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RIO, 13 - Os acontecimentos pódem evoluir para uma

grande luta parlamentar. E' que, na bancada constitucionalista, de
São Paulo. cada vez mais pugnaz se vai mostrando a corrente, de
côr democratica, que está promovendo a candidatura do sr. Ar
mando de Sales Oliveira á futura pres'dencia da Republica.

ES5a corrente considera que nada impedirá a renuncia do
governador paulista, para desincompatibilizar-se,

Essa renuncia é esperada, nessa corrente, para qualquer
momento, como elemento de! surpresa, para o meio politico. Então,
é que aparecerá ostensivamente a convocação da Câmara e do Se
nado, para janeiro. Se a corrente paulista' lograr de inicio maioria,
c' rn as muluplas adesões esperadas, de acôrdo com as conversas

�l'Jvida$-- realizar-se-à a convocação, com todas as consequencias e

II anslormações do quar'ro de direção da Camara e do Senado, por
f,u\ as eleições,

Mas, se as circumstancias impuzerem atitud-e dis imulada,
de algu 5 elementos, tudo será encaminhado para a solução da pro-

" ,- ,rrnr:!jll '

Os acontecimentos pOliticos parecem i:;eve�
luir para grande lide f:>arl€?mentar - A bancada
paulista cada vez mais pugnaz se mostra pela
candidatura Armando de Sales Oliveira.

A AZETA
A voz DO POVO Sem quaisquer ligaçô.)s politicas.

ANO

ProprietariO e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
III' I Flcrianopolís, Segunda-feira 14 de Dezembro de 1936 INUMEHO 651

PERDURAM ::n::�::uen
toa e rnusica

o ilustra ca
.al Armando

Ferrazrr gação.

200 escnvães
denunciados

recepcronará, hoje,
a imprensa cata

rinense

proporá a exclusão da
Abissinia da Liga das

Nações
LONDRES, 12�Os rumores sobre o reconhecimento �o

imperio italiano pela Grã�Bretanh'l que ha varios milses es.tão CIr

culando nas esferas politicas de Londres são agora confirmados

por um artigo do «Daily Herald».
O redator diplomatico deste jornal anuncia que estão imi-

nentes as negociações a este respeito.
_. A '

A transformação em consulado geral da legaçao bntalllca
,

em Adis Abeba diz o articulista, seguir-se·á a exclusão da Abis
sinia da Liga da� Nações, motivada pelo fáto de que o delegado
etiope em Genebra não representa v�rtualOlente governo algum;

as atividades comunistas' RDV (Serviço especial)
---------------------_' A coleção de instrumentos
•• de musica que até agora se

Apreendido COpiOSO mate- encontra na Alta Escola de O ilustre casal Armando Ferrial de propd�anda yerme- Musica em aerlim-CharI.ot- raz, que ora hospéda a consagra.BELO HORIZONTE, 12 - Por terem deixado de lha --_ DenunCIou, alem de tenburgo e que é c�:the�lda da ditriz patricia Margarida Lopesremeter á secretaria do Tribunal Regional de Justiça Elei- outros "camaradas", o pro- como uma das mais ricas de Almeida,numa prova de sim.torai a relação dos obitos de pessoas meiores de 18 anos, drio irrY"\ão do J11undCJ, recebeu agora patia para com a imprensa desta
eleitores, ocorridos neste últimos tempos em seus distri-

RIO, 13-Em consequencia OUTROS ADE'PTOS DO um novo lar.
• . capital, rece�cion�rá hoj�, á noite,tos, foram denunciados peIo procurador julio Ferreira de

de denuncias 'levadas á Secção de CRE'DO VERMELHO �u!ll dos m�ls antigos em sua residencia, os jornalistasCarvalho, cêrca de 200 escrivães de Paz. edíãclos de Berhm o Pala '

Segurança Política, vários inves- •

.

.,' _, : catannenses.

tigadores da referida secção, após Submetido a habil interrogato- c�� Kreutz, se ms�aIou defí- A festejada e renomada dises-
trabalhosas diligencias, detiveram, rio, o estudante Cesar confessou nítívamente essa mteressa�- se�se M�r�arida Lopes d� AI·
em sua residencia, á lua ·Itapuo ter ,itios amigos adéptos do cré- te coleção. que conta mal.s �elda, �elaclou a culta p!�téla 80"
n. 29, no hairro do Pedregulho, do vermelho, teodo apontado al- de 3.600 Instrumentos de di- tianopolitane, co� sua.noitada de
o estudante de engenharia Cesar guns deles á policia inclusive um

ferentes épocas. arte, de sexta-Ieira última, empol
Ferreira Alves, apreendendo alí seu irmão de nome 'Orlando Fer- Dez gr�ndes salas enche� g�ndo sobremaneira ,pela esplen
grande cópia de material dr. pro- reira Alves, engenheiro construtor. esses objétos entre .os q.uals dlda expressão no. dl.zer poesias.
paganda extremista, livros, bole- E'.IP virtude dê.sa confissão, já alguns dum valor ínestíma- Atendendo aos msrstentes e 1Iô-

tins, carias. carimbos. doeumen- foram efetuadas outr.as tantas pri- vel.. frego. spêlos Margarida apresen-
tos relativos á Aliança Nacional s�es, contando"'le. entre elas ' a do 'Ali.eneontralD"Se-por exem- ':'.sH, novllOlellte, quarta..feira-
Libertadora, etc. engenheiro Orlando, e.perudo a pio, instrumentos que foram próxilDa, ao povo da nossa terra,BERLIM, 12 - Os jornais publicam, com titulos

policia levar a efeito as demais, tocados pel�$ , grandes mes- dando-Ihes, assim, o grato ensejosensacionai�, um, telegrama de 9dessa, no qual se diz
INJURIAS AO PRESIDENTE dentro de pouco tempo.

tres d� outrora ccmójehann e imenso prazer de ouvi-Ia e aplau-
que a Russia vai aumentar consideravelmente as suas re- DA REPUBLICA Sebastião Bach, Mozart e di.la.
messas de material de guerra para a Espanha. outros. 'f ambem as flautas �------------

Segundo diz o (lAngriff», o judaismo, que é ornes-
, F.oi apreendida, . t.ambem um.a CAFi'ABOVM SAD' NO do rei da Prussia, Frederico Air'rans Fla-

'

mo que o comunismo, prepara-se para se lançar como um d d d � o Grande, contem essa co- •

tigre sobre a Europa Ocidental. Em conseq��ncia da in- copia a carta mgr a ao rre.sl- Praça 15 de Novembro leção. rlaRopolis
tervenção sovietica na Esnanha, a guerra CIVil espanhola

dente Roo�evelt, da Re�ubllca I Antonio Paschoal Uma das maiores curiosit norte americana, por ocasião de "A I
.

deve ser considerada como um verdadeiro rompimento con- dades apresenta-se naquele .

pós ong.as e minu.nciosas pes."sua recente visita a este país es- d Atra as potencias estranjeiras. �ntretanto, as grandes po- crita em inglês e assinada peÍo V d
conjunto de instrumentos que qFulzas que aio a contmuam.a Ir

tencias da Europa e da Amenca nada fazem para evitar comandante Sisson, atualmente í a Escalar pertenciam no começo doi
rance não ,tem· mais esperança de

este enorme perigo. '

prêso na Casa de Detenção cujo século XVI, aos, naquele encontrar VIVOS jean Mermol e

O jornal conclue afirmando que a Alemanha nunca d
'.

R r . tempo tradicionais «Flautis- os seus companheiros heróicos.
t' t- orno agora graças ao seu exército: teôr, segull o consta, contém m- .ea izou-se sabado, no Ínsti-

tas urbanos» urna banda de A bandeira da companhia,em 10-se sen lU ao segurac, .

jurias e dillamações á pessoa do tuto de Educação de Floriano- '

d I
O músicos meia militarisada. as as esca liS, agencias e avisos

presidente . etuiio Vargas, assim polis, a festa de encerramento ào O museu será neste ano será hasteada & meio mastro a
como á sua administração. ano letivo de 1936, do Grupo ainda franqueado ao público. part�r de II de dezembro para

DeseJ·a constru i r Escolar «Dias Velho», tendo ser IçadA nqvsmente segunda-feiracomparecido várias autoridades. Apresenta me- dia 21 ás 10,40 gmt. hora cor-

Ih é .?
Em nome dos seus colegas respondente a última emissão ra-Falta- e por m capital. falou a aluna Oscarina Capela. Ihoras diotelegrá6ta do "Croix Du Sud".Procure fechar um contrato -No Grupo Escolar "José O estado de A Air France péde & cadaco.m a E�DECS que finan- Boiteux", do vizinho distrito de d I bá t ã P· X I um os seus co a oradores, nestaciar sua cons r�ç o para João Pessôa, inaugurou-se, sába- 10

dpagamentos módlc�s cada do, a exposição escolar, sendo
ata e hora, de elevar o seu pen-

mês,. concorrendo ainda aos apr�sentados maanificos trabalhos CIDADE DO VATICANO, samento. á memóri,.. dos hom��s
t e

13 O P p' XI I t que saCrificaram a Vida pela glorl1sor elOS.
. confeccionrados pelas alunas dêsse -h .

apa 10t ev:nt ou- e Irandeza das azas francêsas co.Procure SergIO Araújo: estabelecimento de eosino prima se 0le, como acon eceu uo em, t b IHotel Oloria. Apart. 117 para assistir á missa celebrada m� &m em � o pro�resso da
riO.

I
.

d V· aViação comerciai mundial
Ontem, com uma festa de pe o camareiro secreto o ah- •

programa caprichosamente orga-
caalo.

.,.
AIRFRANS PARIS"

niZldo, encerrou-se, nêsse esta- O. professor Aml�t� Mllam
No dia de amanhã, entram os btlecimerato, o ano letivo de examinou o sumo ponhflce, tendo -Péde-nos o aeente dessa Com

professôres e aluno! dos estabe- 1936. constatado q�e o leu estado me- panhia, nesta praça, para comuni-
lecimento!l de ensino do nosso Da direção do Grupo Eaco- Ihora progressivamente. carmos ao público que o serviço não

Estado, no gôzo das férias do lar Arquidiocesano "São José", sofrerá alteração algum" com re-

corrente ano' letivo. desta cllpital, recebemos gentil A
·

h
fereneia á rapidês e horário de

·\.pós oito mêses de trabalho convite para assistirmos a festa cam I n O dO marcha dos aparelhos transatlân-
em pról da alfabetização DO nosso do encerramento das aulal no Bras i I ticos.

povo, o professorado barriga- ano letivo corrente, que se rea-

verde-que abnegadamente vem lizará, hoje, ás 19,30 horas. a avlado!"'s
D.cumprindo a árdua missão de -Do diretor e corpo docente

, h/laryse lapen••do
ensinar-tem, de 15 de dezembro do Orupo Escolar Professor Wen

.

O dr. Secretário da Segurar.-
a 15 de fevereiro de 1937, as ceslau Bueno, da Pcllhoça, rece- MARSELHA, 13-A aVia- .ça Pública assinou sabado •

f b f d d M B·'
" per

suas érias, para, então, prosse- f'mos convite para a esta e ora aryse. aSl�e, que. esta taria dispensando o cap. Mimoso
guir com o mesmo z�lo e amôr encerramento do ano letivo, que tentando um rald a Amenca do Ruiz das funções de Ch f ci '

na patriotica causa de combater se efetuará, amanha. Sul, chegou a's 2,45 da tarde, Investigações daquêle d:;ar\::
o analfabetismo, SÔmo8 aratos peJa sentileza, prQçdente do Oclf. �C:Dto roliç���

o judaismo
vaí lançar-se con

tra a Europa

Jóvens catarinenses
completam cursos supe
riores em Porta Alegre

POftTO ALEGRE-12-Com a colação de gráu, a

Facuidade de Medicina encerrou os trabalhos escolares do ano leti
vo na Universidade�

° Estado de Santa Catarina está, assim, representado nos

trêg cursos: de Medicina--Valter Fernandes, Aristoteles Valtrich,
JoãO Antunes e José Martins; de Direito:-Belisario Ramos Costa
e João Ribas e de Farmacia-Milton Costa Carv.alho.

o govêrno britânic_' Férias

'�-------------�" '\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Triste estatistica
------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------

269 mortos 1287 feridos eme
CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

Ernidio Cardoso
Junior

Propr: Patroclnlo Vfelra

Guarda-I ivros

Limousine

202
Defesas fiscais em

geral

ATENDE PELO TE�
LEFONE 1.222
SERIEDADE E CONFORTO

Residencia:
HOTEL MAJESTIC

Brindes "Ouaraina"
HABILITAi-VOS

O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á
ru 1 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 rdriados. I

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixe.m de ir ao vispora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe' agradará
Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

Emprera Nacional Construtora S. A.
.

dos Estados do Sul
Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan

do-lhes mil venturas nas festas de NATAL e AN0 NOVO.
·E faz lembrar que resolveu iniciar seus negocios nesta cida

de, proporcionando assim a oporlunidade de V. S. se tor

nar proprietario de sua casa ·propria, sem sofre modifica

çlo Das suas economias,-Com prestações de 5$ e 10$000
poderá V; S. ser proprietario de um rico bangaló a ser

construido onde desejar.-Aproveite a felicidade que sempre
traz a entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECS"

para construção de sua casa. - Procurem Sergio Araujo,
., Ht'jr!.Jl·t··117 .i

prnv.sor!�H)).p:�"r(.\ no ..
t) � \.) �.t'·�, ;');.18r -. \'< \I"'�, ".

� ,t

t

II ,.Jr':t;!.;. '_'.._ {;<.};-' .•
_

f .' n�(

tenham grande co�hecimento na praça.

b., hadores

•

Jockey Club Florianopolís
o mais elagante centro de diversões fami

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e 'estránjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJANO. IO-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

.

I'
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FL.ORIANOPOL1.IS

Blurnenau - .Joinville - São Francisoo - Lagl,Jna -

Mostruario permanecte erT.l Cruzeiro do Sul

Secção de 5ec980 de

Filiaes
l\/latri2::
em: _ages

Secção (:;je
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara terno. fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneiiciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para offícínas rrféthanicas
Tapetes e trill10s Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e [anellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, Moto�f.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talho- electricos
Sabonetes e Perfumarías res Material em geral para transmissões: LO'I
.\lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

Çortinas e Ccrtlnados Tintas a oleo e esmaltes '')leos e graxas lubríücantes
tG81has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Camínhêes FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimlcos e pharmaceutícos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER ..

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Naoional de I'-Iave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max.. �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria' _. Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�P'A..VAY.à.VIA.��Ãr� _à'VA..VA.vÂVÂ�1

:...:: Dr. Renato=
==Barbosa:=

G���.��""-- _- --
.......::.� J-.ii�"�':_"•••��. ADVOGADO

�••_.J.R.8�_ tIf!ll. .�--.*".D. Rua Trajano, 21(sob.)
� • �.. U ��-.-.. U Fone 1325-Ater.de cha..

I Companhia "Aliança da Bahía"i �aclOS
para o interior, I

•
FUNDADA EM 1870·

• Dr. Aderbal R. I
I - I da Silva

: Seguros Terrestres e Maritimos : RuaC��:.v�����10(sob.
=: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II Fones 1631 e

129_0 I
• CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 L_

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABILIDADES ASSUM[DAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM i 935 4.280:552$970

LO.JAS

<3 A 1« c:� I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'}'RICOLINES--XADRESES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren --- COr'l firm•.:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa,., �onfecção
.

de carnlsas, calças, etc.
Ap,enteaf Sub-Agentes 8 Reguladores de:Avarlal em todol OI Eltadol I Linhas para bordar.

":0 Brasil, no Uruguai e nal principais praçal eltrangelrll. Partos - Molestias de
Senhoras e Roupões de banho

'IAgentes em Florlanopol is : Molestías de crianças (Melhores queoOi estranjeiros)

��._
Campos Lobo & Cía.

i'-
Diretor da Maternldadll FUNDIÇÃO: - SINOS DE BR.ONZE, maquinas de

U'
- Medloo do HOlpltal forragem, fabf1�ação de maquinas

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postat 19 em geral, (agrícolas e industriais)
• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA (Curso de especializaçl' em +-rnolnhos de fubá, arados, businas
• • molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

• Escritórios em Laguna e Itajahí _ Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE P�ÇAS SOB MODELO
" • até ás 8 112 dá manhã
" Sub-Agentes em Blumenau e Lages ., e á tarde=- Consultotio:

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
• • ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo Mararlhão
'••••aGO ---r--.----- ------- iiiíiiiiiI"__- iiiii�.�A�JOiiiiiÃiiiiiOiiiiiP..INiiTOiii-;iiN·i;io5�AiiiNiíiDf\iiR�TiiEiiiRR�EiiOiliiiiiiii�

Atentae bem I
•

• •

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

-

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
ti

Federal e possue a carta patente n. 112
•

Advogados
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

t61 io de advogada á rua

Vlsconue de Ouro Preto

FOrm idave is lortelol proprlol, tr.. VIZII
por IImana, todal aI segun
daa, 1er,al e slxtat-telral,

Extração com globol di crlltal.

A f .. 1á�, a':-f'l� tlIU. d
_ honestldadl, poit, OI lar

teln aiu p"••ncladol pilo povo.

n. 70. - PhOJ\P� 1277.

l:aiX 1 Postal, 110. _I

Indica:

I

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlea médica di crlan-
9al e adultol

LABORATORIO DE
ANALISES CLI NICAS

....:.. . _ "b"

• Dr. Pedro de Moura Ferro

i! Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobraão

I Telephone n' 1548 I

1ft &VC

IDr.. Ricardol
Gottsrnenn

Médicos

Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nümberg, (P.\Jlessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeolalllla em olrurgla

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

operações de plastica

Comultas diariamente aas
4 ás 6 heras

Consultorio: Rua' João
_

Pinto n: 13

FONE-1595
ResiJência: Rua' Visconde

de Ouro Preto! n' 57�

FONE-1524

•
Dr. Carlos Corrêa

CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. 18 das I O ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

REf IDENCIA- Rua Este- CLINICA GERAL

I
ves Junior N. 26 Vias Urinarias-Hemonoides

. TELEF. 1.131 ..
Consultas:

-
.

--- das 13 ,ás 16 horas
Deseja concerta o Pela manhã:
seu rádio? Procure o com hora marcada
sr. Bouzon, á rua Padre Consult.-R. joio Pinto, 13

Míguelínho, que será plena-I 1_el_ef_on_e._15_9_5_,
mente satisf�H:o.

'II Dr. M ig'-:lel
·Boabald

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A fOAZETA - F'lorianopolis, 14-12-936
----------------------------�--------

JOR E VI
PROCLAMACO, ONTEM, �EI DA
INGLATERRA,CA IRLANDA E OOS
COMINloa BRITANICOS

o novo rei será hoje
proclaD\ado

LOND�ES, 11 -o Conselho reuniu-se, hoje pela ma

I hã, fixando ddinitivamcnte, para amanhã ás 1 I horas, a soleni
dAde da proclamação dI) novo rei, a qual terá lugar, ás 15 horas,
no Palacio de Saint James.

A seguir, 11 proclamação será lida no Charing Cross Tem
Ile Bar Royal Exd:a'lge.

LONDRES, 11 - A Câmara dos Comuns aprovou em

s gunda discurssão o BILL de abdicação de Eduardo VIlI, por
.çu j contra CInCO vctr s.

LONDRE8, 11 - A senhora E. Rogers", que hospeda a

s n'iora Simpson em Canes. insiste em afirmar que Walli passara'
ali o Natal.

Assim como Brownlow, a senhora Regeis declara que o

rei EJudrJo não vira' a' Canes, nem a qualquer ponto da Riviera,
presumindo-se, assim, que Eduardo pretenda seguir de avião para
a Suiça, onde passara' a primeira parte de seu exilio voluntario.
-05 dgnatorios da Côrte de Saint James confirmaram aos joma
listas que o Duque de York ascendera' ao trono com o nome de

Jorge VI.

OS termos da proclamação
LONDRES-12-A proclamação do advento do rei Jor

ge VI lida no palácio de St. James e no Royal Exchange é a se

guinte:
«Por instrumento de abdicação datado de dez de dezembro,

Sua Ex-Majestade, Eduardo VIII declarou a sua resolução irrevoga
vel de renunciar ao trôno para si e seus descendentes. O instrumen
to de abdicação entra agora em vigôr e a corôa imperial da Grã
Bretanha, da Irlanda e de todos QS Dominios passa, de direito para
o alto e poderoso principe Alberto Frederico Artur Jorge.

Por êsse motivo, nós. senhores espintuais e temporais deste
Reino. assistidos dos membros do Conselho Privado de Sua Ex·

Majestade e de muitos outros gentilhomens, do lord Maior e dos
conselheiros e cidadãos de Londres, publicamos e proclamamos em

consenso unânime que o alto e poderoso principe Jorge se torna nos

so único soberano legal-Jorge VI, por graças de Deus, rei da Grã
Bretanha, da Irlanda, dos Domin'os Brit�nicos de além-mar. defensor
da fé e imperador das Indias, a quem devemos fidelidade, constante
obediencia e toda a nossa afeição humilde e sincéra.

Implorámos a Deus, por graças de quem reinam os reis e

es rainhas, que abençõe o n05SO principe real J.)rge VI e que faça
com que o seu reinado dure longos e feli.zes anos.

Palacio de St. James, aos doze dias de dezembro do ano

de Nosso Senhor de 1936. Deus proteja o rei».

o que se inf6rrna' sôbre a

sra.Wally Simpson
CANES 1 3-A senhora Wally Simpson apareceu hoje

abatida, como dominada pela idéia da magnitude do sacrificio

feito pelo ex-rei Eduardo, renunciando ao trôno, por ela.

Os que com ela moram na vila do sr. Herman Roger�,
afirmam que ela suporta com farça � dura prova a. que é submeti

da: no entanto todos ficaram impreseionados pelos sintomas de uma

profunda ternura c1l1Camente evidenciad.a pela atitude sile,n�iosa as

sumida ôntem, á noite, �ela se�hora Slmps�n, duran�� vanas ho.ras
depois de ter ouvido pelo radio, a dramahca e patética despedida
de Eduardo de Windsor de seu povo.

Nunca como ôntem á noite, quando ouviu o ex-rei Eduar-

'do declarar ao' mundo que não podia continuar a reinar sem a

mulher que emava, esteve a senhora S�mpson tão perto de perder a

sua magnifica calma e compostura. Ho�e ela permaneceu encerraria

em seu quarto, até muito tempo depois do almoço, sem �u�rer
falar com ningue:m, sem dtixar-se tentar pelas. belezas da �lVlera
resplandescente no primeiro dia de sól deste mverno. O discurso

do príncipe Eduardo teve o efeito d� comovê-la pr?fundame."nte,
assim como a todos os hospedes da VIla. Ootem, á noite, todos es

tiveram durante muito tempo, imoveis e silenciosos, �ent�dos em re

dor do aparelho de radio. A senhora Wally pela. pnrneira vez, pa'

receu incapaz de sorrir, e nem ela nem seus armgos puderam pro-

nunciar uma única palavra. .'

LONDRES. 13 -Na ausencia do embaixador Re�ls de

Oliveira, que se acha presentemente no Brasil em.gaso de h�ença,
o sr, Caio de Mélo Franco encarregado de negocies do Brasil. a�
sinou, no palacio de Rubkingham, o livro de registro dos cumpn-

mentos ao rei Jorge VI.
O sr, Caio de Mélo Franco enviou aos novos soberanos

as felicitações do govêrno do Brasil pelo seu advento ao trêno,

VIENA, 13-Segundo noticias não confirmadas o ex-rei

Eduardo deverá chegar amanhã, á tarde, a Viena. Acre5centa�
as mesmas noticias que a senho!a. �jmp50n dei ia ter chegado hoje
D Aus�ia.
"'"

Renascirnen"
toAgricola do
Estado do

Rio
(Serviço de Imprensa do De

partamento de Propaganda). Apre
ciando-se a produção Agricola
do Estado do Rio, verifica-se
de acôrdo eom a apuração leva
da a deito pelos serviços técni
cos do seu Departamento de E�-
tatistica e Publicidade, os seguin- �����������������������Ites e promisscres dados:

.i'�o interregno que decorre de
1927 a 1931, encontra-se uma

média de producão agricola re

presentada em 1.043. 795 tone

ladas, num valor de......
392.459.UOO$: em 1935, dada
a crse caleeira, êsse volume de
produção apezar de registrar uma

diferença para mais sabre os anos

anteriores, o seu valor decaíu
pala 377.936:000$: daí por di- 6 - Tiradentes 6
ante, esse valor, foi sempre su- --------•••••=�������.ii•.�.:.ii.. r=Oi.-=O.'bindo, sendo que em 1933. ..
para uma produção de . . . . .• C d MP' d· t (I1.233.505 toneladas o valor aI· • r e í to· ·u t u o

.

r e I a I.:cançado foi de 402.827.000$:. ..
em 1934 a produção atingiu um ., •volume de 1.283.324 toneladas ti
num valor de 424.693:000$;
em 1935, continúa o aumento
da produção que chega a ....

1.206.447 toneladas para um

valor de 407.072.000$; e, final
mente, em 1936, para um volu-
me de )'232.909 toneladas a es

timativa do seu valor acusa • .

441.208:000$.
Como ficou evidenciado, con

quanto ainda não te rminado o •
ano de 1936, tanto o volume
como o valor d" produção agri-
cola ultrapassarão os montantes
dos anos anteriores, revelando,
dêsse modo, as possibilidades eco

nomicas do Estado.
A logica dos numeros está

demonstrando que o Estado do
Rio atravessa uma fáse de re

nascimento agricola verdadeira
Mente animadora.

10:000$000
E' O custo das modernas

casinhas que oferecemos men
salmente aos felizardos que
se inscreverem em nossos

planos.i--npenas 5$000 por Imês. .

I
Procurem-e-Sergio Araújo:'

Hotel Gloria: Apart. 11 7.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE �DEP()SITOS

.

I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

c{e Limitada 5'1 -, ala.
C{C. Avísol'revícô't. ala.
Prazo Fixo S·l. ala.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pascboal

•

-o

Cervejas! Cervejas!
Só as fabricadas com a crístallna agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Preâiléta, Du
pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21. :Carionill !

AI tatate da Mod a

Café e Restaurante

DI·A"

: h(Qty\ JU i_ _ LC4 ill A.I44(,( 4# ,< 14, 4 t 1ª!L'4 ),. ,.
,

- -.:

._,

EM FLORIANOPOLIS E A CASA' mDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Dia

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUe;; PI='E
DIAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas SOCIedades porque:

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

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicamente sObre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N, 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

• Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na I
.

II CREDITO MUTUO PREDIAL
.

...... .oe •••••".

Alegrai o vosso lar,
,

no dia em que os vossos'ftlhcs expandem.

se [ubllosamente
DEVEIS I R A'

._

ADQUIRIR B-RINQUEDOS.

o mais 8'bundante. e variado stock de

brinq\o;;le.çI·os e enfeites,:peara -NATAL l.

Trajan. • 8

I
,
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A. pretensão da União Soviética, para que a Comissão de
I Passou, ontem, a data amver-Neutralidade Londrina determinasse o bloqueio de Portuga por uni- 'd'

"

d d d dras i IA f A d I sana a interessante menma Jal-a es as esqua ras mg esa e rancesa, cor, espon e p enamente aos
,

f"lh d J b l C d.

d d M d d rmra I a o sr, o e ar 050

!mpuô entes meto °ds c�m que oscov� não tem ces�a o e lprocllrar funcionario da C, N, N. Cos: B� I NDES CARTAZES
. Semana de gra rid eirnp r a sua vonta e ; s outras potencias e consegun mão ivre na ,� IEspanha para os negros planos que tem em vista. terra. á HA GAZETA" "DO D IA atividade politica

Portugal, acusado por Litwinow-Wallach-Finkelstein de fornecer fiZERAm AH05 OHTEm A importante firma Carlos CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 I RIO 13 - Espera-se que a

material de guerra aos nacionalistas espanhóis, escolheu de boa con- Hoepck S.A., desta praça, horas, um filme sentimental-Lá- próxima semana será de grande
a senhorinha Hilda Ataide, til d f r

'

d hciencia o unico caminho que lhe cumpria, declarando-se pronto a teve a gen I eza e o erece -

gnmas e ornem. atividade politica.filha do sr. Bento Ataide; nA t t D" n CINE ROYAL 7 30 h Nadmitir nos seus portos comissões especiais de fiscalização, supusto, L' C Ih
nos pon amen os iartos

, ás , "o� �O sr. Cardoso de Mélo 1 eto,
.

I f
-

d E h a exma. sra. ursa arva o 1 937 S h d do L I f
'

d Smuito natura mente, que o mesmo se aça nos portos a span a dO' para. ras, on o oura , com 1 ran que OI ôntem, e avião a ão
sposa o sr. de. rlando Costa; D C' S C H \1' II F h W'llainda em poder do Governo Vermelho. e

- a Ia. ouza ruz, por drvey, vv i y eitsc e I Y Paulo. estará de regresso terça-
Não podia fazer-se uma proposta mais honesta. E'AZEm nH05 HOJE intermedio da Agencia nesta Forst. feira. "Por outro lado. já se en-

Para a politica judo-bolchevista o principal não é, [,orém, ho- d M
.

A M I capital, foi-�os enviadas ar- lfl.C1NE ODEON, o lider, Ioca- contram, no Rio o leader do P.
nestidade, mas sim atribuir a outrem os delitos e atentados que cí- .8 exma. sSra.

. a�la 'd
e -

tisticas folhinhas para 1937. liza, ás 7,30 horas-CaiJitão R. P., eo sr , João Carlos Mecha-
,

'I I' quiades de ou la vmva o sr. G t s BI d E I F OI' hmcamente comete, sem respeito a gum pe os compromissos que assume.
O

'

MI' d' d S .

ra O 00, com rro lin, ivia do, leader liberal gauc o.

Ao mesmo tempo que em Londres era apresentada a queixa

\
tavio

h
e �ha E� t tlhza, d ---:----------\ de Haviland e Lionel Atwill.

Ha 16 �"anassoviética, chegavam á Espanha dezenas e dezenas de aviões de com- B sen An 'd
u a, I a o

....

bate e grandes quantidades de material de�guerra de origem russa;
sr. ento tal e;d C 'I' P II

Licenciado violava correspo-f
.

d f"
, ,

d G a exma. sra. • eCI la orto
FIana-se coman ar por o ictais russos as tropas o overno verme-, G .. f ld d J - R O sr. prefeito de oriano- dencíaIh' I 'f I' " di id d I run e esposa o sr, oao

o e prancavam-se naque e 10 e IZ pais mau itas atroei a es, eva-
G ., f ld, polis, tendo em vista o re- S. PAULO, 11 _ O car-das a cabe pela população incitada rOi gentes vindos do «paraiso> run e

I
.

'AI' filh lt d da inspeção de saú
'ét'

os
o ga ante menino ratar, I o

su a o -

teíro José da Silva confessou
sova ico.

d A '1' P I' d
. de a que loi submetido, o, Di- que ha 16 anos vinha vio-O que Moscovo quer, é intervir na Espanha ainda mais aber- o sr, ti 10 o I, o comercio

d.... d M )
f f I d desta praça Encontr�-se em to-

retor a. azen a umcrpar, lando correspondencias.lalén:tamente do que até hoje tem eito, e aze- o tão epressa quanto' .... Osvaldo de Pa,ssosA !\1acbad?, de praticar vários furtos em
possível, porque os negocios dos vermelhos Vão: dia a dia, de mal a l'HEC5F1m UH5 das as Farmacias concedo-lhe seis meses de 11- pensões onde í'esídia,
peor, ameaçando desabar a ponte que deve conduzir da Espanha á

cenç�, com ordenado.
DI.França, para a revolução comunista neste país e com ela as esperan- Elpidio Barbosa Tte. ceI. Antonio Gaia e enacla

. .

d Ih
-

d S iét d R b d d G Viajou, sabado, para Curitiba, O Walter :IJ
ças propnas, e aIO a porque os ve os amigos os OVI es ca a vez egressou, sa a o, e a.;par, r.' Es pra:Cu•� m
desejam mais ver-se livres de um aliado, cuja atividade e cujas as- onde fôra a serviço publico, o

o sr. tenente coronel Antonio Fernandes � SillI

piraçôes apenas têm tido por mira o chaos na Europa. sr, Elpidio Barbosa, sub-diretor Gaia, que, por algum tempo, Colou gráu em medicina, na de Araranguá
A

.

dei d d L "f" d d D d Ed exerceu o comando da Guarniçãoeste respeito, não eixa e ser everas sigm icanva uma e- o epartarnento e ucação, Faculdade de Porto Alegre, saba- Assumiu o cargo de delegado
I

.

I
. , .

d C I' b '"
.

A Federal neste Estado.c aração, feita pe o antigo rmmstro as o ornas ntamcas, mery. do, o nosso jovem e talentoso especial de. Araranguá, para o

que em Oxford se expressou nos termos seguintes: SáV10 Seco. De São Francisco, onde é es- conterrâneo dr. Walter Fernan - qual foi recentemente nomeado
«Pârtilho o ponto de vista ale-não, pelo qual a Russia, em face �steve, saba�lo, em Flonano-

criturario da Alfandega, seguiu des, que obteve, em todos os pelo Governo do Estado, o te-
dos seus interesses na Asia Oriental e Central, jámais poderá ser nm p�hs o sr. Savio �eco, chefe da

o sr, Pequilo Capela. anos. notas brilhantes. nente Osmar Romão da Silva.
���.�o������. E���afu�����emI��a. ����������������������������������
(ôr levada a abandonar a Russia Soviética, não haverá paz na Eu-

Miguel Leal A rna IdoMaranh aNoropa,» Regressou, sabado, do Rio de
Pt. isto acrescentou Amery ser preciso separar definitivamente

Janeiro. onde íôra assistir a cv-
a 'Russill da nação do continente européu. M..i\t( .

locação de gráu de seu filho Leo-
R J

-

p. t 5 tberto, o capitalista Miguel da Ua oaa In o n. , e r r.eo

I
Silva Leal.

CAIXA POSTAL N· 45
Otávio Rauen (PHONE 1346

Encontra-se em Florianopolis TELE
o abastado comerciante sr. o«. ( GRAl\lMA "A Igodão"
vio Xavier Rauen, presidente da F I O r II a n o p o I Ii SConfederação dos Prod.itores de
Matte.

Na qualifjade de exclusivo Repre"
sentante de fabricantes e exportado-.
ree, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag�ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

Sacaria de aniagem e de algodão, para café, arro'!., assucar, farinha,
fecula, herva·mate, etc., de PERNAMBUCO.

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fins, da BAHIA.

Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens e malharias, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca "WALKYI1IA", de S. PAU:"'O.

Atoalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA

INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU.

Natal
CASA· MACEOONIA
c SA QUE MAIS BARATO VENDE

e

- -"

O .cumule '--d"-a "o-usadia Nossa�da
AHIVER5ARla5

Casa das Passaras

GRANDE VARlEDADE e novidades de passaros
nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CO!'lSELHEIRO
MAFRA N. 78

Faça V. S. uma vísita, sem compromisso,
afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS,

-Do Rio de Janeiro chega
ram, ôntem, os estudantes Abe
lardo e Lauro Rupp.

N 'L d G t
- Chegou, ontem, de São

ão uja a oportu- A aze a Paulo a senhorinha Ivete Trom-
nidade

Desportiva powsky Taulois.
,

Procure fazer um contrato • -,Chegou, ont�m, �o .RIO de

com a ENDECS para gosar I
Redator:Acloll de Vasconcelos Janeiro, o sr, M?�lf Ohveua, alu-

O confôrto de umà moderna .
no da Escol� MIlitar

..
casa q.ue oferecemos mensal� _

BOX
_

-De lVllna,s Gera�s chegou,
t'

. No campo da Federaçao Ca� ontem, o estuaante Nlcanor Bor-
men e. .

d D I' I' d SProcure o Diretor no Hctel tannense e esportos, rea Izar�m� to UZZI e ouza.

OI' a t o 117 se, ontem, á tarde, com crescido - De Santos chegou, ontem,ona-ap r. n . .

número de assistentes, duas lutas o sr. Francisco Grilla.

A de «box» entre Carminatti x tJu- -Da Capital Federal regres-LUGAM�SE quartos, tra�
ma e OE.car Schuler x José Luís. sou, ontem, o sr. Jaime Linha-

tu pelo fone., J .436 A lide, encarniç�da sempre, res, funcionario da firma Carlos

Prorrogação te�min�u com a .vi.toria de Car- Hoepcke S. A.
mmattl tendo deSistido o amador

dos trabalhos da Numa, o mesmo acontecendo com
OUTR05 PARTEm

" Câmara Oscllr Schuler, que venceu José
Luís.

Jorn. Oslim Costa
Viajou, sabado, para a Capi

tal Federal, a serviço deste dia
rio, o sr. Oslin Costa, redator
secretario de fi Gazeta.

CeI. Otavio Ferreira
Viajou, sabado, para o Rio

de Janeiro, o sr. cei. Otavio
Ferreira.

RlO� } I-Noticia um ves- p
A

pertino, que o sr. Pedro resa nD.8-
Aleixo, na impossibilidade mente
de evitar a convocação da

•

Câmara dos Deputados, re- a senhora Eugenia
quererá oportunamente, o'· Alvaro Moreyra
adiamento da convocação, RIO, 11 - A senhora Eu�

-

para l' de abril. genia Moreyra, esposa do
Foi noticiado que sendo escritor Alvaro Moreyra, foi Zenon Pereira Leite

aprovada a prorrogação das prêsa e recolhida. á Casa de S�guiu, ontem, para o Rio de
sessões da Câmara dos De- Detenção, a requerimento do Jmeiro, o sr. Zenon Pereira Lei
putados, os srs. Raul de Bit- procurador criminal, acusada te, inspetor da Aifandega desta
te;ncourt, Pedro Vergara, Pra- de atividades extremistas, capital.
do Kelli, Pedro Cal�on e devendo aguardar prêsa o -Para São Paulo viajou, on

Barreto Pinto, lançarão um processo que lhe será mo� tem, o sr. Carlos Berenhausen,
manifesto á Nação, o qual vida de acôrdo com a Lei funcionario da firma Carlos Hoep-
já está redigido. de Segurança Nacional. cke S. A.

A GA-ZET�A
��A���V��O��Z��--�O· p O V O

-

FLORIANOPOLIS ,�egunda-feira} �4deDezembro de 1936

�

Sinos, machinas agricolas e industriaes, buzinas para carretas, etc., da

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).
Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor

tadoras, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE,- PARAlIYBA, PER�

NAMBUCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Camisas de tricot, de BRUSQUE.
Madeiras aparelhadas. de - RIO DO SUL

Cimento belga, (para importação) Vidros b�lgas, (para importação)

Compra aos melhores preços:
TACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para as tecelagens

Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MA.LHA.RIAS

- .-- ---

BRINQUEDOS, BRINQUEDOS e mais brinquedos
Os mais lindas artigos para presentes enCfJlf\trai�I·�e na

T�A_JANO

I
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