondo a sua atitude - O sr. .João Ne
ves considera-se traído -�firrna-se que a lide
rança rninorista sera' confiada ao sr. Otavio

MR:.���a�:���r. João NevesA G A Z E T Ada Fontcura, segunda-feira, vai lêr da tribuna da Câmara
( os Deputados, um manifesto que cs dessidentes da mi-
noria vão lançar au país. Explicando a situação nesse ����������������������i�����������������������
rnanifesto, o sr. João Neves sustentará que foi traído e di- A VOZ CO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
lá que após a sua renuncia, a cposição se dirigiu em car-
ta, ao sr. Borges de Medeiros, dando plenos poderes á Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
FL nte Urtica Rio Grandense para reencetar as "dernar- ------

d1CS", dentro das bases conhecidas para a aceitação do ANO III I Florianopolís, Quinta-feira, 26 de Novembro de 1936 I NUMEJ�O 636

-octólogo». O sr. [cão Neves acrescentará que só agora
'" -- �.

a oposição acordou do seu sono para traí-ln. Did ainda

p
A A

t -I Lo4Ilga d�1II."t N@Ja"II--qr.e agora, mais do que nunca, quando a Freme Unica reso on em um pe
...� ..

o testá rompida com o situacionismo gaúcho, as oposições , ,
-

ções Amerim empo.
devem prestigia-la pois, do contrario, surgirão as descon- - �------------ de serviço
fianças e o general Flôres da Cunha ficará como fiel da •

....� taraplo, canas
da

militar
balança. rigOSU RIO, 25 - O "Diario

Noite" diz-se informado de que RIO, 25- O ministro
•

a conferencia de Buenos Aires da Guerra fixou em 18
qUí! presume-se seja o

trata grandes surprezas. Assim, mêses ° tempo de ser-

autor das roubos verifi· dentre essas, cumpre ressaltar a viço para os voluntários

..J!I Ita t creação de um instituto, nos mol- € sorteados do Exercito,
I CauDS, U Imamen e, em des do de Genebra, destinado 1\ podendo o praso ser re-

IUO, 25 -- Segundo os meios politicas desta capi-I F lorianopalis manter � paz continental.
,

II
duzido p�ra doze meses I

t 1
. _

"f' ti' tacit t> t h I
' A Liga das Nações America- pelo governo federal. Ia, a crsao na rmnona OI, on .m, aCI .uncn e orno Ogél- \ill'�a perduram na me- Mas entretanto a Policia .. , d dd d d

,_

d O' ,t .: d O ,',- C I'
r u( U

"Inas conshtuirá um os gran esa even o, na reuniao o .re 0110 as posiçoes o t- mória dos florianopolitanos Central de investigação em '

d f
' -FIgadas an anhã se" referendada E t 1tI' acontecimentos a con erencia, a eceu,

. 1. ' 1 I:: _" '"
n re an 0, pe o que os roubos verificados. nesta investigação, detendo todos

conseguimos observ�:, _nao ha .5·>rte�a q�anto aos el.e- capital, em diversos e im- quanto lhe parecessem sus-
.

na Pol iciam,entos que ��m�a�e\"erao.á r:umao ple;larla, pelos, �OIS portantes estabelecimentos peitos, quer por falta de re- ALUGAM-SE quartos, tra-
gl upos e� J�l.a.' IS.,O é, In quem ac�ed,te que, a uI,tlma comerciais, corno sejam, _ sidencia fixa, ou mesmo, tar pelo fone" 1.436. Ontem, á tarde, na Ambulancia
hora, as coisas podem tomar novo rumo, c_om a atitude farrnacias «Mo.âerna� e «Sto. «cara extranha- na terra, Policial, veiu para a Policia Cen-
franca e de�:oberta que alguns elementos vao tomar du .. Agostinho», á rua Conselhel- conseguiu, dessarte, na ma- O g8 I. Góes tr.al afim �e .ser !nternrldo no Hos-
rante a reumao.

n "i' 1 " �.
'

ro Mafra»; «Confeitaria Chi- nhã de ôntem, aprlsionar pe- pital de Candaae, o dementeVaI-

_

Por o.utro lado, SI: af.rma/,qJe: (? .glupo cheílado pelo quinho» e «Casa Bom Gos- rigoso gatuno, que agia, sem Munteiro demar Silva, natural deste Estado,
s.r. [oão Neve� �aFonbu�a, e�ta forÍl_flcado e .que o ex- to», á rua Felipe Schmidt. precalsos em Florianopolis. virá a Sa�ta com 29 anos de idade:
Ilde� das .o�oslçoes na Camara, conta de.sde Já, com. o Uma malta de ladrões, in- O gatuno chama-se Flavio C t'

Na madrugada de hoje, Valde-
apoio decidido dos p�ranaenses e per�emlstas que fica" teligentes e audaciosos, con- Gonçalves de Mélo, sem re-

a a ri!'")a
mar faleceu na Ambulancia,sendo

rarn com o s�. Benedito �aladares, alem dos srs. Dods- seguiu arrombar êsses esta- sidencia fixa, sem profissão, o seu corpo removido para o ne-

worth, Acu�clO Torres, .B3to de Menezes e outros. elernen- belecirnentos. sitos no cora de côr parda, de idade apro-
croterio da Policia para c respe-

1(:s que
_

estao ri?, OpOSIÇ,W aos g9.vernos estaduais, mas ção da cidade, roubando- xirnada a 35 anos. ctivo exame, sendo sepultado, á
ainda nao se deflnlr�m com rela�ao ao governo central. lhes mercadorias e dinheiro. Ha mêses prêso na Pení- tarde.

J)� outra fonte, oU�lmos que, a�em do s�, . Bor�es de Me- Assim. a nossa população tenciaria da Pedra Grande,deiros, so ? sr. Jose Augusto nao se. d�fmlU. ainda cla:a- viveu dias de sobresalto f conseguiu, livramento condi
mente, se Impugna. ou a�otar. a Comissão M�xta, prefenn: inquietação, pois os melian- cional. Desta data em dian
do manter uma atitude indecisa e protelatória, escandali- tes penetravam a qualquer I te, vive nesta capital e 'no
sando a todos. hora da noite e do dia, e continente, atentando contra

nas barbas da policia, nos I' a propriedade alheia. Fomos informados de que se
RIO, 2S - Corria hoje, no Palacio Tíradentes, que lares, nas casas de comer- Ontem, pela manhã, o co- encerrou o inquerito sôbre o in-

° sr. João Neves da Fontoura palestrara, durante três ho- cio e, até mesmo, assaltan- missario Fulvio Silva, da Po- cendio ocorrido, na vila de Bi-
ras, com o ministro Osvaldo Aranha, acrescentando-se do as pessõas que, despreo- Iicia Central, ao passar pela guassú, na casa comercial de
que o ministro estacionaria em Porto Alegre, quando de cupadas, transitavam pelas rua Felipe Schrnídt, avistou propriedade de Nagib Salum.
sua passagem para Buenos Aíres.

ruas de pouco movim-nto. e reconheceu o aludido me- �" zg Nesse inquerito, nenhum indi ..
Por alguns dias serenou a liante, i:;ôbre quem recaíam M� =- cio de crimin"lidade foi encon-

ação dós «malandros» • não sérias suspeitas, desde ha RIO, 25 - Está anunciado trado, sendo atribuída pelos pé-
se repetindo casos de roll- muito. que o general Góes Monteiro vai ritos a causa do fO·:7o a um cur�

bos, O que ,bem deixava de. Suspeitando dos intent03 iniciar dentro em hreve uma ex- to circuíto.
o

Ria, 25 - Verificada a crise no seio das oposi-; preemler que os gatunos ha-' daquela autoridade, o lara- cutsão aos Estados que fazem O prédio, alugldo ao sr. Na-
ções, essas deverão escolher novo lider, afirmando-se que

I viam rumado para outro pio, sem demora, «deu ás p�l�e do seu gruoo de regiões gib Salum, era de propliedade
a escolha reacairá no sr. Otavio Mangabtira. campo onde, com mais taci- de vila Diogo». desaparecen- ffilhtales, devendo começar po, do sr. Francisco Roberto e esiava

lidade e segurança pudessem do das vistas da Policia. São Paulo depois Mato Grossor segurado na Compa'lhia Brasil
__________�---__--.-----I agir, . . Comilnicado, imediatamen-! Paraná e San.ta Catarina, finali- que, ao que nos consta, dentr(�

I� I te, o fáto. ao seu col�ga Ha- zando-a no RIO ?rande .

do Sul, em poucos dia!;, efetivará o pa-

d
·

d t A I PrêsG I rol�o. ReiS, de serviço na onde permanecera por mais tempo. gamento do premio devido.

ca 11 I aura r.. Poltcla Central, este, de au-
,

um sargento tomovel, saíu ao encalço deA··t d dd S I vereador flavio Gor.çalves de Mélo. V IS I a o g ran ee a e5 A' rua AI,varo. de Carva-
RIO, 25 - O general lho, o comlssano Haroldo d C'J, r-Ig

·
I

Raimundo Barbosa, che- Reis avistou-o, prendendo-o, Ive I
RIO, 25--Embora tenha causado forte impressão nesta ca- te do Departamento do então, dentro de uma casa

pital, a reportagem política feita pela A Noite, antem, afirma-se Pessoal do Exercito pren familiar, para onde Flavio "Hindellburg" ao Sul do
que a maioria na Câmara e no Senado está sendo sistematicamen· de,u, �or trinta dias, um corrêra afim de esquivar-se á

Pa IrSte trabalhada por elementos constitucionalistas, distribuídos em vários pnmeiro sargento do 8'. prisão.
setôres num evidente e5fôrço em próI da candidatura Armllndo de Regimento de Infantaria, Prêso e levado á Delega-
Sales Oliveira. Conservando-se imparcialmente, a opinião pública na visto haver comparecido cia, Flavio foi ouvido, con- O Consulado da Alemanha nesta Capital informa ..

,,' capital federal, não se encontra uma vós discordante quanto á sim- a's sessões da Camara fesSqndo, então, autor de nos de que o dirigivel Hindenburg tará, no dIa 10. de De-
patia com que é vista a candidatura do atué\l governador de São Munícipal de São GOi1- vários furtos praticados nes- zembro do corrente ano, um vôo especial sôbre os Es-
Paulo á suprema magistratura brasileira. Em todos os meios e elas- çalo, a despeito de lhe ta capital, pressurnindo-se, tados do Sul do nosso País, visitando as cidades de S.
ses.o governador paulista. é encarado como u� candidato que ser�a III have,r sido negada paia

1'1
ainda, ser êle o �utor� do Paulo: Santos e Curítib�.. Se fôr possivel extender o

acel.t� por tcdo� no BraSil, se o seu, pov� tivesse realmente vos tal, ltcença. roubo da «Farmacla u\o· horano! esta aeronave vIsitará t�m�em a no�sa Capital
declSlva no capitulo da suces!:ão plesldenclal. _

. derna», e as Cidades de Blumenau e Jomvt\e,

Acr'edita-sa que na reuniêo
p!enaria de hoje será con
firmada a cisão das opo

siçoes

o ipcendicr
ern Biguassú

O sr. Mangabeira será o

novo líder das oposiçoes

mando
A
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: Renards legitimas, Luvas, Carteiras, Cintos e Gólas dos

• mais usados no Rio le Seo Paulo
"
e

Tuffi Amin & lrmócs
I ��;� A mulher florianopolitana, graça e en-I�I���r As grandes cidades se desti:em pe-'
canto dos salões da nossa -haute-gomme- , los seus luxuosos e grandes «magazines» J as Ivida e alegria das nossas ruas, alía á sua lojas que são a atração do mundo elegante.
formosura e á sua elegancia as sedas da Em nossa terra, o orgulho da mulher que .

�SA TRES IRMAOS.
•

_ II IJ.:veste com gõsto é a CASAmTRÊS IRMÃ"S'I
II

ultimos rí\(�.delos, os

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

r---

I ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM OS

MELHORES DESENHOS E QUALIDADE') POR PREÇOS NUN J

CA VISTOS NA PRAÇA DE FLORIl\NOPOLIS ATE' APRE
SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OLE') E CRISTALIZADOS

Sê'-las e C�épes

Crep Miss (C�ine Gloria)!todas :as Côres
Crep Marrocaín
Crep Mangai-sortimento de 35 cõres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mungol estampado-artigo finissimo
Idem Idem Idem
Idem Idem CI petít-poístbola)
Sêda Listada para camisas

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

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

7$000

só na Cí�sa Três Irmãos
Casaco de Peles de 800$000 por 500$000
Renard legítima-Argente de 2:500$000 » 1:500$000
Idem Idem Idem 2:000$000 » 1 :200$000
Idem Idem Idem 1 :800$000 » 1 :OCO$OOO
Renard da Alasca de 1:200$000 » 750$000
Idem " » » 8,;0$000 » 400$000
Idem » » » 700$000 » 350$000._----_j

M iJ S de mi� contos Linho Irlandês para
homemem stock

Sortimento cOft1pleto
tudes DS preços

dePreços sem

competidores I ,

E.difíCio

Chamamos a atenção da distinta freguezia para as péles que vendemos, as II
quais-são garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a

durabilidadeJdessas pélesjcorno garantimos das nossas sêdas.

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

Formlda.. vel e In8nel�lave� stock de sed,as�
._. I �.w� lA g I .

.

� foi recebid�J filie

'centel�lente das praças da R�D de e São Paulc

,
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Rua felipe 5chmiàt
FO E: 1401
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SANTA CATARINA

CAIXA POSTAL No. 15

J
de �1928

Aprovada p91a Govêrno do Es

tada de Santa Catharina por

decreta N. 2 d& II de Janeiro

I
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�� trole da producção e ,ex-'
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"

I de Santa Catharina I
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Blurnenau - Joinville Sao Francisco . L_é::3:gtJna
Mostruario permanente elí\n Cruzeiro do Sul

Secção de Secção de

"

Filiaes em:

A Gazeto

Advoga.dos
I Accaclo Mo>-I

•

feira tem seu escrip-

Indica:

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

operações de plastica

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara terno, FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machínas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para iaoei, <-

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em gerai pai a a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n oinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas I oromoveis, Motores de esplosão, "1otues
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- eléctricos
'3abonetes e Perfumarias res Material em geral i,a.ra .ransmis

_,

'f,'

.�lchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Certinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FJl, J.) I :as, _\ _�cs-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rncchanico . �
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos {: camara-. c:e ar C \ GDYER �
� Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em gera! �
.� Ernpreza Nacional de '�avegação "Hoepcke"--vapores -"Caí! Hoepcke" "Anna' e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite F\/Iaria" -- Fabrica de Gelo "'Rita Maria" ... Estalcn"o 'l�"r;�rtaca" ��

. .

��
.�PAVAV'AV���.Jm�t�m����J�������������;�·�i�����'>������V2��,.�

tÓJÍo de advogacía á rua

D ROI � Vias Ulin,'rias-Hernorroidesr. ca :...,;

GottS""_ �

·1 Consulta:;;
..:;$ � I' d.".:.

I das 13 ás 1 6 horas
Ex -chcfe da clinicá do ·iJ Pela manhã:
tal de Nümberg, (P.vfeSSGr

I
com hora marcada

Indórg Bur�hardt e Professor! Consult-R. João Pinto, 13
Erwm Kreuter) .

1 elelone. 1595
---'--��--------"----

�npec!allsla em elnJrgia- ,

geral I

CONSULTORIO·--Rua Tra- a nova revista editada pela S,
ano N. 1 e das 10 ás 12 e A. A NOITE, do Rio de Ja-das 15 ás j 6 1 (2 horas. neiro,

TELEF. 1.285 í ; "Et'-JDEM SE duas casas no

RESIDENCIA- Rua Este-II ,,�istrít? «João Pessõa- .

I
ves Junior N, 26 i:. streito, com agua eca

I � I i nada, chacara, muitas arvo
1 ELEF. 1.131

.

res frutíferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do

Dr.Artur Pereira 14EJ'FEôRIANOPOUS: ase Oliveira I casas no. 31 e 35 do Largo
Clínica médIca (de ertan- I General Osorio e um terreno

ças e adultos á Avenida Rio Branco. no.

90, cem 18 metros de frente,
Consultas diariamente das por 30 de fundos.
4 horas em diante NO DISTRITO DE SACO

Consultorío: Rua João DOS LIMõES uma casa e

Pinto /2' 13 terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Batbato
Distrito «João Pessôa.»

I
� .���••wfitar------"7,;;,L.�_.... ;;:t��-"••d���.

Õ'···· •••••D. • •••_OOG. F�:a (;2�anoA�rJ��so��a_
! Cowpanhia "Aliança da Bahía,,11 mados para o interior.

a OI
•

_ � I Dr. Aderbal R.
e FUNDAI:)A EM ' E .� • da Silva
• •

I Seguros Terestes e Marítimos I
• Incontestavelmente a] PRIMEIRA do Brasil •
G •
4� CAPITAL RAUZADO 9.000:000$000 I I
... RESERVAS MAIS DE 3B.001).C\ v$OOO

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSAmUDADES ASSUMlDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMj1935 4.280:552$970

�,gente5 em F rorianopons :

• Campos Lobo & C L I
G Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) r�íxa Postal. 19 •
,� FI f FONE N 1.083 END, TfU GI-<AI-' (. //_L/f ç, G (Curso de e�pec;a'izrça') em. Chevrolet
O .,

molestias de seIlhvl,,�) -

. Vende-se, por preço de
'1 • Escritórios em .Laguna e Itejaí o I\.tende na Maternidade DeseJ� .concerta O ocasião, um automovcI rhe-
• G até ás 8 1 {2 da manhã seu radio? Procure o vrolet de 6 cíl!ndros. em
., Sub-Agentes em Blurnenau e Lages • e á !ar�e-· Cr'l/2sultorio: sr. BOlIzon, á rua Padre perfeito estado.
.. • ANITA GARIBALDI, 49 .\Ct;uel1nho, que será plena- Tratar 11 ti Lalf;O 13 de
�"'G.r�=�;J._-_._....__,__.-----••_"••• --------- mente satis'fiano. Maio n. 21.

--------�.---------

Atentae bem I
•

i Agencia ••der_na de Pu- I
blicaçães, com séde em São Paulo:

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente na 112 .,

V iS':OIlUl;.' Q.t Ouro l·'rew

FONE-J524

CUNICA GERAL

Forrnídavels lortelol proprlol, Irei vezeI
por IImana, todal ai legun
dai, ier,al e lextal-'elral,

Extração com globoe de cr'ltal.

A f .....a� , I ·n c::a IIIUI" honestidade, pOil, OI lar

telu aio pre.�ncladol pelo povo.

n. 70. - PhOJ\p·. 12770-

I Caix'l Postal, 11q. _j
I Dr. Pedro de Moura Ferro I
1

Advogado

FONE-1595

Rt!EiJêncÍa: Rua Visconde
de Ouro Preto

..

n' 57

Vamos Lêrl

i.
•

Ab-,», :,.
. uKlu DE.

ANALISES"

hUi\! OI SMO, nas di

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

paginas de

� _--'._-----_._--�-__.-----�--

•
•
fi
•
., Rua Trajano, n' 1 sobrado

I Telephcn : n' 1548 !
I· Dr. Renato= I==8arbosa==

ADVOGADO

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLlVERA

Curso de especiali s,ação em

Bactroriologia no Leb, de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diaznosticos

\11!'J
E"': R...QI � E'""

--� I'"�I N <.. �O""; �� ��"...,.""I 1 a r sa :( -� 'li \'_' F
1

.

MEa,t:LL::) n. 15, com
bôas acomodações para pc
quena familia.
A tratar com o seu pro-

prietr
-

DELGARDO WEN
OHP 1'01, no Largo 13 de
Mai( 7.

V
e uma bem montada

hLl AIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re

dação.

J\dvoga
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

\_
Fones 163 1 ..

129�__ I

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade 1')

Medico do HOlpital

•
II Ap,entelr Sub-Agentell e Reguladorel de�Avarlalllem. todol OI Eltadol

�D' 8r•• '1. "O Uruguai a nas prlncipllis' praçal •.s�range�ral.

Médicos

•

I
Dr. Carlos Corrêa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



vezes!

A GAZETA-Hol JQlI\)polis, 26 �11-1936
-

!
M�!ionario duas

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO� E MELl-IOR CENTRO DE DIVERSÕES
fAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

LOJAS

70Rua 15 de Novembro n.

E3LUMENAU

ATOJ-\LHADOS-BPINS-CORTINAS-CRE10-
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEI: IRES

(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.

2onfecção de c"misas, calça�, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros)
----0----t,

'I FUNDIÇÃO: _ SINOS DE BRONZE, maquina� de
�. forragem, fabricação de maquinas
ii Em geral, (agrieolas e industri.ais)R, -moinhos de fubá, arados-, busInasI para carroças, chapas de fogão, de.

'1 FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
r.1
!'!

A' PRO .4,-:il\DW cm. iURA BUJ���ENAU
RESERVANDO AN:JNCIOS DF SUA CASA COMt_RAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDIJSTmA

1500 WATTS i'!8 antena

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

Os que cüntratarem .anuncios �urante o mês

:' de outubro, terão um abatImento de 50',. sobre os

preços da tabela.

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
P·R.C.4 - Radio Cultura Blumel'lsu BLUMENAU '

5

"-Festividade de
Santa Catarina

CARTAZES
DO DIA'1

PELO MUNDO

I BERLIM, 26-A Organisa-
I ção Nacional Socialista" A força CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
pela alegria", crêada ha 3 anos horas" um filme emocionante com

pelas associações esportivas no Franchot Tone, Una Merkel e

?-eich reunindo no momento da
I
Conrad Nagel em O misterio do

sua constituição 600.000 meru- : (parto 309.
bros conta hoje com 7.000.000
de membros. Os professores de
educação física, 900 no ano de
1932 são hoje 3.400.

taram a solenidade.
O itine-rario deixou de ser

cumprido, fielmente, em vitude
da ameaça de máu tempo.

o reparte da Loteria �edcral .do Brasil, 'para o

grande sorteio de Natal, veio destinado a enriquecer
Florianópolis !

Fique V. S. nlilionario ! E milio�ario du!s vez�s!
Os premios deste grande sorteio, estao aSSIm

distribuídos.
[o premio DOIS MIL CONTeS
20 » MIL CONTOS
30' » QUINHENTOS CONTOS
40' » DUZENTOS CONToS LONDRES, 26-0 alemão
50' » CEM CONTOS Walter Neusel derrotou por pon-60. » CINCOENTA CONTOS tos, numa luta de box de 15
70. » CINCOENTA CONTOS rounds o sul-africano Foord, ga-
e mais 4.355 premias díversos na valor de nhando assim o campeonato de

DOIS MIL, �ENTO E NOVENTA CONTOS. Ao
peso pesado do imperio britânico.

I todo, SEIS MIL E NOVENTA CONTOS EM PRE- A luta teve lugar no Stadium de
!\iIO':'; ! Harringay, na presença de .....

II 8 i rhete i nteí ro 350$000 12.000 espectadores, inclusive

II Vigessirno 18�ooo do duque de Gloucester e o em-

� Desejando, sirva-se V.,'S. nos telefonar, e �:��:::;. �o��i�:n��i:;��o�;:�·1 teremos O maicr prazer em mandar á sua residencia, unds a luta decorreu equilibrada,I

sem i.enhum acrcscimo, mesmo que nos peça só- manifestando-se daí em diante! ..

I mente um vigessirno. visivel Superioridade do alemão.

li A multidão aplaudiu com entu-Sa I i:3o Prog resSo siasmo o boxeur Neusel, embo-I Rua Felipe Schmidt, 5
ra não escondesse certo desapon-.) Te � efon e 757 tamento pelo fáto de não ter po-

�I���������������;���������� dido reter o titulo o campeão�
derrotado.

I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado LONDRES, 26-0 sr. von

II pelo govêrno do Estado. Ribbentropp, embaixador alemão
Não deixem de ir ao vinpora Imperia! pois nele I junto ao �!ovê�'�o briiânico deverá

I' encontrareis grandes vantagens. coníôrto, honetis- I: partir ainda hoje para Berlirn,
.

dade e ambiente seleto o cuc muito lhe asradará I· devendo logo após a sua chega-

II
•..

I da na capital do Peich conleren-
Nos altos da Farmácia Popular, <). Praça 15

" ciarcom o sr. Adúlfo Hitler, chelede Novembro ,'m ! do govêrno informar,do-o das
m I mas negociações com o govêrno�m������������z��������m��-�&�4:lbritânico, r- lativamente a um

I eventual conferencia das grandes
potencias ocide ntais.

TEHERAM. 26- O Minis-
tro alemão das finanças, sr.

I SJlaDht prtsidente do Reichsl-ankI
foi recebido hoje pelo Imperador
do Irak e pelo principe herdeiro.
O Ministro alemão apresentando
as suas credenciais e as sauda-
'ções do Chancell*:r alemão ofe
receu ao Imperador um ret�ato
do sr. Adolfo Hitler ricamente DESE.JA
moldurado. O pesidente do Rei- certar seu radio?

I chsbank ccnferfociou com o Im- Procure o BONSON, á rua

perador do Irak durante duas ho- Padre Miguelinho
I ras e meia.

P IANO vende-se,
�������.���'_� ,por preço baratíssimo, um

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

VIENA, 26-Segllndo inlor
mações colhida, em circules po
líticos juntos ao Ministerio das
Relações Exteriores, as negocia
ções diplomaticas do sr. Guida
Schmidt, sub-secretario de Estado
alcançaram em Berlim um resul-

'I
tado satistatorio para ambas as

partes.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

Rt!alízaram-se, durante o dia
de ôntem, as tradicionais festivi -

dades em homenagem á Santa
Catarina, que terminaram com

uma imponente e fervorosa procis
são da imagem daquela venerada
Santa, padroeira do nosso E.sta
do e da Arquidiocese barriga
verde.

Pela manhã, foi celebrada na

Catedral Metropolitana, solene
missa do Pontifical por s. exa.

revma. o sr. d. Joaquim Domin
gues.

O sermão alusivo a data foi
proferido pelo vibrante�ocador S�- Comunica-nos a Gerencia, ne s-

cro lei Nazaric KMbe:1. ta Capital, do INSTlTUTO DE
A' 5 16 horas, teve lugar a APOSE[\JTADORIA E PEN-

procissão da virgem e martir, SOES DOS COMERCIA
a quem os catarinense devo- RIOS que todos os seus associa
tam o mais exaltado culto. I dos devem devolver, até, 30 do
A imagem foi colocada em corrente, o questionario coletivo

um artístico carro carregado pe- distribuido pela Empreza Hole
los congregados. rith, para o fim de ser levantado

Conduziram o palio, onde ia o CENSO DOS COMERCIA-
o sr. Arcebispo Metropolitano, RIOS do Brasil.
cobrindo o S. Sacramento, A devolução é indispens.ivel
os sr. capitão Ernesto Nunes, ao estudo atuarial e de grande
ajudante de ordens do sr. Go- int!: resse para os associados, quevêrnador do Estado, comandante deverão, ainda, preencher os quesNelson Simas, capitão dos Por- tionarios individuais, cuja distri
tos; flodoardo N0brega, oficial buição já foi iniciada pela re

de gabinete do sr. dr. Secretario ferida Empreza, servindo para se
da Fezenda: capitão Romeu rem completadas as respectivasDelaíti, da Força Pública; rJIar- declarações e as de Iamrlia.
colino Lima e Uma Valente. A caderneta do associado,

As bandas de rnusic a do 14', que será distribuida em conse-
B. C. e força Pública ahrilhan- quencia do serviço censitario, e

I mcdiente a indenisação �cie seu

CAFE' BOM SO' NO custo, é o documento necessario
• 1 I' ",'JAVA ao aSSOCJ�ao e sem e atera e.z ,

Praça 15 de Novembro ou a Iamilia, grandes dificulda-
Antonio P�schoal des em receber protamente os

beneficios que a lei lhe assegura,
de A relação dos retardatari is

já se encontra na Secretaria Ce
ral do Instituto e será remetida,
depois de 30 do corrente, ao

Ministerio do Trabd!ha, para que
estes lhes imponha a multa regu
lamentar.

E' rois essencial que os srs,

associados preencham o formu]d
distribuido pela Empreza Hole
rilh, sem tardança, corroborando
para que ma,;s depressa tenbam
toJos regulariz.?das as suas situa
ções.

Quaisquer esclarecimentos se

rão prestados, nesta czpital. na sé
de da Caixa Local.

boas farmacias pERDEU-SE, entre () tmjé.o
do_,Restaurante Cascatinha �Representante: Ri.)mano MatUo! i I EtI' .

lOS
re a um pregador d<!

g avatas. Gratifica-se a quem OCAIXA POSTAL 345 CURITIBA PARAN A' entregar nesta reda�ão.

CINE IMPERIAL, ás 7,30
horas, uma pellcula da Ufa,Con
dessa de Monte Cristo, com

Brigitte Helm.

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras, John Boles, Glona Swanson
e Dougla� Montgomery em Musi
C(J no ar.

CINE IMPERIO, (João Pes
sôa),ás 5, 7 e 8,30 horas,joanna
d'Arc, com Angela Salloker e

Aribert Wasker.

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Tujanc n. 16
(Edificío proprio)

Capitai
Reserva

136:700$000
56:424$498

ClNE ODEON, o lida, foca ..

liza, ás 5 e 7,30 horas, Bando
sinistro ou Oreulho cativante,
com Victor J ()ry':'> e Sally Blane.

Turismo
Existem já as estatisticas de

turismo na Alemanha durante o

mês de Agosto, que foi, como se

sabe, o mês das Olimpiadas de
Berlim.

Nà estatlstica faz-se a contagem
de turistas alemães e estranjeiros
em 658 localidades da Alemanha,
tendo-se verificado um total de .

2.970.000 forasteiros e ..

14.720.000 pernoitamentos. Os
países estranjeiros participam neste
número com 562.692 turistas e

1.760.000 pernoitamentos. Em
Berlim inscreveram-se durante o

mês de Agosto 223.306 forastei
ros com um total de 841.830
pernoitamentos, entre os quais .....
410.210 de turistas estranjeiros.
Neste número não estão incluidos
os jovens que se alojaram nos

albergues e acampamentos da ju
ventude, entre os quais se contam

I6.554 provenientes do exterior. A Estação de Roma 2. R.O.

O A d d
m. 25,4, kc. 11810, irradiarásr. r_man o e hoje, ás 20,20 horas, o seguinte:Sales �ao, renun- Anúncio em italiano, espa-

ciar a ? nhól e português.
RIO, 24 - O «Correio da Marcha Real e Giovinezza.

Manhã» diz-se informado de que, Noticiário em italiano.
ao contrário das noticias propa- TranSMissão d!! uma opera lí-
ladas nos meios politicos, o sr. rica

Arn,ando de Sales não renun- Conversação sôbre um argurnen
ciará, até 3 de janeíro proximo. to de ac ualidade.
o governo de São Paulo. Concerto sinfonico.

Conferencia do Deputado BlUnocon-
l:3iagl sôbre o terna: "O regula-

Instituto dos
Comerciarios

Até 30 do corrente
devem ser devolv
dos os questionarios
cotetiv.is do Censo
dos Comerclaeios

ALUGAM-SE quartos. Tra

tar peio fone
... 1436.

RECEBE DEP8SlTOS
PA6flt-':DO 05

SEGUINTES JUROS:

elC Limitada 5'1. ala.
elC. A"isoPrevi06·I. a13.
Prazo Fixo S·I. ala.

Irradiação
Roma

Bibliografia
discurso do Ministro

Goebbels
Recebemos por int,;rmedio do

Consulado AI�mão nesta capital,
um interess:wte folhdo íntitu!'l':O
«O Bolchevismo em temi;,.'�
em pratica», discurso pronun<.:i,a
do pell) Ministro du Reich dr.
Goebbels, no Congresso do Par
lir:lo em Nuremberg no prest'[�e

VENDE--SEno local Caiacanga, (Ba.
se da Aviação Naval),

uma grande chacara, com

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

engenho de farinha. Tratar á
rua Tiradentes n. 16.

ano.

O dr. GoeLbds, cujo CiVl<'
mo F ó;'",vado "môr á ma Pil
tria, {('rli pô;! o ,) prova nas 'ho
ra� li di� dificeis da vida politicoHJci,·l da Alemanha, não medin-
l,iO ,.-,·:Lcios para afastar daque
! Ia ilação o ter! ivel Der i: o d;;;• .

f '
,

I NlOSCOU, e um fáto importante é

I q"e a Alemanha se tornou o pos
to avançado na lUla contra o

I Bolchevismo.�omos gratos.

merto corporativo e as novas re

lações economias.»
Cantos interpretados pela so

prano Elena Cheli.
.

Noticiario em espanhóI � por
tuguês.

Marcha Real e Giovinezza.

A' vendd nas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A RESISTENCIA GOVER
--------------------------------------------------------------------------------

MAO IO l mente" um outro ataque dos governistas contra. Robled� de Cha-' carniçados combates nas. regiões de B�dajó� e C�r�oba. ,II vela. Aquele general acrescentou que se· verificaram, ontem, en- Enfraquece palativamente a resistencia g()"� msta em Madnd

BBTA
----------------------

EM
I

Enfraque e a s ou o

LONDRES, 25 -- o «Daily TeJeg;aph" escreve que se

confirma agora que um submarino nacionalista torpedeou o cruza

dor vermelho «Almirante Cervera».
O submarino se teria passado na semana passada dos verme

lhos para os nacionalistas.
O jornal supõe a possibilidade que outros submarinos verme

lhos tambem tenham seguido o exemplo.
Os vermelhos fizeram até agora pouco uso de submarinos

porque não têm oficiais capazes para manobra.
O submarino B-·6 por exemplo foi afundado por um cruza

dor nacionalista no mês passado por que a equipagem não conhe-
cia a manobra do mergulho. .

PARIS, 25-A estação emissora de Málaga propalou a

noticia de que os vermelhos conseguiram reconquistar Oviedo.
Os comunistas espanhóis construiram um tunel subterraneo de

dois quilometros que foi dnr ao centro daquela cidade. Depois de
fazer voar as ruas principais, por meio de dinamite, I)S vermelhos
entraram na cidade, sem fazer um só disparo, segundo diz aquela
estação vermelha.

MADRID, 25 - A Direção Geral de Segurança Pública
transferiu sua séde para Valencia.

LONDRES, 25·-0 jornal «The PeopIe» informa que car

gueiros russos desembarcaram em Barcelona e Alicante 200 aviões
russos, que o correspondente do «�iornale d'ltalía», em Tanger,
afirma serem dos mais modernos, armados cada um com quatro
metralhadoras, munidos de trem de aterrissagem dobradiço, desen
volvendo d velocidade de 380 quilometros horarios. Estão em Ali
cante 4.000 oficiais e soldados russos.

MADRID, 25-0s insurrétos nos últimos dias sofreram
acen.uadas perdas. A impressão é de que o recrutamento de
rnarroquinos que constituem o elemento de choque das forças re

beldes é diíicilimo pois entre os cadaveres encontrados nos campos
de batalha figuram inumeros indigenas I:endo apenas 17 anos. O
inimigo atecou vi olentamente tentando reconquistar as posições que
os governamentais lhe havia tomado. 03 governamentais resisti
ram ao ataque bem abrigados nas trincheiras obrigando os assal
tantes a retirar-se, As milicias da frente popular passaram á ofen
siva e ocuparam os pontos abandonados pelos nacionalistas.

De modo geral o dia foi Iavoravel ás (orças republicanas.
SEVJLHA, 25-A's 22,45 horas de ôntern, o general

Queipo deI Llano disse que os nacionalistas "repeliram violenta-

Nossa Vida
AHIVER5ARI05

Faz anos hoje o interessante
menino Estefano Nicolau Savas,
filho do sr. Nicolau E�tefano Sa
vas, do comercio desta praça.

PREMIANDO

Dia 30 do corrente, ás 7,30 Maria Guarnelli-soprano.
:10ras, na Catedral Metropolitana
será rezada missa em sufragio á Diariamente a gerencia da Em-
alma àe José O'Donell. presa Cin,"s Corôados,--a que se

............................_ �....

Convidam-se as exmas. autoridades e as prezadas
familias dos alunos para o solene encerramento do ano

letivo que se realizará sexta-feria, dia 27 do corrente, ás
nove horas, no galpão desportivo deste estabelecimentos.

Nesta ocasião serão publicados os cinco primeiros
lugares, as notas de henra em comportamento e aplica
ção e as melhores provas escritas, referentes ao quarto
bimestre.

Os alunos que terminam o curso fundamental recebe
rão o atestado de promoção ao curso complementar.

Seguirá a distribuição das medalhas de l: e 2' lugar
de todas as séries, assim como dos premias desportivos.

Exibições de ginastica e peças escolhidas pela ban
da da Força Pública, gentilmente cedida pelo exmo. sr. cel,
Comandante, abrilhantarão a solenidade, terminando com

uma apotéose á bandeira nacional.
Devido á falta de espaço o convite é extensivo só

ás exmas. autoridades e ás prezadas familias dos alunos.
Logo depois da festa os ilustres convidados poderão

visitar a exposição sintética do programa de desenho do
curso ginasial, a qual será acessivel 1\0 público até domin
go, dia 29 inclusive, das nove ás onze e das quatorze ás
dezesete horas.

NOTA-Devido ao calculo dificil das médias, o re

sultado final obtido pelos alunos da primeira até a quar
ta série poderá ser publicado apenas a partir do dia 2
de Dezembro, atendendo a Secretaria das 9-11 e das
15-17 horas. Todos os alunos receberão ou uma cópia
do atestado de promoção ou o boletim do quarto bi·
mestre .

vaServiram de padrinho o sr. te-T E A T R OlRoubado
nente Frallcisco L. de Noronha --- em u í'f"'l a Ia ta
e sua exma. esposa d' Mariada

A t'
l8

d (l h- de caféGloria Noronha, Luís Orofino el ex rela a . ,ompan la Esteve, ontem, na Policia Ce!:-
sua :xma. esposa. d.

Francisc.a,ltaliana de Operas e Ope- tral, o sr. Custodio Severiano daOrofino, Ivo Espmdola e sra. d.
, Silva, com 23 anos de idade, nu-lsura Silva e tenente Manoel. retas Dora Salima tural deste Estado, queixando-sePereira da Cunha e sua exma.[ A é' d C h' I d

.

d FI' I' 1 d f" b d Id M
.

d GI' N
extr la, a ompan la ta- eve (l vin a a onanopo IS de e que ora rou a o em uma ata

ronha d
.

C 'ilha
a afia 0- l liana de Operas e Operetas Dó- Dóra Solima com sua compa- de café que se achava sob sua

ron a a un a.

I r� Solima, ,sabado p��xim� nesta nhi�,.--vêm reg.istrando inúmeros guarda no Mercado Publicoo
5EHTE HOVA cidade, sera como ja tivemos pedidos de assinaturas para os

I RECISA-SE d f
.

I------,----- Está em festas o lar do sr. ocasião de divulgar repetidas ve- quatro grandes espetáculos a rea- Pd r' t
e umbo lhaGerson Lobato) pelo nascimento zes-o maior acontecimento tea- lizarem-se no Teatro Alvaro ele

e aLrata e TParat tra aI ar

Encerramento da ---na le de uma rneni 1 d FI' I' C I'
em ages. ra ar na Al-ta • e uma menma, que tomou o Ira o ano para orianopo IS. arva no. r •

t
. �iI h d

.

d L
.

"
. rala ana mac a o.

t- d 1936 nome e uzia, Ha muito que não assistirmos Tamanha tem Sido a procura .IVO e
VI51TA5

artistas líricos do valor e renome de ingressos que, já agora. res- Incend leu-sedos que ora nos visitam, integran- tam sómente pencas localidades
do a aplaudida Companhia Ita- á disposição dos interessados. O i ate de Ma rccn i
liana de Operas e Operetas, SJb Como já antecipamos, auctuam LONDRES, 25-Declarou",e
a direção da primorosa sopranq no quadro central do elenco violento incendio a bordo do iate
lírico--Dóra Solima, a Lili Pons vários cantores de indiscutivel Electra, do senado.r Marconi.
argentina, mérito destacando-se entre outros
O interesse que os Horianopo- 05 seguintes nomes:

litanos vêm demonstrando, para Dóra Solima, Coca Diva,
com essa bréve temporada teatral, Callini, Lissandro Sargenti,

augu- está sendo enorme. Herrera, Abele de Angeli.
vá- A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6

enzern r�H05 HOJE
a exma, sra. Ivraria José Rila,

esposa do sr. Manuel Roberto
Rila;

o sr. Temistocles Silva, tele
grafista aposentado:

o menino J05é Alfredo, filho
do sr, Eugenio Luís BeirãoJ ve

reador;
o menino Francisco Xavier,

filho do sr. prof. Alfredo Xavier,
Inspetor Escolar;

I
O Congresso Rodoviário Brasileiro, ora reunido na Capital da Republica aprovou, em ple-

a �xma. sra. Inã Costa Du- nário, por proposta do engenheiro Gumercindo Penteado, delegad) eh São Paulo, uma moção de louvor
tra, digna esposa do sr. Norber- ao Estado de Santa Catarina e ao Govêrno desse mesmo Estado, pela organização e apresentação dos
lo Dutra, empregado nas oiici- trabalhos que figuram naquele Congresso e pelo particular interêsse que o Govêrno Catarine�se tem
nas da «Imprensa Oficial»; demonstrado pelos serviços rodoviários. Essa significativa distinção foi conferida unicamente ao Estado

a srta. Maria Lopes Fernsn- ele Sa,lta Catarina.
des, aluna do Coleg.o Coração Esse gésto do delegado paulista engrandece a nossa terra e enobrece o Govêrno Catarinense.
de Jesus. Dirigido pelo competente e talentoso engenheiro dr. Haroldo Pederneiras, auxiliado por uma

EHLAl'E pleiade de dedicados e inteligentes engenheiros, a Diretoria de Estradas de Ro:Jagem vem desenvolveu-
Reelizou-se civil e religiosa- do trabalho insâno e prohcuo para dotar Santa Catarina de esplêndidas rodovias.

mente, o consôrcio da senhori- O atestado mais hizante de que o nosso E,tado se destaca pela excelencia de suas rodo
nha Maria Medeiros Portela, com vías é a palavra conlortadora do delegado paulista evidenciando o lábôr e a competencia dos engc
o sr. Valdemar Caetano da Sil- nheiros catarinenses e enaltece o honrado governador barriga-verde dr. Nerêu Ramos.

A COr.nPETENCIA
E A TENACIDADE

Gínásio Catarl�nense

Devendo ,seguir, ainda hoje,
para Itajaí, onde irá exercer as

funções de contador do Banco do
Comercio naquela cidade, esteve

em nossa redação, apresentando
as suas despedidas, o distinto con

terrâneo e destacado desportista
SI. José Meireles.

Agradecemos a visita,
rando-lhe felicidades.

SENHORITA ! Acompanh�
a Moda

G. comprando suas Bolsas e Cintos na
C. Casa. Macedon ia

E'Ac.El'lmEHT05

A grande orquestra com

rios musicistas procedentes de
Buenos Aíres, será regida pelo
aplaudido maestro Ferdinando

Alitta, o que representa
<ef!.uro.

sucessoFaleceu no distrito de João
Pessôa, na madrugada de hoje, o

jovem Osiris Lemkuhl, funciona
ria federal.

O seu enterramento realizar-se
á, ás 16 horas, no cemiterio lo
cal.

ml5SA

Será celebrada, amanhã, ás
7 horas, na Igreja de São Fran
cisco, missa em intenção á alma
de Maria Candida da Costa Li
nhares.

Agradeciinelata
Francisco Treska, filhos e gênros vêm, des

ta maneira, agradecer a todas as pessóas que os

_'''N&III confortaram por ocasião do Ialecimento de sua

idolatrada esposa, mãe e sogra, E�lsa Moritz
Treska, assim como aos que enviaram flôre�,
corôas e pezamos, tornando, ainda, sua gratidão
estensiva ao distinto facultativo dr. Djalma Moei
Imann.

e
III

missa

Uutrosim, convidam aos demais parentes e pessôas ami
gas para assistirem á missa que, em intenção á sua alma mandam
celebrar no dia lo. de Dczembrq, ás 7 horas, na Catedral
Metropolitana no altar de Nossa Senhora, confessando 'se, suma

mp.nte agradecidos a todos aqueles que comparecerem a este áto
de fé religiosa.

.,
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