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RIO 2 - Falando ao «Diario Carioca» o presidente
Cetulio Vargas, fez as seguintes declarações sobre a su
cessão presidencial:

. ._

«Conforme a oprruao

FAL.A A' IMPRENSA SOBRE O P
-------------------

.._.,

BLEMA DA SUA SUCESSAQ
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.
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conhecida das forças politicas
que dão seu apoio ao go-
vêrno deveríamos, no pró- ����������������������-����������������������xb1imo adno, encaminhar �dPro- A VOz: DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.ema a sucessao presi en-
cial para um desenlace paci
fico e conciliador, tendo a

minoria, dentro dêsse ponto ANO
de vista, lembrado uma fór
mula de colaboração que acei
tamos de bom grado para
estuda-Ia cuidadosamente,

Infelizmente. a própria
minoria não chegou a um.

.

acôrdo, sem que nos caiba HOJe, pelas 10 horas, realizou-

qualquer responsabilidade
se �o�enemente a abertura da ex

nesse desentendimento. O
· posiçao de traba�ho� e desenhos

govêrno demonstrou sua to- e:colares do. Insht�to ?e Educa-

�.� lerancía e equanimidade no çao de Fl�rIanopohs, feita. anual-
A - • mente. apos o encerramento doexame do assunto, em que ele nao se considera em cau- .

d I t'd
.

di' t d' peno o e IVO.sa e on e so �ve preva ecer o ln eresseA o pais». O áto foi presenciado pelo re- PORTO ALEGRE -Rea� menos de 20 detonações f0� ttroteio: Mario Mendes To-O sr: Gt�f�Uht� Vargas !e�bra que hessde APrl.ecedenLt� presentante do Govêrno do Esta- lizou-se ontem uma s;sSão no ram ouvidas. Como é facil ta, funcionaria público; Pedroencontr� JUs I rca iva na propria campan a a lança I� do, diretor da Instrução Pública, Centro Unlversítarto. Iniciou de imaginar o tumulto, então, Souza e Marciano Borges,beral, dlzend�:
. .. altas autoridades administrativas e a sessão o dr. Carlos Gadret tornou-se indiscritiveI. estudantes.«Ess� a�tude er� ta��o r�als �&ICa, quan�, em 1929, escolares. diretor do Instituto de que explicou a todos os pre- A policia entrou a agir O dr. PaU Medeiros, chefena sucess�od ° sr'l . �s 'dmgd o� f

U1S._ recon

d ecemdos nu Educação, lentes e corpo discente. sentes 05 fins da reunião. sendo cerradas as portas do de policia deste Estado logoentã�dPresld e nAteI' a egl.tI.mbl ta de a unçao coar ena a e o Esse magnifico certame escolar E passou a presidencia teatro. que soube do ocorrido tomoucandi ato a lança. �I er a �ra esteve, sempre, pron�o, reune trabalhos das Escolas Nor- dos trabalhos ao dr. Egidio Nada menos de 18 ori- todas as necessarias proviaté á vespera da eleição, a retirar o se� nome do pleito mais Secundaria e Primaria e do Hervé que então iniciou a sões de elementos íntegra- dencias.desd� que se encontrasse uma solução conducente �o Gru o "Dias VeI\otl, dernonstran- sua anunciada conferencia. listas foram efeituadas pelo Interrogou, um por um, toapaziguamento dos c�lltendores. Iss.o. como se sabe, na.o do �a6al aproveitamento dos alu- O orador abordou o as- dr. Delmar de Araujo R!- dos os J 8 integralistas manoocorreu e os acontecIment�s posteriores agravaram � Sl-
nos e a ehciencia da instrução sunto principal que ali reuni- beiro. dando-os, recolher ao xadrês,tu. ção d:_senca?eada em lut.� e e�hque ge.receud o regime. ministrada pelos lentes das respe- ra que era a defesa da De- Foram três as vitimas do onde ainda se encontrarr..ASSim. nao sena. agora. mUI. o me. or elx�r � empre- ctivas cadeiras, qu-:: merecem os mocracia Liberal e Economiagar todos os esforços para impedir uma luta infecunda Ih I' A C a'" r'd ladatu rame ores e ClgIOS. Dirigida fazendo comentarias

I
ou desas.t�ada». . "

_ . Ao gentil convite que nos (oi em torno desses témas,Por fim, �omo o Jomal.Is!a fizesse menç.ao á possível feito para assistirmos a solenidade, Durante a sua oração, não Arman:"'" "",Ia Stm�esdesordem sus.cltada pela paixao, o sr. Cetulio Vargas res-
a radecernos sensibilizados. se ouviu quasi nenhum U�!Ui CIilI �pendeu com firmeza: g

.

d'E t'� d aparte que fizesse antever o RIO, 2 -- Um vespertino IZ que se assegurava nosn r4.�·'ga e que depois se verificou. corredores da Câmara, que o general Flôres da Cunha
diilllomas Em seguinda aos aplausos havia dirigido uma carta ao sr. Silvio de Campos. um
r .' que coroaram a oração do dr. dos diretores do PRP, consultando-o sobre a candidatura

anS no r ír\ a II$- Egidio Hervé, fel uso da pa- do sr. Armando de Sales.
tas �936 lavra o dr. Floriano D'Avila. Acrescentava-se-diz o vespertino-que nessa rnissi-

Realiza-se, solenemente. saba- Foi êsse O primeiro orador va o general Flôres da Cunha teria sugerido o apoio do
do. no salão Nobre do Instituto! que começou a atacar todas PRI' ao nome do governador paulista, .desde que não
de Educação a entrega dos di- as ideias extremistas. E re- fôsse julgada inconveniente a realização de um acôrdo
plomas aos novos normalistas de feriu-se ao integralismo. entre o PRP e o PC.
1936, áto que será paraninfado ------------------_

�rbD�r. deputado prof. Barreiros Apartes víolentos.; A C O n V O C a ç ã o d a
Falará como orador da tur'l Foi então que começaram

ma, o n�rroalista Helio Moritz. a. surgir ap.artes violentos
Segunda-feira, será leite a en- vindos de diversos pontos

trega dos diplomas aos formados do Teatro.
. .

pela Escola Normal Secundaria. Eram elementos integralis-
Dessa turma é paraninfo o sr. tas gue estavam espaIha�os São Paula quer lid�rarprof. Maneio da Costa e o jo ..

I por dlvers�s lados d� platéia.
•

vem Hercilio de Faveri será ole que haviam combinado umj G mOVlmellto da suces-orador. j plano para espalhar a desor-
•

d •

IRIO, 2 - E' do 'Diario de Notlcias" a seguinte dem durante a sessão. são presl enc Ia
e d I Nessa atrnosíéra fala emnota politica: aravana � seguida o a�ademico Dalton RIO, 2-Sob o titulo "A convo-::�çãQ da Câmara pala«Com o fracasso da COlnissão Mixtd e consequen� Estudantes de Bem Stumpf que .díscutiu janeiro", o ..Corréo da Manhã», e�creve:te encerramentu das demarches para a solução concHa- o mesmo téma, reglstando- Afirma-se nas rodas autorizadas que a idea da convoca-toria do problema presid�ncial. arregimentam-s_: as força� I. Encontra-se

.

em �iorianopolis. se�ea����n�li��oln�tn��tTIfla� cão extraordinaría d,l Clmara e do Senado pleno para janeiro,politicas par;) o exame dlréto da magna questao. C0'!10 e ':'hegada. ha dIas, via terre,tre. vai tomar uma nova fá�·e com uma atitude que se espera da ban-natural essas combinações se processam num âmblente uma caravana composta de estu- k�r falou por fim. cada constitucionali�ta �e S. Paulo.de abs�l!.lta reserva, resentindo-se de um certo místerio. dantes da Escola Nacional de Já então o âmbiente era de Com o desencadear da lut.i da sucessão, cabendo a SãoDe qualquer modo. P?�ém, uma co�"a já s� pó�e afirmar Agronomia?o Rio de ]aneif0, grancte nervosismo. Paulo "leaderar" o movimento. quer em torno de seu governador.lom segurança. na luta d� .sucessao preslde�c.Ial. haver:, que. eXCUrSl?nam pelo fui do Já aí começaram a se ve
no caso dar-se-ia a réllun.:ia destlÓl até meiados deste mês, quercuas candidaturas: uma ofiCIal e outra OpOSICIOnIsta. O Brasd, em vIagem de estudos. rificar tumultos que a policia orientando o nJOvimento em torno d<:: outro nome nacional. Emcandidato oficial mais visivel por enquanto é o sr. Osval- Compôem-se dos drs. Paulo continha a muito custo. qualquer dessas duas atitudes, 3. Paulo dewncadearia a luta po-do Aranha a despeito de contar com o véto do sr. Be- de Ataíde e Mélo Leitã1, respec-

Para encerrar os trabalhos litica.
nedito Valadares. fala�se tambem no sr. Medeiros Neto, tivamente assistente e lente cate� falou então novament�, o dr.
que se apresentaria á sanção do pr�sidente ?a Republica dratico e dos alunos João Navarro Egidio Hervé, que, apesar
como candidato de algu�s governadores norhst1S. Quanto de Andrade, José Bati�ta da Si!- de tr>do aquele âmbicnte pe
ao candidato oposicionista nada ?.inda se sabe. E' convic- 'Ia, Osvaldo Menezes. Jorge de rigoso, de�en�e� nova��ent:tão geral que essél candidatura seja lançada pelo general Mélo, Osiris Rahl, João Meira com �nergIa o os os emas

Flôres da Cunha. Pelo menos tudo indica que o chefe d:J Lima, Raimundo de Almeida e �ntenormente ab�rdadl�s por
Partido Liberal do Rio Gra:1de do Sul, vaí desfradar essa Julio Amaral. Ontem os carava- ele e pelos demaIS oradores.
bandeira. Até 31 do corrente. já êsses dois campos en- neiros estiveram em Palacio 00-'

trincheirados da opinião estarão perfeitamente definídos de foram fazer ao sr. Governador
com a renúncia dos govemadores candidatos. No dia de do Estado, uma visita de cum�
Ano Bum, provavelmente ted inicin de modo concreto a primentos demorando-se em vor

corriJa para o Catete. Por enquanto ainda estamos na dial palestra com o chefe do Exe-
fáse de con)ecturas em torno ele nomes. cUlÍvo Estadual.

I I

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
-------

III I Floríanopolis, Quinta-feira 3 de Dezembro de 1936 I NUMEHO 642

Institutode
EducaçãoCerrado tiroteio

entre universitarios
integralistase

Câmara

- «Essa tolerancia, porém. não implica em admitir
uma diminuição na autoridade do govêrno federal, deixan
do de reprimir, com severidade, qualquer tentativa de
desordem. Esse é o nosso dever, e, como sómente dentro
da ordem poderemos encontrar para o problema uma so

lução verdadeiramente nacional, a ordem inalterável sere!
mantida, assegurando a legalidade e o exercicio dos di
reitos politicas dos brasileiros».

No dia de ano bom te
rá inicio a corrida
para o Catete

Tíros e ferídos
Seriam cêrca das 22,30

horas quando se ouviu o pri
meiro tiro.

Em poucos minutos nada

Nessa conting@ncil é que a ban,-rl b constitucionalista pedirá a audi@ocia �u presidente da Repúh!ic" para fazer-lhe sentir
que tomaria a iniciativa de promover :1(juda ('onvocação.

Assim, a convl'cação se vingar nada tem que vêr com o

papelucho que o sr. Bando Pinto conserva no bolso das calças,
puxandCl'o cada dia no recinto, renitente, na espectativa de con

seguir mais algum nome para o seu pelotão que não ba geito de
ir além de cincoenta.

No caso de tomar essa iniciativa é ,�esejo de alguns
constituciOl1alistas votar urgentemente um projéto de resolll�.ã\) de
terminando que os deputados e senadores. na coavocaçiio. n,da
receberão e até constribuirão· para as despezas extraordinarias d,lS
duas casas legislativas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Matrtz: FL.ORiANOPOL..IS
em: Blurnenau - _'oinville - Sao Francisco Laguna-

Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul

Seoção de Secç�o deSeoção ele
FAZEND.AS:

Fazendas nac'onaes e extrange'ras para ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas

Tapetes e trillios Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros

Roupas feitas e janelIas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Lnha para coser e sezgír Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, Nl.oto7r.S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transrnis'<cs: Lr;
\kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Corttnas e Certinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes

l"oalhas e
_ guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, �í .ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechaníco
� Deposltarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �

� Charutos eDANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
.

�

� Ernpreza Naciona-'-d-e--I-'-!-a-v-egação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. J
� Fabrica de Pontas "Rite rViaria" - Fabrica de Gelo ó'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" fN
fI1 ,�
.���V6V�V���-�����������l.(�l����V�V�V.ô..��.

•

I
•

I
�

.���••�� -.. .. _-;�.::...__. ;�.a.;�._�.*,,���.
�oe�o.e.e. e ooo.....�.

! Companhia "Aliança da Bahía"i IIe G Dr. Aderbal R.

: FUNIOADA EM 1870 : da Silva

I Seguros Terrestres e Marítimos : RuaC���.v�:���IO (sob.

• Incontestavelmente a PRIM EIRA do Brasil. Fones 1631 e 1290

G CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 e
., RESERVAS MAIS DE 38.ÚOO:GOO$OOO

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

A�entelr Sub-Agentel e Reguladores de �varias em

C::u Brasil, no UruguaI e nal principais praças e8�ranglirl!1l.

Agente5 em Ftorianopol ics :

!.'.'
Campos Lobo & Cía. 0I_� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

ffj TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO AL/JAlvÇA •
• O
@ Escrítórijos em Laguna e Itajahí o
g •

�1 • Sub-Agent'6s em Blumenau e Lage� •
( . .
"l G•••eo*�G3=====--==G----OI••"O•••------ ..........�--------------iii--_-iiiiiiiii. liiiiiliiiiíiii�

-'I .

Filiaes

�••••--------.-----

Atentae bem I
• •
• •
• •

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

I é autorizada e fiscalizada pelo Governo
iI

Federal e possue a carta patente na 112 ..

lortelol proprlol, Ir.s Vlzel

por lemana, todas as segun
das, ler981 I IIxtas-felral,

·Formidaveis

EXtração com globol de crletal.

IIlu. .. honestidade, poie, o. ser
liltt:J jiü presQinclado. pelo povo.

•
todo. o. Estados f

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater,de

cha-I
;r����������������- _

mados para o interior. L O ..I A S

(2 A R C I A,

A Gazeto

Advogados
I Accacio Me .. 1

•

te I ra tem seu escríp-

tÓJ io de advogacla á rua

Vis.onoe de Ouro. Preto I

- "

•

_ages

n. 70. - Phone- 1277.-

Indica: Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica médica de crian
ças e adultos

II

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro di Moura Ferro I
I

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
:_:= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Médicos

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarce=- Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

Ii�_>:;'..:",,,,, ,".,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,__

!Dr. Ricar,dol
Gottsmsâlrl Consultas diariamente das

4 heras em diante

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude PúlJlica do Rio de

Jantiro
Executa analises para eluci

dação de diugnosticos

Ex-chefe da clinics do f-!o,pi ,

tal de Nürnberg, (P.vressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
[specialllia em cirurgia

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

operações de plastica

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rr.; i�ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABOR.ATORIO DE
,

ANALISES

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

das 1 5 ás 16 J 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-l
I,

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena- .

_

mente sati�o.

CLIN1CAS DO DR. Af<TUf,(

PEREJ�A E OUVi: I�A

Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFJRES
(Tingimento a Indanthren - Côrel firmeI:)
TECIpOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupoes, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

Confecção de camisas calcas t, s=>» e c.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que 03 estranjeíros)
---0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em g�raI, (agrico}as e industriais)
-mOll1hos de fuba, arados, businas
para carroças, chapas de fogão. etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o maior emporio de sêd., ef'n
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t� Renards legitimas, Luvas, Carteiras, Ci ...... tos e Gólas dos
•
• mais usados no Rio e São P,eulr,:,

e
�

Tuffi Amin & Irrnôos
r A mulher ílorianopolitana, graça e:ii IIÃ::andes cid=e destinguem pe-II
I .anto dos salões da nossa «haute-gornrne», �:'���-�-�"'

Jo� seus Ju�uosos e grandes «magazines», as Ivida e alegria das nossas ruas, alía á sua lojas que sao a atração do mundo elegante.
formosura e á sua eJegancia as sedas da

.

Em nossa terra, o orgulho da mulher que

I�SA "IRES IRMAOS... II t:_veste com gôsto < a CASA�TRtS IRMÃUS'II
u

ult.rr..,os rY)"""delos, os

'

..

Suntuosas, atraentes, esplendidas, ivistosas, excelentes e deslumbrantes sedas

�l
I

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

- 11$000
- 10$000
- 10$000
- 7$000

ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM :l
MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NUNJ ICA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI t\NOPOLIS ATE' APRE

SENTE DATA.
ESTAMPARIA A OLE, E CRISTALIZADOS

só na Casa Três Irmãos
Casaco de Peles de
Renard legítíma-Argente
Idem Idem 'Idem
Tdem Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem »» »

Idem »» »

8úO$,OOO por 500$000
de 2:500$000 » 1 :500$000

2:000$000 » 1 :200$000
1 :800,*',-'00 » 1 :OCO$OOO O1 :200$000 » 750$000 I i

8 0$800 » 400$000
700$000 » 350$000

Sêe18s elC�épes

Crep Miss (Chine Gloria)!todas as Côres
Crep Marrocain
Crep Maugol+-scrtimento de 35 côres
Idem Idem Idem. artigo superior
Crep Mongol estampado-artigo finissimo
Idem Idem Idem
Idem Idem C[ petit-poístbola)
Sêda Listada para camisas

para
homem

Sal�timento completo
Iodes os preços

de

1 _

contos

--�������������������

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

I quaisjsão garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des
sas pélescomo garantimos das nossas sêdas,

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

,.���
�%

�···"··•••$J �-----�----�:e��--------•••"••8S••S•••••••

em stock

Preços sem

cDmpetidores

-

Fermldavel e Inegualavel st�ck de�ed�s,
fOI recebldrJ re41

centefRlente das praças do Riu de e São Paulo

Rua Felipe 5chmiàt

._

"�

FONE: 1401

FL.ORIA
)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA -- Florianopolis, 3-12 -936
-------------------------

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

preço único de

12$000 A
I

CARRAD.A·I
com a maior

RS ..

A distinta freguezia
presteza pelos telefones.

1341-�

será atendida

--1088
FLORIANOPOLIS

Nu dia 3, tÍs 19 horas, será submetido em leilão tudo que'
glwrneCe o Bungalow da Rua Almirante Alvim' n. 10.

1 mobil a amarela para sala de visitas com 9 peças,2 cach

pül 'de metal, I rico quadro a oleo (S:lCO de São Francisco),díversos
quadrinhos a oleo, 4 almofadas bordadas, 4 toalhas para mesa, 1

1 �.':ldilnte vermelho, 1 par de vasinhos de rnadeira.Z poltronas de vime,
I mesinha para radio, J buflet com marrncre branco. 1 cristoleira,
1 mesa elástica redonda, 5 taboas, 6 cadeiras estufadas d,� couro, I
cacleira de balanço, 1 tapete novo congoleun com 325x2 75, 1 qua
dro com a Santa Ceia, louças, vidros, cristais, aparelho; p na chá e

café, licoreiras, compoteiras, abat-jours, vasos, 1 mobilia de quarto
de solteiro nova, camas, guarda-roupa com espelhos, penteadeiras,
banquete, abat-jours de seda, cortinas. bidet, quarto de casal, cama

lavatorio, guarda-roupa com espelho, 3 camas de solteiro, cama de
criança, 2 armarios para livros, 1 lampeão a querozene, mesas.etager
com marmore, J reguat peza de jantar, 5 cadeiras de páo, I bmco
de madeira, J guarda-comida, I guarda-roupa amarelo com gdvetas
para criança, 1 penteadeira amarela, I mesa de cozinha, I carrinho
de vime para bonéca, regador e muitos outros objétos de utilidad e

que estarão 'expostos no dia do leilão.
N. B. li casa estará aberta durante todo dia do lejião.

Milionario duas vezes!
o reparte da Loteria Federal do Brasil, para o

grande sorteio de Natal, veio destinado a enriquecet
Florianopolis !

Fique V. S. milionarlo I E milionario duas vezes!
Os premios deste grande sorteio, estão assim

distribuidos:
10. premio DOI� MIL CONTOS
20 » MIL CONTOS
30· » QUINHENTOS CONTOS
40- » DUZENTOS CONTOS
50· » CEM CONTOS
60. » CINCOENTA CONTOS
70. » CINCOENTA CONTOS
e mais 4.3j5 premias díversos na valor de

DOIS MIL, ':ENTO E NOVr.NTA CONTOS. Ao

I todo, SEIS MIL E NOVEr\TA CONTOS EM �PRE
!ViIOS I

Si Ihete inteiro
Vigfssimo

350$000
181l!>ooo

I
,I

I
Vispora Imperial

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMILIARES, SUPERiOR AOS DAS GRANDES

CAHTAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao libpora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens. confôrto, honetis
dade � ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

.. �
.,.'
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italiano na Etiópia

'"'

,.�. ��"'.M�,
i'

.

�'�
� .',

'.

�%

de exploração capitalista.
Se a Italia, sem capitais, enfrentou os gráves riscos e os duros

sacriíicios de uma dificil campanha colonial, não foi com o fim de

procurar terras, onde derramar o excésso das economias acumuladas,
mais foi impelida por outras necessidades, cstrictamente ligadas ao

excésso de homens.
A colonização italiana da Etiópi'l não pretende tomar como

fórma essencial, a de exploração.

I
Hojt: a Italia procura entre as cost as da Mar Vermelho e as

ma:g�ns ?05 Gra�deg Lagos �frica�os, nova, tcr�:�s f�rteis, para ole
rece-Ias as energias fecundaaoras no seu p:>vo ,abOrIOSO.

,

E' isto o que quer decididamente o Govêrno de Roma.
Nem podia ser de outro modo, quando se considera que as Iórmas

já mencionadas, constituem outras etapas sucessivas na evolução das
[órrnas de expansão dos pOV05.

"'.
"

domicilio ICAPITAl-
AS SERRARIAS Arno Brincas e Garcia Si-,IdO impe r iotuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen.

tia do 3erv!ço de fornecimento de lenha a domicilio reu-I�-�_�������,--��-���,�������
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,

Acabada a guerra na Africa, o Govêrno de Roma prepara
se alacrernente, para enlr. ntar no terreno concréto, os problemas da
co!onização.

Seguindo os métodos dos antigos romanos, miciou-se logo
a construção dê uma vasta rêde de estradas, que cortando em todos O gésto sacrílego dos novos hunos que, como é no-
O" sentidos o territorio, deverá constituir a estrutura da nova econo- torio, queimaram o corpo de São Francisco de Paula, quemia do país. h di dse ac ava custo Ia o na França, foi renovado agora, emEm todos os terrenos estão sendo preparados os planos e Vallareal, onde as hordas vermelhas lançaram ás chamas,concertados os meios para a valorização da Etiopia: é uma verda- destruindo-o, o corpo de São PascôaI Baylon.deira mobilização econômica, que sucede á mobilização militar. E \! I

"

frn va encia, oram massacrados todos os religiososCom este alacre fervo� de iniciativas, a?ciosas de serem p�s- do convento noviciado de Chelva.
ta! em execução, contrasta na Imprensa internacional um certo cepus- Em Cartagena foi t d f t I Stmo sôbre as possibilidades da ltalia de explorar economicamente a! Catarina na

. "d d a eda 0NI .J�o no conven o ce a.

I
.

, s proxmu a es e ureia,
nova coMom,a. _ d"d "b "b"l'd d d Em Granada, foram passados pelas armas três sacer.uitas sao as UVI as so re as pOSSI 11 a es e serem os dotes do con t d P t G 'I d V I M If 'I' ôad de êxi d d Ad'

.

d
L ven o e uen e em um e e ez a ga ees orços ita ',lOOS coroa (JS e êxito, a a a escasses e capitars e sete de Fuer teO· ti I'· t df ' ti 1 vejuna rverarn a mgua corta a por terque so re o paIs. f d

.
-

dConseguirá a Italia, com as suas qualidades de nação volun- ��a r�f'aUs�rO g�a�c crt�e -�a codncepçao �s vebrlmefiho�-tariosa e decidida a crêar o seu pôsto no mundo, depois de um su- Depois d
o.e ecerf �r e� e PrO��t1dclar as ermas.

C')SSO militar, que superou todas 8$ previsões, desmentir tambem os
e assim cas rga os, oram UZI a os:

cépticos sôbre o SUCtSSO econômico mesmo se este não puder ser

baseado numa grande remessa de capitais, em busca de aplicações
muito lucrativas?

I
E' verdade que a colonização moderna tomou principalmen- Em Betica, foram incendiados e destruidos o Colégio

I te a lórrna de urna exj.loração capitalista, que é um dos aspéctos do Serafico de Fuente dei Maestro, nas proximidades de Ba
imperialismo, fáto antiquissimo na história da humanidade. dajoz, � � céle.bre 5onvento da Rabida, tornado famoso pe-

I Mas, a história da expansão dos povos, demonstra-nos que
Ia sua intima ligação com a descoberta da America.

l esta fórma não é a única e que o fenômeno colonial tomou modali-' ,
O padre Vierna. capelão do Sanatorio de Gredos foi

Idades muito diferentes. fuzilado por um grupo de comunistas, chegado de Madrid
Desejando, sirva-se V. S. nos telefonar, e Este manifestou-se em épocas remótas, primeiro sob a lórma a Arenas, que, tomado de verdadeira sanha homicida, cor-

teremos o maior prazer em mandar á sua residencia, I de emigração. a procura de no"va, terras mais fértei�-como por
taram-lhe as mãos e os pés e o distripararn, depois de o

sem nenhum acrescimo, mesmo que nos peça só- ! exemplo as emigrações helêniea; no século VIII A. c.-; e mais alvejarem com ce�t�nas de pr?jetís.
I mente um vigessimo. I tarde, sob a [órrna de vassalaoem, pela qual o povo conquistador . �m Madrid, ora?1 destruidos, o celebre Colegio de

'impunl- a ao vencido o pagamento de tributos. �lsnelros,. de �nde saiam msrgnes obras de estudos histó"
I S_ "·�·I·?;,} O pr'ogr'e ,�� sO 1- E é

" "

.

- 1 I pcos' a blbhoteca e () arquivo do 'Int',íTo V,'gal'J'''d F"oe:;;> "'
• '. m pocas mais prOXHna';, a exp.1llsao GUS povos rea l:lOu-se .

'
'" ,

<. b <l O 1 an·

!I Rua Fel!po SChnl!dt, 5

I·median'e
a conquista de novos mercé\dos, para a indústria do país ctscano de Espanha; na O,altcla toram arrazados o conven-

Te i efo ne 757 ! ronquis' ador; e enfim, mais recentedlôi!;::, s:�h a fórma de emprego

I �o de Bentaro�, com sua linda igreja de 1300 e o de Avi-
.. ,--='" --o-,.-. : d,� ca' itais no; países novos. es, !:_dS Astunas e. na Catalunha, o convento de São Se-

XWS#==::tiiW# ;g=�=;.*gM;:�1 t

E d'"
. bastlao '

-, ---__

,o : stes 015 ulhmcs aspécto5, caractenzam certamente a ex-
.

II pansão econômica dos principais paíõp.s do mundo, 110 p=riodo histó-l ,Em toda parte, dezc,na� e dezep-as de padres, entre os

Casa de Diversõ'es '._"

Ii rico contemporâneo; entretanto não excluif'lm nem sup�raram outras �als c�lebrados, como e,cntores e teologos foram passa-
I fórmas de expansão; assim como. o triunfo da grande indústria, na

os pe as armas.

Fam i I ia res
�

economia deste último século, n,i\) s:ónificou o desaparecimento do
operariado.

} Ia p)VOS antigos, cuja unidade nacional vem de tempos re

m' tos, que experimentaram todas as fases da expansão econômica
alé er.tão possiveis. Por exem(,lo: o povo inglês adotou a primeira
fórma na colonização da América do Norte. da Au�tralia e da Afri
ca do Sul; e as fórmas �ucessivas na conquista definitiva da India,
na �irtual da China meridional, na manga dos mercados da América
Latina, e enfim, a fórma mais recente, com um emprego enorme de O professor Milton E. Sullivan avisa os �eus anti�
capitais, na Argentina, no Brasil, no Chile, e em outras repúblicas gos discípulos e. demais pessôas interessadas que as audo Novo Mundo. Ias �o Curso Milton não sofreram nenhuma interrupção.A talia, sob um certo aspéctJ, é uma nação muito menos continuando normalmente o curso de Inglês, Francês, J )a�
antiga do que a Inglaterra.-O seu desenvolvimento econômico não tilografia e Taquigrafiia.
permitiu ainda a acumulação de grandes capitais, seria um erro,que- Um curso de férias para os alunos do nosso Oi-
rer deduzir disto, que a Italia não esteja em condições de proced:r Inásio

Catarinense terá inicio no dia 7 do corrente.
a uma colonização integral da Etiópia, como .tambem pensar que hOJe
não é concebível uma expansão cobnial, que não seja sob a fórma Cu rsO M i I ton -.. FOne 164.2

a
G�" ver

contra Igreja na Espanhaa

Entre as or�dens rel,igios,as
destruidas t-Igur"a o cion·ven ..

to de La Rabkia

ROMA, 2-Entre as ordens religiosas mais duramen
te castigadas pela barbaria vermelha na Espanha, a de S.
Francisco figura com um quociente mais elevado de víti
mas pessoais e de prejuízos materiais,

Através das noticias até azor a divulgadas pelo «Os
servatore Romano», sabe-se que na Catalunha foram des
truidos os conventos franciscanos de Vicb, Berga, Bala
guer e Bistol, nos quais existiam uma casa de noviciado,
um curso de Teologia e o Colégio Serafim.

Dezenas e dezenas de frades, de estudantes, de cone

gos e um bispo, caíram sob] o chumbo dos vermelhos.

QueiN)ado O corpo de São
Pascôal Baylon

A lista sinistra

CURSO M�L TON
A v I s o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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atacam violenta e acre-

05 "camisos-ueràesu
Causou sensação essa energica ati

tude da imprensa que defende a políti
do gaL Ftõres da Cunha

PORTO ALEGRE, 2-0 «Jornal da Noite» de hoje
e fi sua primeira péÍgina publica em letras garrafais a seguinte man

chetle. «Inimigos do regime e da ordem!
Os asseclas do sr. Plinio Salgado devem ser tratados como

extremistas que são».
A seguir publica o violentissimo artigo abaixo, que causou Nossa Vida

grande sensação, por se tratar de um jornal que defende intransi- õiiiiiii iiiiiiiiiiiii

g-nternente a política do governador general Flôres da Cunha, nor- At..miER5ARI05
t_, '�ndo sua atitude peja a do Partido Republicano Liberal.

Eis o et icar te artigo:
«Cadela! Porto Alegre através dos elementos represen

tativos da sua cultura, da mocidade de nossas escolas superiores e

de inúmeras lamilias, assistiu, ôntem, indignada e revoltada, aos

distur6ios desencandeados pelos extremistas da direita no Teatro
;;ão Pedro.

As autoridades e a população têm, agora, a prova prova
(la de que os chamados integralistas-i-os supostos idealistas do
tornholeiro Plínio Salgado-são elementos prejudiciais á ordem pu
blica =-contta os quais se faz mister a ação repressora da policia,
sem contemplações de especie alguma.

Quem compareceu á sessão do "Centro Universitario de
Estu los Políticos e Sociais» é testemunha de que os asseclas do
extremismo verde ali foram com o proposito deliberado de provo·
car desordens.

Foram �les que, de maneira insolente, pertuharam de prin
c'pio a [im n reunião. Foram êh que, preconcebidamente, alí ío
ram agl upados com a intenção-frustada ! -de dissolver o comicio.
C foram êles que, já industriados para promoverem um charivc
ri, penetraram no recinio, armados, afim de, no momento propicio,
praticarem a monstruosidade de alvejar em meio á contusão, os

seus adversarios.
O episodio nem merece comentarios: vem apenas reafirmar

o que temos dito e redito destas colunas. E qUI! é: o Integralis- CHE6.'m UH5
no é tão mimigo do regime quanto o Comunismo- com a dife ..

r 'nça de ser mais hipocrita, mais dissimulado e mais covarde do

�ue este.

Os acontecimentos de ôntern, rmis os que têm ocorrido

Não é sem um protesto, nascido d'alma, que assistimos.sur
presos, a extinção de uma obra eficiente e proveitosa, um dos me

lhores estabelecimentos de ensino, centro formoso onde se tem sele
cionado caracteres jovenís e corações cheios de crvismo e amôr á
Patria comum,

Eu me refiro. com verdadeiro orgulho, a nossa tradicional
Escola de Aprendizes Marinheiros.

Sim, a nossa Escola de Aprendizes Marinheiros, tendo, neste E'ALErtmEHT05

Estado, meio século de existencia laboriosa, alí naquele retiro de Co'

queiros, se cons: ituiu, é certo, um centro de cultura moral e cívica,
preparando gCPÇÕéS furtes e sadias que sabem honrar a terra em Na cidade de Brusque faleceu,
que nasceram." entendo as gloriosas tradições de ordem e discipli- ontem, Guilherme Niebuhr, poli
na de nossa M",:,nha de Guerra, em cujo seio viveu a figura incon- tico evidenciado e vereador mu-

fundível de Tamanderé. nicipal á câmara daquele munici- 1

E�quando nações outras �rocuram organizar suas def�s�s, I pio, causando a sua morte grande
c.uer navais, quer terrestres, como a Alemanha que, com sua politica consternação.
pedagógica, resolve, em seus múltiplos aspéctos, a questão educacio- --L-U-G-A-M-"-E-----T--I

.

B 'I
.'

t d
.

A
-;_, quartos. ra

na ; aqui no rasi se procura extmguir esses cen ros on e a moei-

dade patricia vai preparar o seu espirito para as lútas incertas de
.

f 1436h tar pelo one •

aman ã,

Sendo assim, irá Santa Catarina ficar privado de um esta

belecimento que tania utilidade traduz para seus filhoa,
O exemplo disto está nos que de lá saíram para a realida

de da vida, para o campo das realisações.
Cru-ar cs braços e fechar os ouvidos diante desta dolorosa

r·�é\l .. :;Ide, é ser renegado,
Ulg''', ao meu vêr, que o Govêrno do Estado e a represen

tação federal em cujo seio destacamos, desvanecidos, um vulto de
, ssa Marinha Nacional, o almirante Durval Melquiades que alí ser

, ', I como oficia!. conhecedor da ehciencia incontestavel d'aquele es-

.elecimenl:o, promovam, com o prestigio de que desfrutam,os meio�
;

"

n de evitar que, a extinção da Escola, venha ser uma realidade
',:lê,efetivando-se, redundará em prejuíso para uma mocidade digna
i...C melhor sorte e de melhor carinho.

r
.:;:iJl!l!!i'.'�Z::;:_'

ca

DIZ E S

nacional, inclusive ao Rio Grande do êsses assalariados continuem
do que quaisquer argumento decisivo: cnmes.

e us

tE

noutros pontos do territorio
Sul, são mais eloquentes
os fátos.

Depois disso, depois dêsse e-petácu]o,

a PI aticar impunemente os

não e crive] que

Tribunal de Segurança e cadeia é do que precisam.
E é o que o povo brasileiro exige para êles.»

..

�A�G�AZETA
,A VOZ DO o v <.:)

E I ROS
Vicente. de Souza

a exma. sra. d. Maria Luiza
Boiteux Piazza;

o sr. Agenor Cardoso;
a exma. sra. d. Lidia de Lour-

des Claudio;
o sr. Geraldino Ferreira;
o sr. Lucidio Silveira;
o H. Celso Moura;
a senhorinha Ema Mancelos,

proíess ira normali sta;
a exma. sra. d. Maria de Lucia de Lammermoor

Lourdes Lopes da Silva, esposa .

do sr. Manoel Bom da Silva; I Estreou-se ontem no Teatro
o sr. J-fermogenes Francisco da Alvaro de Carvalho uma

Silva. I companhia de operas com-

HABILITArÃO posta de elementos argen-
\ tinos.

Casa cheia. Opera d � es

tréa «Lucia de Larnmerrnoor»
de Donizetti, cantada pela
primeira vez e:n Floriano
polis.
A sra. Solima-está longe

de ser comparada a Lilí
Pons---deu-nos, todavia, uma CAFE' BOM SO° NO
Luclaregular. .JAVAO Edgard foi bem drama- Praça 15 de Novembro
tizado, porém, mal cantado; Antonio Paschoal
ao sr. De Angeli faltam-lhe A Casa que mais barato vende
qualidades vocais. Callini e teto foi um quarteto, e, isto
Sargenti desempenharam-se tudo mais agravado, ainda,
regularmente. A sra. Coca pela ausencía de musica; o

Diva é fraquissima. sr. Alita devia ter passado
Uma das mais bélas árias máus pedaços. apenas 12 DESE.JA con

de tenor «Fra poco a me figuras formavam a orques- certar seu radio?
ricovero- nínguem a ouviu. tra. Procure o BONSON,já rua

O sexteto, o célebre sex- Knop Padre Miguelinho
Regre�ou, ante-ontem, de sua �����������������������������������������

viagem á Capital da Republica, L iV ra r IIao nosso distinto conterrâneo dr. ,
Haroldo Pederneiras, dil:#no e ope-
roso diretor de Estradas de Ro
dagem, que alí representou com

brilhantismo o nosso Estado no

Congresso Nacional Rodoviario'

FLORIANOPOLIS, Quinta-feira, 3 de Dezembro de 1936

Companhia
Italiana de
Operetas e

Operas D6ra
Solim.3

c. R. "Aldo
Luz"

CARTAZES
DO DIA

Assembléla Geral
Ordinaría

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas, As aparencias enganam,
com Dorothy \}/ilsoil e James
Dunn.

Domingo dia 6 do corrente'
ás 9 heras da manhã.

Ordem do Dia: Eleição da
CINE IMPERIO, (João Pes

sôa),ás 7,30 horas,Charlie Chan
em Sanghai,com Warner Oland.nova diretoria.

Regata interna.
Interesses gerais. CINE ODEON, o lider, foca
Ficam convidados todos os ,Iiza, ás 5 e 7,30 horas, Tempes.

SI)CIOS. I fade sôbre os Andes,com Jack
3ecretaría, 2 de Dezembro de

I
Holt, Antonio Moreno e Mona

1936. Barrie.
AMARY R. CUNHA [10. Secretário. SENHORITA! Acompanhe

a Moda

Estão se habilitando para ca

sar: dr. Arrninio Tavares de
Melo e senhorinha Maria Euge
nia Ta vares da Cunha; - Amarí
Rodrigues da Cunha e senhori
nha Laura Cruz Pena.

Hermano Machado

Casa. Macedonia

comprando suas Bolsas e Cintos na

Vindo de Curitiba encontra-se

em Florianopolis o distinto patn
cio sr, Hermano l'vlachado, vice
presidente do Banco Nacional do
Comercio.

S. s. deverá seguir amanhã,
via Condor, com destino a Por
to ';\{egre.

6 TRAJANO 6

Dr. Haroldo Pederneiras

CENTRAL

Guilhetme Niebuhr

,

:1

jGrande

D

Alberto
Rua�Felipe

E

Entres
SChdlidt, 14

e variada expostção de brinquedos, presentes e
J enfeites para-o NATAL

B
·

d B
'

E f it
�.. vARIADO SOR

nnque OS - olecas - n e· es TIM E N T O DE
B R I N Q U ElO o S,
NACIONAIS,E ES
TRANJEIROS.

ENFEITES DE
TODAS AS ESPE
cits E OS MAIS
LINDOS PARA
ARVORES DE
NATAL.
PRESENTES DE

TODAS AS QUA
LIDADES.

LIVROS PARA
ADULTOS E CRI
ANÇAS, ARTk..OS
DE NO' DE PI
NHO,RECEN-CHE.

ÓXDOj. t lNA::> CANE rAS- I lNTEH{OS-LAPIZEIRAS-CARTEIRAS E PASTAS
DE I LUXO E MUITOS OUTROS, ARTIGOS.

Um dOI malharea prenntas da atualidade é uma M\QUINA FOTOGRAFICA

j "",

e outros presentes para

NATAL
maior scrtimentc da praça

aa Livraria Central

Espiões ! ...
LONDRES, 2 -- Desconhe-

cidos assaltaram um carro par
ticular, apoderando-se de docu
mentos secre tos relacionados com:
o ministerio da aviacão e uma:
usin� de aviação em Bristol. :

Até ligora a policia não con-'
seguiu encontrar qUlllquer um dos
assaltantes, assim �omo qualquer 1folha dos oocumentos roubados. iiiiiiii iiiiiíi----iiiiiiiliiii-Iiii---iU---------�----�

-I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




