
N� Tribunal Regional
-feitos dependern
40.000 que estão

A

uma informação e que, aproveiRIO, 16 - ��a sessão de ontem do Senado, foi aprovado, tando-a, tenhas tido tanto prazer.
em I'a discussão> o projéto que reconhece o direito dos diplo- Vi o teu entusiasmo.
rTli'l,:hs pelo extinto Instituto Politécnico de FlorianopoJis. Soubeste apreciar devidamen-

Foi autor do referido projéto, o senador Artur Costa, da te a irmã de Afonso Lopes de
representação catarioense. I d flh d F I J O papel moeda em

Colaboração
,����������������������

1-\ mei a, a i a e i into e u-
I- lia Lopes de Almeida, a escritora fem i n � na

Sua S 11111 _. -A P que .tanto admiramos. Agora ������������������������. IIn IIIaGe o apa mesmo emprestei. «Eles e elas»

abenç'" a Arquidiocê,"U a uma senhora inglêsa que ficou

_III abismada que um livro de atua-

se ue Flori_Dopoll's lidades como sabem ser os de
crônicas, escrito ha quasi 30 anos,
ainda esteja tão dos dias de ho-

Com O segundo "Bilhete"
que publicamos hoje, subs
crito por Isabel, pseudonimo
de talentosa senhorinha cata-

ATINGIU, EM 30 DE NOVEMBRO, A ELEVADA CI- rinense, i�iciamos, ass}m, a

FRA DE 3.919 MIL CONTOS DE RE'IS colaboraçao daquela inteh-

je. gente coestaduana para a

Ora, não precisas ficar assim RIO, 16 _ O papel moeda fiduciario, em curso forçado, «A Gazeta.»
_

triste por não teres ouvido o ou- a�'é 30 de novembro do corrente ano atingiu a importancia de' A IR FRANCEtro recital. Poderás ouvi-la mais 3.919.168:977$500.
vezes pelo radio. -r·-�-----------------------

Margarida esteve em Paris e O' SR DEDRO ALE IXO O Agente da AIR FRANCE
agora em Montividéo contratada

:
_ r S. A., nesta Capital, tem o ma-

especialmente para gravar discos. ximo Iprazet em comunicar aos

São exclusividades das casas, vei convocar os lideres seus amaveis clientes e ao publi-
e a Radio Oficial de Montividéo co em geral, que durante a �e-

fez com tanta avareza que não RIO, 16 - Foi noticiado que dentro de quarenta e gunda quizena do corrente mês,
'

lhe deu nenhum disco: são todos oito horas o .sr. Pedro Aleixo, líder da maioria, C0nvoca- poderão enviar cartões especiais,
unicamente para a sua discoteca, rá todos os lideres da Câmara dos Deputados, que apoiam para todoslos destinos da EU-

As mãos I Sabia que, aprecia- 11 govêrno, emprestando-se grande importancia a essa ROPA, AFRICA, ASIA,

I ddora do bélo como és, não po- reunião, que se prende á questão da convocação da ca. AUSTRALI A. E OCEANIA,
ias deixar de admira-Ias. E elas mara. com a taxa me'dica de I $5CU

I não dão fôrma sómente á palavra, R I
apenas) cada ·cartão.

mas tambem ao marrnore, pois é rornu gada Os ditos cartões sendo posta-
escultora. dos a 19 e 26, chegarão nos

Estas mesmas mãos fazem A PRORROGAÇÃO DO ESTADO-OE-GUERRA países da EUR0PA meridional
sandwiches muito gostosos, tive e central nos dias 22 e 29 res-

ocasião de prova-los. RIO, 16- A' s 14 horas de hoje, o sr. Antonio Carlos pectivamente.
S�'l ,.lambem mãos de urna promulgou o decreto n. 51 do Legislativo, autorizando o presi- Os mesmos poderão ser re-

perfeita dona de casa, dente da Republica a prorrogar por noventa dias o estado-de- servados sob pedido por telefone
O genellllal Góis Monteiro Como vês, está contigo quan- guerra.

ao numero 1.571.
do dizes que «Margarida é com-

E O
- Campanha de Soli-

vem ao sul pleta.» a amiga que muito te quer. X neraçoes e Em disponibilidade dariedade
IZABEL nomeações na o juiz de Brusque Pelos empregados da importan-

V-Ã-O-S-E-R-A-U-M-EN-T-A-D-A-S Prefeítura Municipal te firma Fett & Cia., foi reme-
AS RESESVAS DO BAN. O sr. major Prefeito Mu- Com I) acordão da Côrte tida, ôntem, em cheque, a quan-

CO DA INGLATERRA nicipal exonerou, ôntem, a
de Apelação; de �4 de no- tia de 84$00�, prodúto da arre'

pedido, Paulo de Oliveira vembro proxun.o fi�d?� que cadação, em hstas, subscrita por

LONDRES, 16-.Falando na Ramos do cargo de Aponta- de�l�rou e� �Ispombihdade todos.
'"

atitulies h istóricas [C�m?ra dos Comuns, lord Cham- dor Geral. �a .

Diretoria de o JUIz. de direito d� Brusque,
>

Os agente s fiscais do Imposto
.

berlein, chanceler do erario, anun- Obras Municipais, nomeando, dr. julio Renaux, ficou vaga I de consumo srs. Paulo Albuquer-
. . ciou qu foi resolvido aumentar-se em substituição, Mario Cano ?quela cOl;na�ca, tendo os que Luce�a c Pedro de Àlcan-

RIO, 16-0 caso de Eduardo VIII definiu-se numa
as v d d d dido Raulino JUIzes de direito de 1 a. e 2a. tara Pereua, comunicaram á Ca-

l
A A reser as e mo e as ouro o .

tranci de cui
.

uta entre o trodno e. o 1?�lor. tã
.. .

d f t
Banco da Inglaterra para 65 - O dr. Raul Olimpio â� rancias o prazo

t
e quinze mlssã� cExecutiva que d�sti�a-

O gover�a ar pau �s a es a na im,InenCla e �n ren ar milhões de libres esterlinas e re- B3stos foi exonerado, a pe-
Ias para .apresen arem os ram a empanha de Sohdaue-

um drama! nao menos intenso. Ca.be-Ine pr?nUnClar-se eu- duzir-se a emissão de papel moe- dido, das funções de Diretor seus requerimentos. dad�, respectJvamente, as impor-
tre O governo do

.

Estado e a chefia do Partido, da para 60 milhões. de Obras Municipais, sendo tancias de J :2�0$OOO e . . .

.

E con:o O rei da Inglaterra, o sr.. Arman?O de Sales nomeado, para substitui-lo, 150$O�0: relah.va� ás comissões
vai renunciar o govêrno para assumir a chefia do P. C. o engenheiro Francisco Tres- Os pagamentos

a q.ue tinham direito por multas

REGULANDO O CASA- ka Junior. ANTES DAS FESTAS DE
de Irnposto�. \

MEN 1'0 REliGIOSO FIM DE ANO
A quantia arreêadada, até o dia

BRINDES de hoje, s0be a 57:558$000.

RIO, J6-Foi apresentado na á A Gazeta RIO, 16 - O diretor inte- MOEDA FALSA.
sessão de ôntem do Senado um .rtno dos Correios e Tetegra- S. PAULO, 16 - foram
projéto regulando o casamento Os srs. Capuccini & Cia, do fos determinou que os pro- prêsos varias individuas que

I religioso para efeitos civis, com Rio de Janeiro, por intermédio dos cessas das f?lhas de paga- f�l.sificavam dinheiro. A po-
RIa, J 6 --·Tendo o Conselho de Justiça anulado o pro' uma emenda determinando que seus representantes nesta capital, menta dos. tltula�os e. con- lícía apreendeu os apetre

cesso de, deserção de Luís' Carlos Pre.tes, baseado na ani&tia, o �u· a sentença que decretar nulidade G. da Costa Pereira & Cia, ti- tratanos sejam ultimados com chos, acreditando-se que a

pIente do auditor. em exercício, lecorreu, pleiteando reforma da serà sempre que fôr possivel, veram a gentileza, que agladece- a maxima brevidade, afim de emissão tenha sido vultosa
sentença, alegando que a anistia não aproveitava a Luís Carlos anotada à margem antes de ser mos, de enviar-nos linda folhinha que comece no día 18 e ter- pois os falsarios trabalhava�
Prestes. averbada no registro civil. para 1937. mine no dia 24 do corrente. ha muito tempo.

I'
.,;
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RIO, 16 - o desembargador Piragibe declarou na
sessão de hoje elo Tribunal Regionsl Eleitoral, que 80.000
processos dependem de julgamento sem contar com 40.000
já em andamento, o que vem prejudicando enormemente
o serviço judiciaria. Sugeriu varias medidas que foram
aprovadas.

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

o Senado Federal
8�p�1mc',$do, em Ia. discus
�itão, I) projéto que reco ..

t?'�hei�:e �s diplomados pelo
grmsrt�tutfIJ Pumitécnica de

Florian.opulis

I �. Excia. Pevrna. o sr. Arcebispo Metropolitano,
I em seu nome e no de todos os seus arquidiocesa-
1 nos, em data de 24 do corrente. por meio de seu
secretario de Estado, ao Santo Padre o Papa, exter
nou os sentimentos comuns, de anciosa expetactiva,
dut ante a enfermidade, e de jubilo, pelas melhoras
experimentadas, em sua saúde pelo Sumo Pontilice,
no seguinte cabograma:

«Em. mo. Cardeal Pacelli - Roma-Vaticano
Arquidiocese, acompanhando ansiósa enfermidade,
rejubila restabelecimento Santo Padre, quem DeuI
ee"servat. - (" ) /\rcebispo.»

Em resposta. em nome do Sento Padre o Papa,
o cardeal Pac..' i, �r::;.lsmitiu ao sr. Arcebispo o sew

! guinte despacho telegrafico:
«CITrA VATICANO,- 17,16 14 Hoo, 13,h52

-Arcebispo Florianopolis-Augusto Pontífice rico
noscente testlmonianza filiale pietã, imparte vostra

I eccelenzainter a Arquidiocesi Apostolica Benedizíone,
-(a.) Cardo Pacelli.» Ou, em vernaculo: «O Au
gusro Pontifice, reconhecido pelo testemunho de fi
lial piedade, envia ti V. E. e á inteira Arquidiocese
a Benção Apostolica. (a.) CARDEÁL PACELLI.»

RIO, 16 - O general Góis Monteiro, inspetor do 2'

Grupo de Regiões, pretende fazer uma viagem de inspe
ção ainda esta semana, seguindo daqui para São Paulo,
e' dali, para o Paraná, Santa Catarina .. e Rio Grande do

Sul.
Duas

A deserção de Pres ..

a anistiates e

'" .

rocessos paradQ.'�I: !
,." , ii'd1atJl11k.; �Q • li . u..... rf':J.

So.C;'Ô(:/..i�:,

contar
E�eitoral do
iulgamer1to, sem

ern andamento.

AZETA

Rio,
de

�������������--!�������������
A VOZ DO POVO -- Sem quaisquer ligações politicas.

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

ANO 1111 Florianopolis, ,Quinta-feira 17 de Dezembro de 1936 I NUMEHO 654
.

'.

BILHETE Os presidentes
Getulio e _Justo

irão á America da Norte

QUERIDAA.

Nada tens que me agradecer.
Fico safisíeito de ter dado

RIO, 16'- Um telegrama de Buenos Aíres informa que os presidentes Justo
e Getulio Vargas, atendendo um convite do presidente Roosevelt, pretendem viajar, em
março prnximo, para os Estados Unidos.

curso

I
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t so contra o assassino do leader HAB I L ITA1-VOS
a velha aleijada! o ga. I n� e nacionalista GustloH. Os represen-

brltan ICO tantes da Alemanha apresentaram
O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE. sito á

ao tribunal uma nota de protesto
rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE

SlJpondo que a sexsgenaria Para tomar mais so ...

por escrito contra o advogado de ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios
tivésse escondida urna fa' lido o recente "tri- def�s�. contra o regime nacional-

I
do afamadoprodúto GUARAiNA, contra dôres, gripes

bulosa fortuna, 09 dois ban' unfo constí1ucional" socialista alemão.
,

e resfriados. _Ididos ataca�am, á meia
noite, esganando'a,

LONDRES, 16.- Come- PARIS-O Echo de Paris, Uma circular I r. ad laçao deçam a correr versões, proceden-}; f
.

H (I �

10 arma que seguiu para a espa- d
BELO HORIZONTE. 16- Noticias de Itaúna infor-

tes ,de bôas fontes, segundo �s nha um grupo de 8 deputados C? cír'. Secr�e- ROn1a
mam que acaba de verificar-se naquele rnunicipio um bar, quais

_

o ,sr. f�t�nleYd BNaldwm francêses, pertencentes á direita. ta rio daS6-
_ "aprove:tara as enas e atal e .z- ...

baro estrangulamento, revoltando a populaçao local. Sus- Ano Novo ara estudar um _

gu rança A Estação de Roma 2. R.O.
peitando que a velhinha Joana Lucinda de Andrade pro- d I l bi d

a

rd BUENOS AlRES-O chan- PÚb I iC a m. 25,4, kc. 11810, irradiar4
prietaria de um pe-queno bar fosse possuidora de' fabu- mo e ação ,o ga l,ldnete, .; �o (0 celer brasileiro Macedo Soares, O dr. Claribalte Ga'lva-o S.". h

'

20 20 h
, ,

"
. a tornar rnats so 1 o o tnunto "

r
'

I 'I' '

' - 0Je, ás , oras, o seguint,:
losa fortuna dois facínoras Agripino Carlos Camargo e "I" b d I

VISitoU o reia mente o navio esco a cretano da Segurança Público. Anúncio em italiano, e'l'):>'-
.

'
,

'
, constituctona que aca a e a -

AI' � Id I d ' _ ,

. <.'l, ,. - -

[oaquim Alves Pereira, resolveram apoderar-se da hipo- des I d
fi. rmrante Sa anila», teu o per- dirigiu, em data de ôntem, aos nhól e português.

tética riqueza da anciã, matando-a. �:��:rc��:
o esen ace a te-

bco�rido todas as dependencias da delegados do Estado, a seguinte Marcba Real e Giovinezza.
Sabedores de que Joana morava só, entraram no bar O b t' é a nave. circular: Noticiário em italiano.
di

. � oa os que correm a esse " .. 'l'EN
� ".

_e pe Iram vinho.
respeito acrescentam queh,

� Dt.NDO a solicita Execução de um áto de opera
A' meia-noite, saído o último freguês, convidaram a atual gabinete pelo m n

a

dos A s 16 horas a estação trans- ção dirigida a esta Secretaria lírica.

yelhinha a ir sentar-se � sua mesa. Joana aceitou. Alei- ultimas dois ministros quee,O�o d:� .nissõra da Radio «Elmundo» pelo DEPARTAMENTO NA- Tiânsmis�ào de um áto d,.!
[ada de uma perna, veiu coxeando e sentou-se entre seus senrolar dos ultimes aconteci _

receberá os cadetes e o coman : CIONAL DO POVOAMEN- Concerto FIdkoristico.
doi f

A ecimen dante do Navio Escoia irradiando TO d R' d J' f' COIS regu:ses. tos, sempre se manifestaram íran- .

' o 10 e aneiro, em o I onferencia de S. E. F. T.
A meto da pal�stra, sob qualquer prete.xto, um de, camenle ao lado do ex-rei Edu-

uma transmissão especial para o CIO sob n. 1-834, de 11 de Mariaeti, Acadernico da ftdlia,

J1es Ieva_ntoud-se e f�(J1 Pdostaér-ste oatrábs dd�d cadeltr_a da velha. ardo, mantendo a opinião de
Brasil.

novemdbro do corredn�e ano, re- sôbre o tema:
oana nao escon IOU O g S o. an I o, en ao, agarrou; que o enlace do soberano caril a ,comen ,o-vos .�ue ora avante "Correntes espirituais e Íasci-
a pelo pescoço e cravou-lhe os dedos na garganta. 50

sua 1 'ta nã deveri .' t
BERLIM - Acha-se atual- não seja permitido per essa De- nação de porvir nas nações la-

I
.

f I' d I d b h
e ei ao T a acarre ar a t K 1 I d da sua l l �

bdi'argo� a lil e IZ quan o e a cessou e estra uc ar. bdi _ S do tei
men e em asse 30 a o a sua rezacia ou ::;u - e egacra que in- tinas do Sul Arnerica,»

.

.

" sua a icaçao. egun o tais ver- f'lh
.

M f Id o. "

Liquidada a sexagelJana empurraram-lhe o cadaver _ f'
.,

I d "
I a a pnnczea a a a, ataca- dividuos mal intencionados comi- Concerto vocal.

Para debaixo da mesa e inici;ram uma busca na casa. Stl?des, daolgRur�, pnncblpã desse par- da de grave infecção gripal, a gam cartões, autorizando-lhes o Noticiaria em espanhél � por-o er - -es oça o no p-o- R
.

h H I d I I' � .

Vasculharam tudo mas da suposta riqueza acharam '

bi f'
,

I
•

am a e ena a ta Ia. Ingresso em Tenitorio dêste Es- tuguês,
., pno ga mete- OI o atua secreta-

o

'!
.

1 • ,

apenas �OO$OOO escon,dldos no orat�no., rio da Guerra, sr, Alfred Duff- ta?o, por espaço, de ,3D dias
i

Marcha Real e GioVlnezza.
Fugiram em seguida. Foram presos, porem, no outro C r' I d

LONDRES-O comité Inter- afim de que não seja violado o -"""'-----------
dia e confessaram friamente o crime perpetrado, acrescen- b

oope , damdlgo persoa
, o, ex-so- nacional de Não-Intervenção decreto n. 24,258, de 16 de 5u stado o

d
.

d
.

f
' ,

dei
erano, es e a sua pnmeira mo- f I d d 1934

'

d e- btan o aln a, com o maior sangue no, que, apo.s etxa- cidade como principe de Gal0s. aprovou as propostas ormu a as :n�IO e , e per�lti a a • i. a rque

remda dcasa de )odanda, dforaOm bco,mlo lmesmo 0dbJehvo á fa- O sr. Duff-Cooper seria, no
pelo sub-comité, relativamente á Im�gração de elementos llldeséje- do cap'itaNO Gwye rzen a e propne a e e a ne C emente, Istante a 3 d d I - d b' t
interfecencia indiléta da Espa- veis.

. , _ caso e remo e lJ,çao o ga me e, h O de A dq,Ul,lometros, onde. so nao consumara� o segundo assas· afastad J de seu atual osto mi- � a. utrosim, recomendo·vos ain- zeve O
SlnlO porque, deVido a achar.se Gabnel enfermo, a casa nisterial.

p
Dr, Pedro de Moura Ferro da, que consôante as resoluçõe�

estava cheia de gente. Advogado n05. XX e XXI, tomadas pelo RIO 16 -Por ordem do mi-

M d f N
N

f' d t Rua Trajano n. 1 (sobrado) Congresso cios Chefes de Policia nistro da Guerra foi sus�ado, até
O i Icaç5es ao uJa a opor u- R

..

t d' .
.

e Secretarias da Segurança Pú- ulterivr delibEração, o embarqlJe
nos altos comandos nidade eVls a e ASslstencia blica, realizado no Rio de Ja- do c3pitão AsdmbalOwyer de

do exerclto
Procure fazer um contrato Educação Dentaria ,neiro, ficou deliberado que os Azevedo, vereador na cidaàe de:

O sr. professor Arí Machado, proces30s de cartas de ch3madá Nictheroy.
RIO 16 O 'd t d

com a ENDECS para gosar ...,. I d d
'

f
.

DIRET A MENTE ---------?
-

,presl e_n e a
O confôrto de uma moderna urcu ou, ôatem, mais um nú- iretor o gabinete dentaria do sejam eltos, "\ Deixai á a chance�RepublIc� recebera amanha,. �m casa que oferecemos mensal- mero da "Revista de Educaçãó�, grupo escolar «Lauro Müller» a esta Secretaua de Estado, não .

conferenCia e despacho, o mmm� t órgão do professorado barriga- avisa, por nosso intermedio que sendo mais permitida â fórma �an a
tro da Guer.ra que assentara' C?� me�r��ure O Diretor no Hctel verde, dirigido pelo proLA.Lucio, durante as ferias os alunos dos do processo que permita sua BUENO,::, AIf�ES, 16 -

o sr. GetulIo Vargas as modlft-
Gloria-apart. no, 117 inspetor escolar. gmp05 escolares <Lauro Müller» concessão por AUTORIDA- Assegura-se aqui, em todos os

rações que se tornam necessarias Este número, que é o do seu e «Silveira de5ouza» serão aten- DES POLlCI \15 LOCAIS meios politicos e diplomatícos,
aos altos comandos e a' chefia CAFE' BOM 50' NO primeiro aniversario, conta com didos em se] consultaria dentá- 1�0 INTERIOR DO ESTA- que o sr. 5aavedra Lamas deixa-
de repartições dirigidas por ge· ..JAVA colaborações selecionadas e gran- rio á rua Felipe Schmidt, 38, DO. rá o Ministerio das Relações Ex-
nerais. além de outras providen- Praça 15 de Novembro de número de clichés ilustrados das 1 5 horas ás 17, todos os No congresso era referencia teriores e Culto, assim que ter-

cOas importantes. Antonio Paschoal da vida escolar do Estado. dias uteis. ficou, tambem, resolvido de só minem os trabalhos da Conferen-
.12'tVA�'llSS7ff.AVA"'" ••• .0. ������. serem expedidas cartas de cha- cia Americana de Consolidação

� � mada nos termos do artigo 20. da Paz.

1-- 1 � i�ciso III, corr.binado com o ar-

M· I� F' I L I A L �ABRICf\NTES DAS AFA- � tlgo 30. do decreto n. 24.258. Isce ânea

�� I N OUSTR I�S'.
�;.--MAD.âS MARCAS DE � já citado, aos imig�antes agricul·

� ASSUCAR : � tores, que vierem acompanhados NA EUROPA se cultivam

� Cuque Iros "M "Ih" � de suas familias, �endo impedido nada. menos de 4.280 especies
� aravl a � TANTO QLANTO POSSIVEL de plantas, a maIOr industria.

�
Municipio São José

REFINADO-FILTRADO- � l\OS ESTRANjEIROS SOLTEI- Pilf3 os perfumes são utilizadfl3i

� ESCRIPTOHIO: BRANCO E � ROS e de outros que só dlficii- 420 classes.

�� Florl'anopoll's "MOre'10" � mente se possam fadlcar no país.
�

. � LEMBRO-VOS que, a con- UMA FORMIGA PO'DE

� C. Postal, 118 �Itar
de janeiro vindouro (1937), transportar um grão de qual.)uer

I Teleph 1.637 I
SOMENOS REFINADO-FIL- as cartas de chamada ficam suo

ccleal com um pêso dez vezes

Telegram,: _ "COQUEIROS"
TRADQ jeitas ao eê!o de 50$000. Este maior que o dda, enquanto que

sêlo foi acrescido ao § 60, da o hom'!m e o cavalo só podem
tabela B do Regulilmento do carregar com um pêso igual aú

sêlo Esladliápl de seu côrpo.

ATENDE PELO TE
LEFONE 1.222
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I c a r los o e c k e SI • �
Metrtz: FL.ORIANOPOL..IS

Blurnenau - Joinville - São Francisco Laguna
Mostru'ario permanénte em Cruzeiro do Sul

Secção de Sec9_o deSeoção de
FAZEND.AS:

Fazendas nactonaes e extrange'ras �ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e tríllros Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoelros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f ocornoveis, Motores de esplosão, 'V1.oto zes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -�alhe- electricos
labonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszcs: Lo I

. \Jcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
{;ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
TOft}has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveís e. Caminhões FORD P iças, ctc:ces-

�atos, chinellos, meias Productos chímícos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

m
oept)sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Empreza Nacional de l'Jave�a9âo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite Maria' -� Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro

'

Arataca" �
� .

�
.��ÂVÃ.V�VUA������..����V�V�Vâ��.

ern:Filiaes

��••••' .r __

Fítentoe bem I
Agencia Moderna de Pu

blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

lorlelol proprlol, Irll vezes
por I8ma"a, todal as ..gun
das, 'ler,al e ••xtal-f.lral�

Forrnídaveis

I
ii
D Extração com global de cr'ltai.

A f, 1a� j I .r.� dsu...
_ honesUdade, pOil, OI lar

teltil aãu prl8�ncladol pelo povo.

�__'__h __......a •-- ,..._ - -----�--

.,

A�entelr Sub-Agentes e Reguladores de Avulsl
-

em todOI rOI Eltadol I
':0

.

Brasil, no Uruguai e nas principais praçal estrangelri,l.

."_ i2.(lte� �....... F:orianopol i'S :

J Campos Lobo & Cía.
., Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Carxa Postal. 19
• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFI( o ALLJAlv( fi

: t:.scrítóríos em Laguna e Itajahí
"
•
•
"

•

.__..,...�--.-.�-"""""'--

A Gazeta

•
•

I'
o

.

Advogados
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

tÓI io de advogacía á rua

Vísconce de Ouro Preto

n. 70. - Ph01W� 1277.

I Caix :l Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

II

I
• Advogado

Dr. Carlos Corrêa

Indica:

IDr. Ricardol
Gottsrnann
Ex -cheíe da clinics do l-!ospi
tal de Nürnberg, (P.vfessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eepeciallsla em cirurgia

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

operações de plástica

Dr. Artur P eeira
e Oliveira

CUnlca médica de erlan
ças e adultos

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das
4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595
R<!:iJência: Rua' Visconde

de Ouro Preto" n' 57
lo

FONE-1524

CONSVLTORIO·--Rua Tra-
ano N. 1 e· das 10 ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N.

26� jVias Urinarias-Hemorroides
TELEF. 1.131 jConsultas:

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

Miguelinho, que será plena- , 1_el_,.ef_on_e_,_1_59_5_�
mente satisfetto.

LO..JAS

Rl!cl Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I . �

Dr. Renato=
:=Barbosa==

,. .����.i4I.'" --
. ----:-=--.� ..r�-*.,,:�;- �tGf� ADVOGADO

�••••••••G • • et. Rua Trajano, 2 t(sob.)

i Companhia "Aliança da Bahía"l \���2�:-��:�;i;�·· I
• O I Dr. Aderbal R. I
G FUNDADA EM 1870 • da Silva

= 5 T t M ltirncs : J\dvogado

I) eguros er{es res e ar. I
• RuaCons.Mafra,_10(sob.

I.'.' Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil

1\. I
Fones 1631 ..

129°_1
116

CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:(100$000
RECEITA EM 1935 18.792:5S3$J�� Médicos
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM(DAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

I 4.280:552$970

G A R C, I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren - CO...s firmf.s:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

. rosto e de mesa.

Confecção. de camisas, calças, etc.
LInhas para bordar.

partos - Molestias de
Senhoras e

- Roupões de banho
Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros) I•

0---

• Dlrelor da Maternidade"' FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

I. Medico do Hospllal forrageml, fabri�ação de maquinas
em g�ra, (agrícolas e industriais) I

(Curso de especialização em =-motnhos rjp fubã, arados, r. Uc::i'1fl�

: .. ',lc tias de ,1>1., .as] para carroças, chapas de fogão, etc.

O Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
• até ás 8 112 da manhã R PR

S b A t 81 manau e Lages � e á tarde=- Consultorioi
E ESENTANTE EXCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS

U - gen as em u - -- Arnaldo Marar'hão" ANITA GARlBALDI, 49 •

.,....,•••�------�-- ;';'."r�... iiiii:�����.l��J��i��i°i._�P�iZ�l��"A�-.��..�i:��i.i���iii�f\�RiiiiiiiT�ER�R�E�O�Iiiiiiiiiiiii�
,.-;.� •. '; , ......,..: ,�,.,- --;--c-:';' ; ·"�-")�l'·:'�-' ,�c�''':�F4- � .....,;.< ·;"':'��ii�i:.c��.;:-bN·'·.,""'l1Si miL:�. ,._ 7

. IA'"
.'

! .....�

D�. Miguel
Boabaid

CLINJCA GERAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de il928
I I

,

I :
,

orgão offici I para o con-

trole da producção e ex-
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���������������C�ô�r�te�dYe�---r�������������10:ooo$oOOPraia de banhos Camboriú Apelação Cervejas! Cervejas!
Dir Unte de Fpolis. 90 quilornetros e de Itajaí 10
quilometros.A praia é a mais linda e a prazivel para
banhos de mar, sendo sua extensão de 7 quilorne-
tros, onde se poderá veranear com conforto. Recurso crime nO. 2.564, daNessa belíssima praia encontrareis, na entrada

comarca de Biguassú, recorrente o
da estrada, o Hotel Mira-mar, o qual está dto Juiz de Direito e recorrido
dotado de cosinha de la. ordem, luz elétrica Fernandes Henrique da Costa.
própria, bebidas nacionais e estranjeiras e garage Relator o sr, des. Carneiro Ri- -----
para automoveis. beiro.Diariamente chás-dansantes durante as sessões. Foi negado provimento ao

I Proprietario O. G. FATS
recurso para confirmar a sentença

�J'm�_�_�_�"�",,..;.:__��,����������������� que julgou prescrição a ação pe'

i-
I

- nal.
i Recurso crime na. 2.593, da

!,,: J OC key C I u b F Io r ianopo I is comarca de Canoiphas, recorreu-

� te ° rIr. Juiz de Direito e reccr

rido Manoel dos Santos. Relator
o sr. des. Silveira Nunes.
Reformaàa a sentença que julgou
prescrição a ação penal.

Recurso crime nO. 2.579, da
comarca de S. Joaquim, recorren-,te o lo. suplente do dr. Juiz
Substituto e recorrido Antonio
Pereira Velho.
A Côrte negou provimento ao

recurso, para confirmar a senten

ça de impronunciá que está cer

ta com a prova dos autos.

Recurso crime nO. 2.594, da
comarca de Curitibanos,
recorrente o dr. JU\Z de Direito e

recorridos Matias Rodrigues da A' venda nas boas farmaciasEmprera Nacional Construtora S. A.
SIlva e outro. Relator ° sr. des.dos Estados do Sul Gmtavo Piza.Tem ° prazer de felicitar o povo Catarinense desejan- Confirmada a sentença de pres-do-lhes mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.

E f I b I·
. . .

id cnção, CAIXA POSTAL 345 CURI1'IBA - PARANA'az em rar que reso veu imciar seus negocies nesta CI a-
R 2 580 i\���������:::::::ii�=do assi 'd d d V S ecurso crime nO..

'D'••••• __.A�- �_d.iC!.A_�de, proporcionan o assim a oportum a e e • . se tor-
d L

�

•• ...� ..u•••�.

f comarca e ages, recorrente o _ Ânar proprietario de SU8 casa propria, sem sofre modi ica-
dr. Juiz de Direito e recorrido _ �

ção nas suas economias.c=Üor- prestações de 5$ e 10$000 Oliveira Nunes da Cos,ta. Rela- e." C r e d I' toM u' t u o P r e d I- a I !poderé V. s. ser proprietario de um rico bangaló a ser
d P W

I
tor o sr. es. Gustavo iza.

�construido onde desejar.- Aproveite a felicidade que sempre N d
-

�n I ega o provimento ao recurso, .� _traz a entrada de ano e laca um contráto com II "ENDECS
.-:t

para confirmar a sentença de
'

Para construção de sua casa. - Procurem Sergio Araujo, d
�

V impronuncia que e juri ica. W
provisoriamente no Hotel Gloria., aparto 117 e verá como.

Recurso crime nO. 2.587, daS. pôde se tornar proprietario de uma moderna casa, ape- d C dr
comarca e aça or, recorrente

nas com módicas prestações mensais.
d J d D

.

id:t
I o r. uiz e irerto e recorri oPrecisa-se agentes de contiánça e trabalhadores que Jose Luís Lazari, Relator o sr.

11 tenham grande conhecimento na praça. des. Gustavo Piza.

.II�������-�==�-������������� Anulado o processo AB-INI---
TIO.

Apelação crime nO. 5.533,
da comarca de Oleans, apelan-
te o dr. Juiz de Direito e apela- A
do Manoel Claudino Soares."
11elator o sr. des. Gustavo Pi·

� GAZETA-Florianopolis 17-12-,1936

o mais elagante centro de diversões íami-
liare s.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

II clonais e estranjeiras.
.i Feericamente iluminado com instalações mo-
,I
dernisslrnas.

I RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

E OECS

Café e Restaurante

OlA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA • JNDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

O Bom DiaVisitem pois
I Rua João Pínto n. 27
.��������

Casa de Diversões

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
.,

Não deixem de ir ao V ispora Imperial pOIS, nele
encontrareis grandes vantagens, �onfôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Casa das Passaras

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

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CONSELHEIRO
( MAFRA N. 78

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

za.

Foi confirmada a sentença ab
solutoria.

Apeleção de desquite nO. 167,
da comarca de Mafra. apelante o

dr. Juiz de de Direito e apela
dos rAanoel Fronton e 51 mulher.
Relator o sr. des. Gustavo Pila.

Reformada a sentença em fa-
* I,ce do art. 8 da introdução do g

Cod. Civil e do art. 81 letra h : 'VIUTUO P F�ED IAL Ida Constituição Federal. .: ••••••• ... ----- .BebWas Nacion�s e Extran- �,�������������������������������
geras só NO
C)AFE' ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoat

Sumula dos julgamentos da
últtma sessão

Residencia:
HOTEL MAJ I:.STIC

5

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

E' o custo das moderna
casinhas que oferecemos mens
salmente aos felizardos que
se inscreverem em nossos

planos.c-apenas 5$000 por
mês.
Procltrem-Sergio. Araújo:

Hotel Gloria: Apart. 117.

,

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

---,------------

•

•

RECEBE ,DEP()SITOS
PR6RHOO 05

SEGUINTES JUROS:

C(C Limitada 5·{. ala.
CIC. AvisoPrevio6·1. ala.
Prazo Fixo 8·{. ala.

Carioni
Alfaíate da Moda

6 - Tiradentes 6

Emidio Cardoso
Junicr

Guarda-livros

I
I:

I'

,
,

"

Defesas . fiscais em

geral
Romano MattíoliRepresentante:

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A OREDITO MUTUO PPtE-
D IAL., destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

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

-exige apenas a contrlbutção de 1 $000 para cada sorteio

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

-seus premíos, consequentemente, não ficarão em casa.

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

CREDITO

Alegrai vosso lar,o

no dia em que os vossos filhos expandem ..

se jubilosaniente
DEVEIS I R A'

rasa fIllscelcneo
ADQUIRIR BRINQUEDOS.

o mais abundante e variado stock de

brinquedos'e enfeites para NATAL

8 • Rua Trajano. 8

�, ...�- -- ..
-

'-'-._ • '_,
-�

.�,.� "'o ,_,,_ .. �••
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Os mais

3 .&n.,·e-=a......
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bdnquedos
lindas artigos para presentes encrJ&mtrai�r!.�e inum

-

o
Natal
CASA

------------------------------------

A CASA

BRINQUEDOS, BR�NQUE OS mais

Catástrofe nas minas
de ouro

MACE
QUE MAIS BARATO VENCE

o exemplo da

Alelnanha

Nossa Vida IA G__

c o
RHIVER5ARI05

Sra. cap. Olimpio Mourão
v O Z fi:)

-----------------------

FLORIANOPOLIS, Quinta-feira, 17 de Dezembro de 1936

•

o festejado poeta conterrâneo No próximo dia 25, Nl:1t&l, s.

-Trajano Margarida, acaba de excia, revrna. D. Joaquim Domin
lançar no comercio dos livros, gues de Oliveira, Arcebispo M�
mais um poema- Paz. tropolitano, ministrará o santo sa-

Já o conhecemos através as cra.nento da Cri�ma. na Catedral,
suas produções publicadas na imo ás 17 horas, devendo os bilhetes
prensa diaria. Faz-se, portanto, ser procurados na residenc.a paro'
desnecessaria qualquer critica sô- quial.
bre o seu novo trabalho. pala

---

que se saliente que, sem dúvida, CESE..JA con

Paz é um poema esplendido, em
certar seu radio?

que o poeta casou o sentimento Procure o BONSON, á rua
á fórma béla de expressar.

Padre Miguelinho

N
- .;;;

t' rrajano lvrargarida, em qualao resls lU
quer trabalho Íiterario, tem-se re-

,_.

d velado um poeta de ráros recur
a emoção a

sos, de facil expressão. E PazA renomada declamadora pa- vitoria do seu da ao seu autor, mais uma vez,
tric.ia Mar,garida Lop.es de AI-

ga I c\< '. I b' pe os que em o compreedem,
melda, apos alguns dias em nos-

-----------.------------------
.

I d d f I'
mais um esplendido triunfo na

�a capital, an o-nos a e IZ opor- BELO HORIZONTE 16- .

I t
. A nave motor «Montividéu»,

id d d
.

I
. , sua carreira I erana.

tun� a e t: ouv: a na mterpre- Imediatamente, depois de as- l Paz, que têrnos sôbre a mêsa,
da grande e importante Compa.

taçao de plOd�çoes. ?OS nossos sistir a uma briga de galos, I é um trabalho mimôso, em que
r.hia Hamburguêsa Sul Ameei·

�oetas, em dOIS recitais que _rea- na qual o chaotecler de sua I Trajano Margarida demonstra o
cana, visitará em dias da se

hz?u, �egres;ou, �a ma�ha de
propriedade saíu vencedor, o invejavei talento. mana proxima, o porto de Fio·

hOJe, v�a aerea, a Capital da
jovem Augusto Braga, emo-

_

rianopolis, ancorando nos Ra·
RepublIca.
., cionadissimo com o fáto, foi

------------- tone� .

.

A festeJada._ «dlss_:use», �ue acometido de um cülapsi) A G IIzela Este importante navio, que é

BEL:O HORIZON�E) 16 - pespacho proce�ente d� fOI. alvo de :namtestaçoes de slm- cardiaco e caíu em plena via o 30. da possante Companhia
Ouro Preto I?forma que dev!d.o a uma vlOlent� tromba dagua ah patla e .admuação. da nossa m� pública, morrendo instanta- Oesportiva alemã. construido. recentemente.
caída ont.em as 15 horas, fOI Impetuos��e,nte Inundada uma gale- lhor socled�de e I�prensa, a�os neamente. na "Howaldtwe:ken", A. G.,
ria das mmas de ouro da Passagem. E mcalculavel o numero de curta demora no RIO de, Janeuo, ----------------- Redator:AcloU da Vasconceios em Fleusburg, de 6.095 tone-

mineiros mortos. rumará 80S Estados do norte SENHORITA! Acompanhe Jadas, bruto, e, liquido, 3.458,
Até ás 23 horas de ontem haviam sido retirados do fundo da Republica, pretendendo reali, a Moda Realizar-se-á, em Aririú, no sendo a força de 3.350 P.S.,

das minas os cadavere3 dos operarios Alvim Silva e Manoel Ma- zar, no proxim9 ano, mais uma
d B I próximo dia 27, na fazenda do com a velocidade 1Je 13 ml'Ihas,

I .::oropran o suas o sas e Cintos na
CI

riaDo, continuando desaparecidos inumeros outros, inc usive os de "tournée» pelos diversos países, sr. Euclides Abedala, a inaugura- á hora, após algumas horas de
nomes Alfredo Badari, Leon Maituskiewd, Orlando Trajana, José da Europa-levando, mais uma Casa Macedonia ção de uma "cancha", seguindo-se, demóra neste porto, rumará para
Martins Filho, Silverio Bordoni e Jeronimo Silva. Os tcabalh:>s de vez, ao velho continente, a su- A Casa que mais bárato vende animadil conida de cavalos. A' Porto Alegre, r.om escalas, re-

·desobstrução e esgotamento dd galeria inundada prosseguem ativa- blimidade das no�sas patricias na noite, após essas provas desporti- tornando à Hamburgo, receben-
mente sob a orientl\ção de todos os diretores da companhia. arte dificil de dizer. 6 TRAJANO 6 vas, terá lugar animado baile. do cargas e passageiros.
_______ÍIIIIII IIÍII IiII_!lt iAiB·'.f'Wf"=rwtWJiWt#Ww ..n ........._ '

*

Regista a data de hoje o

aniversario natalicio da exma.

�����������SJ�����r#l�������."'·, í CARTAZ E
-

Levou bastante tempo, até haverem sido tomados a sra, d. Almira Linhares Mourão, � I"',
,

- �

sério nos seus países aqueles observadores objetivos que esposa do sr. cap. O�impio Mou- � OUVI NDO fVI ARGAR IDA, � I DO Di t'-\
'

veem a Alemanha como esta nação realmente é e não a rãa, brioso e culto oficial do Exer- � � I
.

contemplam pelo prisma dos preconceitos e más vonta- cito nacional. � �I CINE REX, ás 7.15 e 8.45

des, com' que sempre se procura ferir-lhe os créditos. enzern BH05 HOJE � LOPES � horas, Badiha Massabni em Noi-

1-1
. •

d h d
. . � • • • � tes Egipcianas.'laje mesmo, aIO a a representantes a Imprensa 10· I!?I I!?I

ternacional, que confessam abertamente não lhes valer a o sr. Donato do Vale Pe- � O' d I � ,

I t f
.

it d AI h reira; li.iI uvir-vos I Eis um mun o de i usões
'u CINE ROYAL, as 8 horar,pena re a ar cousas avoravers a respei o a eman a � '\'I

de Hitler, visto os seus jornais não lhes dispensarem qual- o sr. Alcides Taulois, Iuncio- �
A nos fazer sorrir, sofrer, chorar, � Eu de dia, tú de noite, com

quer interesse. nario postal; �
Tendo no peito as varias emoções � Willy Fritsch e Kate Von Nagy.

Têm-se dado até casos, em que um ou outro relato- ('HE6Affi UH5 � Que tão magistralmente sabeis dar I
�

rio lisongeiro foi falsificado nas redações, para lhe dar o � Vinde auscultar os nossos corações �
sentido inverso. I

Mauro Ramos � �]
� Quando acabaram de vos escutar �No interesse das bôas relações entre os Povos, é, P I iã d

.

d .,� E t"
.

d I lnI

por conseguinte, motivo de congratulação ver

mUHiPlicar-t' C de
o aviao a carreira !\ W sen ireis. arn a, as pu sações r

Ó tarn ] ti á AI h
.

t t t
on OI, regressou, ontem, do � Que em cada peito ficam, se:n parar.I �se as v zes que pres am JUs Iça eman a, IS o an o R' de Tanei

';;' I!?I
.

d t t d lid d d di t' ã
• lO e Janeuo, o sr. Mauro Ra- ��

mais quan o se ra a e persona I a es e IS mç o, cujas I �
palavras são acolhidas com o devido acatamento. Uma

mos.
I!tl Senhora, é bem feliz quem vos escuta, �

destas personalidades, a par de muitos outros politicas Dr. Aquiles Gallotti � QNuem f�ente as�m?çtões d� q�..! dizeis �
inglêses, Ioi L10yd George, que entretanto regressou de

. r!
essa irrneza e 111 erpre. açao. M

uma viagem pelo Reich, da qual, apezar das suas idéas �m companhia de sua ex�a. � ),"·V'';_l�� , darnarr
. ,

.

, �
democraticas, confessou trazer as melhores impressões, Iamilia chegou, ontem, da Capital � :_I.::'Ly��A pedra a

.

arnantina, a gemma. bruta, �

:�n��a��o�o�a�;��:��:I.ente como as cousas vão cor- �:;;�:�m�à�� foqE�::ci��lIotti, = i :""',����e���abr��:�u�e�,�:�o�;r��:�ÇãO I �
Ainda não ha muito tempo, Lord Mottistone tambem 5EHTE HOVA � _ �,-:"'��"';'-

_.,

":<" "�� ���r'��:. S�J.,.V I E I R A �
citou a Obra Alemã de Assistencia Invernal como um � 17-12--936 �
dos mais bélos exemplos que recomendou imitar na In- Com o advento de interessan- � �
glaterra de maneira' correspondente. te menina que tomou o nome de ������������������oo������

Após uma estada de um ano, regressou á América i�orma Alvina, está em lestas o O sr. Lindolfo Bibliografia
o antigo embaixador dos Estados Unidos em Berlim, Mr. Ia! do sr. Frederico Schrnithau- Collor n o Rio Paz
Schurrnann, o qual declarou á imprensa serem, em verdade, sen e de sua exma, esposa.

surpreendentes os progressos, entretanto feitos pela Ale
manha, país onde se trabalha ativamente e onde o povo I r-
está satisfeito. i

Quem, porventura, pensasse que uma parte qualquer
•

du país ou do Exército se mantém, em oposição ao Go
vêrno de Hitler, cometeria um erro que nem a minima
circunstância justifica.

A Juventude encontra-se possuida de um verdadeiro
entusiasmo pelo Chefe da Nação alemã, mas, a par déla, Encontra-se em to

também a geração mais velha se acha absolutamente a das as Farrnactas
seu lado.

«Hitler» -assim se diz-«deu-nos uma Alemanha da

qual podemos orgulhar-Dos, despedaçou os grilhões do
Tratado de Versailles, restaurou o velho Exército alemão
e restabeleceu a soberania alemã na Rhenania». M.r. Schur·
mann acrescentou ainda: «Os alemãis consideram o seu Exér
cito não tanto como instrumento de luta. mas, muito, prin
cipalmente, como meio educativo para o robustecimento
moral e físico».

CINE IMPERIO, (João Pes·
sôa], ás 7,30 horas, Noivado
na guerra, com Randolph Scott,
Margaret Sullavan e Walter Co
noly.

CINE ODEON, o lider, [oca
liza, ás 7,30 horas-Capitão
Blood, com Errol Flynn, Olivi«
de Havilland e Rnss Alexander,

eligião

RIO, 16-0 sr. Lindolfo
Collor, que íóí o represen-

, tante da Frente Unica, no

governo do Rio Grande do
Sul, á testa da Secretario
das Finanças, acaba de che
gar de Porto Alegre.
Compareceram ao seu de

sembarque varias amigos,
vendo-se entre os presentes
o sr. João Carlos Machado.

Crisme na Ce ..

tedral, por
ocasiao do

Natal

-

MARGARIDA
LOPES DE
ALMEIDA

A N�VE MOrOR
"MONT:V'DE'U"
VISITARA', NA PRO.
XlMA SEMANA, O
NOSSO POR10

\

1

I

I
o Sabão

"V· 'o c: ·

I' ·d- d' "

Irgem �specla I. a e
{f�ü ":.. de Wetzel & Cia. •• JáínvUe SJ>.���!ROl'.lf'.;d.lfI14tt (MARCA REGISTRADA)

,

ESPECIALIDADE

3E,,,...�,on;enda ..$;.t.a_n.t-0llllÍllp_a_ra__ro_u...p_a_f_i_n_a_c_o_m_o_p�a_ro_u...p_CI,_c_o_m_ullllm ... r

I

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




