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, obteve o primeiro premio no Congresso
�acional Roàouiário

S. PAULO} 29--Procedente 2.944 contas
de Piracicaba, chegou de avião O saque, sofrido pela
a esta capital a senhora Getulio .

d B d
Vaq;as, que fora aquela cidade agencia o anca o

assisur á colação de gráo de Brasí I em Natal
seu filho Manoel Vargas, que RIO,29-Respondendo a um

�e diplomou este ano na requerimento de informações, o

Escola '''gricola Luís de Queiroz. ministro da Fazenda comunicou á
Câmara que o saque sofrido pela
agencia do Banco do Brasil em

Natal subiu á importancia de ......
2.944:000$000, tendo sido apre
endidos apenas 750:481 $000.

O sr.Leví Car
neiro grave ...

mar) te ferido
RIO-29-Noticias de Pe

tropolis informam que a limousine

I que era dirigida pelo H. dr. Leví

I Carneiro, ao passar pelo quilome-
PARIS, 29 - O correspondente de "Le Intransigeant'l.] tro 53, ás 17 horas, foi de encon-

em Bucarest, informa que foi descoberto naquela cidade um horri- tro a uma barreira alí existente,
vel cnme, motivando um sério desastre.

Um filho ,depois de ter assassinado os paes, esquartejou O dr. Leví Carneiro sofreu sé-

os corpos e ocultou os pedaços em dois cilindros de téla, junto rios ferimentos, sendo transportado
com cal viva e acido. Os vizinhos, um inspetor ferroviario e sua para o posto de assistencia, onde

esposa não os vendo durante cêrca de um mês, avisaram a poli- recebeu os primeiros socôrros,
cia, que arrancou a porta do domicilio. Daquele posto foi o dr. Leví

As autoridades encontraram na cozinha roupas ensanguen- Carneiro conduzido para a cidade,
tadas e manchas de sangue, que as conduziram á adega, onde se inspirando cuidados o seu estado
viram em presença dos dois grandes cílindros de téla do tamanho De sua viagem á Argentina, de saúde. A policia de Petropolis
de um ser humano e junto a eles uma faca e uma machadinha, regressou, hoje, no avião da car- tomou conhecimento do fáto, mas
igualmente manchados de sangue. Abrindo os cí'indros, acharam reira da Condor. OH. Irineu BOI- alí chegando, só encontrou um car

em cada um deles um cadaver. nhausen, operoso prefeito do pr(w ro sériamente dar.ificado. E' que
O filho, que todos indicam como sendo o assassino, era pero municipio de 1t1ljaí e acata- as primeiras providencias foram

estudante de clínica e desaparecera ha alguns dias, tendo anun-: do industrial. tomadas por pessôas que ali se ROMA, 29-Noticias de Ion

ciado aos vizinhos que seus pies tinham partido
f

para a provincia, I S. s
", viajará hoje mesmo para encontrl\vam,pois o desastre se deu te autorizada informam que o sr,

não mais voltando a Bucarest. aquela cidade. dentro da cidade de Petropolis. Mussolini, chefe do govêrno ita-
------------------------------------------------ --------------------------------------�--�

"HINDENBURG"

L

RIO, 29-Na sessão de ôntem do Senado houve, ape
nas um orador. Foi o sr. Artur Costa. O representante de Santa
Catarina congratulou-se com o govêrno do seu Estado pela obten
ção do primeiro premio do Congresso Rodoviário. que lhe foi con
cedido pela atenção que vêm dedicando ao problema rodoviário.

Acentuou o orador ter o govêrno catarinense traçado, com

a colaboração de técnicos competentes. um plano para a constru

ção de estradas de rodagem no Estado dedicando a quarta parte

HORRIVEL CRIME..

Assassino os paes, esquar
tojou os corpos e ocultou
os pedaços em dois cílin

dros de téla

do seu orçamento á sua execução. Já Iôram construídos 6.000 J não descuram o relevante problema e construíram 16.000 quilo
quilometros de �stradas dentro dêsse plano. Os municípios tambem metros de estradar, atendendo ás necessidades regionais.
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A sra Getulio, CAFE' BUM SO' NO
·

.JAVA
Vargas Praça 15 de Novembro

'9 ri) S. Pau Io Antonio Paschoal

politicas.quaisquer ligaçõesSern

Proprietario e Din�tor Responsavet _J.AIRO CALLADO

Iíll Frcríanopotis, Segunda-feira 30 à� Novembro de 1936 I NUMtJ�C 639
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o Estado Maior d�z que não
consulta os interesses do

Exef'cito

RIO, 29 -A p: cpcsito di) pr( jéto �ôb e o "Fundo de De
fesa Nacionall» que o Pod,·r Legislativo enviou ao Ministerio drl
Guerra, para que as auto. idades militares emitissem o seu parecer,
o general Pae� de Andrade, chefe do E�tado·M.aior do Exercito,
assim se manifestou:

"lo. -Quanto aos novos tributos creados no aludido pro
jéto;' a população brasileira não poderá recebei-os com simpatia,
mais, ao contrario, com franca antipatia e hostrlidade, ocasionando
o amortecimento da estima que desfrutam o Exercito e a Marinha
no seio do povo; 20.--Quanto á creação de um orgão especial e

respectivo quadro de funcionarios, é o Estado-Maior de parecer qa�,
existindo já, no Ministerio da Fazenda, U'1l aparelhamento arrecadar,
a renovação seria, talvez, prejudicial; 30. -Quanto á apl.cação
das rendas, sucede que, com a creação de um fundo destinado á
Defesa Nacional. não seria facil ao Ministerio da Guerra conseguir
outras dotações para esse mesmo fim: 40. --Quiinto á parte ferre.
viaria, não parece justo que as verbas destinadas ás estradas de
ferro figurem entre as da Defesa Nacional.

Sendo assim, cabe-me dizer a v. excia.,· que o aludido
projéto de lei, encarado em suas linhas legais, apesar de seus intui
tos eminentemente patrioticos, não consulta os interesses do Exer
cit'o!'

p1ret. Irineu
Bornhausen
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liano e o sr. Sugimuru, embaixa
dor do Japão, nesta capital, assi
narão, amanhã, ás I I "oras, um

acôrdo italo-niponico.
A cerim mia deverá realizar-se

no Palacio Veneza.

Os preparativos militares da
Alemanha

PARIS, 29 - o -Echo de Paris. refere-se aos

preparativos intensos da Alemanha na Floresta Negra,
cnde se acham concentrados cêrca de 80 por cento dos
efetivos alemãis, onde se sucedem, sem interrupção, os
conselhos do Estado Maior.

Acôrdo ltalo-nipo
nico

sôbre Florianopolis,
------------.--------------------------------.---------------------------------------------------------------__--

� Comunica-nos a Agencia Condor, nesta capital, que o dirigivel alemão
"Hindenburg", zarpou, hoje, do Rio, d�vendD, cêrca das 3 hs. da madrugada,
,,6ar sôbre Florianapalis.
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A GAZETA - Florianopolis, 30-11 --936
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No ntomento em que se fJrocedia á reti ..
dos refugiados da embaixada alernã, a

turba invadiu o local e se apoderou de varias
-""

pessoas O P. . P._

Fridolino Lehmkuhl, esposa,
filhos e genro, agradecem a todas
as pessôas que o auxiliaram duran
te a enfermidade de seu lilho, ir
mão e cunhado OSl'RIS LEHM.
KUHL falecido a 26 do corren-

te, as associações que hastearam RIO, 29- A Confederação
em funeral os seus pavilhões e Brasileira de Desportos, resolveu

O· id J' A' aos que enviaram corôas e pêza- ontem transferir o local do en·
utrosrm, convi am aos emais parentes e pessoas ami-

gas para assistirem á missa que, em intenção á sua alma mandam mes. contro cariocas x paulistas, mar"

celebrar no dia I o. de Dezembro, ás 7 horas, na Catedral Ao mesmo tempo, convidam cado para terça-feira. A peleja
M I I d N S h f d Para a missa do sétimo dia que te- será efetuada em Santos, no carn-

etropo itana no a tar e ossa .n ora, con essan o 'se, suma-

lecid dirá lugar�no dia';,2 de dezembro po da Vila Belmiro, Possivelrnen-
m-nte agraceci os a to os ague es que comparecerem a este áto u_

de fé religiosa. ás 7�horas na. Capela de Bom te, os players do Vasco e lVh-
----------------- ---------- Jesus do Aflíto:-em João Pessê,a. dure ira não integrarão o scratch,

_ _ pois deverão participar, no de-
4_,ARTAZ!t:..S Icorrer da semana, de uma serie
DO DIA melhor de Ires.

RIO, 27 - A sessão da Câmara foi presidida pelo sr.

Antonio Carlos. Falando sobre a ;áta o sr. Diniz Junior fez um

C)
BURGOS, 29 - A secção de imprensa da Junta de reparo á solenidade àa vespera. Era uma coisa desagradavel le· Comemorando o seu pri.

ourgos deu a público a seguinte nota: ..O principe Afonso clamar, quando os écos da fesla deviam ainda soar, magicamente, meiro ano de vida, a Revista

)r1e�ns de 3l'Uibons, morto na frente de hahlha, cOlltwa ,-jntf'
I
'o ollvi,ins d,> quar.tos a ossist;l'am. O reparo era o seguinte: de Educação, orgão do pro·

� dül; ao b cL i ld::lf', e f'ra U':l �x�eleílte ,Ilu[u-ó\·ljadvc. .'�, a 1(1 "â.1}'lIa, ,)ur UiU projéto de rl.:6olução, c . .'ncegera ,P:rm;ssão para fefsorado barriga-verde, diri

encontr�u a morte. Ao cOmUniCaI-lhe o chefe das forças aéreas ocuparem lugares nas bancadas dos ,deputados umcamente aos gida pelo prof. Antonio Lu
o falecl�"'nto, 5ua mãe, residente em Londres, que entretinha a membros da Côrte Suprema e a mais ninguem. No entanto, as cio, inspftor escolar, surgirá
su 1 ansIedade, coletando dil1hêiro para a compl a de medicé\men- três primeIC8s filas de poltronas furam reservadas a outras autori- dentro em poucos dias, em
n5 destinados aos nacionalistas, respondeu por meio do seguinte dades, mmistros -de Estado. memhros do Tribunal de Segurança edição especial, com fartas
cI e�rama: «general K;ndelan, chefatura do Ar Sé.lamanca. Viva Nacional, chefe de policia, orefeito do Distáto, etc. Não lhe colaborações e grande núme-
" Espanha. Beatriz. parecia justCl, e contra isso d�ixava consignado o seu protesto. ro de clichés ilustrativos·

rada

Nao foi executado

SEVILHA. 29 - - o general Queip:> de L1ano, falan
do, ;i noite, pelo radio, desmintiu que o filho da sr. Largo Cabal
Íeiro tenha sido executado, conforme se anunciou.

Lembra-se que a noticia foi transmitida de Valencia e di
zia que a execução lôra levada a efeito em Seg ivia, pelas tropas
nacionalistas.

Agrapecirnew'to
Francisco Treska, filhos e gênros vêm, des

ta maneira, agradecer a todas as pessoas que os

___I.__.confortaram por ocasião do falecimento de sua

idolatrada esposa, mãe e sogra, Eilaa Morilz
Treaka, assim como aos que enviaram llôres,
corôas e pezarnos, tornando, ainda, sua gratidão
estensiva ao distinto facultativo dr. Djalma Moei-
lrnann.

e
...

messa

()u já ou pou-"o a"''\tes de
['\.Jê�tai "'-du�s hipoteses so
bre a tomada de Madrid

I
: I

MADRID, 29-0 general Varela percorreu, de autorno

vel toda a frente de Madrid, mostrando-se magnificamente il1l
pressionado com o estado das tropas. Em vista da posição atual
das tropas nacionalistas apresentam-se duas hipoteses: ou dar-se-á
u.na grande ofensiva, iniciada logo que melhore o tempo, tendo
corno resultado a conquista imediata de Madri�, ou então a qué
da da capita] espanhóla vai demorar até (\S proximidades do Na
tal. transformando-se a guerra no setor de Madrid em autentica
campanha de inverno. O tempo prejudica muito a ação dos na

cionalisras e, além disso, ha para eles uma circunstancia adversa,
que é a Superioridade das posições dos governistas, entrincheira- AS SERRAidAS Arno Brincas e Garcia si
dos dentro da ci,lade, em posições quási inexpugnaveis, '1 não ser tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen
com uma intensa preparação de artilharia e de bombardeio aéreo .. cia do serviço de íomecimento de lenha a domicilio t'eü

Atualmente a guerra teve uma pausa que póde durar até que nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
volte o bom tempo, a não ser que surja qualquer fator moral, minação de
que póde aparecer com a realização do cêrco completo, com qual- Empresa de Fornecimento de Lenha,
quer ação de grande envergadura ou com a penetração brusca
das eclusas que junto ao Carcere Modelo. Urna entrada destas tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
últimas tropas pelo coração da cidade poderá levar os defensores excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao

de Madrid a retirar-se precipitadamente. preço único de
I

MADRID, 27-0 general russo Kleber, comandante da
defesa de MadIid, vai ser substituido por outro oficial russo. Isso
mostra a falta de confiança dos defensores e vale como urna con-

A distinta freguezia será atendida com a maior
fissão dos insucessos dos últimos dias. presteza pelos telefones.

I? deleg�ç�o de parlamentares britânicos que se encontra I 1341 -�--

nesta capItal. dec,dli� apelar pará z Grii .. Bretanh'l no senud .

l ;

FLli-dANUPOLlS SI\NTA CATARINA
serem lcmecidos veículos para a retirada da população civil de! ._-------------- _

��:·a a Espanha!--assim res-
O �eputado Diniz Jor.

r,:)oncJeu a rnae do principe
Afonso de Bourbon á noti-
c:da <:.ia rnor·te do seu filho

Lenha a domicilio

12$000RS. A CARRADA.

-1088

PROTESTOU

,
y

Plenamente autorizado

No dia 3, ás 19 horas, será submetido em leilão tudo que

guarnece o Bungalow da f�ua Almirante Alvim n. 10.
-O-

I mobilia amarela para sala de visitas com 9 peças,2 cach

pot de metal, I rico quadro a oleo (HCO de São Franciscoj.diversos
quadrinhos a oleo, 4 almofadas bordadas, 4 toalhas para mesa, 1
elefante vermelho, I par de vasinh os de madeira,2 poltronas de vimi,
I mesinha para radio, 1 buffet coro mármore branco, 1 cristoleira,
1 mesa elastica redonda, 5 taboas, 6 cadeiras estuladas de couro,l
cadeira de balanço, I tapete novo coug i'eun com 325x275, 1 'qUl'
dro com a Santa Ceia, louças, vidros, cristais, aparelhos para chá ç

café, licoreiras, compoteiras, abat-jours, vasos, 1 mobilia de quarto
de solteiro nova, camas, guarda-roupa com espelhos, peateadeuas,
banquete, abat-jours de seda, cortinas, bidet, quarto de casal, carm
lavatorio, guarda-roupa com espelho, 3 camas de solteiro, cama d_�

criança, 2 armarios para livros, 1 lampeão a querozene, rnesas.etag er

com marmore, I reguat peza de jantar, 5 cadeiras de páo, I banco
de madeira, I guarda-comida, t guarda-roupa a-nare!o cm gdven,

para criança, 1 penteadeira amarela, 1 mesa de cozinha, I carnuho
de vime para bonéca, re-gador e muitos outros objétos de utdidld �

que estarão ;expostos no dia do leilão.
__ �.�_.:J

N. B. a casa estará aberta durante todo dia do Íeilão.

Agradecimen· A
to e missa

Gazela
Desportiva

Redator:Acloll de Vasconce:os

Será em Santos a

peleja carlocasxpau-
listas

CINE REX, ás 7,30 horas,
Entrez, tnadame, com Elissa
Landi e Gary Grant.

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

Praça 15 de Novembro
Antonio PaschoalCINE IMPERIAL, ás 5, 7

e 8,30 horas, Força do dever,
com Buck Jones e Loretta Sayrs. aecamendarJ

çõ-es ás AI ..

fandegasI

CINE�ROYAL, ás 7,30 ho
ras, JackJ Oakie, Joe Penner e

Frances Langford em Colégio de

sapequismo.
��RIO, 29-0 ministro da Fa
zenda declarou que as a!fandega.s
� mesasjde rendas não podem
recusar ja entrega de bebidas e

géneros alimentícios regularmente
despachados e que tenham sido
analisados e aceitos pelo Labora
torio Nacional de Analises. Nos
Estados a falta de prova feit;\
nessas condições deverá ser supri
da, primeiro por analise nos la·
boratorios federais junto ás alfan
dega.5; depois, em qualquer outra
laboratorio legalmente habilitado,
federal, estadual'· ou municipal,
nesta ordem de procedencia. rRecomeod.:m, ainda, seja mo·

dificada a portaria da Alfandega
de Recife que exidiu o certificado

bromatologico estadual. Em caso J
de dúvida, poderá a alfandega
recorrer ao exame técnico �st"" ..

doaI.

CJNE ODEON, o lider, foca
liza, ás 7,30 horas, Divina glo
ria, com Marion DavieG, Dick
Powell e Pat O'Brien.

ALUGAM-SE quartos, tra
tar pelo fone., 1.436.

Revista de
Educação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Blurnenau - .Joinville São Francisco Laguna - _ages'�
Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul �

Seoção de Secção de Secçl!io de �
FAZENDAS: �

Fazendas nacionaes e extrange'ras �ara ternes FERRAGENS: MACHINAS :

�'tMorins e Algodões Machinas de nenerícíar madeira
Lonas e Imperrneaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas •

Tapetes e trilllos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeirvs
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r idos, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oinho etc. r-�
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas locomoveis, Motores de espiosão, 'vIat') zes �,'�,·.�iLã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar�talhe- electricos !:
'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para uansmis:«: .;s: Lp I

I

,�olchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona I
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes �
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD r -ças, l.\�c�s-

Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mcchanico
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G(\ODYER

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

� Ernpreza Nacional de I'-Jave�açao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria' _. Fabrica de Gelo i'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�PAVAV.à..V���������������&�ÂVÂV�'q�.

_._ ....... '·h' - ••.• ..1_. ... "_._ _'I: •• �.'-"'_'i:oo. •• .:.._ .' _""
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Carlos
Metrtz: FL.ORIANOPOL.IS

·'·���••�1Hllr -, .. ---:-.JC.:":';;_--_"� ",uJ.;.;.�-"'••d���.
•••••D. • G .

o \
Fone 1325-At�r.de. cha-

Cowpanhia "Aliança da Bahía"l
mados

:.r.
o ..tenor.

Oi
FUNDADA EM f E a fi IDr.Aderb�1

"
da Silva

Seguros Te restes e M aritimos : RuaCons��:�:�10 (sob.
Incontestavelmente a� PRIMEIRA do Brasil I Fones 1631 •

129�_1CAPITAL RAUZADO 9.000:000$000 I I
RESERVAS NIAIS DE ')b.V0v.'J�v<\j)vv,-
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 1935 4.280:552$970

•
•

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) r�íxa Postal. 19 •
t=r r-pnNE N 7.rlR.? EI'.lf' TTlFGf.AF!- r /./ I /t (/' � (Curso de especiatizeção em

molé�tias de senhor iiS)., -O . Vende-se, por preço de
• Atende na Maternidade eseJ� �oncerta O ocasião, um automóvel che-
II até ás 8 1 {2 da manhã seu radio? Procure o vrolet de 6 cilindros, em

Sub-Agentes em Blumenau e Lages • e á !arde- Consultorio: SI. Bouzon, á rua Padre perfeito estado.
• ANITA C,ARIBAl.DI, 49 .\.1iguelinh? que, será plena- Tratar n ti Largo 13 de

.......... mente satl�o. Maio n. 21.

Filiaes em:

.�••••----__.r __

fftentoe bem!
•
•

I Agencia Mederna de Pu- I
blicaçães, com séde em São Paulo:

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n, 112 .,

I
•
•
G
•
o

F'ormídavels lortelol proprlol, Ir.. vezel
por samana, todaa aI seDun
daI, ierial e sextal-'elral,

Extração com global de crialal.

IlsUl à honestidade, pOil, OI lar

tll�l jio praaroRcladol pelo povo.

I-'.gt:=ntes em t-IOHanOpOI!S:

Campos Lobo & C i.

Escritórios em Laguna e ltelal

;::::.'--

A Gazeto

Advogados
I Accacio Mo-I

I' 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 15 ás 16 1(2 horas. nerro,

TELEF. 1.285 í

VE�DEM SE duas casas no

RESIDENCIA- Rua Este-I' distrito «JOã8 Pcssõa-,
I

ves Junior N. 26 E streito, com �.gua eca

I I nada, chacara, muitas arvo
TELEF. 1.131 res frutiferas etc. Onibus á

porta e perto do quartel do

Dr.,Artur Pereira 14. B. C.

e Oliveira EM FLORIANOPOLIS: as
casas no. 31 e 35 do Largo

Cllnlca médica [de crlan. General Osorio e um terreno

çal e adultos á Avenida Rio Branco.' no.
90, com 18 metros de frente,Consultas diariamente das por 30 de fundos.

4 horas em diante NO DISTRiTO DE SACO
DOS LIMõES uma casa e
terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta-
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessõa.»

!ndica:
�..... .��,,_""_- .. ,- _._-

Dr .. Rica
GottSrY"\é

't,- ,;

1',1
� l'

) .: ..

•

feira tem seu escrip-

Ex-chefe da clínica do
- ,'O

'n
tal de Nürnberg, (P.",cessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Erpeclalllia em clrurg'a

geral

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

operações de plástica

- - - ....
... 1;' ..... r

.

'.

I

t61 ia de advogacía á rua

n. 7{). - PhmIP•. 1277.

I Caix 1 Postal, 110. _j
I Dr. Pedrc de Moura Ferro I
1

Advogado

Consultório: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-J595

R '1" .

Residêncra: ua Visconde
de Ouro Preto� n' 57

r». Miguel
BI::>abaid

CLlNICA GERAL

FONE-1524
,

A,BOn.ATORIO DE
ANALISES

-

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVfRA

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

Vias Urinarias-Hemon oides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pint:>, 1:1

1 elelone. 1595

RUd Trajano, n' 1 sobrado

I Telephcn i n' 1548 I
I :._.:: Dr. Renato=
=:Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 Msob.)

HUMor SMO. r.as (Jl

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

paginas de

Vamos LêJ!

R.

Médicos

Partos - Mo1estias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade1
Medico do Hospital

------------------

vEND E-�S �;:
. a -''1<::,-< ,;t�' " \11 !",

t I ....C"--: ......... I. _ .I, 1,..1.- ,,;_ _ e "-

M.l:.ü\cL � n. b .... "m
bôas acomodações para pc
quena familia.
A tratar com o seu pro-

prietr -DELGARDOWEN
DHP N, no Largo 13 de
Mair . 7.

V
.

te uma bem montada
AL. AIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores inlorrnações nesta re

dação.

Chevrolet

Dr. Carlos Corrêa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



orgão official para o con

trole da producção e ex

portação da Herva Matte

de Santa Catharina

- _'"
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���������._----_.-
--._,. -

...

�M--- cno�--n-arl'o duas v-e-zes! IUm� _impo�'i[M�'ij -;1$ n�vas bases
v s : .•

I tant .... obr� d �

I quer a convoc ..o- ii -.------------'arte medievaí!,i çãodaS,D.N. I; dfUl fíilrn�ll1Iclitment@ agrh:o�
Uma descoberta da mais alt» II GENEBRA, 27 - O � �j e ih�ld uus.;,tr� �;l �

importancia fez ha pouco UI"";1
I Govêrno da Espanha so-

comissão oficial encarregada com ... ; "811. hoje, á Liga das S, PAULO, 29-Está novamente nesta capital o mi-
a catalogação de obras de arte. [\j�,,,ú .. s, a convocação I nistro da Fazenda sr, Artur Souza Costa.
Num pequeno lugar denominado lmeàiata do Conselho, J S. s. falando a imprensa disse que segunda-feira de
Muelhenbach na Alta Silesié'. se da Liga, afim de consi-

II verá ser entregue á Câmara Federa! a mensagem do go�!
encontrou uma velha estátua de derar a intervenção da I vêrno relativa a alteração dos estatutos, do Banco �o1,53 metros de altura que por � I.alia e da Alemanha na

,i Brasil na parte em que se toma. n�C�S3ana "o. aprov�ç�l)um motivo qualquer chamou a I � guerra espanhóla. Para •. do Poder Leaislativo e que se refere a que-tão do crédito
atenção especial dos [um ionarios II que seja dada uma res- � I :;c:ricc1a e industrial. Tudo faz crêr que a Câmara dê a

f para si, Méticulof,élmen�e exarni-]

i'
posta a esse requeri- � �:ua aprovação ainda nesta le,-;islatuf.1, de modo. qU'2 oi nada se con-tatou tratar duma

II
menta do governo e spa- �,furcio!"'amenío da carteira de fínanciarne.ito agrícola c

.r obra legitima do grande escultor
� rhol, afirmam os circu- �, industrial se verifique sem demora.t Veit Stoss representando UIIla das

li
los relacionados com a � Disse ainda o ministro Souza Costa que toda a po! mais hlas obras de arte da épo- S, D, N. que é muito � litica comercial do Brasil continua a ser orientada no

I ca medieval. Essa e-tatua que provável que o consc- sentido de que o comércio aumente com os paises q U�

I· já, tomou s,eu lugar co:n� obra; Illh,o �a Liga .reu.1na-s.e na. 1�llse encontram 11,0 regime de liberdade, Ióra, portanto da
pnma na literatura artistrca lera ploXlma semana, nolitica de contingente.1 ' 1-' <-

I)' Iuturameute o nome «grupo oe �"�;;;m:��...�.' A's 20 horas de hoje haverá sessão solene para co-

� Nossa S"nhOfa de Muelhenbach Iloç�o de gráu dos bacharelandos do Colegio Sagrado Co-
i; por Veit Stss>. E·xoneracõ�S !r8ç"ão de Jesus, dos quais é paraninfo o sr, Artur de Sou·
O· d f

. v r ri -' ii ��� "'''' j

iai
ã

um digrande mestre eve ter er-

'I za Costa, que pronunciar a um iscurso.

11t� essa escultura ha 450 a?os, F _ � .. ,; _ l!
."

_ -----.--"'-----------! ainda no começo de sua glorwa ç' , �ram�(x�nerado. ,o capitão �a I � -

" t}� �:.:,\ "�� �� "� "" � "'�� �� ft� ft r��
,
carren a. Essa descoberta é tanto ,0'Ç" P.lbhc,�' LUIs LEmos (o! r.:;J). � � ,,:'.:: trJ �l s � f! �\8 ,(t'e:'.z� !!JlYU �4 � �� ��.. .

I' t J ,.. Prad,) e o 10, tenente Osn ar

I
W 11<1

.. maIs va losa qmm o se eva t:", .."
. .

, _

d 1 b J' Hom50 da Silva, respcuvamrnte,
-

m.

b Jt���������������;������---'.Oj conta que e t0C.3S as o ras ue
J D::l r.:;· I !l�,(1'I(j'.·'�fi':".·' ��, 1Cl';;".,.�'D�'G!al\�11;1��ft, �!13.'i,.�Fll.i'3Ií� . 1;!i"I:T'&f.'lo�1,l�F 615# t j§ teegr=*±#i#=M 4# � V it St 'i' I,' 13 c Smen- 005 cargcs de __ elegac os L.spe-' li,i,liH., j "' I;:�; V'$,I �\,' ��� WI � l!lI lilllJ� ��4p: ��Hl .; �Ií/.ilj .,.,'l'4 JJ!

i
el o�s rev am l.ole wo .,

. .

p" d
. .. 1 '" .)i$

,

!e, Dest'arte treta·se no IIgrupol �l�l;,
..
de Oh�l� os U1lHiIC!PIOS ce

�Ei ex"�:rr(emistas
de N. S. de Mnclhenbach" pOI

M"r,a e CUritibanos,

rluma preciosidade raríssima e-de � �6"'I"li"lri���"'ilI-- RIr.. 29 A C
. - I '" t1'tl'tuiÇ<>o e Jus�l'ça d'1hl.

I I I
. LItlI�\tl;;'ii;{.n,;'t""".:1:p • 'J, - omlS2ao (,e LO,,::; • a _ l �

!
lnca cu aVé Vflh,r. '

AI I C 1 D t d t
.

t t-I âma;·fl. (OS epu a os aprescn ou a segu1l1 e suges ao:

Ir"")stit:utos p "_
C,f ' t A t .: I s.ugerimos as seguintes e",cndas á Constituição:

B
OI, orm�

_ req.�e:.e� .

n

0C')"
o

I EME'" ,,�\ IV-O Poder Exc.·cütivo, mediante nropos-II ra e educ<s;:'(,,;;;:;,O assa, escrivão VJLaIICIO oe 1- 1'.U.

t' 'd • ' .

I· d rd 'ri , ", -

f- C' J C
.

A ,. ta de uma l'unta cons ltUl a 001 GOlS méíg'lslra os re era13� C;' � ri', O C; I C.1la Cf!e aos lve" omerc\O, usnhe� '.'.' ,

iUj
,

. '.", d'. e três altos funcIOna nos nomeados pelo presIdente da Rc-
. e mais anexos da CúlY'a,ca <:.

., , ••

d l'd d' 'L' t d .: t �t - pública, dem!tlra, sem prejUlZo r e outra pena 1 a e e rc-C O"') o a�<entlme.,to dos (11(;- aQuna e eTt o em VIS a o a es
., '.. .

ri'
.

1I'�
,I .cc ..1 .

_ ,,") ,
.

" . s31vados os efeitos de deClsao luulcla que no caco cou-r� f c' ale errbas '5 naco-es 'f'TaO tado medICO que apreEentou, fOl·
" "

.

J'
.

t t'
,1 e� .! <:>, I.). _-

'I' d' 1 1 'I' ber O fUl1cíonano cnll <,ue promover a !Clamen o, pra Icmti f d i B rJ' e Ro-�a fie conce 'ido um ano ce ;celiça .,
.

'
. .'J un _cuos em

.

c !:Tl . "'. .

t d 'd r· dto ou partiCIpar de movimento subverSIVo de caracter[1 ! institutos pua él educação e che- para tra!amen o e 52U e e OI
,(1 I

f'
.

J 1 ••
'

r d ',' nomeaJo AQfnOr Faraco para comunista.
"� l la Ira o-alcrr'aels, .._.a a qUê: des·

. t? t f
. J EN1ENDA V--O Poder Execuilvo medIante proDos-'I� tes �mti(u:('s admi;;pl chefes :Ja exercrr In e:lDem;� e

..

o �e erl� ..� ta do S;' ·remo "i-ribunal Militar, sem prejuizo do disposto� [�1C101.°Cl'··, (J" (l"'r� n·,�7,o dfl"" carao enquanto aura, o Hnpem I P
f

'

d d
. _ '

I
,.( <. co .•.• u. cc d').," '. .'

'" ,,"
• ,.., t 165 ,\C. l' e resalvados os e eItos a eClsao ]tl ..I d . I ' . .: O'" ,. ". men10 do resr·ectJvo servenmanc

I
LO ar, ,s .

,I .'.
e pc- os ao paI (la, m.dlll"çoes. r , .. 1 caso cOllber decr'eta"'a a perda dE' patent.I' .) "t r ' alCla qlle no ',' I ... ,_

II�
,o �a:.;; � 00 J,u���� c()�':m:to.u

VI a leIO,

e posto do oficia_l. da activa, �a re:,erva ou r�f�rmado,� I em c�.UL05 c.."u; � .. , Eco,:"mt.ccs 1-'-"-. ;lC )romover alicldmento, praticar i:i.ÍtJ ou particIpar de������������������������Ie polItiCO" dCl pm !'os[)llale1C" I
q I, ..

� I
' ., '. /'" .. "

RECIS!\-SE de um oficial movirllento subverSiVo de caracter COillwilsta,

I b '" (10 I .� de alfaiate para trabalhar EMENDA VI - A apreciaç:1D dos casos incidente,>
rll li �r� �C jP � � �ie em Lages, Tratar na AI- !1�S emen?âS IV e V, obedeceiá ao ríto sumario qlle a

Rltl�l.r-eia Ifaiat�: .�:Ch�dO,.; . Ilel estabelecer, . �-_-- _

I � �'T �= �I.''''' Il t1:�� C01'-1k>;:'� �;;'J �:::�, ,.v.�1!tf�.Q �
Fo: ,·,10 'Tj'r;!)unal ne:r1·�" .. 1 cel,I'''r "eu l'adl'o? "''''l'''' r""1'll t?<;.;'I ,"!$")

Elcit:raC deE;gn�do � di�N, i(td�' p;oc�r� o �'Or�SON, á rua ".�" �;] ,f:r�
Dezembro próximo para a reali. Padre Mlguelmho

��.m>rn���:st"':.;)JlI'la:&t:'u�..:r��� MtitKSA'U AZiIiiiXW

zação, no municip;o de Rodf'. :0, I �lS !8'&.� ��......, ��...:
fé'Centem:D.te crj(;d_o: as el:içõ s' 'f� �l�Ja�';=�a��l��(;�
parI! prdeItu n'uD1c!pd e camar" 'I

se da Aviação Naval),de vereadores,
._____ uma grande ch'acara, com l

I MOFI i.ffi E: lU pomar, duas casas (UiT'a FORTALEZA-29-0otem á noite a policia surpreendeu

'1
lO '�;;.' �

grande e outra pequena) e G013 individuos 110 monlento e:n file procuravam colocar, no mastro
; no cu 1"11pj! n1ento do engenho de farirha, Tratar á da. casa comerc'al "Boris Frúeslf, lima enorme bandeira vermelba

II'i.1 seu dever
.

j�
••••.';.;'>\l�,�.r."T.�.i.�.��.�.. �.�t.,.�.,.>� 11. j 6

.. c_o_rr_1_letreiros subversivos,
c[.��(>i!�,��.. ,�I['iJ,

S PAUL O 29 F ,0iW,�����&.ii' e�.�.- ----=-------,,���!í'��'j?,p7'".J;'lI
• "',

-- 01 �3:n- !",�tJ, �r./i'ilU _, nado o decreto (lbríHdo iII) T,,- &1'1\:.',. ,..,., - � ..... '"

P d
ruI

�
��

souro o créd:to dr: 50:000'i't:Jd.,a .f..
•.

'

.•..ç.,�.�.�.'i). �)�.' !'!1pi �� ft�� ::. ��% ,'f.r"';t �f�,� � � � /li � � ,.:" .•. [�
.. Cf��

I �:ngr:;:ü�'str��;�d�o �:r�i��.TIi�er: � "'" � � <&� � 'c' ',U; �iii� IJ.<J , � "". · � te lJ ma::
�

t;'f.;t --. ��vilha. ViUV3 do dr. ,L\lvaíO M'1T'
I tins Sevi!La, ex-delegado ,'e Po- roo. !Jr.{!\ '�l � .1"'é. r ""I rNl, �J� �c &i"edi tad·o c I u o'e d?liGia de Pen3poliõ, onde foi assCl- � lj � 0" � �.i It.';' g � ....-: - - "... � g ,�

ssinado por malfeitores ao tentar 50 rte �OS do Bras i I
: I �ren�e-Ios, nn,"",:"""�
"1 B d C 'd't

I�
II anco ,a re! o i�I

Popular e Iu.gri- I�
cola de Sé\nta iICatarina

I �(Soe, Coop. Resp, Lida.) 1�111Rua Trajano n_ 1� I,(Edificio proprio) � I
Capital 136:700$000 !� IReserva 56:424$498 �. Os seus dois :sorteios mensais são eFetuados em sua pró-
RECEBE DEPQSITOS � ('fia séde em FLORIANOPOUS, á rua VlS,-:ONDE DE

, OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.
I� I ,

I �I �'" f.·� , � &;; �"" �II- c:� ";;,,

�l '�; ��lrrueff�mhilrã;:llm�n�i'J�)� pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na i���

g�,�\�!�a�:evio�:i::i:: I�I'! Cf-.(EDjTO ,v'lUTUO PF:;;EDIAL �I_PiiiiiÍiiiiia_L:O_FiiiiiiiiiiiX.Oíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8iiiii'jjjjjI,_a_lajjjjj'íiiiiil ,i����� G'���=-- -.G5��$�eé

o reparte da Loteria Federal do Brasil. para o

grande sorteio de Natal, veio destinado a enriquecer
Florianópolis !

,

Fique V. S, r.,i1ionario! E milionano duas vezes!
Os premias deste grande sorteio, estão assim

distribuidos:
l o. premio DOIS MIL COl'-lT03
20 » MIL CONTOS
30' » QUINHENTOS CONTOS
40" )} DUZENTOS CONTOS
50' » CEM CONTOS
60. » CINCOENTA CONTOS
70. » ClNCOENTA CONTOS
e mais 4.355 premias díversos na valor de

DOIS MIL, '=ENTO E NOVENTA CONTOS. Ao
todo, SE1S MIL E NOVEI\:TA CONTOS EM PRE
!\110� !

8i�hete inteiro
Vig� sslmo

J
r

350$000
18Z!;>ooo

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

teremos o maicr prazer em mandar á sua residencia,
sem r enhurn acrescimo, mesmo que nos peça só
mente um vigessimo.

Salão Progres�o
Rua Felipe Schrntdt, 5
Telefone 757

Nos. altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Casa de Diversões
Familiares

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

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vi,'Ipora !mperial poL" nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará

LOJAS

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU

ATO,ALHADOS-BPINS-CORTINAS -CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

(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.

�onf _cção de cc:.misas, calças, etc.
Linhas para bordar.

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

H. FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
N forragem, fabricação de maquinas

em geral, (agricolas e industriais)
-moinhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão,. etc,

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

Escreva, hoje mesmo,
A' PR04-RADI0 CULTURA BLUMENAU
RESERVANDO ANUNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1500 WATTS na antena

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

OS que contratarem ,anuncias �urante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50'1. sobre os

preços da tabel a.

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
P·R.C.4- Radio Cultura Blumef1au BLUMENAU

, ,

5

j

ii

,A CF1:t!�r,��[gf"\O r�UTUO PRE
O � j..�� L"" dcsta�a-:;e das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

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

-exige apenas a contíibuição de 1 $000 para cada sorteio

--a extração de seus premias é feita unicameri::e sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas,

-seus premios, consequentemente, não ficarão cm casa.

('ABAtiDo 05

SEGUINTES JUROS:
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RENTE U IIlca

RIO, 29-Foi dado a publicidade o manifesto da Frente Uni'
ca do Rio Grande do Sul, expondo a sua atitude em face da

.

po-
1 itica nacional.

Esse notavel documento assim termina:
«Mas o que á t-Jação interessa saber agora é que a Frente

Unica continúa na mesma posição em que se encontrava sem nenhu
ma alteração em sua orientação e ação politicas, quebrando apenas
os vmculos que a prendiam áquelas Oposições estaduais que acabam
de votar contra a execução da fórmula. Fica ainda fiél á solução do
caso presidencial por ela preconizada, cada hora mais convencida de
que uma luta de candidaturas é uma porta aberta á anarquia no

por 29 deputados
---------------------------------------------

----------------------------------------------------

UMas desde iá ad\ierte a Frente
os acontecirnentos deflagrarem numa
mada, ela se· colocara' resolutamehte ao

dos que defend?rern a ordem material e
gencia das instituições" .... (DO MANIFESTO

-------------------------

IA

apoiada minoristas
Unica que, se

luta ar ..
lado

.t,

a
•

VI"

FRENTEUNISTA).

país.

AHIVER5ARID5
GNossa Vida

v o

TA
Aniversaria-se hoje a gentil I A

senhorinha Estér Melo, filha do
sr. Osvaldo Melo, nosso colega
de imprensa.

o v o
----------- --------------------

A Frente Unica não tem nem nunca teve preíerencias por es
te ou por aquele nome, nem opôs vétos ás possibilidades de qual-
quer brasileiro atingir á suprema magistratura da República. Faz anos hoje, o sr. Paulo

,

Os partidos oposicionistas. riograr.densesb d�1 �ul querem e hão Schlemper, industrialista.
I
Vêm

de cooperar para que a paz reme entre os rasi erros, para que a
A'

. .

d
.

I I'
. .

I ' .

h d mversana-se hoje o sr Ne- I cear em matena , po rtica e socia no paIS se impon a contra to as ..

r
:. I

as tentativas de subversão, emj.enhados, como estão, em repôr a I vecml:) SIlva, cgr� IClo
residindo l

�a�, ia no �o�inio integral da ��i, facilitando todas as condições b;�aa(l:ente na apita da Repu-
indi. pensavers a reconstrução nacional, lC •

Transcorre hoje, o aniversario
natalicio do sr. dr. Oscar Ra
mos, funcionario da Secretaria
de Obras Públicas do Rio Gran
de do Sul.

FLORIANOPOLI5, Segunda-feira, 30 de Novembro de 1936

Combale lepra ne Paraná
JIIL"h"iXn_"'" _

Santa Catarina
--

ao nosso

Weaver e

Estado as sr'as.

Olga Teixeira
Euni"i

Leit�j

Ao lado dos que defende
rem as instituiçÔIi9S

Pôde a Frente Unica dizer com justificado orgulho que é uma

c gremiação politica sem a menor divida para com qualquer outra

corrente de opinião.
Ela é, ao revés, credora de outros partidos pela soma de des

prendirnento e idealismo que nas suas divergencias com a ditadura
pôs ao serviço alheio. M,lS desde já adverte a Frente Unica que,
se os acontecimentos deflagrarem uma luta armada, ela se colocara'
resolutamente ao lado dos que defenderem A ordem material e a

vigencia das instituições.

Passou, ontem, o aniversario
natalicio da exma. sra. d. Estér
Remigio de Oliveira, ccnsôrte do
dr. Alvaro Remigio de Oliveira,
abalisado clínico.

HIO, 29 -- Seguem hoje, ás 14 horas, pelo "Prudente Morais", com destino a.
Santa Catarina e Paraná, as sras. Eunice Weaver e Olga Teixeira Leite, respectiva
mente, presidente e tesoureira da Federação das Sociedades de Assisitencia aos Laza
ros e I )eft:sa contra a Lepra.

As referidas senhoras vão a convite do governador daqueles Estados, pro
mover campanha contra a lepra, fundando sociedades de assistencia aos lazaros, que
trabalharão pela construção de preventorios para albergar os filhos de leprosos, ainda
não vitimados pelo mal de Hansen, preservando-os do contagio da lepra.

Brindes á Assassína- DESPORTO
G t' dos, em Bit .." aze a ' báo� os con

sules austria-
A importante firma Fett &

Cia., de Coqueiros, teve a
co e para-

gentileza de oferecer-nos gua ío
mimosa folhinha pera 1937.

,

Os srs. Ulisséia &: Sobri- T A L A V E R A D E L A

nho, desta praça, agentes do � E I N A, 29-�. serviço de

Moinho Inglês, tambem rios �mprensa do generalissimo Franco

obsequiaram com uma tolhi- informa em Salamanca que os

nha para 1937. consules da Austria e do Para-

Gratos guaí foram vilmente assassinados
pelos vermelhos e separatistas de
Bilbáo.

A informação acrescenta que
«para justificar os crimes, cs seus

autores acusaram as vitimas do
delito de espionagem».
A êsse proposito a nota diz BERLIM, 29 - ° ex-cem-

textualmente: peão mundial de. bcx Max Seh-
«Um dever de justiça nos obri- meling recebeu o titulo de cids

ga a declarar solenemente que dão honorario da cidade de Be
nunca o Exercito nacional teve nejestein, com grande entusias
contáto, nem comunicação com :TI) da respectiva população.
OE referidos representantes consu- Ao ser entregue o diploma o

lares estrangeiros. governador da província dirigiu
Trawr.itimos o n03SO profun uma breve alocução alusiva ao

do pesar aos govêrnos da Áus- áto.
tria e do Paraguaí por um fáto -------------------
odioso e infame que nunca jul- SENHORITA I Acompanhe
gamos pudesse' ocorrer em terras a Moda

espanhólas> •

caeeam UHS

Silvio SC07

PARIS, 29- A equipe de
Iutebél de Paris batel] a de Pra
ga, pela <:,oniagem de 2x 1 . I
RECIFE, 29 -No jôgo no

turno entre o America F. C.,
local, e o Vitoria, da Baia, 03

"americanos" saíram vencedores
por 4 1\ 3.

Acha-se nesta capital, proce
dente de Rodeio, onde é pres
tigioso chefe politico e abastado
comeicianie o sr, Silvio Scoz.

U rT'"'l exem p Io Acha-se nesta capital o sr,

Não preocupa aos partido� oposicionistas do Rio Grande do Afonso Assis, tabelião na cidade
Sul a faina inglorja e ineficaz dos que se comprazem em tentar de Porto União.
macular a pureza dos seus intuitos neste passo confuso da vida re�

publicana.
Cada um de seus membros individualmente e as massas que

os seguem são sobejamente conhecidos pelas atitude, rétas desses
últimos anos e o futuro demonstrará que elas se haverão de repro- E FI Istá em orianopo is o sr.

duzir, como um exemplo em meio á tempestade de odios e persona- Osní Garaa d'Eça.lis 'r.os exasperantes.
Rio de Janeiro. 27 de novembro de 1936.

(ass.) Borges de Medeiros, Batista Lusardo, João Neves, Bar
os Cassal, Nicolau Vergueiro, Camilo Mercio».

Regressou, sabado, da Capital
Federal, o sr. Nestor Moreira,
do comercio local.

OUTROS PRRTEm
ALUGAM�SE quartos. Tra

tar pelo fone 1436.

P IANO vende-se,
por preço baratissimo um

piano usado, á Rua E�teves
Junior, n. 120.

Viajou para Itajaí o Jovem es

tudante Gil Rochadel.

Benemerencia a
Max Schmiling

Mordeu
RIO, 29-Deverão reunir-se amanhã, á tarde, na Câmara, Deverá viajar hoje, para a Ca-

os deputados da minoria adéptos da fórmula da Frente Unica e pital da Republica, onde preten
que acabam de se desligar das Oposições Coligadas em virtude der prosseguir nos seus estudos,
do seu rualôgro por fôrça da intransigencia de muitos dos compa- o jovem academico de Direito, S. PAULO, 29 - A auto-

nheiros,
.

Ned Moura. ridade de serviço na Policia
São êles os seguintes: 6 da Frente U'nica do Rio Grande Central foi chamada, ás 16

do Sul, 4 do Ceará, 3 do Rio Grande do Norte, 3 do Espirito ml5SR horas, a intervir em uma con-

Santo, 2 dê Alagôas, 2 do Paraná, 1 da Paraíba, 1 do Estado D. Ada de Linhaies Pereira �end? qne se ?�senrolava no

do Rio e 1 do Distrito Federal. interior do prédio n. 127 da
A êsse glUpo se aliarão, ao que estamos seguramente iníor- A Irmandaàe do Senhor dos rua Padre Adelino.

mados, os seis representantes dissidentes do Partido Republicano Passos, mandará rezar, amanhã, Lá chegando, a autorida

Mineiro, que resolveram dar o seu apôio ao govêrno do sr, Bene- ás 7 horas, pela passagem do 3' de encuntrou Maria Scudieri,
dito Valadares. dia de falecimento da senhora- d. de 60 anos, casada, que

A minoria parlamentar se dividiu quási que meio a meio. Ada de Linhares Pereira, saudo-I apresentava um grave feri
Na reunião de amanhã o blôco encabeçado pela F rente sa esposa do nosso conterrâneo menta na mão esquerda, pro

U'nica que conta com 29 parlamentares minoristas escolherá o seu sr. major Gustavo da Costa Pe- duzido por uma dentada,
leader e tomará outras deliberações, inclusive no sentido de per- reira, e genitora do nosso presa- desferida por seu marido,
-istir nos seus esfôrços para que se resolva a questão governamental do colega de imprensa sr. Bati5- Luís Rizzo Scudieri, que se

da República num ambiente de paz e de ordem, sem lutas e em- ta Pereira, secretario da Prefeitu- evadira.
bates que a situação delicada do país não comporta. a. Foi aberto inquerito. 6 TRAJANO €5
MB _ � __

a esposa

/

comprando suas BoIsas1e Cintos na

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antanio Paschaal

Casa. Macedonia

A Casa que mais barato vende.

o Sabão

"Virgem Especialidade"
. de Wetzel "Cia. •• Jotn_ile

(MARCA REGISTRADA)

recomenda ..se tanto para roupa fina como para roupa comum
��������..�� 7 M5.· 1' ..

S��r�RCt�
EspEGlAUDADE

.;/ rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




