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uerra! - o general Euríco Outra
,

sere o novo titular
mo, 4 - A's 23 horas - ° Catete acaba de in-I

formar, oficialmente, que o general João Gomes pediu
demissão do ministerio da Guerra, sendo-lhe concedida.

Ignoram-se as causas que deterrr.inararn a atitude
do general João Gomes.

���������������--���������������
RIO, 4 - A's 24 horas- Estamos informados de A

bôa fonte que o decreto governamental nomeando a gene
ral Eurico Gaspar Dutra em substituição do general João
Comes p está pronto e assinado, apesar de não ter sido
ainda divulgado. ANO

AZE

o julgamento

VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
III I Florianopolis, Sabado 5 de Dezembro de 1936 I NUMEHO 644

Será discu. Assistenoia aos Credito Mutuo
tide hoje . Predial

o projéto Amaral hansenianos
Peixoto, contra a

A. I. B.
RIO, 4 - O projéto do sr.

Ar-iara] Peixoto, sobre o fecha
mento da Ação [ntegralista Bra
sileira, durante o estado de guer
ra, COIl!O uma organização noci
va ás instituições democraticas,
entrará em discussão, amanhã, Os filantropicos objetivos da benernerita Fe.lera-
na Câmara dos Deputados. d

.

Ç�() = Asststencia aos Lázaros e Defesa contra <l Lepra
.

'h'
-

1
' O pro.éto desce ao olen-ino .

d fiO Tribunal reu 'Ir-se a oje em sessao p enana r- tiveram por parte os orimopolitanos. o que -é rn'�; a:

para tratar de assuntos de alta relevancia. sem o pare.::er da Comissão ele dado o nosso spírito cristã). sadia acolhida, conclarnan-
-�----------- Jmliça, porqUé! o [�Iator fl��U do todas as energias disponi veis para o alturuistlco e pa-

H q em e� lne r"tI
I cs�:erando �§ mf?rrnaçoes SOh:I- triotico combate em pról da vitória da raça.a u .

i;, t' � �das ao EX,'CllttVO e essas nao E' dever de todos os brasileiros sinceros e ue

___,,________________ v�eram, esgotandu-ôc o prazo re-
amam verdadeiramente a sua Pátria dê contribuirem p�ra

dias glment�� o engrandecimento-do seu país, auxiliando, dentro das
suas possibilidades -nateriais e condição social, a Federa

oposições A construção ção de Assistencia aos Lazaros e Defesa contra a Lepra Folhinha
RIO, 4 Noticía um vespert!no qu� .

as O�osições do Pai ac Io da na consecusão dos seus humanos, civicos, nobres e eleva-

Coligadas vêm encontrando as maiores dificuldades para I
dos fins. Foi-nos ofertada pelo, PiC-

a escolha do seu novo líder. m p re n sa A Assistencia e âmpara aos hansenianos e adis· prietarjos elas limousines 19 J--
Devido a essas dificuldades e .nais pejos que ainda ElO, 4-0 ministro da Fa- seminação dos meios preventivos ás populações sadias é 192-202-203-210- 227

alimentam esperanças da volta dos seus colegas que zenda recebeu em audiencia a questão vital para o futuro da nacionalidade. -243 uma linda e artista Iolhi-
abandonara.n as oposições, as reuniões marcadas têm si- diretoria d.t Associação Brasileira .

A campa.n�a nesta cidade está sendo iniciada pe- nha :)ara 1937.
do adiadas varias vezes. de Imprensa, a qual entregou a Ias llustr.es 'patnclas e.xmas. sras. d.. Eunice Weaver e Sernos Gratos,

Entretanto, o retôrno dos dissidentes, diz um ves- s. excia., as plantas do palacio Olga Telxel�a, respecÍ1�amente �resld�nta e tesoureira, �
-----

pertino, não se verificará, visto todos estarem firmes nos da imprensa, afim de serem sub- oda f benemetnta FLederaçao de Assistencia aos Lázaros e I fmã de
seus pontos de vistas. metidas á aprovação nos termos I

•

e esa con ra a, epra, e que se encontram em Florianopo-
ca r I" d 2.deQuanto a liderança, está posta á margem a escolha do decreto que cOI1�edeu a sub- lts ha aslguns dias..

.
.

•

do sr. Roberto Moreira por ser votada a sua indicação venção de 40.000:000$, d
o� a pr�sldencála da exma. sra. d. Eunice Wea-

pela direção do P. R. P. que não 9uer arca� co� as res- ver everao reumr-se, s ) 7 horas, de hoje no salão do

ponsabilídades da liderança Conclue o refendo Jornal que CAFE' BOM 50' NO Clube 12 de Agosto, distintas damas da nossa melhor

as Oposições ficarão sem líder, devendo exe�cer essas íun- JAVA sociedade, afim de tratar dos meios a ser iniciada em

ções o próprio Diretoria que designará, assim que as cir- Praça 15 de Novembro Santa Catarina a extr rordinaria cruzada em pról da defe-

cunstãncias exigirem, uma figura de destaque para inter- An.enio Paschoal sa da raça.

pretar a sua orientação.

audiencias Fa::I���e�to Colaçã� de gráu dos
_Só�diiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiá� �iiiiiiiiiii�

Sob a pre�ldenctadosr. dr. nermaltstas de 1936_ Fulvio Aduci reuniu-se, a 3 do ,

erde corrente, o Conselho Tecnico
V A dministrativo da Faculdade de

--------------:------:--'--:---. Dr .ito de Santa Catllrina e resoI
RIO, 4-0 juiz Américo Ribeiro, suplente de pretor,

. .

I' d" veu marcar para fevereiro do
em exercicio efetivo na primeira pretoria cnmmai, da au nencia

Iano próximo a rea ização do con-
vestindo a camisa integralists.

A proposito, um vespertino OUVI.·U.O presid,ente da C.Ô.rte curso para provimento das cadei-

Oras de Direito Administrativo e

de Apelarão que declarou que a Constituição proíbe aos. JUIzes:J

P h' I d das Ciencias das Finanças;-con-atividades políticos-partidarias. or isso c amoar.a aque f? ma.gistra °

d vidar devidamente autorizado pe-
á sua presença, aconselhando-o. a não. pers.Is.tJr .na sua. atitu e.

I d lo sr, dr. Govêrnador do Estado,
Em seguida, o vespertmo OUVIU I) JUIZ mtegra Ista, .que e-

.

d d' d além dos srs, �rs. Ivo à'Aquinoclarou que continuará a vestir a camIsa urante as au teOClas, 1-

e Vitor Konder dois professores
zendo:

d na-o c?\tedralicos de outras Faculdades
«No dia em que eu não viér com a camisa ver e, do paÍ5, para fazp.rem parte da

darei 'audiencia como já aconteceu uma vez». .

I d
C f, d d I d 'd' d CBrte de Ape- comissão JU ga ora do concurso RIO, 4 -Um vespertl'no l'nforma saber qt',e t'

- ienti ica o
.

as pa avras ° presl ente a
acima ferido: d t t d J

_

N
O mo !vo

lação, disse: . . do encolítro e an e-on em o sr. oao eves com o sr.
,

DGn ::;go dia 6 do corrente

«Não importa. Repelirei a êIe estas mesmas palavras». d -DeSignar, os 1dSash 14 e 16 Getulio Vargas foi comunicar ao presidente da República as 9 heras da. manhã •

. -. __.--_.,-_.
- o co�rente, as oras,. para O encerramento de parte da Frente Unica dos entendi- Orde� d� Dia: Eleição da

_0 O N V I
.T_ E se ��aI�2.arem os exa_mes fmals, aos mentos que vinham tendo com as Oposições, afim de dar nova duetona.

_ _

"_
qual!; �e sujbmeterao os

J'

alunos execução ao octálogo, não fazendo isso ha mais tempo Regata Ínterna.
que nao a caTlçaram mé:.Jla nas

por haver adoecido. Interesses gerais.
provas parciais; ------------------- Ficé.m convidados to 1

-Ordenar a publicação dos COnCO r rên c ia tas na Capitania dos Portos des- S0CWS.
..lOS os

editais chamando os alunos, den· te Estado, concorrencias para for- � t' 2 d DJecre ana, e ezembro d.
tro do prazo que se expliará a necimentos de gêneros e materias 1936.

e

12 do ClJrrente, para inscrição á Confolme editais publicados no diversos á Armada, neste porto, AMARY R. CUNHA
promoção. Viario ujicial acham-se abeI-l no ano de 1937, lo. Secretário.

comunistasdos Realizou ôntern, a mais uma

extração o acreditado clube de

A_ Federaç�o de Assisten- sorteios-CreJito Mutuo Predial,
ola aos Lazeros e Defeza '':,obendo °lPr::m�o maior na quan

contra a Lepra r�.�aliza hoie
tia dl� �:,7J$OOO a caderneta

,.

1 1
'J , nO. ;/.335, pertencente ao pres·

as 7 horas, no .2 � e Agos- tamista Artur Oarly, residente
to, uma reUti!aO em Hansa- Hi.!B1bold.

Os' primeiros réus serão
Prestes e Berger

RIO-4-Segundo conseguimos saber, o Tribunal
E specíal começará os seus julgamentos por Luís Carlos
Pr. stes e Harrí 8erger,seguindo-se os demais denunciados,
pela órdern de colocação, feita pelo sr. Himalaia Virgoli
no.

EnCOi .tra-se em t]�,
das as Farmáciasunificaçãoa

que vai ser
condecorada
RIO. 4 +Foi noticiado que

dentro em breve. numa C\:'

rímon.ia patrocinada pela sra,
Getulio Vargas, dedicada
aos pobres. será concedida
a Ordem do Cruzeiro á irmã
Paula, .que acaba de ser
agraciada, também, pelo go
vêrno francês.

ConferenCiaranl OS·
mln.stros da Guerra

e da Marinha
RIO-4-0s ministros da

Guerra e da Marinha estiveram
em longa conferencia, nada porém
transpirando.

"

vestindo a camisa
Hoje, ás 20 horas, no salão nobre do Instituto de

Educação de Florlanopolis realiza-se a solene cerimonia
da colação de gráu dos normalistas da turma de 1936.

João
c. R. "Aldo

,.

Luz"
Assenlbléia Geral

Ordinaría

Nevessr.

CO��lul�ica ao presidente
a sus.pensão das "de ..

marches"

Os normalistas de 1936, do Instituto de Educação,
têm a honra de convidar os sacias dos Clubes 12 de

Agosto e Ura Tenis para comparecerem á soiré�., hoje,
ás 22 horas, no Clube 12 de Agosto, em regosl]o pela

",' sua formatura.
A COMISSAO

�':;

1J;,.':,
� ,,'

r\\
�"
v,-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolís, 5-12-936 2

Montão
•

Ide as

a
�s

de Madrid
elétrico.

---

Indica da vida de todas Irrad���� de

PrD�nDtDr"';;a
de Joan·II.la

Foi removido o dr. Oliodo Ca li

pos da Promotoria PÚJliC11 di)
Comarca de São Francisl:o p�ri),
a de joinvile.u TO N
Emidio Cardoso

Junior v.

", .

Guarda livros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Filiaes

.
--.•--•••�. A Gazeto

fttentce bem! Advogados
I Accaclo Mo-I

.

�:�;.�

O'· e I �
����������������������������-�.������������������_�=---���__��_�aw�������II�- �.�t"l�

Mertriz: FL.ORIANOPOL.IS ;�
em: Blur"enau - ..Joinville - Sao Francisco .. Laguna _ages ��

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
Seoção de Seoção de Secç�o de :�IFAZENDAS: �

Fazendas nacionaes e extrange'ras �ara f(!rnol FERR.A.GENS: MACHINAS: ,Jf
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira �Lonas e Impermeaveis Material em geral para (onstrucções: Machinas para officinas mechanicas ;i�l
Tapetes e trUtJos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Iaoeiros ��

Roupas feitas e janelJas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados,
i

�Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ���Lnha para coser e serglr Fogões e Camas locomoveis, Motores de esplosão, !Vl()tmt�s I..�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos

rj"S'�'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para «ansmis<cs: Lo I
a'.

ISJcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras' maneaes, correias de couro e lona \'
Cortinas e Certinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes lí.'...roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Antemoveis e. Caminhões FORO F -ças, d .. ;t:S-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimlcos e pharmaceuticos soríos, serviço rnechanico
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar O:'-:ODYER �
fi Charutos .DANNEMANN. Bebidas nacionae. e extrangeira. Material electrlco em geral �� ErT\preza Nacional de l'Jav,e�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" HAnna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' -� Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estalelr� 'A.rataca" �
.�hVAvAYAVD'..6.���������������:�SVAV�q��·•

•
•
•
..
O Rl!J Trajano, rr 1 sobrado

� l�elePhone n" 1548 I
� I· -Dr. Renato I.� _Barbosa_

.���••"""_·-_·_-_--:-':;:::.�.!"':iiU�-ij•••,,���. ADVOGADO

�......... • S.
O e

! Companhia "Aliança da Bahía"llQ • Dr. Aderbal R.
• FUNDADA EM 1870 • da Silva
• •

:: Seguros Terrestres e Maritimos :
PRIMEIRA do Brasil:

9 .000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.16 J :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

•

I •

I Agencia Moderna d� Pu- I
blicações, com séde em São Paulo;"

.

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n, 112 ti
n. 70. -. Ph01'P' 1277.-

•

te I ra tem seu escrip-

tório de advogacia á rua

Vis ...once de Ouro Preto

I Caix 1 Postal, 110. _j
�8dro d. Moura Ferr.1
I

Advogado

lorlalol proprlol, Irll vazlI
por lamana, Iodai ai lagun·
dai, 'lerval e .exI81·'alra.,

F"ormídaveis

Extraçao com alobo, de crlllal.

A f II '1aÀ j • :-r.d IIIU.... honeslldade, pOil, OI lor·

t,lu] alu pre.�ncladol pelo povo.

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

I
1

mados para o interior,

I
J\dvogado

Rua Cons, Mafra. 10 (sob.
Fones 1631 •

129�1• I ncontestavelmente a

: CAPiTAL RALIZADO
-

RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES AftSUMIOAS EM 1935
SINISTROS PÂOOS EM 1 935

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_NES-TRICOLINES- - XADRFSES--ZEFJRES
(Tingimento a Indantllren -_ Côres firmas:) I
TECI_!)OS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, rovpoes, etc.
Colchas, guardanapos lenços {e:> '11"0 d b I d

I
, ,)c.\ 1 ,,;, e an 10 e Irosto e de me: a. I

Partos - Molestias de - 2onfecç50 de camisas p!'�as t I
• , ., \' i e c. I .

Senhoras e Linhas para bOfCL,r. i�
Molestias de crianças Roupões de banho lil�I
Dlralor da Maternidada� (Me_lh_or_e_s_q_ueo 03 estranjeiros) I'. Medico do Hospital

• (Curso de especializaçã i em FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

• molestias de senhoras) forragem, Iabricaçãn de maquinas
G Atende na Maternidade

em geral, (agrícolas e industriais)
• até ás 8 1)2 da manhã

+-moinhos de fubá, arados, husinas '

" e á tarde=- Consultorio:
para carroças, chapas de fogão, etc.

I'"a ANITA GARIBALDI, 49 FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO .

',;" � .::::,._-- -------

��iiiiiIiiiIiiiii--iiiiiIiiiIiiiiiiiiiiliiiliiiii ---_iiIiiaiiiiiiIii�

Médicos

o

Iodai OI Estadol I
Dr. Carlos Corrêa

Ap,ent8l, Sub-Agentes e Regulador.. de�Avarfal em

r:o Bra811, no UruguaI e nas prlnclpllil praçal .strangelr.l.

Agentes em Ftorlanopolls :

Campos Lobo & Cía.
•
o Rua ,Conselheiro Mafra,; 35 (sobrado) Caixa Postal. -t9
• TELEFONE N. 1.083

.

END. XELEGRAFIto ALLIA!vÇA
t�

Escrító"rios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes erY\ Blumenau e Lages

Indica: Dr, Artur Pereira
e Oliveira

Clínicé1I médica de cria".
çaz � auf!nlh}t!

Consultas diariamente das
4 licras em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-J595

Curso d� esrrcialização em

Bactroriologia no LaD. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de dillgno5ticos

Ex-chefe da clinics do í-�o�pi
tal de Nürnberg, (P.úceSSCll'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E8peclan8�a em cIrurgia

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

operações de plastica

HG,i(Jência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-J524
LABORATORIO DE

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

das 15 as J 6 112 horas.

TELEF. 1.285

CLIN1CAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OUVE RA

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

�ITELEF. 1.131
_

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

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

mente satisfeãn. ----------

Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU

1
'GA R C I

LO.JAS

I i
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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@ •
�"'''••••••••••''OGI---------------"�.�----------------•••''.............••

ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM OS
MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇO" NUN�
CA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI<\NOPOLIS ATE' APRE
SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OLE') E CRISTALIZADOS

SÓ na Casa Três Irmãos

Sê'las e C�épes

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

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

Crep Miss (Chine Gloria) todas as Côres
Crep Marrocain
Crep Mangol+-sortimento de 35 côres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mungol estampado-artigo finissimo
Idem Idem Idem
Idem Idem C[ petít-poistbcla)
Sêda Listada para camisas

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$000
1:0CO$OOO
750$000
400$000
350$000 I

Casaco de Peles de
Renard legitima-Argente de
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem »» »

I Idem »» »L__---
�

LIQUIDAÇAO definítiva

de PERFUMARIAS
Linho Irlandês para

homem
SortimentD completo

todas os preçasl
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.

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

........ " I'

Fermldavel e Inegualavel :!r��c:�;r::::'
centemente das praças da Ria de e São Paulo

Rua felipe 5chmiàt
FONE: 1401

I

.
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mi llcnarlo duas

o PreGnio
136:700$000 Nobel para
56:424$498 Roosevelt

D�. MiglJel
f3i:>abaid

CLINICA GERAL

5

o reparte da Loteria Federal do Brasil, para o

grande sorteio de Natal, veio destinado a enriquecer
Florianopolis !

Fique V. S. rnillonarlr ! E milionario duas vezes!
Os premios deste gr�, :\.) .: sorteio estão assim

distribui dos:
'

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 4.355 premios díversos na valor de

DOIS MIL, '::::ENTO E NOVFNTA CONTOS. Ao

I todo, SEIS MIL E NOVEr\TA CONTOS EM PRE-
!\1IOS !

I Si ihete inteiro
VigEssimo

Desejando, sirva-se V. S. nos telefonar, e
teremos o maior prazer em mandar á sua residencia,
sem nenhum acréscimo, mesmo que nos peça só
mente um vigcssimo.

,!!i[I.����������_�A��_���I!")l1��; ��. ((@��r�'��l51������������
.� ��.""

� letras a nremlo'
� tt".

� "Santa Catharina"
11.200:000$000 em premias:
� �

oJS»' V 1
Wci:9 a.or de cada Letra 20$000 •
�� inc'uidos os juros de 4°10 ala O...:,r,). di S

.

'fi);;; e com ireito a orteios men-

�;B saes pela última extracção de
� cada mez da LOTERIA FE
�� DERAL, de accôrdo com a

� COita Patente n' 102 e- com

ft..;, o seguinte
�.

e
e
o
•
e
G
�

I PLANO ê
��11 premio de 15'000$000 •
; 9 premies de 500$ 4':500$000 I
�i

2 prémios de 250$ 500$000.
! 12 premias mensaes no total de 20:000:$000 U

;, Accumulern suas economias adquirindo LETRAS ''J.
/o....� A j lREMIOS «SANTA CATHL\RINA>} que �
i� além de ganharem juros de 40(1) ala, conc�rrem a �
��,

60 S�R2TEl�S em um total de :
t� I. OO.OOO�OOO �
� AS LETRAS são negociaveis e resgataveÍs no seu vencimento •
•• •
� FIN_ALMEN1 E. �ma letra a premio representa um li
• bilhete que não sai branco. •

: Banco de Credito Commercial e !
. Constructor �
· �
� Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA �

•
Rua do Rosarío IJ' 109 RlO DE JANEIRO ii
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Io MAIOr< E MELHOR CE�NTRO DE DIVERSÕE.S
FANlIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

vezes!

350$000
18�ooo

Si::�lao Progt'e��o
Rua Felipe Schmldt, 5
Telefone 757

E

Entres
Schlrn�dt:, 14

m:n=R&' ZFEF

_.:': -
'

I Bepresent=(lntes r.este Est�do:
Vic'l@fjva Busch &

com hora marcada um inquerito geral, afim de. em

Consult.-R. joão Pint:'. 13 heneíicio do proptio GO'iiêrno,
� 1 eleione. 1595 joeirar o tri,�o d(J joio, manter.-

áebid;sN'aci���;i�"-;::-'Ê�t;�';l- do
dnu; .

f'lis()i:S e julgando-oI' S dOSÓ Nr"\
ver. aO::'HCS cornurnstas e so lan o

geras S 1 s:» t '

os gue têm �i(t" injusta ou errs -

CAFE' "JAVA darnente d,tidm: como tais. Ci-

Praça 15 de Novembro tau o exemplo de urn agente doe
a

Anta '0 P eh ,1 pol.cia tiue fez prender corr.o
otu üsc 0/1 .

'f"d���������t""""",,� comumsta u.n pacr iCO CI adão

gale, guiando seu autornove] atroo

pelará, inadvertidamente, a cspo'
sa do agente.

Leu, igualmente. um editoraI
de um colega matutino, sôbre ('S

I
trabalhos do Tribunal de Segu-

(Soe. Coop. Resp. Ltda.) rança, debaixo do titulo Cobe-

I
rencia e Justiça.

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

Banco de Crédito
Popu lar e Agrf
cola de Santa

Catarina

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

IAS prisÕ8a
de (�xret. ..

f'"Y'\istas

SEGUINTES JUROS:

RIO, 4-No expediente da
Câmara, ôntern, o deputado sv,

Café Filho tratou da situação dos
prêsos políticos.

Acentuou a necessidade de

Cfü"ITAIS

Cobrança feird per g,_llti� senhorinhas. Fiscalizado
peio governo do Estado.
Nào deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vant<:igens, confôrto, honetis
dade e ambi�flte seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

VA: iA!JO.SOR
T I lVl EN '1 O DE
Bf<ll\QUEDOS,
NACIONA,IS E E�;
TPANJEIROS.

ENFEl rE�; DE
101.),L\,5 AS ESPE
elES E os 1,:/-.1S
LINDOS PA RA
A R V OR ES DE
NATAL.
PRr:SENTES DE

TODAS AS QUA
LlDP,DES.

:RECE8E DEP8SITOS I SANTI/\GO DO CI-IILE, 4
(>fl6At-\DO 05 I'� c d Ii - c.m e itoria inserto em sua

I
edição de hoje, o «El Mercu-

, I
no> peae <las governos e povos

cle Un:itada .

5'1. ala. I das trê� Ameri{.'as que proponham
e[c. AVlSoPrevI06·1. aja. � I" '",100 svão (lO Pr,',! () �J bel
p 'azo FIXI) 8'1 3j(l t�?� Paz ,ar.

r t:

��.ti�'f"�:.i�.'!1ri j;__ ..lO.

r e d i a�

o n��alor e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

,IF!\ d"""ln '$"'-�, .t:i", .•", rl"'�t ," �"'''''''�. ,;,"'� �-,.� "U �""" lí !:ii �" W,'="" W""'-{'I ,,,,,,,,,,.
,� ..",""'" t."""C'l';: �"'� �� i � �i/f iSW til lil � 'f�"."u � lJ""-" llif"'"Í', ft"'__ :li

O;A La, destaca-se das mais sérias e v:wtajoSJS soclcuadcs porque:

-a ioia de entrada é accessivel a todos--2$OUOJ '

-exige apeníls a contribu:ção de 1$000 pôra ca .1'1 �:;orteio

-a extração de seus premi0s é feita unícamc!;;.: ;:,ôbre
o numero já realizado de caJernetas inscritas.

-seus premios, consequentemel1l,:, r:5.o ficélrãu fi:':

I
I

�) Apress�4iiIllllVOS, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na �
�:J CREDITO o\/�UTUO Pf�ECplf,r..\.;_ f;�(J
•
I��.·��

.. ,""�-------���_-'_-_-_-_-_�---,�.. ',f�&'lf.>. !��.��)�:�
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Livra r ia CENT

e outros presentes para

NATAL
maior sortimento da praça

na livraria Central

LIVROS PARA
ADULTOs E CRI
ANÇAS, ARTI':':'OS
DE NO' DE PI-

. ��J.NHO,HECEN-CHE�
GADO.;. 1· iNf\� C.l\NETAS-'llNTEH-<OS-LAPIZEIRI\S-CARTEIRAS E PASTAS

DE LUXO E MUITOS OUTROS ARTIGOS.
Um dOI malhareI presentes da atualidade é uma MAQUjNA FOTOGRAFICl

___ .�.�._, .... ,.... ""''-�'"--''' _ .. � ... � ,.,-,�··r .-..,..� f

Os seus dois sorteios rner:3ais sã;) efduacios em sua' pró.

pria séde em FLOl�lANOPOLlS, á rua V1S,__�ONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

"'rro.1"'?""'"
. _'. • - (.. •. o •• � ._. ._' ','

•
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LONDRES, 4 - Em nota de sensação, intitulada «Crise
constitucional», escreve em grossos caracteres o Daily Mail. HABILITAÇAo

"Sua Magestade recusou-se a aCA.itar conselho de seus mi- E!tão se habilitando para ca-

nistros, sobre assúnto r�lati vo á sua vida privada. A te�pestade
I
sar: Valdemar Vieil a e Alice

que se formava ha mUitas semanas rebentou ontem, á nOite. Maria da Conceição, ambos sol
O sr. Baldwin visitou o rei ás 17 horas r. 40 minutos. teiros e residentes, nesta cidade.

E5HTE HOUA

S. s. ao apresentar-nos as suas

despedidase+poie regressou hoje
pela manhã com destino á Curi

tiba-agradeceu as relerencias,
aliás merecidas e justas, que este

diario fez a sua pessôa, quando,
ha dias, foi submetido a interven

ção cirúrgica no Hospital d�
Caridade desta capitaL

Agradecemos a gf!ntil visita,
fazendo votos ao dr. Euclides
Penteado de Almeida, de pronto
e completo restabelecimento.

Brindes "Guaraina"
.HABILITAI-VOS

•

I ar ou continúar,
O L. T E I R 0 .. 0 DIL.EMA
------------=----EM QUE S�

ENCONTRA EDUARDO VIII o ANTE
o RESISTENCIA 00 GABINETE E
00 FI RL.AMENTO.

LONDRES, 4-Continúa a tomar incremento extraordi
nario a verdadeira tempestade de exortações que, a proposito do
escandaloso caso Simpson, tem dlr�gido a imprensa, sobretudo das
provmcias, a Eduardo VIII. Essa ofensiva jornalística vem coin
cidir neste momento, com as inlormzções de fonte autorizada se

gundo as quais a opinião conservadora do gabinete, em atitute de
perfeito dissentimento com o soberano, a proposito das consequen
cias de sua amizade pele senhora Wallis Simpson, teria feito sen

tir êsse desacôrdo a Sua Majestade.
Segundo se depreende de informes precedentes de fontes

absolutamente fidedignas, o gabinete fez notificar ao monarcha, ou
em termos técnicos, "aconselhou a sua Majestade". que não se ca

sasse com a sra, Simpson. Até este momento o rei Eduardo se

, teria recusado a aceitar 05 conselhos do seu gabinete.
O fáto vem tomando uma importancia extraordinaria, cu

jas consequencias são por enquanto imprevisiveis, repercutindo não
somente nos circules conservadores de toda a Inglaterra, como

ainda nos Dominios. A julgar por inlormes agora recebidos de
Camberra, na Australia, o gabinete do Cumonwealth acaba de
ser convocado ás pressas, Essa convocação é interpretada como

um esforço no sentido de se reunir a Oposição para que apoie o

sr, Stanley Baldwin e trata da necessidade de o soberano acei
tar as advertencies êos seus ministros.

Entrementes, são baldados os esforços para que a impren
'\ modere a publicidade espetaculosa que vem dando ao case.

sa êsse prcposito é significativo o que diz o «Times» em edi
torial hoje publicado, reclamando um "áto ou declaração decisivos",
que ponham termo á crise suscitada pelo caso Simpson, depois de
dizei que a campanha de publicidade, sobretudo americana, nche
gou ao extremo justamente sôbre a parte da vida de Sua Ma
jestade que deveria manter- se no terreno exclusivamente privado",

o protesto 00 bispo de
Bracjford

Assegura-se que o primeiro ministro comunicou ao soberano que o'
gabinete encarava com profunda. aflição o que se afirmava ser de
sua inteção quanto ao casamento real.

Em circules bem informados diz-se, por outro lado, que o

sr. Baldwin mostrou ao rei que, se não se chegasse a acôrdo, se

verifi caria uma crise ministerial que poderia suscitar outra crise de
caracter ,:or.stitucional. Baldwin leria acrescentado que o melhor
para o ret era anunciar publicamente Que não tenciona casar-se.

A crise repercute na

Australia

CANBERRA, capital da Australia, 4 - O gabinete foi
convocado para uma reunião urgente. Sabe-se que os elementos
oposiciomstas opoiam o gabinete presidido pelo sr. Stanley Baldwin,
no que concerne a necessidade do rei Eduardo vm aceitar 05

conselhos dos membros do govêrno,

Nossa Vida A GAZETA•

_'lo'!,;1AHIUERSARIOS

José do Vale Pereira A v o z D o v o

O lar do nosso colega de im
prensa sr • Valdir Grisard, reda
tor do Diario Oficial e de sua

exma. esposa d. Maria da Glo
ria Schutel Grisard, acha-se em

festas com o nascimento de mais
um herdeiro, que tomou o nome

de Nelson.

A Casa que mais barato vende
Recebemos do sr. Abele De

Angeli, diretor da Companhia
Lírica, que óra nos visita, uma

carta, na qual nôs péde não creê
mos obstáculos com críticas, pe
las colunas deste vespertino, aos

interêsses da Companhia.
Diz-nos. que nôs dará qual

quer satisfação no caso de haver
intrigas contra os elementos da
aludida Companhia, e, ainda.
faz alusões aos triunfos obtidos
pela mesma em platéia cultas tais
como Rio, S. Paulo, Baía, Re;'
r.ife, etc.

Ao sr. De Angeli dizemos:
não ha de nossa parte nenhum

objetivo em prejudicar os interês
ses da sua Companhia com críti-

Viajou hoje, via aérea, para cas desairosas que possam trazer La Traviata

Regista-se, amanhã, a data a Capital da Republica, o indus- desconceito e descredito á mes- Opera quasi centenaria
aniversaria natalicia do estimado trial catarinense sr. dr. Vitor ma; nenhum interêsse em desmo- mas que sempre agrada, e a
conterrâneo sr. Nicolau Vieira, Konder, ex-ministro da Viação. ralizar ou ridicularizar a quem quer de ô.itern esteve muito bôa.
chefe de impressão deste diario, que seja, pois o gráu de educa- A sra. Solima e o sr. De
A Gazeta cumprimenta-o, efu-I

VISITAS
ção, a hospitalidade e o bom Angcli cantaram muito bem.

sivamente. Acompanhado do académico gôsto pelas artes, mui especial- Iniciaram com um Brindisi
A h-

. Francisco Sales dos Reis, secre- mente pelo canto, do povo bra- qu� muito agradou para ter-man a, ocorre-se o amversa- ,

d F Id d d D' it sileiro, são sobejadamente conhe minarem no dueto final «Pa-rio natalício da veneranda sra. d. taflO a acu a e e Irei o e

P ocurador da Fazenda Munici- cidos. E isto, V. S. não ignora. rigi O cara", cantado comNicolina Glavan de Oliveira, r
P
,. . ,

pai, visitou-nos, em nossa reda-
, a.tenteia mais o nosso JUIZO muita expressão.viuva do saudoso conterrâneo sr. d d

C d rã). O distinto patricio sr.
_

dr. (cr,ltenoso.
e pon er,a o, o �ue se O sr. Callini, no Cher-ristovão e Oliveira e genitora :r

- d n d R I "

Euclides Penteado de Almeida, isse acerca o 19O etto, ontem mont saíu-se bem, o seu "Dido dr. Nicolau Glavan de Oli- E b Iinspetor federal no Paraná, que cantando., steve om e no qua proveuza ii rnare- agradou.veira, V S d
se encol'ltrava em Florianopolis .. m�lto se estacou: ,

O maestro Calazans esfor-
inspecionando a FacuIdade de

,

Não Ignoramos, ...t0d�vla, as di- çou-se muitíssimo, cooperan
Direito de Santa· Catarina para ficuldades que V.S. tem encon- Jo deste modo para o bom
os efeitos da oficialização. trado para dar ao povo de Flo- exito da noite passada.

rianopolis, récitas na altura de
satisfazer ambas as partes. Teatro Knop

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o estimado conterrâneo
sr. José do Vale Pereila, verea

dor á Câmara Municipal.
Muito estimado nesta cidade,

onde conta com largo circulo de
amigos e admiradores, o distinto
aniversariante, será muito felicita
do.
fi çazeta cumprimenta-o.
Dr. Remigio Oliveira

FLORIANOPOLlS, Sabado, 5 de Dezembro de 1936

Promotorial
de Orleans

Companhia
Italiana de
Operetas e

Operas Dóra
Solirna

SENHORITA I Acompanhe
a Moda

Faz anos hoje o jovem
José Fedrigo.

Nicolau Vieira

Seguiu hoje, via
para o vizinho Estado
raná, em companhia
exrna. esposa, o sr. dr.
Tavora, I . Promotor
desta comarca.

maritima,
do Pa
de sua

Raulino
Público

I
comprando suas Bolsas e Cintos na

Foi nomeado o dr. Eugenio
Trompowsky Taulois Filho para
exercer o cargo de Promotor
Público da comarca de Orleans.

Casa. Macedonia

6 TRAJANO 6

rHE6Am, UHS improprio, orquestra deficiente
pelo numero reduzidissimo de ele
mentos componentes, falta de cô-

Edio

Da Capital da República.
onde cursam humanidades, regres
saram, ontem, pelo Ana. os jovem
Murilo e Rubens Ramos, filhos
do sr, dr. Nerêu Ramos, ilustre
governador do Estado.

ro, etc.

Convenha, porém. sr. De An

geli que aLucia de Lammermoor
cantada na quarta-feira estava

muito fraca.
Esperamos, pois. que V.S. não

encare por outro prisma o que
da estreia da Companhia se fa
lou, pelo contrário, o que se

disse só servirá de incentivo e

aqui daremos guarida ao que fôr
de interesse da sua Companhia.

Aniversaria-se hoje o se. dr.
Remigio Oliveira, abalizado clí
nico residente nesta cidade.

Maestro Graciliano Pompêu

LONDRES, 4-A� declarações do bispo de Bradíord,
sobre o casamento do rei, a que 56 referem os jornais, foram
leites ante-ôntern durmte a conferencia diocesana. O prelado
protestou contra as inovações que se pretentem introduzir no ce

remonial da coroação e que são de molde a retirar-lhe oca

r acter sagrado. Em entrevista que concedeu á Press Association,
o bispo declarou que lamentava a fórma pela qual estavam
sendo interpretadas as suas palavras e acrescentou que a única
frase suscetivel de ser interpretada como uma censura ao rei, íôra
pronunciada na intenção de lamentar que o soberano nnão tenha
dado prOVdS mais concretas quanto á pratica pública da religião",

Transcorre hoje o aniversario
do sr. tenente Graciliano Guedes
Pompêu, oficial reformado da
Força Publica e exímio mUS!ClS

ta,

OUTROS PARTEm

LONDRES, 4 -_ A publicação ruidosa de fátos que a

maiona dos inglêses guardava em reserva, constitue uma brusca
mutação das tradições da Côrte e da Historia da Inglaterra. Ver
dadeira multidão estaciona em W'I:te Hlll, solic-itando esclareci
mentos aos jornalistas e aos funciona rios e mesmo o mais modesto
serviçal do palacio é imediatamente cêrcado e crivado de perguntas.

A policia não conseguiu conter o multidão tendo sido cha
mado um reforço da brigada montada, para desembaraçar o' trân
sito nas imediações da residencia do sr. Stanley Baldwin, onde á
ultima hora chegou o Lord Chanceller, que foi imediatamente le
vado á presença do primeiro ministro.

Na residencia da senhora Ernest Simpson informaram que
nenhuma declaração póde ser feita aos jornais e que a senhora Sim
pson está recolhida ao leito, a conselho médico.

Nos escritórios da Cunard Line, em Londres, declaram que
nenhuma cabine foi reservada para quarta-feira em nome da senho
ra Simpson. Os representantes daquela companhia em Liverpool,
fizeram identica declaração.

O Deposito dos Labor�torios RAUL LEITE, sito á
rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE
ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazIos

do afamado prodúto G U A R A I NA, contra dôres, grípes
e resfriados.

'Iiiiiiiiiiiiiiij

asa Três Irmãos
assombrosa e espetacu

vistos- Rua Fe ..

iniciou formidavel,
lar líquidação ... Preços nunca

lipe Schmidt, 21 - Fone, 1.401
i .. I

, '
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