
·' ,-:. i"� .• .� ,.:.. : .. "-1.....; .....
-.. ,';.,

•. _

L'..,· ........ ' .,,-.'>VI ...._,;-��;
.. , .. ,.

,
•• "> ,

l' ,-;r-
, ....'

.... '1
,�

I I

II

I,� i

..

34
--------------------------------------------

---·��o��o�.I�e����-r-i-o---a���s�·9-�����·���iç�e5 t�l��
àos rejeítou o octálogo

----------=-

o sr . .João Neves declarou que a
Unica se desligará das oposições por
deSaUto rada o começo ter prescindido da Comissão Mixta. ! segunda-feira, o menifesto que a Frente Unica lançara, explicando

Acrescentou que as Oposições deviam ter ido buscar n03 ioda a sua actuação no episodio politico que hoje teve o seu des
seus proprios quadros seu candidato, que devia sair da Frente Uni- fecho, com o enfraquecimento das hostes minoritarias.

RIO, 26 - Coroo estava anunciado, realizou-se, hoje, á ca e, no caso, opinaria pelo nome do sr. Borges de fAedeiros.
tarde, no salão nobre da C�!l}ara, o reunião plenaria das Oposi- Concluido, o sr. Cincinato Braga dirigiu fervoroso apêlo á

ções Coligadas. Frente Unica, para que se couservasse no seio da minoria.
A reunião foi reservada, e durou 4 horas e 20 miniros, O sr. João Neves, ag:adecendo em termo; corresponden-

s�n lo o sucessão presidemial a formação da Comissão Mixta e a" tes ás palavras do sr. Cincinato Braga, historiou a ação da Frente
ex -cução do octálogo debatidas sob varies aspectos. Unica em todas as etapas do episodio politico, para ccncluir que

o .

Abrindo a sessão, o sr. Artur Bernandes, presidente do se acha va ela no dever de se desligar das oposições, por ter sido
Dlr etono, expoz, em breves palavras, Q que se tem passado sobre a desaurorada.
meteria no seio do Comité Di!Oetor das Oposições, concluindo por Terminada a reunião, o sr, João Neves recebeu muitos

submeter á consideraçães d:l assembléia a seguinte conclusão, que abraços.
tn:zia assinada pela maioria de membro do Diretorio:

«:\S Opo�;çõos C)!;gadas, considerando atentamente a ev

posição que lhes fez (l sr. JI);O Neves, reahrrnaram os seus propo
sitos conciliatorios no caso concreto 1a sucessão presidencial, e sem

embargo de se haver modificado tão proiundsmeute a situação politi
ca su1-rio-grandense, declaram que, na base das combinações atual
meute em causa, não pensaram jamais revogar a delegeção conferida
á Frente Unica para tratar do assúnto. Estabelecida esta, porém,
corno condição "s�ne qua non" a de ser presidida pelo propiio che
fe do Estado a Comissão Mixta a organizar-se. Ente'ldem as Opo
siçõ�s não se poder dar assentimento a essa condição, consideran-' �����������������������������������������������m��&�;� �

do prejudicada a parte restante a ela subordinada.>

Frente
ter sido

A minoria vai EH3colher
outro lidar

Em face da deliberaçao do plenario, automaticamente o H.

Batista Luzardo deixou de ser o lider da minoria. O blóco solida
r I) com o Diretorio deverá escolher, até segunda-Ieira, o novo E

der, falando-se que esse posto será confiado ao sr. Otavio Man

gabeira.

O sr. João Neve� pretende lêr sabaJo, ou, provavelmente,

A posição dos indecisos
Os deputados minoristas que fizeram declarações de voto

de que estão e nàc estão com as oposições, ficam :;gados por um

fío á minoria, até «hora da onçl beber agua,« segundo a expres
são de um prócer aposicionista .. o

o rnanífesto da F-rer\te
LJnica

Surge uma fÓrrY1u!a de
conci!iaç�ao

" com a palavra o sr. Aldes Sampaio, este declarou que

alguns membros da minoria, com o proposito dr! concilar as corren

tes em divergencia, elabomram uma proposta nestes termos:

Primeiro-Que a escolha do condidato á presidencia da

Republica deve ser p:oect-iida da f'hb( ração de um programa de

governo;
Segundo-Que não seja concedido o direito de voto ao

presidente da 'Republi�a:
Terceiro--Que sómente sejam 'Validas as deliberações to

madas pela unanimidade dos membros da Ci)miS�RO;
Quarto-Que toda e qualquer deliberação definitiva sobre

II solução do problema da sucessão, somente seja tomada pelos re

presentantes da minoria com prévio assentamento dessa reunião

plenaria,
Quinto-Que a solução tomada pela maioria no seio das

oposições sancionará a decisã� de seus representantes na Comissão,
sem obrigar os div-rgentes;

Sexto-Que a escolha dos representantes da minoria para

essa comissão seja feita por maioria da votos, por escrutínio secreto,
em sessão plenaria.»

DO Sem quaisquer Ilgações politicas.

F'roprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

Aj�O IlII t Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Novembro de 1936 I NUIVlEHO 637
----------

Declaração sensat"')íonal

COlnt�1ní�a� 'O GOVERN
d::�a;::::s NEREU
As nossas autoridades policiais

continúam na campanha contia

os gatunos que vêm agindo nesta

capital.
Ante-ôntem, foi prêso Flavio

Gonçalves de Melo, sobre quem Uma esquadrilha de aviões da glorio"
d:á:�o:é�:s ,,�I:�:!�:s �:::b�s�en- 58 Marialha comboiará, a apal�êlha de

Na madrugada de hoje, veri- chefe do Executiva
ficaram-se prisões de "individuos"
cujos nomes estão registados, ha
muito, na «listra negra'> da nossa

Policia,
'\ssim é que, prosseguindo na

campanha contra o roubo, foram
prêsos, ontem, os seguintes "ma
landros":

Gentil Pe!ronilho, Ernesto dos
Santos e Pedro P.ibeiro, por
terem furtado urna lata de café
pertencente ao sr. Severiano da
Silva, a qual foi vendida ao sr.

I� ngelo Apostolo, comerciante es

tabelecido á rua Lages SI:1.
- Foi prêso, tambem ontem,

e recolhido ao} xadrez, o indi
viduo Alvaro dos Passos, conhe
cido como o Rrei dos galinheiros".

Ontem foi prêso Felipe Nerí
dos Santos por tentar invadir :}

residencia do sr. Emelquiades
Santana, á rua Tenente Silveira I

65, o qual tencionava praticar
furtos.

Felipe não tem profissão e

t�m residencia fixa.

co
-----

RAMOS

irá, amanhã, via aérea a JoinviUe

Caíu o octálogo por 34
contra 23 votos

Realizada a votação, bancada por bancada, verificou-se que

a proposta Aldes Sampaio caiu por terra por 23 contr� 340 votos.

Estes resolveram apoiar integralmente a resolução do DuetorIo.

Os vinte e' três deputados que apoiaram a proposta Ald, s

Sampaio, foram os seguintes: Democrito Rocha, Fernandé5 Tavora

e José Borba, do Ceará; Jair Tovar, l!baldo Ramalhete e �sdru o

bal Soares, do Espirito Santo; Mota LIma e OcI�ndo �rauJO' de

Alagôas; Artur Santos e Paula ,Soares, do
o

Pafí�na; Jose Augu3to,
Alberto Russel I'! Ferreira de Soeza, do RIO Grande do Norte;
Acurcio Torres do Estado do Rio; João Cleofas e Aldes Sam-

'Ipoio, de Perna�buco e Paulo Martins, representante dos funcio-

narios públicos. . .

Decidida a momentosa questão, o sr. Cmc.lPato Braga to-

, mou a palavra. S. s. falou longamente sôbre a situação do país
1\
nos periodos de suces3ão presidencial, achando que e�se. proble
ma só deveria ser debatido sete mêses a,ltx�s da substl 'Ulção do

atual presidente, e isso para evitar qu� o

as agitações se �rolon�uem
por vários mêses, perturhando a tranqmhdade dos negoclO�. Nessa

questão em que a minoria foi envolvida, ach�va que se deVia desae

RIO, 26-Um vespertino in
forma que o sr, Osvaldo Aranha

seguid, sabado, de avião, afim
de aguar dar em Buenos Aires a

chegada do presidente Roosevelt.
Diz :.}ue o sr. Osvaldo Ara

nha acredita não poderá deixar
Buenos Aires antes do dia I 5

de dezembro. Daí seguirá, por

estrada de ferro, para Itaqui, sua

cidade natal) onde permanecerá

Seguirá amanhã, ás 14 horas, para a cidade de [oinville, onde assistirá a so
lene inauguração da linda Exposição de Flôres e Artes, o ilustre governador do Esta.
do dr. Nerêu Ramos.

S. excia. viajará num avião da nossa N\arillha de Guerra, cujo aparêlho será
comboiado por uma esquadrilha da Base de Aviação Naval.

Em sua companhia partirá o sr. Altamiro Guimarães, ilustre presidente da
Assembléia Legislativa.

D. Beatriz Pederneiras Ramos, irá tambem a [olnville, por via terrestre.
Consta que o governador paranaense sr. Manoe! Ribas e sua exma. esposa

assistirão aquele áto.
•

A exma. sra. d. Darci Vargas, esposa do presidente Getulio Vargas, farse-a
representar pela exma. sra. dr. Norberto Bachmann.

----------------0------

A viagem � Aliança pOliti- CARTAZES--
do sr, Osvaldo Ara- ca entr�� a

nha Baía e Per-
narnbuco?
RIO, 26- Um matutino, co

mentando as notícias aqui veícu
ladas de uma aliança política en

tre a Baía e Pernambuco, diz
que ha sómente entre êsses dois
Estados indentidade de vistas e

de atitudes, ma5 não uma alian
ça política, visando deter:ninada.
men�e, este ou aquele fim.

CINE REX, ás 7,30 horas,
Franchot Tone, Una Merkel e

Conrad Nagel em O misterio do
quarto 309.
CINE IMPERIAL, ás 7,30

horas. uma pelicula da Ufa)Con
dessa de Monte Crísfo com

Brigitte Helm.
'

CINE. ROYAL, ás 7,30 ln
ras, John Boles, Gloria Swanson
e Dou6b5 Montgomery em Musi
ca no ar.

Cl�\JE ODEON, o lidt!r, foca
liza, ás 7,30 horas, Bando si
nistro ou Orgulho cativante,
com Victor Jory, Sally B�ane e

Rin-Tin-Tin Jor.

o sr. Macedo Biuencourt fez uma declaração sensacional

em seu nome e nos dos srs. Prado Alves Palma, Gomes Ferraz.
t> outros, segund'J a qual negam apoio á Comissão Mixta sob a

presidencial do sr. Getulio Vargas, de acôrdo com o pensamento

do P. R. P. Entretanto, em hipotése alguma acompanharão as Opo-
,;

sições, si êlas de futuro se inclinarem, proven'ura, para a candida

rura Armando de Sales, coso venha a ser lançada.
O sr. Artur Bernarde. esclareceu o plenario sobre a linha

de condúta que vem mantendo o DiretJrio, neste e _em outros casos.

uma semana.

excluido Dali partira' para Porto Ale-
RIO, 26- O capitão Amo- gre, demorando·se um dia e re

rete Osório um dos cabeças do gressando ao Rio, de avião.
movimento comunista de novem- Aqui, OH. Osvaldo Aranha
bro de 1935, perdera' seu posto, pretende parmaneccr uma sema

devendo ser excluído do Exer na, antes de seguir p,úa Wa s

cito, em despacho de hoje do mi- hington, onde ira' assistir a p:>sse
oistro da Guerra com o presiden- do presidente Roosevelt, no dia
te da Republica, 20 de janeiro próximo.

ser Os cornbatentes ale
mãis na Inglaterra
A deputação alemã de com

batentes do front, chefiada pelo
Duque de Coburgo, chegou a 23
de outubro, á Inglaterra, ,onde dado as bôas-vindas. Nd recep:
permanecera uma semana. Ja e� ção em Londres, tomaram parte
Soutamton �s hospedes alemãís entre outros Sir Hamilton, o Ma
foram recebl?os pelos. represen-I� rechal de Camro Lord Milve e
tantes. da Bntsh Leglon e lhes e Lord Sempil.

Vai
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A situação na ESf.:>anha é mais gra'veJmdo que( I
� -----------------------------------------------------------------------------------=�-------------------------------------- I

se fi quartel. I Causou sensação i6 I rma A pressão dos leais pela retaguarda dos rebeldes, a DUBLIN, 26-Causou sensação a atitude do sr. wu. r

que acima aludimos, obriga-los-i a intentar novos assai. liam Tomás Grave, chefe parlamentar do Partido da Ir-
tos á cidade. landa Unida, com a apresentação de uma proposta em

. LOND��S, 26 - M�ít()s círculos �utorizados desta As milícias bascas têm disposta para qualquer mo- favor do reconhecimento do govêrno do general Francisco
capital partíciparn do recero expressado ontem pelo Man- menta importante linha de chóque. Franco por parte du Estado Livre da Irlanda.
chester Guardian, segundo o qual, «se a Italia e a' Ale- .--------------------------------------
manha podem fornecer aos revolucionarias espanhóis, ae-I rão medidas necessarias á sua defesa, aplicando-as em estreita.

roplanos e tanques, tambem pódem fornecer-lhes subma- I

e e
colaboração. ,

rinos, -destroyers-, cruzadures e couraçados, e isso signi .. j • Dentro das leis existentes as competentes autoridades to-

fica que a guerra civil não ficaria limitada á Espanha. I marão severas medidas contras os auxilias que direta ou indireta-
Não ha duvida-acrescenta o referido orgão--que a mente, tanto do interior como do estranjeiro, cheguem ás mãos

impressão reinante é a de que a situação espanhóla é mais iiiiiiiiiiõ iiiiiiiii iiiiiiiii ii����.. iiii da Internacional Comunista ou secundem a sua obra destruidora.
grave do que se afirma oficialmente. A I h J

- Os estados contratantes convidarão conjuntamente outros

Esse mal estar se acentuou em face das noticias de a .. emal1 a e o apao Eótados, cuja paz intensa esteja ameaçada pelo trabalho destruidor
que a Alemanha e a ltalia apressam e intensificam a re- da Internacional Comunista para que tornem medidas defensivas
messa de material bélico ao general Franco. no sentido (�p.ste convênio ou participem do mesmo.

O mesmo diario .inform� que todas as .no.ites sãem lpara combater tenazmenlilldo aeroporto de Boeblinge, situado nas proximidades de •

Stuttgart, dois ou três aviões com destino á Espanha, tri- te o comunIsmo
pulados por aviadores militares e que fazem a viagem
pela rota aérea da Suissa e da França, como aviões de
passageiros.

Ajunta tambem que pela róta da Luíthansa se reali
zaram inumeros vôos especiais até Lisboa, de onde os

aviões alemãis fazem excursões até Sevilha e Burgos, con
duzindo oficiais e industriais alernãis para que colaborem
com as autoridades nacionalistas.

-0-

SALAMANCA, 26 - A estação de radio de Madrid
comunica qoe o govêrno vermelho concedeu autonomia a

provincia de Valencia, que terá um gevêrno compósto de
nove mmisterios repartidos na Frente Popular, e cornple
tamente independente de Madrid.

O motivo da concessão de autonomia foi o descon
tentamento da população pela actuação de Largo Cabal
lero.

Na primeira sessão que realizará a l: de dezembro
sere! estudado o programa governamental.

-o -

GIjON, 26-0 governador geral das Asturias conce

deu, hoje, aos consules italiano e alemão, o prazo de 48
horas, para que abandonem 0S territorios das provincias
de Asturias e Leon,

f •

Vale

A Itelia ameaça

GENEaRA, 26 - O correspondente do jornal fran
cês L' Intransigeant informa que o governo italiano co

municou a Paris e Londres aue a Italia se retiraria da
Sociedade das \lações se a delegação boichevista de Va
lencia fôsse recebida a 7 de dezembro em Genebra, na

sessão da cumissão da Sociedade das Nações para refór
ma do convênio.

MADRID, 26-A Junta de Defesa de Madrid coutinúa
aconselhando a evacuação da cidade pelas mulheres, crian
ças e velhos.

Com este proposito tem se movimentado a U. G. T.
e a C. N. T.

A aviação rebelde que pelas más condições atmos
Iérlcas esteve três dias inativa, apresentando-se hoje, pe
las primeiras horas da manhã.

A principio, lançou boletins, insistindo para que a

cidade se rendesse e negando a ter lançado para-quédas
com os despojos de um aviador leal.

Depois dos boletins caíram algumas bombas. Mas
os habitantes de Madrid não déram atenção ás proclama
ções e ante a eloquencia das explosões da metralha, con
tinuam dispostos a defender-se.

Madrid não quer render-se.
Quando as mulheres, crianças e velhos tiveremíaban

donado a capital, esta ficará convertida num grande

Lenha a domicilio
AS SERRARIAS Arno Brincas e Garcia si-

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

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- ,

minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,
tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelente lenha e,lI tóros, artigo ,.Ja melhor qualidade ao

preço único de

12$000 A CARRADA.RS.
será atendida com a maiorA distinta freguezia

presteza pelos telefones.

1341-'--
r- LORIANOPoLIS

-1088
SANTA CATARINA

•

I ,
•Doma

Agradeci.nenio
Francisco Treska, filhos e gênros vêm, des

ta maneira, agradecer a todas as pessoas que os

� pi! • �ficonfortaram por ocasião do falecimento de sua

idolatrada esposa, mãe e sogra, EUsa MoritI
Treska, assim como aos que enviaram ílôres,
corôas e pezamos, tornando, ainda, sua gratidão
estensiva ao distinto facultativo dr. Djalma Moel
Imann.

e
MI

missa

Uutrosim, convidam aos Jemais parentes e pessôas ami

gas para assistirem á missa que, em intenção á sua alma mandam

I
celebrar no dia 10. de Dezer:lbN, ás 7 horas, na Catedri]
Metropolitana no altar de Nossa S�nhora, conlessandose, suma-

I
mente agradecidos a todos aqueles que comparecerem a este áto
de fé religiosa.

26 deputadas
minoristas

acompanharão
Unica

a Frente-

BERLIM, (via aérea)-Um importante convênio que pôs
.!e público a firme vontade de ambos os governos em combater a

Internacional Comunista foi assinado em Wilhelmstrasse, em nome

dos respectivos govê-nos pelo embaixador da Alemanha em Lon
dres, von Ribbentrop, que :,e encontra atualmente nesta capital, e

o embaixador japonês em Berlim, visconde Mushakoji.
A Alemanha e o Japão, dar-se-ão, reciprocamente, conta

das atividades desenvolvidas pela Internacional Comunista e toma-

RIO, 26-Estabelecida a cisão nas oposições vinte e seÍs
deputados acompanharão o sr. João Neves da Fonloura, presti-
giando o octólogo. ..O pensamento de todos será expresso num manifesto de
cinco a seis folhas datílografadas, que será assinado pelos srs. Bor
ges de Medeiros, Batista Luzardo, Nicolau Verguelror Camil»
Mercio e Barros CassaI.

O manifesto será publicado sabado e os dissidente repou
delo-ão pela tribuna da Câmara, sendo provavel que quem res

ponda seja o sr. Roberto Moreira ou o sr. Otávio Mangabeira,
sendo replicado da tribuna pelo sr, João Noves da Fontoura.

Os elementos das oposições, que acompanham a Frente
Única tambem estão redigindo um manifesto, explicando sua ati
tude.

Esse documento está sendo redigido pelos srs. Acurcio
Torres e Artur Santos.

As heroinas da Frente Popular �Espanhola Pregavam
idéias sub-

ALUGAM-SE quartos. T,;j
tar pele fone 1436.

.

verslvas nu-
ma colonia
correcional
RIO,24 -Foi baixado um

decreto, na�pasta da Justiça, exo-

. ,

nerado o sr, Henrique GlJana
bara, do cargo de professor da
Colonia Correcional de Dois
Rios,ie Jose João da Silva, e

Braz Antonio da Silva, guardas
da mesma colonia, em vista de
haverem sido colhidas provas de
se entregrarem êles á atividades
subversivas, contra as instituições
SOCiaiS.

PERDEU.SE, entre o trajéto
do Restaurante �ascatinha e

O Estrela um pregador de
I gavatas. Gratifica-se a quem o

entregar nesta redação,

A Passonarla deve a sua popularidade entre os legitimistas espanhóís ao ía'to de
ter agredido e sufocado com os proprios dentes um velho sacerdote.

(Do jornal humoristlco francês CANDIDE)..

--

__----��----------_,J

PRECISA-SE de um oficia t
de alfaiate para trabalha r
em Lages. Tratar na At-

faiataria Machado, )
,'/

'" .'

.

�
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SANTA CATARINA
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Metrtz: FL.ORiANOPO�IS
Blurnenau - Joinville .- São Francisco "" Laguna -

Mostruario permaneote enn Cruzeiro do Sul
Seoção de Secção de

Filiaes em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara terno. fERRAGENS: MACHINA·S :

Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e. trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeírcs
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de espiosão, IVioto!r.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísv: _;f,'
.4Jcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Ccrtlnados Tintas a oleo e esmaltes lleos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveís e, Caminhões FORD F -ças, '-\ �í.:es-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechenico �
� Depositaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GI. ODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nadonaes e extrangeiras Material eléctrico em gerai �� Empreza Nacional de l'Jav,e�ação "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max .. �
� Fabrica de Pontas "Rite rVlaria' -� Fabrica de Gelo URita Maria" - EstaleIro 'A,.�ataca" �
.�N'AVAVAV������������9���âV'A'\tj;§;l�•

•••••--.--.•' ••�. A Gazeto

u��••w�--�-_· -��.��� ..u�;-"••d���.
• •••••D. • •••_••10 F�:ea �r2�allOA�rl��SO��a�

! Cowpanhia "Aliança da Bahía"i �ados para o interior,

e " I Dr. Aderbal R.

:: FUNrOAI:.'A EM 'E' a I da Silva

:: Seguros Terestes e, M aritimos I RuaCons�\�:�r��10 (sob.
e Incontestavelmente a] PRIMEIRA do Brasil I,:,

Fones 1631 p. 1290

__ 1� CAPITAL RAUZAOO q_ooo·OOG$OOO ----

G RESERV.AS MAIS DE Jo.vvv. _ vvw",-

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS'�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM.P935 4.280:552$970

Atentae bem!
•
•

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

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 ..

F'ormídaveis lortelol proprlol, IreI v,zel
por lemana, IodaI .1 legun
daI, 1er,.1 • lexlal-felr.l,

Extração com globol de crlll.l.

•
fi
•
•
O

IIIU... honestidade, pOil, OI lor·

telltl alo preat;ncladol pelo povo.
- �-�---�---

A_gentes em F rortanopot iS:
. Campos Lobo & C L

Advogados
I Accacio Mo-I'

Vísconue 0.(;; Ouro }-'reto

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 1 5 ás 16 112 horas. neiro.

TELEF. 1.285 �
[

VE�\)DEM SE duas casas no

RESIDENCIA- Rua Este-I·· �istrit? «João Pessõa- .

I
ves Junior N. 26 1:. streito, com .agua eca

I I nada, chacara, muitas arvo
TELEF. 1.131 res frutiferas etc. Onibus á
----- porta e perto do quartel do

Dr.lArtur Pereira 14i:J'FEoRIANOPOLIS: as
e Oliveira casas no. 31 e 35 do Largo

CUnlel médaca [de erlan- General Osorio e um terreno

r;as e adultos á Avenida Rio Branco. no.

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

Consultorio: Rua' João DOS UMõES uma casa e

Pinto tr 13 terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

VENDE. --S�:
.

'1 'ta'" .

.

lV!t..1J.'\tLL� n. i.J, cem
bôas acomodações para pc
quena familia.
A tratar com o seu pro-

príetr
-

DELGARDOWEN
DHP N, no Largo 13 de
Mair _ 7.

.

. Vende-se, por preço de
Deseja concerta o ocasião um autornovel che
seu rádio? Procure o vrolet 'de 6 cilindros, wem
sr. Bouzon, á rua Padre perfeito estado.
.vlguelinho, que será plena- Tratar n ti Uu�o 13 de
mente sati�o. Maio n. 21.

!ndica:

Dr. Rica
Gottsmé.

Dr. Miguel
f':3f:>abaid

CLINICA GERAL

•

te I ra tem seu escrip-

tór io de advogada á rua

n. 70. - Ph01lP', 1277.

I Caixi Postal, 110. _j
I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Advogado
RUe! Trajano, n' 1 sobrado

I Telephcne n' 1548 I
I :....= Dr. Renato= I:=8arbosa==

ADVOGADO

Ex-chefe da clinics do "H

tal de Nürnberg, (P.vfessor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
fepeclalll�a em clrurgra ,

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

operações de plastica

rd_,,-..., . ukJG [JE .

ANALISES·

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

com hora marcada

II Consult.-R. joão Pinto, 1:-i
1 elelone. 1595

HUIV;Or: 51\10, na- ,

espirituosas anedotas, historieta S

comicas r ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

Médicos

FONE-1595

R�5ic.lência: Rua Visconde
de Ouro Preto' n' 57

V
'e urna bem montada

ALi AIATARIA no distri
to de JOàO Pessôa (Estreito) .

Melhores informações nesta re

dação.

Chevrolet

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade'::
Medico do HOlpital

FONE-1524

"., '";,,' 'Í�:' I'
•

",�

Dr. Carlos Corrêa

(Curso de especiatizeçã i em
molesnas de senhor ati)

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _, Consultorio:
ANITA C r.PIBAi DI, 49

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVfRA

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A OAZETA-HolICUlupolis. 26-11-1936
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;::"'-::-"'�_:_'":-�_:�-��-�'"'���������C�fhe-g-a-ra-',---P-r-o-n-u-n-c-ia-d-o--:-Cô rte de Festival

vezes! amanhã, o ex senador José Apelação de arte
o pr-esíden1:e Guadencio
Roosevelt

Sumula dos julgamentos da A União oeneficiente Recrea-

ultima sessão tiva Operaria, á rua Pedro Ivo,
JOÃO PESSOA, 25 - A realizará, no próximo sábado, em

RIO-25-0s três poderes da Côrte de Apelação pronunciou Recurso crime na. 2.576, da sua séde social, um festival de IH-

R bli b do I, ,·v
·en d r Jose' Guadencio d Blumenau recorren- te, sendo levados á cêna o dramaepu ica comparecerão a ar " ,,- a ° comarca e ,

1 ' "O 'I' d"do navio em que viaja o sr. Ro- Corr.êia Queiroz, um dos respo�- tes Ricardo Barg e outro e recor- em

h'
ato

'dO
u t::nOo da. �us

e ,a
osevelt, que aqui é esperado de- saveis pelos sangrentos aconteci- rido o dr. Juiz de Direito. Re- c ístosa �ome la la o atrás

pois de amanhã. Comparecerão o me?tos, verifica?os durant�. �s lator o sr. des. Tavares Sobri- da por_18_. _

sr. Getu:io Vargas, presidente da eleições municipais, no mumcipio nho. Dr. Pedro dt) Moura Ferro
Republica, todo o ministério, re- de São João do Cariri. A Côrte manteve a sentença Advogado
presentações da Cilmara e do Se-

D t
de pronuncia por estar certa com Rua Trajano n. I (sobrado)nado. da Justiça, e generais e al- epartamen O o direito e á prova dos autos

mirantes que apresentarão ao pre· d S úde Recurso crime na. 2.570, da Miscelânea
sidente dos Estados Unidos as e a

comarca de Canoinhas, recorreu-

bôas vindas ao Brasil. Depois das
,

te o dr. Juiz de Direito e recor- DINHEn�O ALEMÃO Epalavras protocolares começará a ,O. Departamento de Saude rido Paulo Mülher. Relator o
I ESTADISTA INGLÊS.-Umformação do cortêjo que vai acorn- Publica do Estado recebeu, no

I
sr. des. Medeiros Filho. inocente, mas bem arranjado grapanhar o ilustre visitante ao pala- decorrer dêste mês, da Dire�ria Foi negado provimento ao re-

cejo fazia ultimamente as delicies

I cio onde será hospedado. Uma dos Serviços. Sanitários. nos sta-I curso, para confirmar a sentença dos velhotes dos clubes londrinos.divisão do exercito formará du- dos, os seguintes medicamentos,
que julgou extinta a ação pe- Um deles. por exemplo, inclinava-Desejando, sirva-se V ..�·S. nos telefonar, e rante o trajéto do cortêjo, coman- para drem aplicados no combate nal.

se ao ouvido de outro é, em tom
teremos o maior prazer em mandar á sua residencia, dada pelo general Eurico Dun a, ás en etnias: Recurso crime na. 2.578, da confidencial,dizia-Ihe:- «Isso tudo
sem nenhum acréscimo, mesmo que nos peça só- Elementos do exercito, marinha, e 20 mil comprimidos de clori-

comarca de Florianopolis, recor-
não aconteceria, se o nOESO minis-

I mente um vigessimo. da policia formarão alas epresen: dr�to de quinino de 0,5�; 20 rente João José Pereira, tro das Finanças não recebesse di.
I tando armas em continencia ao caixas de Neo-Necatonna �e Negado provimento ao recur- nheiro da Alemanha» ,_ «Ouvin-I Salao Progresso Icheft! de E,tado que ir,} acornpa-] 100 capsulas ,cada um�l

9 ca�- 50, pala confirmar a sentença que do tal coisa, o outro dava um! Rua Felipe Schmidt, 5 nhado,no carro pelo sr. Getulio',xas
de Atebrina de mi

compr�-Ipronunciou o recorrente nas p�- saito, protestava e, conforme ove-i Te I efone 757 Vargas. Uma escolta dos dragões dos de 0,10 (cad� uma, 6. VI- nas do artigo 331 na. 2 comoi lho hábito inglês, fazia logo uma
. L da I'ndepende-:1cia formará aguar-I dros de P;as:nachma �omPIld�� nado com o artigo 330 § 4()·

aposta: o ministro Neville Cham-�=�W�!!!'!�4�g������_!�g�=-..�ª-e�i-�t�-�...�=�!_r;:�g;�=��=�=�==�:�-�-�_�"1""""���� da de honra. � de 0.91 de mil c�da um, 30 VI'
e 338 nO. 5 lodo; (Ia Coo. das beilain é honesto. O mais curioso---I'

--

I
dros de Panvermm8. Leis Penais. I di PR .. II é que e e per Ia a aposta.,; or-Casa de Diversões enunc�ara
M

-- Autos de verificacão de inca-
que na mesma ocasião ° autor do

I aOS pacidade de magistrado 'lo. 8 da
gracejo explicava que o ministro

,O gOVê r rl �do r a .. comarca de Brusque, requerente da. Finanças da Inglaterra tinha
Punaro Biey CrIminOSaS o dr. Carlos Julio Renaux. Re- acabado de alugar DO novo em"

htor o sr. des. Carneiro Ri- baixadcr do Reich em Londres,RIO. 25 --Está sendo muito RIO, 25-Noticia um vesper- beiro.
von Ribbentrop. a bela casa quecomentada aqui a situação do tino que na madrugada de hoje, A Côrte decidiu declarar o
possúe o Eaton Square, o que.d d mãos criminosas colocaram um t disponibilidade emsr. Punaro BJey, govêrnar or o r�queren e em I

.

".
com efeito, permitia afirmar. sem

,
Estado do Espirita Santo, que pedaço de trilho atravessando sô- vista dos laudos medicos atesta-

I cisco de processo por dilameçê«,bre a linha da Central do Bta- t mesmo sofrendocont a apenas com um repreSl�n- .

rem que es a o
que o sr, Charnberlain «recebia

tante na Ca"mé'ra f" outro no Se- sil, por onde deveria passar o trem de moIestia permanent. que o di I' I '",. '" -

d
..

..

d
m leITO a emao ...

nado. estando todos os denais que con uzia os passageiros que torna incapaz para o execicio e

, contra êie. Em face disso anuo-
Iam para o Hindenburg9, I qualquer cargo ou função publi- O Gf\Al\10FONE NA ES.

I cia'Sr; que o capitão Bley está Um dos guardas da linha, ca. COLA.-Não sómente quasi to-
trüb-dhando 110 ser.tJ�o de nonun- quando o trem j� se aproxima�a, Apelação crime na. 5 . .135, àa das as es(;olas da Africa do Sul
czar á g'lvêrnallça daguele Esta- percebeu o p.Hlgo .e, a m�lto comarca de Odeans,. apelante a

são providns de 'cinema,que ajudaI
., custo. conse�ulU retirar o tnlho Justiça e apelado PIO Bussolo. f f dII

do norlista, �é'nao, em compensa-
I' h d d

.

T
os pro essores.'l azcr compreen cr� d f d de sobre as ln as, per en o, em R elõtor o sr. des. Alfredo rom- l' -

.

J'
.'li çào,. noml Ú lO pera aZ,er parte a

.

d ' d suas exp lcaçocs, como a1O'- a exu-iii I '1' consequencla o atnto, os e- powsb·. t f 't
. 1 d'�����������������������II corms5ão reli lt",r q'le ora se en-

d
J

• em curSJs eI o� por melO oe 13"� -

==##_ ri

I contra na Emopa chefiada pelo dos de uma

I
as

rndãos. .

Mandado o réu a
.

novo Julga- coso Com efeito, as auloridaJ:õ�neof';ral Leite de Castro. Entre- A Centra a otou, energlcas menta por ser a deCisão absolu- I I f' fi
""

'd" I f'
-

.

d
esce:> ares su "a rIcanas zeram gr;-I t"a"1to, 11a quem afirme c'ue está

I
provI enClas para esc arecer o ato. toria contrana á prova os au- I

.

d"I
'1

var pe os maiS reputa os tecmcos�endo feito um grande trPlbalho
PIANO vende-se,

tos.
explicações de fenolllenos compll-no seotido de ser concertada

por preço baratissimo, um DESEJA con- cado.s. Os professores intercalar m
êI situação fJoJiti�a e�piritosan- piano usado, â Rua Esteves certar seu radio? os dISCOS nos seus ,::ursos e (ri-
tense e comeguentemente, a per- Junior, n. 120. Procure o BONSON, á rua quentemente os repetem, para me-
roanenclil no cargo .-Jo atual go- Padre Miguelinho Ihor compreensão das di�cipIiniJsvêrnador. Nova cisão - ensinadas. Entre outros, ha disc< s

VENDE--SE de historia natural, em que, de
Bebidas Nacionais e Extran- n'O Partido Liber.. no local Caiacanga. (Ba. um lado. �e tncontra a descriçf,o

geras só NO I tador se da Aviação Naval). dos animais, e do outro, os seus

CArE' ..J AVA RIO, 25-Corre com insisten- uma grande chacara, com gritos. De modo que os alunos se

Praça 15 de Novembro ('ia aqui, que se deverá reprodu- pomar, duas casas (uma instrútm, ao mesmo tempo (m queAnt::mio Paschoal Zlr, por estes próximos dias, mais grande e outra pequena) e se divertem. E' uma inovtlção pe
urna cisão no Partido Libertador engenho de farinha. Tratar á dagógica destinada a espalhar-sedo Rio Grande do Sul. rua Tiradentes n. 16. por todo o mundo.
.�.eo. •••eo .DG8.t��•
�

a "'�

O

Escreva, hoje
------�------------���--------�-------

A' PRC4-nADlo CULTURA BLUIVlENAU
RESERVANDO ANUNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1500 WATTS na antena

(CONTROLE A CRISTAL)

IOUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL

Os que contratarem .anuncios �urante o mês Ide outubro, terão um abatImento de 50'(. sobre os

Ipreços da tabe!a.

APROVEITE ESTA OPOR rUNIDADE

IIP'R.C.4- l<adio Cultura Blumel1au - BLUMENAU

�__� . ----�i 11_� '

l..

I '.

A "

Milionario duas
o reparte da Loteria �ederal .do Brasil, 'para o

zrande sorteio de reatal, veio destinado a enriquecerto

Flortanopolis !
.. . .

Fique V. S. milionano ! E mllto�ano du�s vez�s!
Os premios deste grande sorteio, estao assim

distribuídos:
lo. premio DOIS MIL CONTOS
20 » MIL CONTOS
30' » QUINHENTOS CONTOS
40' » DUZENTOS CONTOS
50' » CEM CONTOS
60. » CINCOENTA CONTOS
70. » CINCOENTA CONTOS
c mais 4.355 prémios díversos na valor de

DOIS MIL, �ENTO E NOVENTA CONTOS. Ao
todo, SEIS MIL E NOVE!'-:TA CONTOS EM PRE
!\irOS !

I,'
8 i � hete lnteí ro
Vigf'ssimo

350.$000
18�ooo

Familiares
Vispora Imperial

O MtdO� E MELHOf� CE.NTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AO., DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao 'vhpora !mperia! poís, neie
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambi2nte seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembr:o

LOJAS

GAR
Rua 15 de Noven1bro n.

BLUMENAU

70

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l 'RICOLlNES--XADRFSES-ZEFJRES

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

van, roüpões, etc.

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

Confecção de cc:.misas, calças, etc.
Linhas para bordar.

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

I," 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

mesmo,

I

I
110 V I C I

maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PRE-o IA L., destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

obrigou-os
roub,ar C r e d j toM u t u o P r e d i ai•

GRIO, 25 -Tr�s toxiccmanos
penetrai am á n.Jite no Hospital
da GambÔrl, revistanào a faflna

. cia e levando todo o stock de
entorpecentes que encontraram.

o

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

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

-exige apenas a ç.ontribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicame:i�e sôbre
o numero já realizado de cader:1etas inscritas.I'

i

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPC>SITOS

Os seus dois �orteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.I?A6AtiDO 05

SEGUINTES JUROS:

ClC Limitada 5'1. ara.
ClC. AvisoPrevio6·(. ala.
Prazo Fixo 8'(. ala.

�
f:l

= CREDITO .VlUTUO PF�EDIAL
· "�••••••.-----•••------'......00

II'

Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo n3

............ , .• _,' •• "_ .•••• _-,� .... ",""', -.0

'<': •• '1:"----"" ... _ .. , .. ,.,

.... a

- C:? ,;

<,
1

�
..

.
'

t.1&
{iN

,:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R o o s e v e I t, o I i d er da

.,..
....

democracia ame
•

I a,
CHEGA HOJE AO RIO, RECEBENDO
CO POVO BRASIl-EIRO HOMENA..,
GENS EXCEPCIONAIS

RIO-27-A bordo do cruzador <lndienopolis>, chega I tarem no litorai, COIDO o presidente Roosevelt, que de bordo do mará um léque, que darâ uma bélissima visão.
hoje ao Rio de Janeiro, o sr, Franklin Delano Roosevelt. I/ndianopolis presenciará essa homenagem que a cidade lhe A esquadra deixou sua base de operações na Ilha grande,

A visita ao nosso país do atual sucessor de Washington no presta. regressando para o porto, afim de amanhã, em linha de continen-
curúl presidencial dos Estados Unidos tem, neste momento, um signi- Ere CopacabacJd e Leblon serão queimados fogos de arti- cia saudar o lndianopolis, devendo regressar, depois para aque-
ficado de enorme transcedencia para o Brasil, para a América e para ficios e no alto do Pão de Assucar uma bateria de refletores, for-I Je local, afim de continuar seus exercicios.

o mundo.
Enquanto a Europa, dilacerada pela desconfiança mútua en- Nassa Vida

tre as nações que a compõem e aterrorisada pela perspectiva de
urna nova conflagração armada, se debate em tremendas crises poli- AHIVERSARI05

ticas; enquanto o Velho Mundo se reune cada semana em conferen
cias utópicas e desesperadamente aplica balões de oxigénio á exan

gue e moribunda Sociedade das f'Jações; enquanto I) Japão, na Íon
ginqua Asia, ante a humanidade perplexa vai aos poucos devorando
a China milenaria; enquanto a Africa é impunemente violentada-e-a
América. feliz e com a conciencia tranquila, vê marchar serenamente
os seus destinos sob a égide justiceira, amiga e poderosa dos Esta
dos Unidos da América do Norte e de seu grande presidente, que
são a garantia máxima da nossa independencia continental.

Srta. Lilian Wanderley

A G A�Z�E�T�A��
voz 00 povo

o dia do presidente
sevelt no Rio

Roo- EHLACE

FLORIANOPOLlS, Sexta-feira, 27 de Novembro de 1936

CONFERENC�AS

o presidente Getulio Var ..

gas exalta a Roosevelt

Um" reuniãe:1 presidida peio srJ. OsvaldQl
Araflli'ha e tJutra pela lideI' gaúcho

João Carlos !�Machado
'.

RIO-26-0 sr. Cetulio Vargas, ouvido r,elos Diarios
Associados, declarou que o Brasil receberá a visita do presidente
Roosevelt com a satisfação de hospedar, embora um dia apenas, o

chefe da grande Iepublica americana e um dos maiores lideres da
democracia.

«O presidente eleito-prosseguiu--depois de uma agitada
campanha eleitoral, foi a maior consagração alcançada por um ho
mem público nos tenpos modernos e a prova mais impressionante da
confiança popular. Renovando o seu mandato, o povo americano

homologou a sua politica de aprovação ao programa da bôa vizi
nhança, iniciado e desenvolvido pelo govêrno Roosevelt em todas
as relações externas. O Brasil vê a pessôa do presidente Roosevelt
como uma expressão do sentimento do seu povo tão eloquentemente
manifestado na recente eleição presidencial.»

O sr, Getulio Vargas salienta a importancia da visita do
presidente Roosevelt para presidir á sessão inaugural da Conferencia
da Paz, mostrando que a sua presença terá uma repercussão extra

ordinaria.
Em seguida, frisou a incerteza do momento atual do mundo,

dizendo que as nações americanas devem organizar uma defesa mu

tua, não só por poderem ficar alheias à hipótese de um conflíto fóra
do continente, como tambem evitar que esse conflíto possa ter reper
cussão na América.

Prosseguindo, o sr. Getulio Vargas declarou:
«E' necessária a existencia de um corpo capaz de tornar

efetivas as aspirações pacifistas americanas e talvez a creação ele
uma instituição nova. O Brasil fará parte do orgão de paz que ve

nha a existir sem os inconvenientes da Liga das Nações».
O presidente falou, a seguir. das possibilidades de serem

examinadas em Buenos Aíres as questões economicas, principalmen
te a creação de um blóco econômico continental, terminando por
reafirmar o júbilo que o nosso pais sente por hospedear o chefe
da maior nação americana, tradicional amiga do Brasil.

parte na pa-

I' Íestra.
Festeja hoje, a sua data ani- r�volução

versaria natalícia a gentil senho
rinha Lílian '.fianderley, filha ài
leta do sr. dr. Wanderley Jor.
e elemento de real projeção na so

ciedade f1orianopolitana.
Contando com elevadas e ge

rais simpatias em nossa cidade,
hoje á noite, a aniversariante,
acolherá em sua residencia, numa

interessante reunião social, as suas

inumeras amiguinhas e admirado-

RIO, 26 - Um vespertino noticia que houve, ôntem D noite uma longa
Hotel Gloria, presidida pelo sr. João Neves da Fontoura, com a presença dos srs.

do, João Daudt, Acurcio Torres e Virgilio de Mélo Franco.
As' nove horas chegaram os srs, Osvaldo e Luís Aranha, que tomaram

conferencia no

Batista Luzar-

res.

O sr, Osvaldo Aranha elogiou a democracia norte-americana, historiando a situação da
de 1930, discorrendo sobre o problema da sucessão presidencial.
Quasi no mesmo instante, no mesmo hotel, realizava-se outra conferencia, presidida pelo

sr, João Carlos Machado, que embarcou, pouco depois, pelo «Neptunia> .

Nessa conferencia achavam-se os srs. Robelto Moreira, Manuel Vilaboim, Pedro Lago
e Machado Coelho.

I
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a menino Lair, filha do sr.

Jo.;o Silva, empregado da� olici
nas da Imprensa Oficial;

a exma. sra. d. Maria Emilia
Bruno Piérri, esposa do sr. capi
tão Eloi Piérri;

a exma. sra. d. Adelaide
Souza, esposa do sr. Maviavel
Alexandre de Souza, funcionario
estadual;

a senhorinha Isolina Paiva;
a senhorinha Julieta Coelo.

Acentuam-se 05 rumores de que
a Belgica se veja envolvida nas

consequencias do pacto franco-rus
so. Por esse motivo encara-se aqui
com satisfação a separação cada
vez mais radical entre a Russia e

a Alemanha, o que permitirá li

Belgica reduzir seus contingentes
militares na fronteira ocidental.

Casa. Macedonia
A Casa que mais barato vende AVa í F'. C.

�:Realizou-se, ontem, civil e re

ligiosamente, na cidade de Itsjaí,
o enlace matrimonial da senhori
nha Íta Pereira, com o sr. Os
mar Gozaniga.

A diretoria do Avai F. C.,
recentemente empossada, está as

sim constituiàa: presidente Wal
ter Lange (reeleito); 10. vice
Antonio Meira (reeleito); 20, vi
ce Atê Maneback (reeleito); 10.
secretario Acioli Vasconcelos; 2o.
secretario Francisco E. Pilar de
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O jornal La Tribuna em um

artigo "Pretenções absurdas", crití
ca severamente o jornal Times
sobre o caso germânico-nipônico.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Desenvolve-se as entradas nas

Caixas Econômicas Alemãs, au

mentando, sendo o saldo dos de
pósitos entrados de 15,2 milhões.

RIO, 26-E' o seguinte o programa a ser executado
amanhã, por ocasião da permanencia aqui do presidente Franklin
Roosevelt:

Desembarque ás dez horas-passeio no auto da presiden
eia, dirigindo-se em seguida para a casa do sr. E. G. Fontes, no

bairro da Tijuca, onde ao meio dia almoçará, ás 13,30 seguirá pa
ra a residencia do sr. Carlos Guine, onde se pospedará; ás 15,45
visitará a Câmara, assistindo a uma sessão conjunta do Legislati
vo, com a presença da Côrte suprema; ás t 7, t O receberá os jor
nalistas; ás t 8,45 dirigir-se-á ao Itamarati; ás t 9,30 será homena

geado com um banquete, oferecido pelo presidente da República,
no Itamaratí; ás 2 i ,39 chegará ao cáis do porto e ás 22 horas
o lndianopolis desatracará, seguindo para Buenos Aíres,

Costa-Vaz Lehmkuhl
Efetua-se amanhã, ás I 7 ho

ras, na residencia da genitora da
noiva, no distrito «João Pessôa r,
Estreito, o enlace matrimonial da

graciosa e gentil senhorinha Ale
xandrina Costa Vaz, dileta filha
da exma. sra. viuva d. Alice da
Costa Val) com o nosso distinto
conterrâneo tlr. Gustavo Lehmbuhl, VISITAS

do comercio local. Visitou-nos, cntem, o bacha-
Servirão de padrinhos da noi - relando Luis de Souza, nosso co

va, no áto civil, o sr. Domi'1gos lega de imprensa, que nos veiu
Valente Junior e exma. sra. d. externar os seus agradecimentos
E�genia da Costa Vale�t� e do pelas referências, aliás de justiça,
nOIvo o sr. Remo CorslDl e aua

que fizemos ao saudoso sr Ar
exm� .. esposa d. Geni Lehmkuhl noldo Pedro Fauth, falecido re-
CorSIDI.

, centemente nesta capital.ParanInfarão a solenidade re' Viuva Auelina dos Santos, irmãos, filhos e

ligiosa,- qu� se verificará na ca- Esteve, tambeoo, em nossa re- genros de

pela daquela localidade,- por dação o sr, de. Francisco Treska -- �anoel Vitorino dos Santos,
parte da noiva o jornalista Jairo Jor., que nos veiu mlinifestar a con vl�am a todas as pessõas de suas relações
Ca!lado e sua exma. cOl1sôrte d. sua gratidão pelas justás e since- e amIzades para as�istirem a missa de 30' dia
Arací Vaz Callado e por parte ra� referên-:ias, feitas por este dia'

. ,

de falecimento, que mandam celebrar segunda-
do noivo o sr. Antonio Lehmkuhl rio, á sua saudosa genitora d. feIra, as 7 horas, na Igreja de N. S. dos P!lSSOS.
e sua dignisúma esposa d. Hilda Elisa Moritz Treska, quando do

. �ntecipadamente agradecem a todos aqueles que
Costa Lehmkuhl. seu falecimento, ocorrido ha dias. particIparem deste áto religioso.

Os participantes da grande ex

pedição alemã ao Himalaia, re

gressou ao seu país, tendo alcan
çado formidavel sucesso.

RIO, 26 (Meridional)-A cidade vai prestar uma béla

homenagem ao presidente Franklin Roosevelt.
Assim, na partida do lndianopolis, em todos 0$ pontos

elevados, como no Pão de Assllcar, Corcovado, 8abilona, estrada
da Gavêa até São João, serão queimados fogos de artificio com

1'lOrteiros de trezentos tiros cada um, formando, por ocasião das
( x l)losôes, combínações pirotécnicas em tôrno das bandeiras ameri·
',1:1a e brasileira. Na estrada do Redentor, até I) pico do Corco
\ ;ldo será feita uma iluminação deslumbrante, com refletores de
"Ilciadas côces. Formará essa iluminação uma linha que vai abran

ie� toda a rodovia, dando uma visão maravilhosa aos �ue se pos-
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