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Comemora-·se nesta data o

centenário do natalicio de
Quinlino Bocaiúva, que foi,
no dizer de Ferreira de
Araújo, oficial do mesmo

oficio,o príncipe dos jornalis
tas de seu tempo.

Carioca, nascido na anti
ga rua da Lampadosa, onde
se levanta hoje o edihcio do
Gabinete Português de Lei
tura, Quintino, daquí partiu
para São Paulo, afim de, ti
rado o curso -anexo, matricu
lar-se na Academia.

Companheiro de quarto,
an, de Ferreira Viarra, logo
se votou ao jornalismo e á

Republica. Foi nessa época
que êle substituiu o seu últi
mo nome de Ferreira pelo
de Bocaíúua.

Estadista,homem de letras
e de teatro, poeta, na sua

mocidade,Quintino Bocaiúva
fica na !1istórÍa como jorna
lista.

Na intimidade era um ho-

•

-I·.'

mem simples,tanto assim que
por SU3.<; disposições quis ser

inhumado em cóva raza, pe
dindo que o seu caixão lôs
se conduzido por praças de
pret,

RENU CIAF�
��OP ,O�
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aspecto de lúta. Ele renunciaria, e ma em uma oportuna Assim, em rigor, não cogitaria da sucessão presi
viajem á Europa, de onde regressaria em fins de janeiro dencial, senão depois de janeiro, ClHTIO deseja o presi
do próximo ano.

-

? dente da Republica.
---------------------.--------

�10% 00 POVO Sem quaisquer ligaçó(;s politlcae.

Proprietario e Diretor Responsavel �JAIRO CA\l_L_A\L'JO

HI I Florianopolís, Sexta-feira 4 de Dezembro de 1936 I NUMEHO 643

G. E. A:qui-l QUINTINO BOCAIÚVA

diocesano P.I
Anchieta

RiO, 4 - Or.tem foi um dia de pasmaceira. na Câ
mara. De nada se falou. No campo da minoria, aguarda
va-se a presença do sr. Roberto Moreira. No campo da
maioria, sómente se tinha como fáto assentado, a renun

cia do sr. Armando de Sales Oliveira.
Entretanto. dizia-se que essa renuncia não tinha

DOmingU:S �e II
������������_�..�_�..-�=-���.�iUi�...��...�--�.:r=�..:_.. _"'''I

Transcorre hoje a passagem da data d,) ani
versario natalício do ilustre Arcebispo Metropolita
no da Arquidiocese barriga-verde, D. Joaquim 00-
mingues de Oliveira, preclara figura de sacerdote.

Dotado de excepcionais virtudes, intel.gencía
díafana, cultura sólida, generalizada, e zêlo apostó
lico inexcedivel, D. Joaquim Domingues de Oliveira
tornou-se admirado, estimado c respeitado, não só
dos seus jurisdicionados, como, tambern, para pro
veito e elev: ção da religião católica em nosso Es
tado, por todos os catarinenses que vên na pes
sôa de S. Excia. um extraordinario pastor espiri
tual.

dAlém de rara erudição, D. Joaquim Domingues I� II s��ve!t ��e l'CIe ..
e Oliveira possúe excepcionais e invejados dótes jI

de oratoria, que fazem de S, Excia. Revrna. o ·f�re ao Bra-
orador sacro consumado, incisivo, vibrante e elas- UI!! Isico. fi Im

Como mais alta autoridade da J�reja Católica, RIO, 4--0 presidente da Re-/em Santa Catarina, D. [oaquim Domingues de Oli-
I I ublica r.rebcu do sr. Franklin

veira tem deixado antever, positivados num árduo e I Roosevelt o Sf gu:nte telegrama: I
afânoso apostolar, a maior dedicação e devotarnen- «Bordo do USS. Indianopo-i
t) á causa de Cristo. IlÍs.-Exmo. sr , dr. Getulio Var-I[ustissirnas e merecidas serão as homenagens gas, presidente da Republica dos

prestadas a S. Excia. Revma. pela passagem de tão I Estadcs Unidos do Brasil.- De- III
auspiciosa data, as quais a A Gazeta se

assoc_ia,I sejo expressar a V. ex. e a todo

respeitosamente. o pOV:J brasileiro, a minha �gra-I
, iiiii__.i -_- ;;;;;;;;;;;;;;....;;;;;;,;__.iiiiii_õiiiiiiB_iiii.íiiPjj-.;;;__

davel recordação pelo maravilho-
...,
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se dia passado em sua compa-

Ass IstenC Ia
nhia, Será grato á Conferencia

I .

conhecer as incomparaveis dernons-
trações da parte do :

governo e

------------------------' povo do Brasil, bem como o seu I

aOS IaZarO� :��c::on�;�l:ej��l�:.opositos que

�--, Esperam0s cumprimentar, bre
vemente a V. ex. a rnadarne Ge-

Esta-O em Florl"anopoll·S asjtulio Varf�S em W�s.hi!1gtoiJ. To-
dos da minha cormhva me acorn- R

.

sras. Olga Leite e Eunice panham nos agr�decimentos. no

I'
enunciou

d
-

d
nosso alto respeito e mell-ores

Weaver, da Fe. eraçao e

Ivotos
de felicidades.-Franklin a liderança da

Defesa contra a Lepra 1). R?osevelt. nor-a
A FARINHA DE MANDIOCA

BELO HOHIZONTE, 4 - o governador Benedito
Valadares embacrou, hoje, em trem especial, para o norte
do Estado, de onde irá á Baía, acompanhado de sUa co"
mitiva. Ess.a viajem presidencial, no momento em que se

m j- fala e se discute o problema presidencial, é por demais
significati va.

Apesar cios jornais noticiarem que a viajem do
CORI"fIBA, 3-Renunciou governador ii zona do São Francisco é puramente de cs-

Acompanhadas do nOS60 colega de imprensa jor- á leaderança da minoria da tudos. um articulista diz que "o sr. Benedito Valadares,
nalista Gustavo Neves, diretor da Diretoria do Interior e RIO, 4 -- Teve um grande Câmara, o sr. Gumy Junior. I fazendo estagio em várias cidades situadas no trajeto pa-
Justiça. estiveram em visita a, nossa redação as dís_tin�as sur o o ano passado a no.sa ex- Motivou O cito do líder o ra receber as homenagens que lhe estão preparadas. ga
patricias exmas. sras. d. Eunice Weaver e Olga 1 eixerra portação de farinha de mandioca, acôrdo firmado entre a mi- nhará dentro de alguns dias o rio S. Francisco, avisinhan.
Leite, respectivamente presidente e tesoureira da benerne- Vendemos 19.314 toneladas no nona e a maioria, no tocan- do-se assirr. do verdadeiro motivo que o leva aquelas p. �

rita Federação de Assístencia aos Lázaros e Defesa con- valor de 7.418 centos. Em c�n- te á votação do orçam2nto. ragens: o encontro com o sr. Jurací Magalhães, na cida
tra a Lepra. .

fronto com 1934, verifica�5e o A bancada reunida rc<:u- de baíana de Carinhanha. Será, aí, na vellJa CIdade, QU;
As ilustres visitantes nos dcclarar2,I1! a necesslda� augmento de 4.50.1 toneladas e sou a renuncia, sendo o de- um caudilho da terra de Antonio Conselheiro, á cLlsta'de

de e as vanmgens de un:a campanha. .inteligen�e, humana 2.407 cOfltos, putado Gumy reconduzido á seguidos saqL!cs e disturbios de vulto, transformou em

e tenás contra a lepra, hbertando, ar,slm, patnoticamcrHe Foi um ano recordo leaderança. ruinas, que assentarão, os dois chefes do Estado o nome

o Brasil das garras do mal de Hansen. Essa situação não perdurou do sucessor do sr. Getulio Vargas, Aliás- continúa ainda
A campanha a se inicial' nesta Capital obedece a '-o corrente ano, sofrendo os ne- O a:t,iculista-:-ningue�n ignora a, fin;:l\ Jade dessa ViaJem,

um programa prévio e cuidado�amen�e elaboraç:o, e se! gocios grande ba;xa. I I púsltwada amdJ fT:llS com o fato ,.3e, na comitiva ores:-
destina preliminarmente a angariar melOS para, por esta Até)O de setembro ultimo, ..JUIZ dencial não constar o nome de n::n!u 11 jornalista. O ��r.

ou aquela fórma prestar auxilio aos hansenianos e �o com- as remes�as atingiram apenas a
",�I 1ft Re-

Valadares pref,�riu não ser importunado peh indiscreç3.'J
bate preventivo contra a propagaç�o dessa doença, que 17.260 toneladas, no vabr de .... U� BD 111 fios reporteres. na sua excursão ao rincão baíano .•
cons'itue. infelizmente, um dos malS prementes problemas 2.751 conto5, contra 16 . .)62 t.

-
-----

_ .. -.-

\1acionais. A Federação ao que informa um relataria apre� toneladas, e 6.152 contos em Iro SENHORITA! Acompanhe I P res Idente de cort-

sentado á Assembléia geral em setembro último, nas igual periodo de 1935.
a Moda ferencia da paz

grandes campanhas Je solidariedade que realizou em di· Menos, portanto, agora,.... O Govêrno do Estado no- comprando suas Bolsas e Cintos na
-

versos estados do Norte obteve nada menos de 9122 toneladas e menos 3.401 meou ôntem, o nosso talentoso Casa. Macedonia BUENOS, Arp.ES, 3. -._-- o
J .200:000$000 para a construção de granjas e crêches que contos. patricio sr. dr. Noberto Ramos chanceler Sâavedl�"\ L�;,::�,,, fei

abrigarã::> os filhos não contaminados dos hansenianos. O valor médio da toneladu para exercer 'as funções de Juiz A Casa que mais barato vende eleito. por unanimidade, pre5i";tn�
Agradecemos a gentileza da visita com que nos foi de 379$ contra 376$, em Je Direito da Comarca de Bom

1
�e da conferencia pan-a.,'Tlt:ricana

distinguiram as ilustres damas brasileiras. 1935. Retiro. 6 TRAJANQ 6 de paz .

ANO

Domingo, ás 9 horas, prece
dé'l-·se-á no Grupo Escolar Ar"
ruidiocesano Padre Anchieta, so
lenidade do encerramento do cor

rente ano 'etivo,

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

do c2ndidal'ft\1� a

nança de 'Jiaio

RIO, 4 -. Os deputados c senadores matogrossenses

I que integram a aliança dos pa: tidos políticos de Mah
Grosso irão, hoje, ao palácio Cuanabara comunicar ao

presidente da República a assinatura do acôrdo ar.te
ontem concluído na politica do Estado.

Ao sr. Getulio Vargas comunicarão, tau.bem, os

proceres matogrossenses que não cogitam do aíastamen.
to imediato do sr. Mario Corrêa por meio da aplicação
do «impeachment-, pois acreditam que o governado- con
cordará C0m a situação criada em virtude da aliança das
forças politicas estaduais, A propósito. lançarão os pro
ceres dos dois partidos um manifesto fixando as di '. h·
zes que pretendem seguir e concitando o governador á

. pratica de uma politica isenta de adias e de uma admi
nistração de acõrdo com interesses públicos. Caso, porém,
não concorde o sr. Mario Corrêa com a nova situação,

. virá o processo do -irnpeachrnent». E será candidato a
sucessão o sr. Fenelon Müller, que já administrou o ES1a
do, na qualidade de interventor.

A'
pt cata
e�p������=rr�-��mn�·�--�������������-

tio sr, Getl�l�o

I,
I,

.(
,.:;
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i

_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ GAZETA-Florianopolis 4-12-1936 2

Reallzar-se-á, no proximoRedator:Acloll da Vasconcelos domingo, em Azambuja do

Tu rt Norte, a solenidade do ,en-
" , cerramento do ano letívo,

RIO 3 A
'

dI"
,�sta m?r�ada par� o dia 2 de

para os jovens que naquele•
- caba de ser designa

_

o pe o ,mml?tro Jan�tro prox�mo, mais uma sen-
educandartn preparam-seda Guerra para acompanhar a construção de mais trinta sacional corrida de cavalos, que nesta A idi ese para a'_

E
. ,

EdU id I t
r I h d T b - rqut roc ,

avioes para o xército, nos � sta os rn os, o corone era ogar na canc a e u &ra�, carreira d tal.
G d M' ..

t di
,

id t
-

d T t d h id sacer o
ue es urnz, técnico que em mgt o a cons ruçao os ,ra a-se os con eCI os am- Nessa o ião será veri-

aparelhos nacionais, "!Vluniz 7,"
. m�ls: E'gua Tesoura� de �ro- ficada a ce�f�onia do vesti- G r'e'v d lomo coronel J\:1Ul1lZ de�erá seguir para a America do priedade do sr, ��rtmho Chlzzo menta da batina seminarista' e a e

Norte pelo -Amerlcan Legíon.» e Cavalo do GaltelTo.
e conferida a primeira tonsura

A carreira será feita num 180-
clarical.

O sr L-Ima Cavalcant; ço de 4 quadras, com 59 quilos Ambas essas solenidades Iniciaram-na quatro prê-• II cada animal e um atilio de dois
contos de réis,

serão presididas por s. excia. sas politicas em S. Paulo������������������_,-�� revrna. o sr. Arcebispo Me-
não vétou a candidatura· ,. tropolitano, D. [oaquirn Do-

,

O d
Futebol mingues de Oliveira, que, �', PAU�<?-2-Se&undo �orre, quatro mulheresdo sr. sval a Aranha FI· r A't para êsse fim partirá a 4 do presidio político da Vila Mariana declararam-se em

onaGnop.ob I� x. n I a do corrente, d� manhã, des- gréve da fome. Duas delas, não resistindo, furaram a gréar! a t d I ta capital, ve, continuando as outras, que embora em profundo estado
---------- de prostração, continúam a ser alimentadas com injeções.Bebidas Nacionais e Extran-

geras só NO A Italia não Companhia
OAFE' JAVA CDmpare-

Italiana de
Operetas ePraça 15 de Novembro cerá Operas D6raAntonio Paschoal SO I ima

M
-

t· "- -.

· - A Gazeta
.

ais nma aVloes�� Desportiva
-

-

ra O Exército

Serninario de
Azambuja Suicidio espetacular �

BELO HORIZONTE-2-Um operaria escolheu a
catedral da Bõa Viagem para teatro de seu espetacular
suicídio.

Penetrando na nave, colocou na bôca uma bomba
de dinamite, fazendo-a explodir. A cabeça desapareceu
com a explosão e o corpo ficou horrivelmente deformado.

Rigoletto

.. -

Iraa para

Os tntegrattstas apresentam cumprimen
tos de solidaríedade ao ministro da
• Guerra

o
•
I

• _ •• ,"". � �_ •• �,,,,,.. ,,:"l .'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A (lA%ET�
.T.'" .,_ .�' K, __ .'... :J.', .. ,,, ,

�,

.����&SWm!W@l.T+++rie44íti �����7íXV���������;

�ICarlos De I �
_mM

r.��
Msrtrtz: FL..ORIANOPOL-IS f�
em.. Blufnenau - ..Joinville - São Francisco Laguna - _ages;�

Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul �
PAZEN�A1:0ÇãO de Seoção de Secç�o de �Fazendas nac10naes e extrange'ras t>ara terno. fERRAGENS: MACHINAS: :$

Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira �Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções; Machinas para officinas rnechanicas �1
Tapetes e triltlos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas �\t1achinas para laoeir«s l1
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: :: idos,

I :a
Sédas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �'f�
Lnha para coser e sergir Fopões e Camas J orornoveis, Motores de esplosão, 11.1.0tr;7?S �1
LI em nove llos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos r�v�Sáanetes e Perfumarías res Material em geral para transmis; '.$' I :C, r".6Jcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Certínados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes

�'toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO F -ças, _\ . ..:�s-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechaníco
.

'I.

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G\,',ODYER �
� Charutos cDANNEMANNa Bebidas nacionaes e extrangeiras

.

Material electríco em geral �

i Ernpreza Nacional de Nave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria' -" Fabrica de Gelo nRita Maria" ... Estaleiro 'Arataca" �
."A.VAVAiYAVI���_���1'�5P'�VÂ����

Filiaes

-...--.-------•••�. A Gazeto

•
•
•
•
O

I
�.

, �,]
.��...iitar- .•. --:-�.� J... ,.!�,�_' ,,��.
�......... • D.
O O

i Companhia "Aliança da Bahía"i I.', • • Dr. Aderbal
" FUNDADA EM IB70 • da Silva
• •

: Seguros Terrestres e Maritimos :
e Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil O
� G
Cf CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000.

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 J 8.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES A�;SUM(DAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280::552$970

lO
I

, frtentoe bem I
II
•
•

Agencia Moderna de Pu- •
blicações, com séde em São Paulo;

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 "

F"orrnídaveis lortelol proprlol, trel vezlI
por lemana, todal aI legun·
dai, ier,al e lextal·'elra.,I

• Extração com globol de crlltal.

A r 1 1aA' I ........d IIIU...
_ honestidade, pOil, OI lor·

telil jlo pre'iôBcladol pelo povo.
_--'._._......._-_._-�---,-----

Advogados
I Accacio Mo-I

tório de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

•

te I ra tem seu escrip-

n. 70. - Ph01iP' 1277. -

I Caix 1 Postal, 110. _j
�8dro dI Moura Ferro I
I

Advogado

Indica:

I Dr. Ricarc�;-II Gottsrn�,; j-'� r') I
Ex-chefe da clinics do í'-!u�fJi
tal de Nürnberg, (Pl.vcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeclaUsla em cirurgia

gerai
alta cirurgia, ginaecclogia, (do
enças das senhoras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

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

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

Rua Trajano, n· 1 sobrado ,

RESIDENCIA- Rua Este-

I I
ves Junior N. 26

Telephone n' 1548
TELEF. 1.131 _I

l�j�L�o�J���e;��������-��
R� (2 A R C I$ R""ZWaIlr:m:

I· - Dr. Renato-I==Barbosa==
ADVOGADO

Rua TrajaRo. 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior.

J\dvogado
Rua Cons. Mafra. 10 (sob.
Fones 1631 e 1290

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

-

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

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

mente satísfetto. ---------

Dr, Artur Pereira
e Oliveira

C!íi1h:�a médwal dG ertan
Qh1IS , Gll �dUIt�lS

Consultas diariamente das
4 heras em diante

Consultoria: Rua [oao
Pinto tr 13

FONE-1595

R<'!1iJência: RIJa Visconde
de Ouro Prelo n' 57

fONE-1524
LABORATOHIO DE

ANALISES'

CLINICAS DO Df�, ARTUR
PEREIRA E OUVERA

Curso de eSFf'cialização Em

Bactroriologia no Lab, de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU
ATOALHADOS-BRINS-CORTiNAS_CRETO_
NES-'l'RICOLINES--XADRFSES_ZEFJRES
(Tingimento a Indaníhren - Côres firm�s:)
TEClpOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupoes, etc.
O Colchas, guardanapos, lenços, toa:h2.s de banho de

A�entelt Sub·Agente. e Reguladore. de:Avarial Im todol OI Estadoa I rosto e de me: a.

I Partos - Molestias de Confecção de camisas calcas t'o 8ralU, no UruguaI e nal prlml.palie praçal e.traDgI rali Senhoras e L" h
'> " e c.

ln as para bordar.
J.\_g�nte5 em Ftorianopolls : Moléstias de crianças R �

d I�rAtit., Campos Lobo & Cía. I:
Diretor da Maternidade: (Me_I�_�_e�_�_�;oos ees?'���r�s) .Ii,... Medico do HOlpltal

! Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. '19
�� (Curso de especializaçã r em FUNDIÇÃO: - SINOS ,DE BRONZE, maquinas de

IIli TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIA!vÇA ; molestias de senhoras) forragem, fabricação de maquinas '.� Esc"r'lto'nos em Laguna e ltalahí • Atende na Maternidade
em g�ral, (agricolas e industriais)

� ...., -mOinhos de fuba, arados, businas• • até ás 8 112 da manhã para
G Sub-Agentes enn Blumenau e Lages • e á !arde- Consultoria. carroças, chapas de fogão, etc,

It • • ANITA GARIBALDI, 49
'

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
•••••I.���-��.•

���-••�••••••�����-��������������J

I!

!

I'
I
I

I:
I'"
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,- ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM �SMELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NUN�' _'

CA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI<\NOPOLIS ATE' APRE '

SENTE DATA.
ESTAMPARIA A OLE') E CRISTALIZADOS

Sê,ias e C�épes

Crep Miss (Chine Gloria) todas as Côres
Crep Marrocain
Crep Mangol+-sortimcnto de 35 cõres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mo Q'ol estampado -artigo finissimo
Idem Id 111 Id.: 11

Idem lo (', ,'\I�- poistbola)
Sêda LiSIÓU,. J..IJ a cunisas

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

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

só na Casa Três Irmãos
Casaco de Peles de
Renard legitima-Argente de
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem li> li> li>

'I�m lI>>> li>

800$000 por
2:500$000 »

2:000$000' »

1 :800$000 »

1 :200$000 »

800$000 »

700$000 »

500$000
1:500$000
1 :200$000
1 :OCO$OOO
750$000
400$000
350$000 ,

---

LIQUIDAÇAO definítiva

de PERFUMARIAS
Linho Irlandês para

homem
Sortimento completa

todas as preçusl
dePreços sem

competidores

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

quais'são garantidas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des-
sas péles:como garantimos das nossas sêdas.

.

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

Formldavel e In"uu'alavel stock de sedas,
:...r.F..., foi recebido re

praças do Rio de e São Pauloce�ntelf:lente das

Rua Felipe 5chmiàt
FONE: 1401

"

"
"'�"

..- ,J\ N o Po L. I��S
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A GAZETA - Florianopolis, 4-12 -936
-------------------------

so I L TO N
A V I S O

O professor Milton E. Sullivan avisa os �eus anti
gos dlscipulos e demais pessôas interessadas .que as au.
las 110 Curso Milton não sofreram nenhuma mterrupção,
continuando normalmente o curso de Inglês, Francês, Da
tilografa e Taquigt afiia.

Um curso de férias para os alunos do nosso Gi
n.isio Catarinense terá inicio no dia 7 do corrente.
r-'�urso r\l1iltc:>n --- Fone 1642

'fEfiR'W!",�

Casa de Diversões
Familiares
----------------

Vispora Imp��i-L91
o MAIOc( E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAl'V11UARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

grande sorteio de Natal, veio destinado a enriquecer
Florianopolis !

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

distribui dos:
10. premio
20 »

30' »

40' })

50' })

60. »

70. »

DOIS MIL CONTOS
MIL CONTOS
QUINHENTOS CONTOS
DUZENTOS CONTOS
CEM CONTOS
CINCOENTA CONTOS
CINCOENTA CONTOS

e mais 4.355 premias diversos na valor de
DOIS MIL, �ENTO E NOVLNTA CONTOS. Ao
todo, SEIS MIL E NOVENTA CONTOS EM PRE
MIOS!

Bilhete inteiro 350$000
Vigessimo 18�ooo

Desejando, sirva-se V. S. nos telef?nar,. eteremos o maior prazer em mandar á sua resldencla,
sem nenhum acrescimo, mesmo que nos peça só
mente um vigessimo.

Salão Prog("e!'3�o
Rua Felipe Schmidt, 5
Telefone 757

Livraria

,IGrande e

"

e outro. presentes para

NATAL

Ia Livraria Central

. '

\

5

lo. Secretário.

Capital
Reserva

'.",,,

ConlOS que compram a prazo Eduardo VIII parece stam�
A União do Comercio Industria e Lavoura, em no- decidido a casar com

me de t?�OS os comer�iantes varegistas, seus associados, mistress Simpsomvem solicitar das pessoas que compram a prazo com C3.-
derneta, ou de outro modo qualquer e que não estejam
em dia com os seus débitos o obsequio de procurarem
os seus credores para a liquidélç;'!o dos mesmos, pois,
que a partir de Janeiro próximo, Cd1 virtude da lei Fede
ral de vendas mercantis. todas as contas de cadernetas
etc. que não forem liquidadas dentro de trinta dias, esta- LONDRES. 2-0 anunciado casamento do lei Edu�rd_orão sujeitas á extração de duplicatas, que deverá ser dS-

com mistress Simpsom. desde o dia Ce hoje p:mou a constrtuirsinada e devolvida pelo comprador sob pena de mul!a. um dos problemas de Estado que, fatalrn,e.lte, tr sr i r orno conse�Para evitar aborrecimentos e tal vez grandes contrarie- quencias lião poucas preocupações não �0 ao. g �ernoJ como adades entre o comprador e o vendedor, motivados pela família real e aos próprios suhditos do rrnperro, visto as grandesobrigação deste perante a lei, á qual o comprador ta�. simpatia que o soberano conta entre o povo, favorecendo o casobem está sujeito, será conveniente e mesmo necessano
para uma divisão de partidários e contrários.

que todas as contas sejam liquidadas mensalmente. Hoje, o primeiro ministro Stanley Baldwin visitou Eduar-

I t do VIII, afim de sondar quais as dispcsições reais. Segundo seC. R. "Aldo mpartan e afirma nos meios oficiais, o «primier» tería visto confirmarem-se
Lux" m issãó I os receios do que para .muitos pareceria impossivel, sinão absurd?Hoje á noite, Circulava em Londres, que Bald.wm tena

COn fiada ao advertido o rei Eduardo, que o gabinete estaria resolvido a reAssernbléta Geral sr. Paim Filho nunciar caso seus propositos ameaçassem tomar fôrma delinitivn.
.Ordinaría Tambem a familia real britânica está ameaçada de devl-Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

_.-. - RIO, 2 _ Depois de ani-
dir-se, pois são muitos os seus membros que apoiam Eduardo e,

pelo �ovêrno do Estado.
Domingo di. 6 do corrente mada troca de impressões a res-

também, não pouco. os que já estão cogitando da questã� do suo
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele ás 9 heras da manhã. peito da politica nacional e esta-

cessor, ser quasi certo que o filho de Jorge V
.

está decidido a
encontrareis grandes vantagens, c.onfôrto, honetis- Ordem do DI·a·. Elel'('a-o da dual, os trabalhos da Comissão

d
. .

f d"á - :t abdicaI. no caso a clIse vir a a dar os negocies a coroa.
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradar nova diretoria. Central do Partido Republicano

I· R' rio-grandense foram encerrados. A CAFE.' BOM so NO·N li f .

P I á P 15 egata interna.
LLlGAM-SE quartos, tra- .JAVA

1 os a os da arrnacta opu ar, raça Interesses gerais. Mais tarde, o sr. Mauricio Car-de Novembro
Ficam convidados todos os doso conferenciou demoradamente, tar pelo fone., 1.436. Praça 15 de Novembro

����������-�_.�-������������� SIJCIOS. com o sr. Paim Filho. A luz de URla
Antonio Paschoal5.

--- 3ecretaría, 2 de Dezembro de O leader da bancada do Par-
E1936. tido Republicano avistou-se, por casa ncerra ..

AM.L-\RY R. CUNHA sua vez, com o sr. Raul Pila e mealtaoutros proceres graduados da
...é uma condição tão impor-Frente Unica rio-grandense, de- tante para 11 saúde como o ar de au I�----------------

J
vendo embarcar, hoje, pelo hi- que se respira.IDESE.JA con- d�o.avião da C�ndor para a Ca- A luz natural do sol tem pro- Com a presença do sr, Dire-I'ú n

•

? ,pItal da Repubhca. priedades tonificantes e medicinais
tor. do sr. f isca] Fderal e dosI

certar seu r.adio i I O sr. Paim Filho vai avistar-}: b titui
.

P
.

o durante
I

P BONSON á a IUSU s I uiveis. or ISS " J I·

corpos docente e discente, foi a-
n rocure O

, ru
G tulio Vargas di h I� Pad 1\1' I' h se com o sr. e 'o la, nas oras em que. o so

vrada a áta de encerramento das
I acre I l}J'ue ln O •

R bli d d b
.

J,1_- a_' � • -_ 'N presidente da epu ica, even o ilumina, convém a nr as JUI,e as, aulas do ano letivo de 1936,i Ban co de Créd ito regressar dentro de alguns dias, par em par, para que a. ação d.a da E�coJa de Comercio do Esta-luz solar se una ao efeito benef�'1 do de Santa Catarina. Até o diaPOpular e Agri- N..-.a.E SE d A d dVE • ....,
--

. eo o ar puro. s casas e I- lOdo corrente, pela Secretariacola de Santa no local C�ia5anga, (Ba- fic.iI ventilação e as em que �s da referida Escola, serão entre-Cata ri n a se da Aviação Naval), raios do sol. não penetrem, sa.o gues os boletins dos cursos Ad-
u�!�� .grande chácara, com s�mpre hU�lIdas. e nelas outra VI-

missão, J. 2., e 3. anos Propet>pmar, duas casas (uma sita se far3 na falta da do sol---
deutico � 1. e 2., anos do Cur-grande e outra pequena) e a visita do medico.
so Périto Contador.engen�o de farinha. Tratar á

,

Nas habitações �u�idas con-
A direção da referida Eôcolarua TIradentes n. 16. vem �olocar um recipiente codm ,chama a atenção a quem intere.cal Viva, que !em o poder e

sar po,��a para os editais flue esabsorver a humI?ade. . tão sendo públir.ados no DiarioA perman�nCla �ural1te m�lto Oficial e ainda comunica que s,.�empo em uma habItação humtda,
rão prestadas quaisquer infofrr?'

escura, onde o ar se renova com
ções pela Secretaria, todos 03d.ificuldade, prod.uz um enf�aque- dias uteis, das <) ás 1 2 horas ecimento progfe�slvo, que dlmlOue
d 16' 21 horas.• • A •

d
as as

a resIstencl8 orga\llca para to a
Escusado serÍa enaltecer a gran-enfermidade.

de utilidade da Escola de CGo

PRECISA-SE de um oficial mercio do Estado de Santa Ca
de alfaiate para trabalhar larina pelo que os interessad s

em Lages. Tratar na AI- devem providenciar "s matriculas
,

faitaria Machado dentro das ctatils reg'llamentar�'s .

•-.0•••=··=======-=--=--=--=--=--=----ea.��------- et'�.G�

i C r e d í toM u t u o P r e d i aI i,�
�'$ �4.->;y

�

CENT
-----------'--------------��--==� -----------------------

D E

.Alberto Entres
Rua Felipe SChdlidt, 14
variada exposição de br�nquedos, presentes e i

enfoites para�o7!�;NATAL

II
.

. VA:dA!)O SOR- IBn·n'lTfIedos •Buecas • Enfeites TIM E N 1 o DE IoIMflll
B r� IN Q LI E DOS. ,'INACIONAIS E ES- I�IITFANjEIROS.

ENFEITES DE ',Imator sortimento da praQa TOD/\S AS ESPE-
elES E os l\ilAIS
LINDOS PARA
A HVOR ES DE
NATAL.

.. PRESENTES DE
'lTODAS AS QUA
liDADES.

ar. seus dois �orteios mensais são efetuaàos em sua pró-
LIVROS PARA ria séde em FLORIANOPOL.IS, á rua �ISCONDE DE

IbURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, as 15 horas.ADULTOS E CRI-
..

.ANÇAS, ARTI�OS
fi'

•

G��O�R�CE��c:k • ApreSSiOill.VGS, pai" em fazer a vossa inscrição hoje mesmo·na :'rAS-ilNfEL-<OS-LAPIZli.lRAS-CARTEIRASEPASTAS � CREDiTO {'��·/jUTUO PF�EDIAL .i;;;GADU';. F1NA� l.�Nf.UXO E MUITOS OUTROS ARTIGOS.:;
"

flliDt..
tes da atualidade é uma MAQUINA FOTOGRAFICA :�����-------•••-------.��e•••oUm dOI melhorei presen

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil:iiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� ��_.__

I
I. (Soe. Coop, l?esp. Ltda:)

-

Rua Trajanc n. 16
(Edificio próprio]

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEP8SITOS
PA6At-mo 05

SEGUINTES JUROS:

e[c Limitada 5'[. a[a.
C[C. AvisoPrevi06'[, ala.
prazo Fixo S'[. ala.

AL.

o gabinete inglês ameaça
demitir-se e é:3 fa rr'1i1ia r·r."2:s!

está dividida

,-1.;

I·
I

'fI{,':
..

Dr. Miguel
B(::>abaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, J 3

1 elefone. 1 595

o inalor e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CRED�'�O,. rvlu�)�J.9-l� p��-o §A L., destaca-se das maIs senas e v1ntajo.:ws soclcc,,,des pOI que.

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

-exige apenas a contribuição de J $000 pJ ra cílJa sorteio

-a extração de seus prcmiús é feit� Un�Cal1lCl1:.:; sôbre
o nurn�ro já realizado de cauernetas lllscntas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão t'iH '::lsa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• Casa Três Irmão

assassinaram

STAMBUL. 2 - o veleiro espanhol "ArteaR transpor
tando 20 canhões pesados, 20 caminhões, 25 tanques, quatro
aviões, 1.500 toneladas de material de guerra, 500 toneladas de
viveres, 50 toneladas de material sanitario, tudo de procedencia
sovietica passou ôntern pelos Oardar.elos, em direção á Espanha.

STAMBUL, 2-Os cargueiros sovÍeticos "Skwerzu Ste
pano" e «Sowietskaya Nefta», os cargueiros gregos «Nitsa» e

"Guecho" e o cargueiro mexicano <American> passaram pelos Dar
danelos em direção do Mediterraneo. Verificou-se que o «Gu�
cho» transporta 25 tanques, dois aviões e outro material de guer
ra e que o cargueiro russo "Cicr:rin", que passou pelo estreito 19
de novembro, transportava 100 oficiais aviadores russos.

LONDRES, 2 - O enviado especial do "Daily Mail"
comunica de Talavera que os bolchevistas que defendem Madrid
foram reforçados recentemente com 15.000 homens de tropas es

trsnieiras, figurando no reforço recebido um regimento siberiano
de três mil homens, com oficiais da mesma região

O material de guerra moderno recebido compreende tan

ques metralhadoras e canhões e foi transportado de Moscou para
Madrid, com o fim de facilitar aos vermelhos a defesa da capi
tal espanhola.

LONDRES, 2-0 projéto de lei proibindo o transporte
de armas para a Espanha em navios britânicos foi aprovada pela
amara dos Comuns em terceira discussão por 204 votos contra

118.

Câmara Municipal de
Florianopolis

oMajor fintonio Santos
FLORIANOPOLIS, Sexta-feira, 4 de Dezembro de 1936

nas

, or.:>osições
dissidío

iniciou forrnidavel, assombrosa e espetacu-'
lar líquidação-Preços nunca vistos- Rua Fe-"
lipe Schrnidt� 21 .. Fone, 1.401

Os vermelhos Nossa Vida A GAZETA·
RHIVER5ARI05 ��������������.��-'!"' "C ,.. -- _. ' ...

A V o z

Regista-se hoje a passagem do
aniversario natalicio do distinto

16.000 sacerdotes e via'f conterrâneo e brioso militar sr. O
I 2 major Antonio Martins Santos.
aram 0.000 ig.-ejas, sub-comandante da nossa Força
claustros e escalas Pública e, atualmente, exercendo

em caracter interino, as funções
religiosas �:r;�::��a:ilit�:.quela galharda representa a formação de uma aliantrl

LO��ORES, 2-0 «Daily Mail» revela os crimes hor- Disciplinado e inteligente, ago- ça entre o gal. Flôres e as apDsições
d I· h ra mesmo, o sr. major Martins

nveis cometi os pe os comunistas e anarquistas espan iois escrevendo
que o general Franco tenta livrar o país do bando de brutos,

Santos vem de desempenhar a
RIO 2 S b

.

I A' " d di 'do J.. .

d I 1 contento de todos, com elevação '
- O O titu 0« margem O ISSI 10 nas oposiçoes», o ornai do Bra

sangumanos e assasSIDOS e pe o menos 6.000 padres, monjes e d d si! estuda minuciosamente os manifestos da Frente Unica e das Oposições Coligadas,
I'

.

d] truid d " •

20 000" I
e vistas, merecen o, dessarte, o

h d á I
-

d
'

idi
- , - .

re l�lOsas, �s. ues rui ores e cerca ae . Igrejas, c austros
aplauso dos catarinenses sinceros C egan O cone usao

A

e que O dlSSI to repres�n�a tao somente a formação de um a auan
e escolas religiosas. d " d S' ça entre o general Flores da Cunha e as oposiçoes.

O b J h'
.

'I I' di b
.. os encargos e secretario a e- .. . . ,

pS o:_evdtas amqui ara� a

tm IS�O 0M d�d naclbnrh'" gurança Pública de Santa Cata- �crescenta-se .que o� oposicionistas ca�annenses que ate agora n,ão se manifes-
.

or ocasiao

01 advaoço naciona ista so

rde. Ba n ,ods EO
c e-

rina aumentado, assim o se I
taram vao se pronunciar a . avor du sr. Getulio contra o governador gaucho.

vistas passaram o tota as reservas em ouro o anco a .spa- "

'

d
. 'd; ,

nha, no valor de 60 milhões de libras esterlinas para a França.
acervo elservlços presta os

alSoiree das Dia do Fun- O presidenteO 1 d _
,

1 terra nata.
5 a roes e assassinos sem escrupu os saquearam até os

E' d
.

d I- t
· ..

R Itbancos particulares. Todos estes são fátos inegáveis. stHha. o edquen
o pelos se�s I1'Orma IS as Clonaria ooseva

Mas o que é espantoso, diz o jornal. e que estes assas- comp�n eIrOS ; caserna, 'do a.Dl:1 PU'bl.·c'" de regresse:.

1 d -
. ..

d 1" -
.

d id d versarrante também na VI a CIVI V' h I h I "'iii :t
SIOOS, a roes e Inimigos a re igião sao am a consi era os na d f d d"

isitou-nos oje, pe a man ã, aosEstados
C" d C 1

.

I I
es ruta e gran e simpatiae sen-' damara os omuns, pe os marxistas e outros como «governo ega d d d h'

'
. uma comissão composta e gra- I Unidos

e constitucional» da Espanha, o portanto, na ata e 0Je. rmnto ciosas e gentís senhorinhas alunas RIO, 4 - Em última discus-
homenageado. do nosso Instituto de Educação, são, ôntem, foi aprovado o pro

M a is a rma r Y'"l entos russos
fi Gazeta cumprimenta-o, eíu- e que concluiram o curso normal jéto que institue o Dia do Fun-

sivamente. secundario este ano, _ afim de cionario Publico, marcado para

Passa' hoje o aniversario na- convidar este diario para se fazer 8 de dezembro de todos os

h
" anos.

talicio do sr. Augusto l'vlontene- representar, aman ã, na souee ,

.

d f O projéto deterrainava que o
gro de Oliveira, nosso cole;,a de cornemoratrva a ormatura, que

pretendem realizar no Clube 1 2 referido Dia seda considerado

de Ágoeto, feriado nacional.

Agradecemos a gentileza. Essa parte, porém, foi rejei-
tada, de acôrdo com um reque-

I(�aderan- rimento de destaque dos srs.

da
• Barreto Filho e Gomes F

erraz·I'mlno- O sr. Moraes Paiva autor do
projéto inicial, falou declarando
se de acôrdo com a rejeição
dessa parte.

Fi-::ou assim instituito, como

homenagem aos servidores do
stado, o Dia do Funciona

rio Publico, mas êsse dia não
será de folga para o funcionalis
mo; os homenageados honrarão
a si e á Patria) trabalhando no

seu Dia como nos dos outros ...

PARIS,J-Durante os mêses no Mexico
Clube 1?,ecreativo Primavera de janeiro a outubro, o café con-

sumido na França teve as se- OSLO, 3-Segundo infor-O simpático Clube Recreativo guintes plocedent!ias: Brasil ...... mações publicadas pelos jorPrimavera, do Saco dos Limões, 714.204 quintais; Indias Inglê· nais vespertinos da tarde
realiza, na noite de sabado, pró- sas 32.527; A1rica Equatorial e O famoso líder comunist�vimo, uma animada soirée dan� O' I 10 224 C I b' r

Tnenta . ; O om Ia..... .....eon. rotsky cuja licença
Reuniu-se, ontem! ás 20 horas, nei salão nobre da sante, com inicio ás 21 horas. 26.520; São Domingos 34.110; espeCial de permanencia em

Prefeitura, com a presença áo seu digno presirle:1te sr. 1?odolfo Weickerl Desterro R. Esporte Clube E�uador 33.528; Haiti 116.381 territorio norueguês acaba
João Alcântara da Cunha, para os seus trabalhos legislati- Nlcaragua 33.557; São Salva- no dia IOde dezembro te-
vos, a Câmara Municipal de FlorianopoIis. Vindo de Laguna está nesta Amanhã, a vitoriosa socieda- dor 12.871; Venezuela ria pedido ao govêrn� do

A essa sessão compareceram todos os seus mem- ci.�ade o sr. Rodolfo
.. Weic�ert'l

de recreati.va Desterro Recreativo 7,,9.739; Africa Ocidental FIan- Mexico O direito de estab-:-
bros, tendo o sr. presidente dado inicio aos referidos tra- dlhgente gerente da fIlIal da fIrma S. C. reahza, em �eus salões, ex" cesa 49.762; Madagascar lecer a sua nova residencia
balhos. Hoepcke em Laguna. celente reunião social. 165.614. naquele país .

........................_ � --

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Jaínvile

Imprensa.

enzern BH05 HOJE

o sr, Aldo Zico Linhares;
a exma. sra. d. Arací 00- A

mmgues; çaa exma, sra. d. Amalia Dias
Silveira, esposa do sr. João Sil
veira, funcionario do serviço pos'
tal;

. RIO, 4-- Cem a chegada,
o Jovem Alexandre Evange"I hoje d� volta de São Paulo

1·
) ,

ista; do senhor Roberto Moreira de-
o jovem Ernesto Meyer Filho; verão reunir-se á tarde os mern-
o sr. José Sartorato Sobrinho. bros do Comité D:reto: das Opo�

EHt.At'E sições Coligadas.
No conclave, será feita a es

colha do novo leadcr da mino
ria parlamentar, que será, tudo
o indica, aquele ilustre deputado
paulista.

•

ria

Dr. Claribalte Gaivão
PEt.05 (,'t.UBE5

Realiza-se amanhã, civil e re

l;giosamente, nesta cidade, o enla
ce matrimonial da graciosa senho
rinha Olga lVleickert, filha do
sr. Rodolfo Weickert, estimado
gerente da filial da firma Hoep.
cke em Laguna, com o dr. Udo
Deck, diretor da Diretoria de
Oblas Públicas do nosso Estado.

CAFE
CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

do Brasil na
Fralilçat'HE6Am UH5

Regressou da Capital da Re
publica, acompanhado de sua

exma. família, o sr. dr. Claribal
te Gaivão, digno secretario de Se
gurança P.íblica do Estado.

(MARCA REGISTRADA)
recomenda ..se tanto para roupa fina como para roupa comum
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MONTEVIDE'O, 3 - o
cruzador «Indianopolis», levando
a bordo o presidente Roosevelt,
levantou ferros do porto desta
capital ás cinco horas da tarde,
iniciando a viagem d� regresso
aos Estados Unidos.

Encontra-se em to ..

das as Farmacias

Garçon•••
milionario

BERNA. 3-Um «garçons
de restaurante ganhou o pri, meiro premio da loteria suis ..
sa, num total de 250.000
francos suissos.

Quer morar

1
.(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




