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Ontem, quinze alunos do Giná- '}íses dbs prodútos Feet e Cia.
sio Catarinense acompanhados dos Além do mais os visitantes,

O h é A d d S I t 'b
'

. seus lentes padre Arnaldo, de perfeitamente bem impressionados,
d bl' °hem mo�� que rman o

f; d
a

E :s
ava �OJS o

b
r�- : História Natural; padre Alfredo, percorreram todas as dependenciasgada a

jU
In a� seu

tcur�o dom ufa
a 1 u e. s ra

a

IpO f '" j de Física e Química; padre José, das poderosas Indústrias Feet &
ga o pe af, prodP�'la con ig-mcra :!. cOnn IrmarL.

sua

Cpa alvra., re

edn� prefeito gt:ral' e padre Jorge pre- Cia.
esperar a rm e vêr o Que pensaria ° sr. ima ava canti; que 1-

f' d d": ced _

ria no Jurado, que telegrafaria "o Beneditoll «o que exigiria °
eito e lVlS�O �end�r,. pr�ced

e-

Curso Prattco "Pe-'FI" "

G I' ram a convite do istmto 10 us-
ores», o «que arranjana o etu 10.» .'

H I h F d d d ro Bosc.o"O
..

I
.

d
. tnaI sr e mut eet emora a

ra, para estas coisas simp es e miu as, não requena um
..

.

fi' ded· b F
. . , .

I _) did S VIsita na re nana e assucar e
rscurso, astava uma conversa. (lI erro imcia (la can I ato. e

I distilari d I I
.

,

A d d SI'
-

h' a ta rsh ana e a coo sitas no
mnzer reparar o erro o sr, rman I) e II es so tem oje um ca-

.

I di
,

d C
'

,

minho: abandonar o cargo de governador de São Paulo, Porque aprazive Istnto. e

oqueuofis,
e

,

d f"
' . • pertencentes a Importante emaa situação e ato e a seguinte: rnumerosos seus amigos corspromete- F & C' d

ram-se, com entusiasmo, que devem ser corresrondidos, Sendo cons- eeot Ida"
esta praça.

f' .

I
.

'I '- d did t
.

- s estu antes e seus pro esse-tituciona mente rncompative a pOSIÇd.O o can I a o com a pOSlçao d ddo governador é o candidato e não o governador. I red qud.
se em��aram ta.r.tePouco importa saber se o sr. Armando de Sales e' ou não to o o la e� �Is:r �qtd

a

1)o melhor candidato a' próxima e futuro provavel presidencia da Pd?drtanfite secçao 10. ulstna. a a u-

R bli E
' N - I a tma comercie tiveram a

epu lea. ste e,-ame pertence a açao. .

d
" '

r ,

A realidade e' que dentro da logica e em consequencia êle op�rtun,ldade e praticar vanas ex

se tornou um candidato. Não pôde mais ser senão candidato um penencias e reações químicas no

d
'

I I bem instalado laboratorio de aná-ano antes da eleição e serve do jogo emocratico a se eção natura

dos valores, isto é, impede que na referida seleção intervenham f6-
Notas & Fa'tostores ev:!ntuais e de puro artificio. Abandon:lndo o governo de São

Paulo, sem pactuar com a sua candidatura, unicamente apresentan
do-a o sr. Armado de Sales, expõe-se sem dú"ida a uma rúde

prova de hltbilitação. Mas, a dc:mocraaia representativa de sufragio
universal estaria, com efeito, em seus estertores finais, se os homells

J'esponsaveis se entrassem a futir por sistema as provas de tal natureza,
O sr. Armando de Sales prega e louva a d�mocracia,
Razão ha de mais para que a pratique, sem o vicio classi

co do caudilhi&mo que em toda a pai�e a enfraqueceu. Entre êsses
vicias está o habito de querer ganhar na certa. E' exacto qUe no

país, no conceito geral, �onvém agora uma eleição sem pleito. A hí

potése é ajustavel á sítU'ição do sr. Armando de Sales que, drecisa
mente, por se apresentar o candidato de melhor autoridade encontra

rá partindo de sua at�tude de amanhã. Volvo á minha afirmação
inicial: ha certas coisas que o homem prudente não faz, porém se

se mete a realiza-Ia deve ..as fazer completas.

Da tribuna do Senado, ontem, o sr.

Rego let-nbrou ao governador paulista a conve
niencia deste se desincompatíbilizar depois de,
com o discurso de S . .José do Rio Pardo, ha

insinuado carldidato.
RIO, 7 - A sessão do Senado, iniciada ás 10 horas, está

correndo movimentada, p.OIS o sr. Costa Rego assomou á tribuna

A G A Z E T Apara falar sobre a sucessão presidencial.
Foi o seguinte o discurso que o sr. Costa Rego pronuncrou

I

hoje no Senado:
°To be ar r.ot te be" certas coisas que homem prudente

não fal, porem se se mete á realiza-Ias deve as fazer completas.
E' o caso da cnadidatura do sr. Armando de Sales á presidencia
da Republica. Esta candidatura não tinha ainda, [Ia dois mêses, se

Dão uma existencia tácita, que se exprimia aliás, na fórma inquieta
pela brilhante presença do sr. Vicente Ráo no Ministerio da Justiça,
mas passou fi. existir com todos os smáis de sua afirmação biologica,
no instante em que o sr. Armando de S� Íes visítou a cabana de
Eu,:lides da Cunha em São José do Rio Prado e dela tirou um

d.scurso. Não foi, em verdade um discurso e sim um programa, que
êle deu á luz, programa discreto, bem tímido, de quem apenas dei
xa entrever que póde ir adeante, mas em todo o caso, programa.
Desde a noite em que houve o acontecimento o país recebeu uma

notificação, E não recebeu, afinal, até hoje nada mais além disso.
E' assim muito legitimo que nós outros perguntassemos ao sr.

Armando de Sales em que fica, pois um discurso político sempre se

reduz a uma vã palavra quando não o acompanha o gésto que suas

intenções deixam subtendido. Uma discurso por si mesmo não vale.
Os de Ruí Barbo�a, em circunstancias analog as ás que envol

vem o sr. Armando de Sales, eram sempre seguidos do gésto conse

quente: Ruí Bamosa não tinha só eloquencia possuia toda uma

vida,

Costa

ver S8·

voz DO povo Sem quaisquer ligações politicas.

JAIRO CALLADO

Floríanopolís, Terça-feira S
_____________........ O'" ---_
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do AbsDlvido
U""'n médico
maranhense J' O"

,

aousado de sr. ase InlZ
extremista
RIO, 7,-0 Supremo Tribu

nal Militar julgou o sr. Raimundo
Clorindo Santiago, médico da Com a instalação de joDiretoria de. Saúde Pública do

gos .de azar, no jockeyMaranhão, o qual fez a sua pro' Club, nesta capital, o sr. Jopria defesa. sé Diniz, redator de «O Es-
a rêo refutou as acusacões e tado- elo. secretário da

solicitou a �onf!rm�ção �; sen- Associação Catarinense de
tença da ,pomelra mstanc.II:1... Imprensa, será nomeado fis-
O :nbunal, por unanimidede, cal da Secretária de Segude acordo c nn a sentença do

rança Pública naquela casa
juiz maranhense, ebsolvindo o acu- de jógos.

'

sado.

10 redalor de1"0 Estado"Alunos e lentes

Ginasio Catarinense
será nomeado fiscal
de jogos de azar

visitam as Indústrias
Feet &. Ci••

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

Presidente
provisorio

Esteve em nossa redação uma

comissão de alunas do Curso
Pratico de Datilografra "Pedro
Bosco," composta das gentis se

nhorinhas Nerica Ferreira, Car-
mara'men Abreu, Cecilia Dutra, 10-

landa Cabral e Julieta Silveira,
que, em nome das suas colegas,
nos vieram convidar para assistir- RIO 7 - O general João Gomesjchegando ao seu

d 1 O 20 h gabinete ás dez e meia horas, recebeu os generais Euricomos ia ,ás oras, na
D' AI T 'h d t d I'

,

L' M
.

R ã
urra e varo ounn o e o epu a o Gratu rano Brito,

COjta, açom�a «-'SegedneraSç
o
relator do orçamento da Guerra, ficando resolvido que aa annense», a rua � e e-

d
. .

,

tembr o ·8U t d posse o novo ministro se dará quarta-feira. ás ] O horas.o, n . ,a en rega 05
A h- I E

.

D
'

diplomas aos datilografos de
d d P

�an. a, RO g��era unco

I Cutrla passMara o coman-

1936. o a rIm.eIra. eglao ao genera o atm(!l arques que
o exercerá mtennamente.

Foi confirmado que o coronel Benicio Silva foi es
colhicio para chefe do gabinete do novo ministro da
Guerra.

o ual. Eurico Outra to·
pesse amanhã

Gratos pelo convite

o deputado José Müller
prDfiss,ãa

o 44grilo", -- que fol residir de-
fronte ao Quartel da Força Pública D rpara se sentir mais a vontade, -- não •

se convenceu a!nda qu� par" os de IHA Gazeta" êle é o presidente ADOC
da Associação Cata.rinense de Im-I' ",

prensa e, constantemente, envia-nos Apos uma behsslma fase aca-

interessantes e graciosos comunicados. demica no Instituto Borges de
Agora, então, o presidente por em- Medeiros, em Porto Alegre, co-

quanto, completou�se. lou gráu de Técnico Agricola oEle e o 44desvatrado" querem que '

-

A d AIa MANON exista., apoiada por nós, nosso jovem contenaneo r. e-

esquecendo de que ela, coitadinha, xandre Runthe.
está prêsa. • • O recem-formado que é nalu'

ral de ltajai é filho do coman

dante Frederico Runthe.
fi Gazeta enviando-lhe sin

c.eros parahens, extensivos ao seu

digno progenitor, deseja-lhe inter
minavel série de fecundas felici-
dades.

Alexandre
Runthe

,

._.g

Não ha noticias
do avião
Mermoz

pilotado par

de fé

OAKAR, 7.-Desde a amanhã que não se tem nohclas
do avião pilotado pur Jean Mermoz, que deixou Dakar ás 6,53
hora;, com destino a Natal.

MermoL está acompanhado pelo aviador Pichaudou, pelo
navegador E'zan, pelo ra;:!io-telegrafista Cluveilher e pelo mecânico
Lavidalie.

O a�arelho fo! assinalado pela última vez ás 10,43, na
manhã de hOJe.

Neste momento SUa posição era a ) 108' nOite e 22040'
RIO, S - Na sessão de ôntem da Câmara o deputado catarinense sr. JOSé pRECISA-SE de um oficial

Eugenio MUllero�alou s�bre o :egimento, .sendo �nterrom�ido a �odo o momento e fez de alfaiate para trabalhar
profissão de fé mtegrallsta. Disse que amda nao respeita o sigma, mas quando ver em Lages. Tratar na AI-
periclitar a Democracia renunciará á Democracia e escolherá o extremismo da direita. faitaria Machado

oeste.

Foram tomadas todas as prov:denc'as.
O avião referido está matriculado com as inICiaIS KIS.

batizado com o nome de «Cruzeiro do Sul,..

.•• _'';�, '.'

--_� _-.-_, _ ..... � ·,.-- ...1 �,.' ,,,,";'_,.,_
. ., .._..... ',.,_,�. " .

.•....
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A GAZETA - Florianopolis, 8-12-936
--------------------��--------------------------------------------.--�.---------------------

DETERA CONTRAOFENSIVA
GOVERNIST'A AO NORTE DE

\, "

. - '

Irradiação de c��T�7Ãs 'Com os que compram aprazo
Roma A União do Comercio Industria e Lavoura, em no-

CINE REX ás 7 30 horas me de todos os comerciantes varegistas, seus associados,
FRONT DE MADRID, 7-0s nacionalistas aprovei- A Estação de Roma 2. R.O. Gitta Alpar em' Foli�s de Ver� vem solicitar das pessôas que compram a prazo com C1-

taram o dia calmo de repouso para desembaraçar sis-
m. 25 4 kc. 11810 irradiará sailles. derneta, ou de outro modo qualquer e que não estejam

tematicamente os suburbios de Madrid dos ultimos re- hoje á� 20 20 horas � seguinte: em dia com os seus débitos, o obsequio de procurarem
dutos vermelhos e �e�lizar importantes reabastecim�n,tos. Ánúncio' em itaÍiano, espa- CINE ROYAL, ás 7,30 ho- os seus c�edores p,ara a ,liguidação �os mesmos� pois.

O bando d� cnmm_?sos vermelhos parece d�,Cldld?, nhól e português. ras,3 milhões na barriga,com que a partir de Janeiro. prOXl1110, em virtude da lei Fede-
após a evacuaçao de nao combatentes, fazer de Madrid Marcha Real e Giovinezza. Susi Vemon e André Berney. ral de vendas mercantís, todas as contas de cadernetas
uma fortaleza dos criminosos internacionais. Noticiário em italiano. etc. que não forem liquidadas dentro de trinta dias, esta-

Em vista da situação incrivel de intervenção estran- Execução de um áto de opera CINE IMPERIO, (João Pes- rão sujeitas á extração de duplicatas, que deverá ser as-

jeira, os nacionalista,s não
.

se pódem arriscar a entrar lírica. sôa), ás 7,30 horas, Terror dos sinada e dev,olvida pelo. comprador sob pena de mul�a,
brusca�ente n� �apltal cheia de metr�lhad�ras de pro- Conferencia sobre um argu- bandidos, com Charles Buck Jo- Para evitar aborrecimentos e talvez grande� contrarie-
cedencia estranjeira, o que lhes causaria muitas perdas. mento de atualidade. nes George Lewis Mona Maris dades entre o comprador e o vendedor, motivados pela
Emquanto que os bolchevistas usam suas forças em ata- Concerto de violino. e Doris Hill.' obrigação deste perante a lei, á qual o comprador tarn-
ques sem planos, a chefia nacionalista consegue sistema- Noticiário em espanhél e por- bem está sujeito, será conveniente e mesmo necessário

ti,cament.e ,co,m suas forças o aniquilamento moral e mate- tuguês. CINE ODEON, o lider, foca- que todas as contas sejam liquidadas mensalmente.
nal do Inimigo. Marcha Real e Giovinezza liza, ás 7,30 horas, Divina 010-

O enviado especial da agencia DNB, visitou as li-
.

ria, com Dick Powel, Marion
nhas de frente em Carabachel Bajo, e poude se conven-

,
Davies e Pat O'Brien.

cer da tarefa dificil que varios destacamentos de íalan- Car ,1IiIon IIIgístas de Sevilha, Caceres e das ilhas Canarias devem _ Bebidas Nacionais e Extran-

cumprir, sob o comando do tenente Tella. Os falangistas AIf' t d M d geras só NO De acôrdo com os Estatutos em vigôr, convoco

estão entrincheirados atrás de um muro de tijolos de 4 ala e a o a C)AFE' .J AVA os srs. associados para uma Assembléia extraordinaria
metros de altura, DO parque do Hospital Militar. Praça 15 de Novembro a realizar-se na Sede do Clube, á rua Conselheiro Mafra

Através das seteiras podia-se acompanhar 08 meno- Antonio Paschoal no. 2, ás 14 horas do dia 12 do corrente mês (sabado)
res movimentos do inimigo entrincheirado a 100 metros

Va-a ser
afim de ser discutido e aprovado o ante-projeto de reíor-

de distancia, nas casas, e os bolchevistas correndo de ma dos nossos Estatutos. Si na hora acima citada não
uma casa para outra. As balas de fuzil subilam constante-

pagos
houver numero legal, será meia hora depois realizada are-

mente.
. .

ferida Assembléia com qualquer número.
Os vermelhos empregam apenas balas explosivas,· os anistiados da re- Clube dos Funcionarios Públicos ,Civís de Santa

cujo efeito é mais terrivel do que o das balas dum-dum. .: volução de 1 B93 Catarina em Florianopolis, 5 de aezembro de 1936.
Cêrca de 10 aviões combatem sobre o Hospital Mi- ,

litar. RIO, 6- O ministro da Fa- (ADOLFO BITTENCOURT DA SILVEIRA)
Um avião vermelho caíu perto do cemiterio, emquan- zenda remeteu ao da Marinha, PRESIDENTE

to que um segundo, desprendendo um grande penacho com () parecer emitido pelo Con- ,---T,����������
de fumaça, fez um vôo planado e desapareceu nas casas 6· Tiradentes· 6 sultor Geral da Republica, o I nstituto de Emidio Cardosodo bairro de Toledo.

L 'I
- processo concernente ao paga- Ed ç

-

dePARIS, 7-A estação de radio nacionalista de Sevi- el ao mento -do soldo e I"antagens aos uca ao Junior
lha anuncia que o avanço dos milicianos ao norte de Ma-

S' did I '1- di
anistiados da revolta de 6 de Florianopolisdrid foi detido, e as tropas do general Franco co�segui- e�a ven I o em el, ao no a setembro de 1893.

ram reconquistar praticamente todo o terreno perdido. II, as 19.30 horas d,lversos M,O- Realiza-se hoje, ás 20 horas,
Os vermelhos sofreram perdas excessivamente eleva- vers, tapetes, louças, vldro� � rmu- com a solenidade de costume,

das nas Asturias, onde tombaram mais de dois mil duran- dezas,que �uarne::em o.predlO da DESE.JA con- no salão nobre do Instituto de

te os dois últimos combates. Avenida RIO ���nco n 74. certar seu radio? Educação d� Flo�ianopolis, a e,n- Residencia:
Anuncia-se tambem, que o tempo mostra-se incle- N. B. o �redlO �stará aberto Procur� O �ONSON, á rua Itrega dos d,lplomas aos normalis- HOTEL MAJESTIC

mente nas regiões montanhosas, já se tendo verificado ca- durante o dia do leilão. Padre Mlguehnho
"

�as secundarIos da turma de 1936. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!�iiiiiiiii!�iiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
sos de sentinelas dos postos avançados morrerem conge- .�S72\���AVA� ••o-e.. �������O

� �lados.

li 1 FI I L I A LI FABRICANTES DAS AFA- 1 �Brindes "Ouaraina" �
· I MADAS MARCAS DE ��� INDUSTRIAS:] ASSUCAR:

,�HABILITAI-VOS C·� aquelras "Maravilha" R!
O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á � M unicipio São José .�rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE � REFINADO- FILTRADO- �

ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios � ESCRIPTOHIO: BRANCO E �
do afamado prodúto G U A R A I N A, contra dôres,

grípe_S I ���� Florianopolis "Moreno" '.���I e resfriados. � �

C. Postal, 118
SOMENOS REFINADO-FIL--

I 1 Teleph, 1.637 I TRADO
__ ITelegram.: ""'- "COQUEIROS"

--_ -----

•

CIO

r m
MADRID

i i
, I

Representantes neste Estado:

Victor Busch ,,_ Cia.

:J ". � "/."
..... ", �.... "T � _" ·C.' • "_ "......

•

2

alistas on

Convocação

Guarda-I ivros

Defesas .flscais em

geral
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Metrtz: FL-ORiANOPOL-IS
Blurnenau . ..Joinville São Francisco - Laguna -

Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Filiaes em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras tJara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trillJos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oínho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, :vi.otl)!r.s
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmís.<cs:
.\IcoIchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Certinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e' graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, >.j..:ces-

Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G('O.DYER ��
� Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
I Empreza Nacional de Nave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite F'\/Iaria' _ .. Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.��.á..VAY�VdA.�������������&��VÂ.V..6..q�.

I
•
(9

�.... • o••�. A Gazeto

Ateníae bem 1 I AdVOga�Os
• I Accacio Mo-l
• •

• re I ra tem seu escrip-
O
.. t61 ia de advogacía á rua

Agencia Mederna de Pu
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente nu 112 .,

. Vende-se, por preço de
Deseja �oncerta O ocasião, um automovel che
seu radio? Procure o vrolet de 6 cilindros, em
sr. Bouzon, á rua Padre perfeito estado.

.

Miguelinho, que, será plena- Tratar' n o Largo 13 de
mente satimfto. Maio n,

__ 21,

!ndica:
.!'4I\IIL��. __ .",,-_ •. _ ..__

Drp Rica
Gottsrrté
Ex-che.fe da clinics do

,�

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

Erwin Kreuter)
Erplclalllla em cirurgIa

gerai

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

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e. das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

D M· ai�. Igu
f30abaid

CLINICA GERAL

n. 7f). - Phorv- 1277.-

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 1 3 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joâo Pinto, 13

1 elelone. 1595

I Caix 1 Postal, 110. _j

Or.lArtur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica [de crlan·
çal e adultol

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consultoria: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

R��itlência: Rua Visconde
de Ouro Preto' n: 57

FONE-1524
ABCí\, ,Ck10 0.1::..

ANALISES

HUMOliSlVO nas

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

paginas de

Vamos LêJ!

a nova revista editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de Ja-
neiro.

YEl\lDEM SE duas casas no
distrito «João Pessôa».
E streito, com agua eca

nada, chacara, muitas arvo
res frutíferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLIS: as

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco. no.

90, com 18 metros de frente,
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS LIMõES uma casa e
terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão.

entender-se com o proprieta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

• I Dr. Pedro di Moura Ferro I
I I

Advogado
.

" RUd Trajano, rr 1 sobrado

� I Telephcn i n' 1548 I
� I· Dr. Renato=
� ==8arbosa==

.���••�íHat-� "' -��.�-J"':ii�u;_;,:_:-�••d��[f�l�. ADVOGADO

á,'- �_��_�� -� ����O..... Rua Trajal'lo, 2 ft(sob.)
U �W����. • w••�..-�

e Fone 1325-Ater•de cha-

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

G ---
. _ , Dr. Aderbal R.

• F'.lNDAI:)A EM .

E � • da Silva
D •

:: Seguros Terestes e Maritimos :
• Incontestavelmente a�

..
�l PRIMEIRA do Brasil. I

•
�

OIm CAPITAL RAUZADO g.OOO:OOIJ�000 I I
- RESERVAS MAIS DE 38.úOO:UUO$OUu

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 .

Formídaveís lortelol proprlos, tres vazes

por semana, todas aI legun
das, Iter,as e I8xtas-lelral,

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLlVERA

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

"��I?E--!?�
t ...ti,o.:, (..l

l\lf:.i�LL.._ . .._, Ii. 15, i.,Um
bôas acomodações para. pc
quena familia.
A tratar com o seu pro-

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

Y
-

'e uma bem montada
ALi AIATARIA no distri
to de João Pess8a (Estreito).

Melhores informações nesta re

dação.

Chevrolet

Extração com globol de cristal.

IIsu. iii honestidade, pOil, OI ser

talftl .ão preltoncladol pelo povo.

��------------------------_\�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__ _.:... • ,;pile. ... - _---- --- ----- _.__.----_...-

1\ dvoga
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 • 1290_1

(Curso de especializaçã» em

molestias de btnhvl ali)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !ar�e-· Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

Médicos

•

A�ent8l! Sub·Agentes1·., Reguladores de' Avarla.llem. todol OI Eltadol I�:J'-II:t ......" \,.. Uruguef., 1'1138 prJ""ip�j. !;'rSCS8 e.�ranoelr2'f.
I

�.g�ntes ern F IOrié\nOpOIIS :

Dr. Carlos Corrêa
fi
I! Partos - Molestias de

Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

-

• Campos Lobo & C í. I
fj Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Cníxa Postal. 19 •
'\� , r I F FONE N '083 F]\: I 1 I 1 . ( . A!

.

t .( !! ,r, {'. ( •
· �
• Escritórios em Laguna e lteiaí "
• •
fi Sub-Agentes em Blumenau e Lages Cf
G •
��•••�t\�@i�----;=:.----••_•••••------
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� OAZETA-Florianopo!is 8-12-1936 5

�Eduardo VIII decidirá
Cones entre Be5sie 5ímpson e o trono

Dioscorides Me'le, 4; Helio
Born da Silva, 3; Jose' Mendes,
5; Karl Heine Orlowskí, 10;
Luís Damiani, 3; Marcilio Bo
nassis de Me'lo, 4: Mauro Schu
fel, 7; Osaí Cariolando Vieira
da Rosa, 4; Osvaldo de Oli
veira Campos, 4; Ruí Feliciano
da Silva Azevedo. 4; Teodoro
Leandro da Silva,4; Valmir To

Português: Alida Cordeiro, lstoi, Bosco, 6; Vicente Bauer,
7; Antonio Steiner, 5; Braz Li- 4. Reprovados: 15.

mongi, 6; Dioscorides Mélo, 5;
Helio Born da Silva, 4; José Média do conjunto das dis

Mendes, 5; Karl Heine Orlowski, ciplinas. Alida Cordeiro, 8; An-
8; Luís Damiani, 4; Marcilio tonio Steiner, 7; Braz Limongi,

no aéreo- Bonassis de Mélo, 4; Mario 8; Dioscorides Me'lo, 5; Helio

Schutel, 7; Osn íCariolano Vieira Bom da Silva, 5; Jose' Mendes,
da Rosa, 5; Osvaldo de Ülivei- 6; Karl Heine Orlowski, 10;
ra Campos, 5; Ruí Felíciano da Luís Damiani, 4; Marcilio 80-

Silva Azevedo, 4; Teodoro nassis de Me'lo, 4; Mauro Schu

Leandro da Silva, 5; Valmir To- tel, 7; Osní C",riolano Viei�a ?a
peno. lstoi Bosco 6' Valquiria Ven- Rosa, 5; Osvaldo de Oliveira

O r.:i Eduardo passou a noite de ôntem em Belvedere, tura 4' Vicen:e Bauer 3 Re- Campos, 4; Ruí Feleciano da

enquanto á frente do palacio de Buckingham reuniam�se milhares pro�ados: 14.
,.

Silva Azevedo, 4; Teodoro
de pessôas erguendo vivas e prorrompendo em manifestações em Leandro da Silva, 5; Valmir
[avor do rei. Francês: Al.da Cordeiro, 8; Tolstoi Basco, 6; Vicente Bauer,

CAMBERRA, 7-3egund� declarações particulares de Antonio Steiner, 9; Braz Limou- 4. 'R.eprovados:
um dos membros do govêrno australiano, a Australia sente que gi, 6', Dioscorides Mélo, 3,' He- LUGAMSE-----T-

d Ed d VIII b d 'dê'dA- quartos. ra-
mesmo no caso e uar o a an onar a I la e casar-se lio 80m da Si! va, 7; João Fran-
com a senhora Simpson, o problema não será solucionado, devido cisco Ávila, 3; José Mendes,9; tar pelo fone 1436.
a perda de prestigio da corôa, de sorte que a situação sómente �arl Helne Orlowski, 10; Luís
será remediada, pelo ascenção do Duqlle de York ao trono. Damiani, 5; Marci!io Bonassis

"O veridito que ha de ser
de 'Y1élo,.4; Maur.o.Schutel, 8; Manobras da

d t
'

d
.

I'
Osní Cariolano VIena da Rosa, Equadra

O pOVO, O OS, Ino uSlve O 5· Reinaldo Bom 4' Rubens RIO, 6 - Capitaneando o

rei, têm que respeitar" Lira, 3; Ruí Felec;an� da SíI- cruzador "Rio Grande do Sul",
NOVA YORK, .7 - Numa alocução irradiada de Lon- va Azevedo, 6; Teodoro Lean- os destroyers «Santa Catarina»,

dres para Nova York a escritora viscondessa Rhonda tratou das dro da Silva, 7; Valmir Tolsoi nMaranhão", «Mato Grosso»,
objeções britanicas ao casamento do rei Eduardo VIII com a se- Bosco, 7; Vicente Bauer, 4. Re- «3ergipt>>> e outros, que formam
nhora Simpson, dizendo: !provados: 13. a espectiva flotilha, seguiu ôntem

«No espirito do povo, o fito 'da senhora Simpson ha ve para a Ilha Grande, que alí vão
sido casada duas vezes, já constitue uma objeção mui to séria Inglês: Alida Cordeiro, 6; fazer manobras, o couraçado "S.

qu� é lamentada por muitas pessôas. Antonio Steiner, 7; Braz Li- Paulo", sob o comando do con-

Caso se verifique o casamento, esse fá to será considerado mongi, 4; Dioscorides Mélo, 5; tra-almirante Dario Paes Leme
como um verdadeiro atentado aos velhos padrões de moralidade Helio Bom da Silva, 8; José Castro.
dv pais.

.
Mendes, 8; Karl Heine Orlo- Acompanhando aqueles vasos

Por outro lado, parece-me, segundo a nova moralidade, o wski, 3; Bonassis de Melo, 4; de guerra, seguiu tambem um re

fáto do soberano casar-se com a mulher que ama é mais limpo, mais Mauro Schutel, 8; Osni' Cario- bocador de alto mar.

honesto e melhor. do que se obedeces�e aos .velhos �andamentos. lano Vieira da Rosa, 6; Reinaldo O presidente Getulio Vargas,
Se o artigo padrão de moralidade tiver maior força sobre Bonr, 3; J1ubens Lira,3; Rui' acompanhado do ministro da

o povo, este se decidirá, certamente, contra o casamento. �ês6e caso Feliciano da Silva Azevedo, 5; Marinha irá assistir as manobras
nenhuma força humana será capaz de fazer com que o rei se case Teodoro Leandro da Silva, 7; da esquadra.
e continue a reinar. Valmir Tolstoi Bosco, 6; Vicen-

Somos um pais democratico e todos, inclusive o rei, devem te Bauer, 4; Reprovados: 13. Dr� Pedro de Moura Ferro

respeitar o veridito do povo. Não se pense que a opinião pública Advogado
permaneça impassivel e cristalizada. O veridito deve ser e ha de Matematica: Aliada COldei- Rua Trajano n. 1 (sobrado)
ser do ro, 6; Antonio Steinor, 5; Dios· ,

" povo».
,-0- corides Mélo, 4; Helio Bom da

A raí nha mãi quer vêr
Silva, 5; João Francisco Avila,
3; José fAenr'es, 5; Karl Heine

O f i I hO fe I iz Orlowski, 9; Luís Damiani, 3;
Mt\rcilio Bonassis de Melo, 1;

E prefére ve ... lo casado co."" Mario Schutel, 5; Osní Cariola-

S
. t no Vieira da Rosa, 3; Osvaldo

Bessie Impson a con 1-
de Oliveira Campos, 3; Rubens

nua,- no trôno, infeliz Lima,3; Teodoro Leandro da
LONDRES-7-A abdicaçã� do rei continúa a ser con- da Silva, 4; Valmir rohtoi Bos�

siderada como devendo ocorrer esta nOIte, ou amanhã, pelas pefSO- c.o, 5; Vicente Bauer, 4. Re-
nalidades politicas inglê�a�. . provados: 14.

A declaração feita pelo sr. Churçhill fez com que mUlta

gente imaginasse que a situação ia m'ldar. Geografia: Alida Cordeiro,
Mas a iniciativa daquele lider conservador perdeu depressa 6; Antonio Steiner, 9; Braz Li

a possibilidade de êxito desde 1ue se soube que o rei não a apro- mongi, 8; Dioscolides Me' lo, 5:

vou. A prova, ao que se diz, é que o filho de Lord Rothermare: Helio Born da Silva, 6; Herbert

que atacou o govêrno, esteve ontem em Fort Belved:'!re, mas não fOI Germano. Balz�c, 3; João Az�ve'lrecebido. do Vieira, 3; João FranCISco

Na sua conferencia de ?oje d,e manhã com os mIDlstros, o Av�la, 5; Jose' .Mendes, 4} Karll (Soe. Coop. Resp. Ltda.)
sr. i3aldwin expôs aos seus colegas a conversação que teve ontem Heme Orlowsbl, 10; LUIS Da-[
com o rei, pedindo para ela a sua aprovação. miani, 4; l\ larcilio Bona. sis de

Afigura-se que a visita que o sr. Baldwin fez hoje á rainha Me'Io, 5; Mauro Schutel,S; Os-

Mary teve grande importnncia. ni Cariolano Vieira da Rosa, 7;
A rainha fez questão de permanecer inteiramente afastada Osvaldo de Oliveira Campos, 5;

dos acontecimensos politicas e com exceção das suas longas entrevis- Reinaldo Born, 3; Ruí Feleciano
tas que teve com o rei e das suas constantes conversações com os dll Silva Azevedo, 5; Teodoro
seus outros filhos e nóras e principalmente com a Duquêsa de York, Leandro da Silva, 5; Valmir

sempre consagrou todo o seu tempo a coser ou bordar para os hos- Tolstoi B�sco, 6; Valquiria Ven·

pitais. tura,4; VIcente Bauer, 6. Re-

Sua abstenção voluntaria tornou dramática a sua entrevista provados: 10.
com o sr. Baldwin, que se opôs ao casamento de seu filho. Sabe-se

que a rainha e, antes de tudo, mãi e prdére seu filho plenamente Historia da
satisfeito e possuindo todos os elementos de felicidade de que como Alida Cordeiro,
,�berano está llrivado, Steiner, 4; Braz

Escolado
Comerciu

LONDRES, 7 - A proposito da noticia de que o rei

Eduardo VIII pensa em partir para Canes acaba de ser divulgado
ter surgido subitamente a possibilidade de uma solução para a crise,

A viagem foi aconselhada por um grupo de amigos de Sua Majes
tade, entre os mais prestigiosos, esta manhã, para que tenha tempo
de se decidir sabre o seu casamento com Bessie Wally Simpson
ou abandonar a sua intenção.

Consta de fonte autorizada que o aeroplano do rei está

preparado para transporta-lo para Canes a qualquer momento. Em
Canes o soberado permanecerá entre 24 a 48 horas, devendo, en

tão, se decidir entre a corôa e o destino do Imperio.
Sebe-se que na ültime consulta a Eduardo VIII, Sua Ma

jestade revelou o propósito de respeitar estritamente a Constituição
e evifar o menor gésto suscetivel de criar obstaculos á sua inte

gridade.
A's 10,30 horas o avião particular do rei se encontrava

plano de Hendon pronto para partir para Canes.
LONDRES, 7 -Segundo informes de fontes autorizadas,

o rei Eduardo VIII seguirá, amanhã, de avião, para Canes, afim
de se encontrar com a senhora Simp.on, onde permanecerá durante
o conflito entre sua lealdade e seu aíéto e a Constituição e o Írn-

Resultado
ano letivo

)0. ANO DO CURSO PRO-
PEDEUTICO

final do
de 1936

D�. Mi-guel
Boabaid

CUNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 1 3 ás 16 horas
'Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joãO Pinto, 13

1 elefone. I 595

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

Capital
Reserva

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

Cle Limitada 5'1. ala.
CIC. AvisoPrevio6·1. ala.
Prazo Fixo S·l. ala.

Civilisoção:
4; Antonio
Limongi. 5;

em

Dois naviosRevista da
Côrte de

Apelação
frígorlftcos e

transporte de
frutas

um

Circulou ôntem, após longo
interregno, a revista de assúnto

judiciario "Revista da Côrte de

Apelação".
O número referido contém

abandante jurisprudência, corres

pondente aos mêses de Setembro,
Outubro, Novembro e Dezembro
de 1936.

RIO, 7-/\ bordo do "Hi
ghland" chegou, hoje, o sr. [an
sen, diretor do Loide Real Bd
ga, que declarou la um vesper
tino, que estão em construção,
para a linha do Brasil, dois na

vios frigoríficos e um transporte
de frutas.

Em outubro proximo realizar
se-á a primeira VIaJem, devendo
o barco tomar o nome de «Co·
pacabana».Bibliografia

Plano Rodoviario
Catarinense o problema

da sucessão
presidencial

Foi-nos ofertado pelo seu au

tor, o destacado engenheiro pa

tricio dr. Haroldo Paranhos Pe
derneiras, digno e competente
diretor de Estradas de Rodagem
do Estado, uma excelente mono

grafia intitulada Plano Rodovia
rio Catarinense, e contendo

vigoroso trabalho sobre o nosso

sistema rcdoviario.
mentes que a apoiam aqui e nos

Estados, deliberaram formalmente
O relatorio em apreço - si

I não tratar da sucessão presiden-.bem assim podemos chama- o
sem prejuizo do valor técnico da cial senão depois de 3 de jaaei

rOI paralizando as negociações a
obra-e-foi apresentado pelo dr. :t

Haroldo Paranhos Pederneiras respeito.
------------------------

no 60. Congresso Nacional de
Estradas de Rodagem, última- I ra' ao R;�mente reuni 30 na Capital da - IV

Republica.
Nesse memoravel certame ro

doviario, -em que Santa Catarina
foi distinguida com invejavel e

honrosa colocação,-s. s., figurou Ainda este mês o sr. dr. Ne
como representante barriga-verde, rêu Ramos, ilustre governador do
contribuindo, com sua inteligencia Estado, partirá para a Capital
e pratica adquira através de Íon- da Republica, onde demorará
ga experiencia, grandemente para alguns dias para tratar de rele
o êxito daquele congresso técnico. vantes interesses. que se relacionam

Agrad�cemos a oferta. com a administração catarinense.

RIO, 7-Um vespertino, di
zendo-se devidamente autorizado,
assegura que em consequencia da
instituição da Comissão Mixta
pela maioria Parlamentar, os ele-

o governador
Ns!"'êu Ra
mos

Café e Restf.._�uJante

OlA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA NDEMAIS BARATO SE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Dia
Rua João Pínto n. 27

A'vendd b(�as farmaciasnas

!
Representante:

CAIXA POSTAL 345

Romano M attfoH

CURITIBA PARANA'

_________________________________________________________________________________________________________________________ ,1_' ___
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Do sr. Alfredo Montene- Cumpra-se e publique-se. pelo Povo, incumbido; mas,
gro, prefeito de Bom Retiro, infelizmente, por estarem em

recebemos a seguinte expli- Palacio do Govêrno Mu- minoria, não podem traba-
cação: nicipal de Bom Retiro, em I: lhar em beneficio desta co-

«Em virtude de ter sido, de Dezembro de 1936. muna, que tenho a honra de
por Resolução n. 145, de dirigir.
hoje datada, prorrogado o (ass.) José ./llfredo de Le- Bom Retiro, l' de De-
orçamento de 1936, para o mos Montenegro - Prefeito. zembro de I 936.-(a.) José
exercicio de 1937, cumpre, Cyro Schmidt-Secretário Alfredo de Lemos Montene.
me, tomar público, a Reso- geral. gro, prefeíto.»
lução referida, e bem assim, -0-

-----------

dar mais algumas explica- Como se verifica, pela re-

ções sobre o áto que rnoti- solução supra, a causa de
vou ao Poder Executivo, prorrogação do orçamento,
deste município. a assim pro- é motivada unicamente, por
ceder, como segue: falta da Câmara Municipal,

não ter se manifestado a res-

RESOLUÇÃO N. 145 peito dos requerimentos e

Fui testemunha ocular desta verdade, quando tive ocasião, projetos apresentados pelo
crêio que em 1928 de fazer de uma embaixada que ali Iôra, quan- L imOus ine José Alfredo de Lemos Poder Executivo, causa esta,
do governavam aqueles estados os snrs. José Suassuna e José Au- Montenegro, prefeito do mu- que só posso atribuir ao fá-
gusto, respectivamente, onde senti o contáto daquela gente! exces- 2O2 nicipio de Bom Retiro, no to de 3 Vereadores (que Ia-
sivamente hospitaleira e bôa, onde recebemos, do govêrno e do uso de suas atribuições; zem a maioria) estarem des- Ontem, reassumiu o comando

povo, as mais .inequivocas provas de carinho e acolhimento. ATENDE PELO TE� l'-Considerando que o de a instalação da Câmara, da Fôrç'l Pública do Estado, o

Como é confortador recordar as palavras; proferidas por LEFONE I.a22 artigo 104 da Lei 55, que tratando com grande inte- sr. ceI. Candido dos Reis, que

João Suassuna, num formoso e consubstancial discurso com que nos organiza os municípios diz, resse e unicamente de as- se encontrou afastado motivado
SERIEDADE E CONFORTO I ti

'

saudou. que o prefeito enviará á Câ- suntos que os possam ga- por mo es la.
"

Antes .e depois disto, as duas parcelas da federação sem- Propr: Patroclnlo Vtelra mara, até a primeira quinta- rantir na cassação de meu.
O sr. c�mandante mtenno m�

pre viveram a5S1m. feira de setembro de cada mandato, o que, dado a mi- jor Antonio dos Sa�tos, que VI-

No entretanto, a Assembleia Legislativa, pela sua maioria, �OPiiiiiiiiiriiiiiiiiieiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii!t!!iiioiiiiiiiiiiiiiiiiiidiiiiiiiia� alio. a proposta orçamenta- nha ação dentro das leis, nha exercendo o ��pI�hoso cargo,

ou seja pela corrente que acompanha cégamente o govêrno; essa ria para o exercicio seguin- ainda não fôra conseguido. esperou c�� a oficialidade e. a

mesma maioria quem em Paraíha se refugiou acolhida carinhosa- Feira de Lei .. te. E' louvavel a atitude dos banda militar a chegada do brio-

mente, tanto pelo governo como pela terra de João Pessôa, quan- ., 2'-Considerando que na exmos. srs. presidente, Mar- so oficial no portão d� :ntrada
do se dizia perseguida pelo interventor Mario Câmara, vêm agora PZ I9 e pe- primeira quinta-feira de se- çal Lisbôa e vice-presidente, do quartel, .tendo em ligeiras pa-

retribuir com uma vilania, o gésto de cordial acolhimento que lhe quena tembro, fôra, de acôrdo com Rodolfo João Schmidt, que,
lavras a satisfação de todos os

despensaram aqueles. Esse gésto não é só uma deselegancia moral, a lei, apresentado á Câmara, despreendidarnente, procu- seus. comandados pelo .,resta-
segundo expressou Sá e Benevides, deputado paraíbano, mas sim o projeto de orçamento par a ram dentro da lei, cumprir belecimento do. . �el. Regls, que

uma Ielonia inominavel. RDV.-Servi�o Especia.l. O exercicio de 1937, o qual os seus mandatos, que fôra agradeceu senSibilIzado.

E' falta de fundamento a justificativa que se que! dar da Confo.rme comu.mc.a o pr�sldente orçava a receita e fixava a

ciscunstancia, como primordial, de que, muitas vezes, 85 correspon-
da �elfa de Le!pzIg, tomara a ex- despesa em 106:6000$OOC. Q' •

dencias destinadas, ao municipio iam parar em Paraíba. p�SJÇãO_ da pnma�er� de 1937 3'-Collsiderando que até uem Inven-
o que animou o poder legislativo pôtiguar foi exclusiva- dimensões nu�ca atingidas. Calcu- a presente data, ignora se a tou a tarre Imente desfazer um áto justo e louvavel do interventor de então.

la-se que a feira do ano que vem Câmara tomou conhecimento '

Encarado, pois o fáto sob o aspécto subjetivo ou politico, será quatro vezes maior que em do mesmo bem como de de ama rração
êle é a resultante de uma mentalidade ôca, 19�2 e a procura de �rea de ex- muitos ou'tros projétos já Pa raZep-

posição por IS-I. supenor que em I apresentados. pe I ins?
19�6� A co�strução de dl�ers,os 4' -Considerando que o Um papel muito saliente possúe

---------

p�vllhoe� destinados p�ra a

. mdus-, artigo. 105 da referida lei diz: na aviação modern� a torre de

I-nteg ra 11·5tas tna textil e de máq�mlls ,de cos- -consldera-se prorrogado o amarração para os gigantes do ar

�ura e de lavagem Ja esta plane-, orçamento vigente, se até 30 -os zeppelins. Muitas vezes se

Jad�. Sendo, no entanto, que esses de novembro de cada ano tem perguntado quem o foi que
pavilhões não pod�rão ser acaba- não houver a Câmara, reme- teve essa genial idéia de fazer
dos em tempo, cogita-se �e levan- tido ao prefeito, para publi- ancorar dessa maneira as grandes
tar enormes barracas. M�ls espaço cação, o do ano seguinte». aéro-naves. Contanto que as torres
espera-se de gan�ar amda pela de amarração foram primeiramente

RIO, 8-Na sessão de ôntem da Câmara, o sr. Ascanio remoç�o da exposição do fomento RESO:"VE: usadas nos Estados da América
Tubino, pela ordem, protestou novamente contra 0<; disturbios pra. d.e tunsmo, que re�ularmente. f�n. do Norte e na Inglaterra, durante
ticados pelos integralistas no Rio Grande do Sul, analizando as

ciona durante a Feira de Leipzig, Prorrogar o orçamento de muito se atribuiu esse feliz invento -Realiza-se, hoje, nesta capital,
atividades dos extremistas integralistas alí. . , 1936, que orça a Receita e a engenheiros americanos ou in- com o brilhantismo dos anos an-

O sr. José Müller tentou, varias vezes, perturbar o dis- HAMBURGO--(vla aere�) fixa a Despesa em.. . glêses. Na verdade, porém, o foi teriores, a festividade de Nossa
curso, sendo repelido pelo orador, enquanto que outros atestavam Chegou, ontem procedente do RIO 100:000$000, para o exer- um alemão de nome StriefHer que Senhora da Conceição.
conhecer os processos dos adeptos do integralismo. de Janeiro, fazendo

_

uma vi�jem cicio de 1937_ nem é técnico ou até engenheiro Houve na referida igreja duas
Finalmente, o sr, Ascanio Tubino lêu um telegrama dos excelente e .�m perfeita condlç�es mas sim um artista-pintor.Striefller missas, a primeira ás 7 horas.

academicos democraticos de Porto Alegre, protestando contra a �e navegllblh�ade bélo transatlân- SENHORITA! Acompanhe registrou de 1908 a 1909 cinco com comunhão geral e a segun-
atuação dos integralistas, que outra coisa não fazem alí senão tra- tlco.aéreo-Hmdenburg. a Moda patentes já, que fOJam tambem de- da ás 7 horas, com canticos sa-

zer em constantes sobressaltos a população ordeira do Rio Gran- comprando suas Bolsas e Cintos na positadas nos Estados Unidos, na cros.

de do Sul. Casa Macedon ia .

França e na Inglaterra. Durante A's 1 7 horas. sairá a procis·
O orador teceu longas consideraçõeb, sendo aplaudido. CAFE' BOM SO' NO muitos anos essas patentes não po- são da veneranda imagem de
O presidente declarou que o regimento impede Cjue sob ..JAVA A Casa que mais barato vende diam ser aplicadas até enfim ao Nossa Senhora dá Conceição,

o pretexto de se levantar uma questão de ordem, os deputados Praça 15 de Novembro inventor, graças aos rápidos pro· que fará o itenerário do costu.

façam discursos. Antonio Paschoal 6 TRAJANO 6 gre$'OS na aviação, sorriu a sorte. me.

Mentalidade ôca
Vicente de Souza

O áto do govêrno pôtiguar, promulgando uma resolução
da Assembléia Legislativa, pela qual retira o nome de João Pes
sôa de um município, para restabelecer o nome primitivo de Ale
xandria, repercutiu no Estado e fóra dêle, como um gésto impor
tuno e impatriótico, sintôma da mentalidade ôca do atua] govêrno
de minha terra, sem a noção das cousas superiores, onde a políti
ca não é uma buginganga de interesses pessôais, mas a arte no

bre de elevar os povos ás culminancias do conceito, creando, para
os govêrnos, um ambiente de simpatia e de consideração.

Ele foi mais de que isto, pois o áto importa n'uma afron
ta e numa injustiça.

Sim, porque o nome de João Pessôa representa e sintetisa
uma bandeira desfraldada, debaixo da qual surgiu, vitoriosa" a re

volução de 30, ascenando ao Brasil democratico urna nova estrada,
para as suas realisações de progressos e de alevantamento moral.

São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e todo o

Norte do Brasil prestaram o seu c:ulto de admiração e reconheci
mento ao grande brasileiro, cuja vida Iôra eliminada, pelas mãos

renegadas da maldade e da cobardia.
Todos os Estados da Federação Nacional destacaram,

com o nome do heróe, vilas, cidades e ruas, para perpetuar des
t'arte sua memoria inesquecível, mostrando, ás gerações provindouras,
o gráu de estima de que êle fez jús.

Emquanto isto acontece, o govêrno de minha terra, levado
pela mentalidade mirim de certos legisladores, promulga uma deci
são sem uma finalidade justa e Íouvavel, despertando, êsse áto um

ambiente de protesto, no seio da Assembléia Legislativa Paraíbana.
Paraíba e Rio Grande do Norte sempre viveram como

dois irmãos; mantendo as mesmas tradições politicas, unidos pelos
mesmos sentimentos patrióticos; sofrendo as mesmas contigencias de
correntes dos efeitos das sêcas; animados pelos mesmos objetivos
democraticos; fortalecidos pela mesma fé católica de sua brava gen
te.

FPOLlS, 8-12-36

Os
gaúchos causam sobrem
saltas

Natal
CASA
A CASA

I�A�G��A,.ZETA.
A VOZ DO

Nossa Vida
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Luis d'Acampara
Festeja hoje a sua data ani

versaria natalícia o estimado jo
vem conterrâneo Luís d'Acampo
ra, competente farmaceutico resi
dente nesta cidade.

o v o
FLORIANOPOLIS, Terça-feira, 8 de Dezembro de 1936
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CASSAR O MANDATO

EREM
Faz anos hoje, a exma. sra.

d. Matilde Richard da Cunha,
esposa do se. des, Honario Cu
nha. MUNICIPAL DE

DO PREFEITO
BOM RETIRO

Aniversaria-se hoje o sr. Ma
rio Bittencourt lVtachado.

enzem BH05 H01E

o dirigente daquela edili(:tade� sr. Alfredo
h/lontenegro, expõe judiciosarnenta a ra

zão porque prorrogou o orçarnento de 36
o sr. tenente Newton Boiteux;
a exma. sra. d. Hilàa Gentil

Ribeiro, esposa do sr. Raimundo
l-Jermelino Ribeiro;

a senhorinha Mariazinha Simas;
o sr. Arí Freitas;
a senhorinha Erotides Furtado;
a exma. sra. d. Maria Rama-

lho, esposa do sr. João Ramalho;
a senhorinha Maria da Con

ceição Freitas;
o sr. Elisio Simões.

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Estão se habilitando para ca

sar: dr. Cid Rocha Amaral e

d. Maria Luisa Ocampo Alves,
solteiros e residentes nesta capi
tal.

Comando da
Fôrça PÚ'

blica

Encontra-se em to
das as Farmacias

Religião
Festa de N.S.
da Concei.
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