
UE OIS E

ZET
RIO, 8 - Pelo avião da carreira da Condor chegou,

,i.tem, o governador Nerêu Ramos, cujo desembarque foi

��tante conc irrido, com a presen�a de repr�sentante.s
11iais. deputados da bancada catarinense, amigos, poli
"os e jornalistas.
� �o Palace, Hotel, procurado pelo representante dos �������������������������������������������

Il)iarios Associados», o governador de Santa Catarina
"clarou.
�
- «Minha viagem, neste momento, prende-se á ne

sidade que me incumbe de tratar, junto ás autoridades

l�eraiS,
de assuntos administrativos do meu Estado. o Ar�O

, aliás, é natural, porquanto ha muito tempo, não ve-

ao Rio. Aqui permanecerei por alguns dias, podendo,
i puder, conversar sobre o assunto politico, sobre o qual S�rá inaugurado amanhã,
de minha opinião, depois que me enfronhar do que se

O explendido Balneario da Poncã do Leal
:á tratando, realmente. Nada sei sobre politica, ou a

I 'h- '9 O Bulnealio conta, tambem,
'peito da solução, que se estaria encaminhando. do pro- naugurar-se-a �man Sa, as.

d' J'
id

.

I d R tblí N E t d
. hora, o explendido alneario com um mo ema pre ...to, espe-

:ma presdl �n.cita t'
a epu rca. dO mteul S a. 0, os In- const:uiào em Ponta do Leal,

I cialm.
ente construido para con-

esses a mims ra IVOS preocupam e a maneira a ros-] 'd"' d' FI' f t. d b h' I-

f'
"

.

d fát I'
. a peq uena rstancia e 'ofla- or .o 05 an IS a.

atençao que icamos IrnOI an o os po ItlCOS que pren- I" I I biliari
...,

tari N'" d'f" d I' d n,._

'b"
'.

t
.

r O nopo IS pe a mo mana \.....a iin- esse e IICIO, "! In a co s-
a o'pmta� pu. II�a com .mf enso sens��lOl!a Isdmo.. es-

nense Limitada, que alí posoue rrução, estão instalados, eficiente'
maneira, epois e me ln armar me ar, po crei con-'

"I t d t mente, o restaurante e as cabi-
t idéi b t I't' vasta e exce en � area e erras

'sar e rocar I Ias so re assun o po I tco».
marinhas. nes onde os banhistas poderão

Situado á margem de extensa, trocar de roupa.

m(�gflifica e linda praia, o Bal- Amanhã haverà, durante todo
neario Ponta do L->al está em lo dia, omnibus de 30 em 30 mi

condiçõs natui aise dê proporcio- nutos, poden?o-se, assim, c.om
nar aos veranistas e frequentado- extrema facil.dade e reduzido
res grande recrearnento e o ma- custo visitar o aprasivel Balnfa-
ximo do resultado terapêutico. rio da Ponta do Leal.

voz POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

IIIj Flonanopoiis, Sabado 9 de Janeiro de 1937 I NUMEf�O

Agua !ínpe�a
triz

Fe"s;tividade
de S. Sebas

tia'"")
A agua imperatriz, hoje co

nhecida não só no Brasil, como

em muitos países, pelas suas pro

priedades medicinais, aconselhada
mesmo por notáveis medicos, co

mo excelente agua de mêsa, está

tendo, ultimamente, uma aceitação
[óra do comum, e isto se deve
exclusivamente ao seu novo ar

rendatario sr. capitalista Helmutt
Fett, que não tem poupado es

forços para que esta prodigiosa
Agua, tenha a aceitação que
merece pelo seu valor terapeutico.

sr, Macedo Soares

Oeverà realizar-se, no proxi
mo dia 20 cio corrente mês, a

tradicional festividade em home
nagem ao venerado n.artír S.
Sebastião.

Segunda-feira, terão inicio as

novenas re:adas, ás 19,30 hora-,
na Capela de S. Sebastião, li
rua Bo-:aí:.:va.
A festividade em honra ao

glorioso martír cristão constará de
mÍssa solene cantada ás 9 horas
do dia 20, havendo, ainda, a

tarde procissão da imagem pele; s

dOS principais ruas da cidade.
Consoante a praxe, que se

d
·

I vem verif.cando ha anos, dia 21
de diretores Ip Omas será celebrada missa em ação de
de Grupos do Instituto Politécnico graças, ha�enr!o comunhão.
Escolares Fumem charutos
Foram assinados, ôntern, as se- Em despacho telegráfico enviado, ôntem, ao deputado "PRI NCI PE DE GALLES"

gui�tes re�oçõ.s: o professor �n- Jo�é Nicolau Bom, os ilustres senadores CeI. Vldal Ramos e dr. L.�-Çf"",'�-�"a --Oper�:tomo Jaraen Marques, da dire- Artur Costa comunicaram que no Senado, foi aprovado, integral- iii '::tI fIAI

ção �o G. E
.. p�"of. Joaquim mente, o pr�jéto que reconhec; a validade dos diplomas tio lnsti- riaSantiago e JOlnvlle para a de tu to Politécnico de Frorianopolis.

Lages; o prolessôr Amantino Ste-

phanes da do G. E. de Campos
Novos para a do de Joinville; I'

o prolessôr Silvio Berendt da do
G. E. de Casqueira para a de
Rio Negrinho.

z que póde ser candidato
r
i s. PAULO, 8 -- Antes de regressar para o Rio o sr.

Cedo Soares di.se aos representantes dos jornais paulistas em

Itos, que, pessoal-nen:e r ão é candidato, mas que aceitaria sua

didatura, sob condições que então seriam formuladas, se seu no'

reunisse as simpatias da maioria da nação.
O governo do Estado não se fez representar na passagem

Relnoções A validade

éx-ministro.

lai ser unifor
mizada

censura á imprensa do Rio

Novos
Inspetores
escolares

Amanhã, ás 10 horas, á rua

Tiradentes, 1 n, realiza-se urna

Assembléia Geral dos associados
da Liga Operaria Beneficiente
de Florianopolis, afim de eleger

as valorosas equipes do 11 nova diretoria para o pcriodo

Figueirense F. C. e da :ocial de 1937.

Promoções M
-,---

Ü professor Agrícola [ndio Laura Müller F. C. va-I :Nr:��u!�map!�e;_Guimarães, da docência d0 G. Amanhã, ás 16 horas, terá lo- tos grandioso prélio entre as VE. Prof. Lapagesse, de Cres-
gar no estadio Adolfo Konder da lorosas equipes do Figueirense F. to estado.... Por preço de

.

f
.

id D' d d d d ocasião, tratar-se á RuaCIUma, OI promovI o 11 uctor Federação Catarinense de Despor. C., campeão a ci a e, e o

do mesmo estabel cimento
I Lauro Müller F. C., da cidade Esteves Junior, 16.

MAQUINA PARA GELO Festival de ltajaí. A POSSE DO SR. ARMAN-

A I
Esta púgna, .como é para pre· DO DE SALES NA PRES1-

DELAMBERT vende até de rte ver, está sendo' esperada com an- DENCIA DO P. C.
O dia 31 de Janeiro por pre- O festival levado a efeito no ciedade pelos nossos desportistas, S. PAULO, 8 ,_ O Partido
ço insignificante, um apare- Teatro Alvaro de Carvalho, pela que estão vivamente interessados Constitucionalista, pelo seu Dire
lhamento completo. dignissima senhorinha prof. New- no �eu desfe<:ho, dado ;) reconhe- torio Estadual, està desde jà

tonina Costa, em pról do Preven- cido valor de:;portivo dos clubes preparando o programa que de
torio, deu a apreciavel renda de preliantes. \'erà sei de�envolvido por ocasiio
um conto de reis, contribuindo Haverá preliminar do jogo prlo- da posse do sr. Almando de
desta fórma a distinta conterrânea cipal entre os clubes Campinas F. Sales Oliveira na presidencia da
para 1\ altruistica e patriótica obra C., de São José, eU. B. dos guela °61' miaçào part:daria.
de que é a Casa que vai acolher Chauffeuf3 de Florianopoli�. A c::rimonia que vai ser das
o filho do Lazaro. SENHORITA! Acompanha mais solenes, reaEzar-se-à no dia

Deve-se em grande o êxito des- a Moda 25 do corrente, num d,;s grandes
ta noitada de arte-que muito teatros da capital, devendo PC'[
agradou pela sua originalidade, ao comprando suas Bolsas e Cintos na

essa ocasião o sr. Armando de
sr. major Soares dos Santo:., que 3ales Oliveira pronuncIar Impor.
num gésto ",digno dos maiores en- Casa. M acedon ia tante discurso em que traçarà
comios, tudo fez para a completa as normas da politica do sÍlua-

ddA Casa que mais barato vendefinali a e da festa em beneficio ClOlOSmO paulista em fac� da
do PréventOIio. 6 TRAJANO 6 slJces�ão p(esidenr:ial.

Preliarão, amanhã,RIO-8-0 capitão Felinto Muller esteve no gabinete do
istro Agamenon Magalhães, constando que teria estudado um

unto de sugestões para normalizar a censura da imprensa. O
Istro está decidido a cuidaro assunto com a máxima urgencia e

r possivelmente um bureaux de imprensa, retirando-se os atuais
ores dos jornais. O bureaux consttuir ·se-á de intelectuais e pro
mais e interpretará as disposições do govêrno sôbre a materia.
era o ministro que assim desapareça a desigualdade de tratarnen

que reclamam os jornais. O bureaux funcionará dia e noite
" ,

do a qualquer hora orientação aos jornais que as necessitarem.

Itderaçãa das Associa
) ies de Comercio, Indus
"ia e Lavoure do Estado
de Santa Catarina
Assembléia Geral

o Consêlho Diretor desta Federação de comum
ilho com as Diretorias da União de Cnmércio, Indus
"e Lavoura e ASSOCiação Comercial, convida a todos
}comerciantes e Industnais, sem distinção, a compdre
.�m á Assembléia Geral que se realizará no dia II do
c�rrente, ás 19 1 {2 horas, na sua séde, á rua Felipe
mldt n. 10. altos da Confeitaria Chiquinho, afim de
ar-se sôbre os novos dispositivos da Lei de Venàas
:onsignaçõeb.

FLORIANOPOLIS, 9 de Janeiro de 1937.

05 professores Casemiro Leo
poldo Chociay, ciirdol de G.E.
Vidal Ramos, de Lages, Adolfo
Silveira, do de Rio Negrinho e

Herminio Heusi, do de Tijucar.,
foram promovidos a inspetores
escolares, com f>éde, raspectiva
mente, nos municipios de Lages
Hamonia e Caçador.

,

,
,

673

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-

A QAZETA-Florianopolis 9 -1-1937
2Campanha de

Solidariedade
Maquina para GelolMatau

-
-

-O romance jCada EstaDELAMBERT vende até
O cap. Cana- DE EDUARDO DE WIN- tem �s se

o dia 31 de Janeiro por pre- barro DSOR E WALLY candidatoço ínsígnítícante um apare- SIMPSON. S. PAULO. 6 (BANO)
Ihamento completo. 1 AQUARI, 7-0 dr. Vai-

Cada Estado da União telllDESE.JA con- taíre Pires matou, li tiros de re- CANES. 7 - A senhora
seu, candidatos para as v

certar seu radio? vólver, o capiião Homero Cana- Wally Simpson e o duque de ministeriais que se verificaProcure o BONSON. á rua barro Cunha, irmão do ceI. Ca- Windsor conversaram demorada- Minas. Rio Grande do SPadre Miguelinho nabarro Cunha, comandante ge- mente. pelo telefone, durante a Baía são os Estados considscal da Brigada Militar Gaúcha. manhã de hoje, e elaboraram dos como preferidos.A nossa
os planos definitivos para se en- Minas apresentará os noexportaçao A cultura do centrarem pela primeira vez dês- do sr, Odilon Braga. Afode a historica partida de F��t Pena jr., Pedro Aleixo e Ftrigo Belvedére, Esse encontro veriíi- cisco de Campos.car-se-á em abril. mas não terá I O R. G. do Sul apreseulugar e.n Canes o.u Mo�te Ca�-' o sr, João Neves e o sr.los. e sim onde seja mais íacil ricio Cardoso.
escapar á curiosidade do mundo. A Baía, por sua vez. aA United Press soube em cir- sentará o candidato que o tcuias fidedignos que os do.is �a- Jurací Magalhães indicar. Enmorados marcara 'n, o pnmeiro tanto o que se verifica é oencontro para abril e decidiram guint�:viver afastados um do outro du- O candidato será o querente 3 mêses. de vez que não confiança merecer do sr, Getseria prudente o encontrarem-se Vargas.enquanto a senhora Simpson não ---------_,zJ
obtiver a sentença final do di- Maquina de gêl

As senhoras Nerêu Ramos e Altamirc Guimarães fizeram
entrega á tesouraria da Associação de Assistcncia aos Filhos dosLazeres, senhora Willy Hoffmann. das quantias, respectivamente,de 3:300$000 e 4:304$400, correspondentes aos seguintes recebimentos:

S�nhora Nerêu Ramos

RIO.6 (aAND)-Assinala o

único boletim da Diretoria de Es
tatística Econômica e Financeira
do Ministerio da Fazenda, a nossa

exportação de Janeiro a Setembro
de 1936. por portos de procedeu-

Lista Industria Renaux S. A.
Lista Fabrica de Papel de ltajaí
Lista Gustavo Evers, da Cia. Schlõsser,

de Brusque
Senhora Irineu Bornanhausen

1:200$000
1:000$000

RIO, 7 --Divulga-se que, em

nome do sr. Odilon Braga. mi
nistro da Agricultura. o sr, Luís
Simões Lopes, que se encontraclaNum total de 3 . .536.958:000$ atualmente na Europa. teria con-
vidado o especialista italiano, proSantos figura com 1.917.810:000$ Iessor Assi, para dirigir e ori-3'000$000 ou sejam 54,29'1. e o porto da
entar o serviço de cultura do'100$000 nossa Capital com 318.007 :000$
trigo no Brasil.50$000 ou A8f' :9')' do to!a� geral. Adianta-se que o convite feito�a es.ses dois

I' por�os, a ex-
foi aceito pelo técnico italiano.1 I 02$800 portação assim se rea IZOU.:

Baía, 243.760:000$ sendo: O EXERCITO E A POLl'-187.088:000$ por S. Salvador; TICA
56.487:000$ por Ilhéos e .... " ..

42$400 194:000$ por Caravelas; Rio G. RIO, 7 --Em telegrama cu-do Sul, 231.11 7 :000$. -sendo cular ás unidades militares das
11 $200 74.988:000$ por Santana do (lave Regiões. declarou o minis'

____ Livramento. 72.209:000$ por tro da Guelra que. <estando noTOTAL 7:606$400 Porto Alegre. 69.414:000$ pelo firme proposito de afastar o ExerA arrecadação total. até hoje, sóbe a 76: 144$000. Rio Grande; 9.693:000$ por cito da política, acha convenien- RIO. 7 - O presidente doUruguaiana; 4.535:000$ por Pe- te que os respectivos oficiais não Deplrtamento Nacional do Café,lotas e outros menores; Perna-abu- se filiem á «Legião Brasileira visitou o ministro .::la Fazenda.co. 111.884$000, Espirita Santo. Paz e Ordem». recentemente or- Sabe-se que o sr. Pjza Sobrinho
DeseDberia

108.887:000$: Ceará, ganizada em Vacaria, embora a voltou a insistir em sua renuncia108.634:000$; Pará,. -neritorias finalidades visadas pe- ao cargo. O ministro Souza A INVISIBILIDADE O94.873:000$; Paranà, . Ia referida agremiação». :osta, no entanto, frizando que SERES HUMANOj �
:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�- 87.906:000$: Maranhão,.......... Terminando, o titular da Guer- as funções de presidente do vllLr\O, 7 - O redator

.

67.639;OOO$;Paralba. ra observa que os oficiais devem Departamento Nacional do Café jornal Sera descreve pormen,'.
63.170:000$; Amazonas........... ,fastar-se da política partidaria, não é cargo politico. declarou zadamente a invenção de Nan

.

60.324:000$; Rio Grande do a qual não póde tolerar no que não foi nêsse sentido que ne, destinada a tor lar as peSS9 _

Norte, 34.548:000$; Rio de Ja- E.xercito, e concita-os a darem agiu quando o convidou para invisiveis. O articulista assistiu.
neiro, 38.082:000$; Santa Cata- bons exemplos de virtudes civi- exercer a presidencia do Depar- experiencias e declarou que v

A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação rina, 25.860:000$; Alagôas cas e militares, para mais conso- ta nento. O sr. Souza Costa rei- duas mulheres desaparecerem G

do momento resolve beneficiar a sua freguezla, baixan- 20.168:000$; Mato Grosso, lidar o conceito e confiança que terou sua confiança no sr. Piza catxa onde se achavam sentad

do 20 ']. no preço da lenha, e o pagamento deverá ser 11.508:000$ e Sergipe ') povo brasileiro consagra ás Sobrinho, solicitando-lha que con- e acredita ser uma inveção v .

feito no áto da entrega, a contar de I' de Janeiro. 2.781 :000$. forças armadas. tinuasse no posto. dadeira e não uma mistilicação.

j
•••���� •••.--------�I--------.O.�������G•••i CASA TRÊS IRMÃOS!

100$000
1 :000$000

Senhora Altamlro Guimarães
Rêde Viação Férrea Paraná-Santa

Catarina
Dr. João Carlos Gutierrez
Dr. Carlos Itaberê da Cunha
Lista Clube dos Funcionarias Públicos

Civis de Santa Catarina
Li.ta alunos do Grupo Escolar «Silveira

de Souza». a cargo de d. Beatriz
Brito, diretoria daquele educan
daria

Coleta em onibus, a=cargo da mesma
lenhara .:.:

vereio.

Delambert vende por.
8:000$000 um aparelharne
tu para produzir 500 qui!
por dia c com todo o ma
rial necessario para uma
mara frig »tfica de 36m2 (

base."
Esta venda entende-se a .

31 de janeiro de 1937.

o sr. Piza
Sobrinho

CO:--.JTJNUARA' NA-PRE
SIDENCIA DO D. N. c»

Dr. Ivo d'Aquino
Delamber!Advogado

Florianopol is

Importante

DAS SECASPAL.ACIO
�

LIQUIDAÇAO
o

GRANDE durante mês de janeiroo11
•
.,

LInhos irlandezes
IrmãosA Casa Três

PARA T'ERNOS
ACASAQUEI

•
Veludo chiffan dlt todas

mars baratoas cãres

Sedas, Sedas e VENCE
mais Sedas

d. linda. e�vari.dl••ilft.s"""

padrDnagens
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l\/latri2:: FLORIANO·POL.IS j
FI'I'laes em.'

Blurnenau - Joinville São Francisco Laguna - _a�ea �
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul I't.j

Seoção (je Secção de SecçAo de �.'FAZENDAS: �
Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral par a a lavoura: r ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n:oinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f ocornoveís, Motores de espiosão, V10tt 7�S

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transrnls« --;��, ro .

\Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
":Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, ,,�ces-

Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposltarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G,ODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
d�1 Ernpreza Nacional de I'-Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �
qui! Fabrica de Pontas "Rite f\/laria' _. Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
m� �
a ��P'AVAVaV����_t@@)1_MMtt��â�VÂV..o...VÂ��.
2(

, ....'----•._-- A Gazeta

Advoga.dos
I Accacio Mo-IAtentae bem I

•
•
•

Agencia Moderna de Pu- •

blicaçães, com séde em São Paulo;
•

é autorizada e fiscalizada pelo l3overno
Federal e possue a carta patente n. 112

tem seu escrip-

tÓI io de advogacía á rua

visconde de Ouro Preto

•
o. 7{). - Phone: 1277. -

-1 Caix 1 Postal, 110.

I Dr. "adro de Moura Ferro I
I

FOrm ídave is lorlelol proprlol, Irei vezel
por lemana, todal ai ..gun·
dai, ler9al e .exlal·felral,

ExtraQão com global de cr'llai.

A f l 1a�'I t"l c;:. dlu... honestidade, pOil, OI lar·
tel�l �Io pre.",ncladol pelo povo.

Rl'd Trajano, n· 1 sobrado

Telephone n· .1548 I
I

Advogado

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

ADVOGADO�'���••ww.----_.. _-_..::.=-- _'_ . .__.ao••,,��.
t
�••••••••G·_---. •••••,•••'0

i Companhia "Aliança da Bahía"i I
! !,i! Dr, Aderbai
'W FUNDADA EM 1870 •
• � da Silva
." Seguros Terrestres e Maritimos ; J\dvogado
�D • Rua Cons. Mafra, 10 (sol:-.

f;,' Incontestavelmente a PRIMEIRA drJ Brasil II
Fones 1631 p. 1290_." I

�
CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
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

Rua Trajano. 2 (sob.)
Fone 1325-AteLde cba·

Imados para o interior.

R�

Médicos

Dr. Carlos Corrêa
Apantea, Sub-Agentes .. Reguladores de Avariai Iam ..todol �u Elladol

':0 Bralll, no Uruguai a nas principais praçal IIlranoelrl,l.

Agentes em Ftorianopolls :

Campos Lobo & Cía.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
O Dlrelor da Mal,rnldade�
G Medico do HOlpllal

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIA1\ÇA • (Curso de especíaJizaslo em

., molestias de senhoras)
Escritórios em Laguna e Itajahí o Atende na Maternidade

t lfI@, S b A O até ás 8 112 da manhã
� U - gentes em Blurnenau eLeges. e á !aice-C�nsultorio:
fi li ANITA GARIBALDI, 49
.O•••om••'--------.------__.I �--

�,;' -

r

�"',� ' ..�.' ..
' -:
- '�",

...""\,.'..... :-(

Indica: Dr. ArturP ereira
e Oliveira

CUnlca méclca de orlan·
çal e adultol

I ABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICVS

m:xm:n .•,__

,- -,I Dr. Ricardo
Gottsrnann
Ex·chefe da clinics do �o�pi
tal de Nürnberg, (P.vressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
ElpeclaU,la em: cirurgia

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rt!, idência: R ua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás 1 2 e

.

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena
mente satisfeito.

Dr-. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemonoides
(onsulfa�

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elelone, 1595

LO.JAS

<?! A R C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLINES--XADRFSES-ZE ... IRES

(Tingimento a Indanthren - COre, firmeI!)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.

:onfecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
, (Melhores. queo 03 estranjeíros) �FUNDIÇÃO: - �;INOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e industriais)
-momhos de fubá, arados, businas '

para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESE�TANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS

Arnaldo Marerlhã IROA JOÃO PINTO -ANDf\.R N. 5TERERO

..

�.' '.�
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A OAZEl A-Florianopolls-1937

Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja
marca MALZBIER, devidamen
te registrada e fabricada pela
Companhia Cervejaria Brahma,
desde '0 anno de 1914.

Tendo apparect.to, ut 'vnamen
te, no mcrca.;o , 13(; ;_las de
outras p r o c e d e nc i a s s o h o

mesmo nome, fiei] (l Pubi lco
avisado de que, pgt1' O",fJf a

mesma cerveja f\1 i\ L:! rnm;, á
qual já está acostumado, (L;ve,
d'ora em diante, pedir sempre

Cirurgião
dentíste

Dr. iH. Gg. Slpple
�.,\o, ,:<'

,.

Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

BOca
Extração sem dor, pro
these e pontes em todos
0S sístemas conhecidos,
Tratamento das moles

tias da Boca.

I
Bebidas Nacionais e Extran- CONSUL 10R10:

geras só NO 1(lla Trajano n: /7

C)AFE' ..JAVA (sobrado) I Visitem pois
Tdefone: 724 (manual)

IPraça 15 de Novembro HORAS MARCADAS I Rua João Pínto n. 27

1_ Antonio Paschoal
�7.ô...'����------$@•. �.*-_---_�������.

I� II: I L I A LI �_

� INDUSTRIAS:
II������������ �� .Caque.-rll'tl.s 1·-;·2:,:��...s;":;·;�S:;::i%S::�'2';::'2�� � � .. <:".;:::ur+;p;u):p-rr.�""'_L'-L'-":-L��-'_;_'';'1;,\ I. fi' ," ��;,r >� ) 1 :�' ",;//// I r , I � {(::tj:� Municipio São José l'IIii.·!if.i!1r/;í;f;,�'à�F.&.,���';:1��/��);j/.

��� ESCRIPTOHIO i:m,�l�EST1_!-�AR!AJE �09_L.:
� : llV!i,� l-,?:';_: � N '!. Df\_!:flJJP:��t�:
� Florianopol is I ili/Jtcot'íTEfv1 36lTS.DU\LCoot:

� C. Postal, 118 ,(((J:�;rJô�i�-isf�-ii�-r�NÁ'.
I I Teleph 1.637 j

.

:>20.n,-�.// ',I Mi,':
Telegram : - "COQUEIROS" ,

. ,.,-n.

---- ---

ICHARUTOS?
,

Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

taurante Caseatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

Carioni !
A!faíate da Moda

Jockey Club Florianopolís

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

-- -- - ------

° mais elagante centro de diversões famí-

J
) D. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO

Iiares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estraajeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissirnas.

RUA TRAJ ANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191 Fpolis.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina Leia a "Revista do Trabalho"

- - --- ------ �-----------.-

Cervejas! Cervejas!

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

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

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

A «Revista do Trabalho» é a mais importan
te publicação sobre legislação social existente no

Brasil e incumbe-se de esclarecer todas as duvidas
que lhe surjam ao espírito e mantém uma secção
de consultas e informações.
RIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246

PUBLICAÇÃO MENSAL
ASSINA�rURA ANUAL 20$000

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

�RECEBE DEP�SITOS

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5'[. aja.
CIC. Avisof'revioô]. ala.
Prazo Fixo S·j. ala.

II NWe 'iates

(;asa das Passaras

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

na CASA DOS PASSARaS, á RUA CONSELHEIRO
MAFRA N. 78

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

Café e Restaurante

OlA"
EM FLORIANOPOLlS E A CASA INDE MAIS BARATOE CUME

GRANDE VARIED,<\DE NOS PRATCS

o Bom Dia

FABRICP,NTES DAS AFA
MADpS MARCAS DE

ASSUCAR:
.

"Maravilha"
REFINADO- FILTRADO

BRANCO E

"Moreno"

I
SOMENOS REFINADO-FIL

TRADO -_I

•
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A GAlE".A - F'lorianopolis, 9-1-1931

------------------�----------------.-----

E- O MELe.I-tOR APERITIVQ
FABRICANTES

NORONHA, NOCETTI & C�
ITA..JAI' S. CATARINA

�n�prestinlD de Censoli ..

daçãu do Estado de
Minas Gerais

CAFE' BOM SO° NO A SERRARIA DELAMBERT CAF E' BOM SO' NO C:;A RTAZES

..JAVA vende a dinheiro, mas a me- ..JAVA DO DIA
Praça 15 de Novembro lhor lenha. Praça 15 de Novembro CINE REX, ás 8 horas,

Antonio Pasct!oal FONE 1.100 Antonio Paschoal Jan Kiepura em Amo todas as

Q••••e.G••••��'I••••• ·•••C•••G••DO.e. m����HA, ás 7 e 8,30 ho-
20. Sorteio realizado em 31 de Dezetnbro de 1939: I" ,

,
ras-O rei dos emprezarlos,

'lmeiro premio.--:-l\�olice n', 703.372 Rs .. :,OOO:OIJO$OOO.. Evoe' Evoe ô com Warner Béixter,Jack O;lckie
fJquirente, Milton ManJadu residente em Manpa-MI03s. � MOMO. e Alice Faye.

;"-�ttndo premio- .t\police n
.. 6�9.18� Rs. 100:000$000ê. •

G CINE ROYAL, ás 8 horas
q�irente Antonio Gomes de Oliveira residente em Cataguazes • '

h d
' , Aza partida, co.n M ervyn D JU

Mmas.
." "

. •
vem ai e aspe ar-se-a e glas, Lupe V<:lez e Leo Carril!o.

O"�rcdro premio-Apollce n' 591.727 Rs. .)0.000$0007• NA.
' AMANHA, ás 5, 7 e 8,30

- ndida em S. Paulo. • C d Mil.
horas, Fuzarca á bordo, com

tan- rarto premiJ·-Apolice n' 514.837 Rs. 5:001)$OGO, vendida. a s a a s e I as. Bing Crosby, Ida Lupino e Char-

1'0 I S. Paulo.
,

. O Õ lie Rugles.
d�s ulnto premiO-Apohce n' 694,157, Rs. 5:000$000, vendida • OE FER IS BOASAlDa I CINE ODEON, o lider, fOC2,-

ção I POit) Alegre. .• Unica depositara dos afamados lança-perfumes .\Iisa, ás 5, 6.45 e 8,30 horns-
xto pr: mio--A;.>olice n' 380.352, Rs. 1 :000$000, vendida G � Dinheiro em penca, com Joan
I São Paulo � Tá h d �i Blondell, Glenda Farrell e Rf\sS
tl'm�) pire rnio-c-Apolice n' 930.3.64,.Rs. 1 :000$000. adqui- �,'� J

- C egou a gran e
.

re-

.�.�,�.•.'", \Iex,ander e, os lE' e 2' .episodhios� messa para o proximo :;),
te, Dregôria Araujo Ltda .. Belo H5onzonte. Or.OdiOOO adqui �

F-'(odo e R'golet Carnaval afim de ser ven- ';;�31·d.; CInta seriada, 'scotelros e-

.tavo p;,:,,�: O-APM°lice n' 183,32 , Rs. 1: \.) íP , 't{� F=<odouro elida por pF'ÇUS exce,'- G,ró'c)), :'-'fll. BobLy Ford, [in
'te D. F. f arreto, ococa. I �� clonais �Jé A :Ians e J. I\tJiiC Lean.
,·no p-ernic+-Apohce o' 885.124. Rs. : :000$000, adquiren � Serpentinas e coníetis ��;, A \!lANHA, à, 6,30 e 8,30

I
C.«, Força e Luz dê: Mi,.as Gerais, Belo Horiwntt>.

, :�; \'lE r,�LlCO e de LUXO(l' tarr hcrn erll grande stock ::�; h ra, P.,ul Muni, o gigante da
ecirr o premic-',L\poJice n' 490.132, vendi la em S. Paulo.

,f'� 1'}!r:':Rr�)l) f (' P!E.R,
C r.s mais baixos preços '* exorr ssão em A histór!a de Louis

acirno primeiro prcmio=-Ac .lice n' 851.883. adquirente, 'ri(i; ;'.J\LTALICO ..� Pa -teur, com J05�hne Hutchin-

.portadora e Exportadora GOKKES DO BRASlL no R o de ! A
� . �� s n Anita Louise e Donald

nen o. ;; De in. guolavet Cia Q,ú proVe i te 111 �li »: lfJd:i. .

os ecimo segundo prern'oc-Apolice n' 183432 adquirente B. ::�.,. mica teodia Brasileira L J Fo I iõeS � CI'�S IVIPERIO,( J .áo PlS-
Barreto, residente em S, José do Rio l 'ardo. I�� Elequlirós S. A. �.';tRKR0� ii .ô s}, á, 7,30 horas, Fuzarca á

O ecirno terceiro premio - Apolice n' 769.616, adquirente I.�! ��. � bordo.
�tf. Mun. 8l1mbuhy. l� � ,

AMANHÃ, às 7 e 8,30 ho-
e.irno quarto premio-Apolice n' 447.010, vendida em S.·� Otirna vantagem para i"6Vendedores ,�ra" Amo tod1S as mulheres.
lulo. I � eM" •

ecimo quinto premio-Apolice n' 926.845. adquirente Pref. V CASA DAS M E I AS rnJRua�Felipe Schmidt n 2
� anelr� In-

linicipal dp. Tombos.
�. __

._ _
.�. �_,_. '�.' �

.

� C O nVen Iente
��-lia"j"'���s sde:�ra�remiO-Apohce n' 892.382, adquirente União

�G���.���f)••�o��m$••G.�••etJiIt••�D••O•• de agrad a r ás.
i�çimo setimo premio-Apolice n' 638.701, vendida em S.

��.�.. �GGfê. •••••• crianç 3S
, I ulo. ii

",.,; '" .'t!IDiI�,

e E' um hábito muito gçnelaliza.
I cimo oitavo premio- Apolice n' 933.503. adquirente BAR-)_;;, e do no nosso meio o de agradar

E IRA'
S. A., Belo Horizonte. ,I C r e d í toM u t u o P r e d i a' é ás crianças oferecendo·lhes a qual-

cimo nono premio-Apolíc:: n' 186.594, adquirente EdmU'1-1 �.:)!
,

O quer hora dôces, balas, bolacha;
Odebrecht, Ipanema. ii " e hútas. Este hábito precisa ser

'gessimo premio--Apolice n' 755.556 adquirente Nubia AI-
I �,', b 'd h
u ti com ati, o por tenaz campdn a

ntarí', Maylasquy. \
.

O"
·

d
-

d I b d educati lia. Tais substancias, dada,
igessjmop,imei�oprerrsÍo-,-Apolicen·908.970,ad'luirente. maior e mais acre Ita O c u e e fóradehoras,(\l�mdeprejudica-

. Amyl\thal! Jacques de Morais, 8t'lo HIJrizonte.
S te I-os do B r s ai rem o apetite, perturbam o qui-! igessimo segundt) Di e.nio -Apvlice n' 359.652, vendida em O r a I

I�
, rnismo gasteo-intestina , causando

f� Paulo. indigestões e diarréas de maior ou

�igeSSimo ter ceilO premio- Ap:>lice n' 837.367. adquirente .íJ- CRE I:) ITOMUTUO PRE- menor gravidade.�ia. Americana de Metais, Rio de Janeiro. D I A L., destaca-se das mais sérias e v�ntajosas sociedades porque: Para as crianças terem apetite
�igeSSimo quarto premio -Apolice n. 980.282, adquirente, e os orgãos digestivos em perfeito�lpoltadora e Exportadora GOKKES DO BRASIL, Rio de -a joia de entrada é accessivel a todos-2$OUO funcionamento, � indispensavel'que
�Ineiro. recebam os alimentos á hora certa,� igessimo quinto premio- -Apolice n' 421.885, vendida em. -exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

• abstendo-se de tais dô::es e bom-tifo Paulo. bons. Estes só devem ser permif ..�'jgessimo sexto premio - Apolice n" 811.494, adquirente -a extração de seus premios é feita unicamente sôbre dos quando preparados no lar de-

� ia. Brasileira Ficht, no Rio de Janeira. O nurn�ro l'á realizado de cauernetas inscritas.
méstico ou adquiridos em ca&G s

� 330 premios de Rs. 300$000 e 4.088 resgates ao por de confiança e usados em horas
�llbli(;aremo.s ,assim que recebermos as relações de Minas Ge�ais. As -seus p;'emios, consequentemente, não ficarão em casa.

que não perturbem o necessario�stas em ongmal poderão ser procuradas no Banco de Crédito Po" clescanço do aparelho digestivo.ular e Agricola de S�nta Catarina, rua [rajano n' 16. Os seus dois :sorteios mensais são efetuados em sua pró- As vitimas de desarra.njo gas-pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua, VISCONDE DE tro-intestinal, sejam crianças cu
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas. adultos, devem ser submetidas a

[) t d d
'

d
uma d'éta cuidadosa, para que o

s es a o e sau e a Apressa i-vos, pois, em fazer a vossa in�crição hoje mesmo na • �al não se com'pl�que. Nestas oca"

� • O Slões, os compnmldos de Eldofor-

� • CREDITO IVlUTUO PF�EDIAL � mio da Casa Bayerprestamótireo
::CO SUMO PONT

-

F IOE • O serviço, porque. fazem .ce�sar com

� .e��D�.�i�.�I�·.;j�.��������������·;.;,;.;.���������;.;:�.�.;.�'�O;'����'�-�'�. pred�a asd�xç�s�uldas,��
�� CIDADE DO VATICANO, 7 - As condições de saú- I

� tegendo a mucosa mtestInal contra
','� d P' XI f 'd d h"

.

I I complicações mais sérias.
�.e o papa 10 "oram consl era a� °le a .nolte como «POU�I)

Qo�-jl lelhores», porque tem descançado mais esofndo menos da nevnte OO I N I rrad I"aça-O. lue atacou ambas as suas pernas que se encontram inchadas. I

Entretanto, devido ao receio de que o mesmo possa sofrer ROma
Im colapso cardiaco repentinamente, Oli altos funcionarios da. igreja Inaugu raça-o do BALNEAR IOIão diminuem a vigilancia em torno do sumo pontifice e tambem I
Ião se mostram confiantes que o paciente, eventlJalmente, se resta- I

. leleça.
� As �el.horas d� p�pa, especialmt'nte ql1anto á sua disposi-

I

"
rão são atnhuldas a dlmlnlstração das dores nas pernas, o que

�.� »ermite ao
.

mesmo conserva-Ias .co�ple!amente imoveis, de. acôrdo
I' :om o desejo de mons�nhor Mllam, mediCO de Sua Santidade.

,I CIDADE DO VA.TICANO, 7 - InformaçõtS oficiais,
IivuJgadas ás oito horas e vinte minutos, diZiam que o estado do
;)apa parecia perfeitamente satisfatorio, durante a manhã, depois de
)u? Santidade ter passado ótimamente toda a noite.

As mesma informações desmeCitem a noticia de que o San
,_;.

o Padre recebêra um tratamento especial para previnir a gangle'
� la, acrescentando que esse tratamento nunca foi projetado e que

�l lté o momento não surgiu nenhum indicio de gangrena.

de

A Estação de Roma 2. ·itã.
m. 25,4, kc. 11810, irradiará
hoje, ás 20,20 horas, o seguintt': '

Anúncio em italiano, e&pa-
nhól e português.

Marcha Keal e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão, do Teatro Real

da Opera de Roma, de um áto
da opera Madame Sans Gêne
de Humberto Giordano,

,

Dia do concurso.

Noticiario em espanhól r! por
tuguês.

Marcha Real e Giovinezza.
I

Planta a disposição dos interessados no
Balnearijo

Perfeito serviço de restaurarlt
Omnibus de '12 em 112 hora

A SOCIEDADE IMOBILlARIA CATARINENSE LIMITADA - REINICIA A VENDA DE
LOTES DE TERRENOS NA VILA BALNEARIA �'PRES rAÇõES

MENSAIS DE 15$000

i: .
"

.. -:� �. J:�� :-
_-:.,.
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presos politico
----------------------- ------------------------------------------------------------------

Os
Recusaram-se a se deixar surnariar

Um dêles chegou a apresentar-se em cuécas perante a

.Bria a açãD de um cantige.lte da Força Pública
--------------------

RIO,8 I Decorreram agitados os trabalhos de hoje Nossa Vida (A �AZET�do sumario dos srs. Hercolino Cascardo, Socrates Gonçat- '-iii'
'

.

�
ves e Benjamin Cabelo, realízado na Casa de Correção. AHIUER5ARI05 _

jFoi designado para ouvi-los o coronel Costa Neto.
'.' A V O Z

-

DO P O V 6
Era conhecida a disposição dos revolucionarlos Ladislau Rornanowski

-

FLORIANOPOLIS, ;:;abado, 9 Janeiro de 1937

�
prês?� de ��o se deix.arem .

sumariar .e tambem a int�ansi- ,Festejou, outem, o seu aniver- _

gencra do JUIZ, ten�o m�ervldo O l!laJor Nune� Filho e sario natalício o festejado homem
sua senhora, �. Ocldentina Nunes, Junto aos detidos nada de letras poeta Ladisláu Roma� nente, soirée carn�valesca ,Ievad3 AssDciação das Empregatendo conseguido. nowski, apreciado colaborador a ef�'to por �elllJs e gr�clO�as s,e�

. � c?ronel Costa Neto chegou a sala
..

do Conselho deste diario e ativo agente comer-
nhorinhas adeptas do Lua �e.m.'. das no leDelareia de

Penitenciario e reclamou a presença dos presos e pergun- cial nesta cidade t\s danças, que terão IDICIO

FI. •.tou ao major porque não compareciam. A Gazeta cu�primenta-o ele- ás 21 horas, verificar-se-ão ao arlanopa IS
o major Nunes respondeu que êles se recusavam, tuosamente.

' .

som de musicas ainda desconhe- Síndicato Profissional
�

alegando enfermidade. cidos nesta cidade e tipicamente
O juiz declarou, então, que só atendia ao alegado Pref. Juliano Luchl carnavalescas, chegados DOS últi- Assembléla Geral O rd inarra �

mediante atestado médico. Transcorre hoje, o aniversario mos dias da Capital da Repu' De conformidade com o artigo 130. dos Estatutof
O major retrucou que não havia médico no rno- natalício do presado conterrâneo blica.

I

convóco os srs. associados desteS índicato para a sesss..
menta e o coronel Costa Neto declarou que iria solicitar sr, Juliano Luchi, operoso preíei- A animação dessa excelente de assembléia-geral ordinária que será realizada no dl
um médico da Policia Militar, exclamando: to municipal de Palhoça. noitada esta' entregue a um bló- 10 do corrente (domingo) ás 18 horas, na qual será aprs

«Os réus virão, vivos ou mortos. Eles devem
F h

.

h
.

h
co de genuinas folionas, que, tudo sentado o relataria do ano de 1936, e o respectivo parece

apresentar-se a justiça e não é a justiça que vaí ao en-
M

az

Mnas oJ(.' h
a

d
sen

°Snnl"� farão, ,�stamó� certills�mos, p�ra

I'
do Conselho F�scal. , , . .

�
contro dêles,» •

arta ansur , .11 a o sr. a nn a reUD1(\O social de hoje, conquis- Caso nao haja numero de associados previsto no�
Foi requisitada força, chegando um destacamento ·.V1ansur, comerciante nesta praça. tar notavel êxito. Estatutos para ser realizada a assembléia em primeira cor.

da policia especial, conduzindo bombas de gazes lacrí- enzem BH05 H01B «A Marinha vem aí» -que yocação, será marcada a segunda duas horas após, ou se'
mogeneos. sempre esteve na liderança da jam ás 20 horas, que se efetuará com qualquer número

Depois de outras demarches compareceu perante o
a exma. sra, viuva Argentina Folia,- estará a postos no Ger- Florianopolis em 8 de Janeiro de 1937.

coronel Costa Neto, Benjamin Cabelo, que trajava pijama Linhares da Silva; mania, 'sob a batuta e do conhe- EMIDIO CARDOSO JUNIOR
azul, um robe de chambre escuro e tamancos. O réu t'S�

o sr. Cdr." °Mlavo Fdreic� Junior; cido e querido folgazão. Peri. Presidente

IItava pálido e tremia. o sr. é,lO ace, o;

'I������'- ����
O juiz iniciou. a audiencia, Cabelo sentou-se, acen- a senhorinha Launnda Grumi-

deu um cigarro e disse alguma coisa. ché;....

H I G LO R I AO juiz manda-o calar-se dizendo: «Responda só o
a senhorinha Mana da Glona

. oteque lhe for perguntando, sobre as violencias que o senhor Matos;

,�. �
e seus corr:panheiros fizeram em novembro.» �

.

exma. sra. d. Iracema Neves �
r

Cabelo diz que ainda não reconhecia o Tribunal. Reis"
..

. �

�Em seguida compareceram os demais réus que foram su-
o Jovem Mano Ribas Camer-

�
(AN.IGO LA POR.A)

mariados. go.

RIO, 8 -Socrates Gonçalves e Ben-dito Carvalho HABILITAÇf!to O MAl O C '

entraram na sala de audiencias 0ispostos a tomar conhe-
E' h bili d

" S MAGEST SO EDIFI 10 DA CAPITAL E O

�cimento da presença do juiz. stão. se a.1 itan o para ca-
["-

Socrates Gonçalves entrou de cuéca e barba cres- sar: Man�el �r�man�o �ernandf� �
UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E

,

cida e Benedito Carvalho de pijama azul. O' primeiro e d. M�n,a, FlOnta. SII�elfa, soltei-

�mostrava-se bem diS.posto e o segundo parecia enfermo. ros, dO�lclhados e residentes nes- . TELEFONES EMITODOS OS QUARTOS
Benedito Carvalho respondeu para o juiz, dizendo ta capital. ,

não reconhecer o Tribunal e �ocrates não deu uma pa- PEL05 rLUBE5
12 confortaveis apartarTlentos

lavra. ao quartos e 18 banheíros
O coronel Costa Neto declara que era aquilo um Clube R. 6 de Janeiro

deprimente espetáculo e acrescenta: 'Realiza-se" �oje, ás 21 horas,«Os senhor�s .obrigam O juiz O est? demon�tra,ção nos salões do simpático Clube
de força. com o objetivo de fazer respeitar � Justiça. ReCreativo «6 de Janeiro», do
Ap.elarel par? t�dos os recursos c saberei respeitar a au- visinho distrito de JOão PessÔIl,
�andade da justtça.»

. _ A .

.0 animado baile ern comemora-

�o pateo da C��a de Correção en�ontrava�se cer-: ção a mais um aniversario dessa
ca de trinta prêsos politicos quando o major Queiroz, ia- sociedade '.
lou, 'dizendo que ali e�tava para conduzir os �r�. Socra- Será u'ma linda festa, dado os

�es Gonçalves e B:nedlto S:arvalho perante o JUI:. preparativos que, antecipadamente,
! Um d?s presos então declarou que êles nao re�o- foram executados. Pela primeiranheciam O Tnbunal de Segurança, estando, porta�to dls-j vez, Iar-se-é ouvir, boje, o Hino
postos a não, comparecer, �o que o major Queiroz re- do Clube, letra do festejado poe-
�rucou q_ue. ali estava �umpr�ndo �ordens. .

�

ta conterrâneo Trajano Margari-IAgildo B�rata íntervíu fa ....�ndo con�lderações em da e musica du conhecido maes
torno �o f�!o e dlze.ndo que o Tpbunal �ra Ileg�I, procu- tro Raimundo Bridon, sendo can

,ran�� ]usttflc�r a atitude do� presos. Disse maIs Ique ,a tado por um caro de 16 senho
�ohcla EspeCial estava perfeItamente ap

..

arelhada e m�nJ- rinhas da f-ociedade estreitense.
clada para enfrenta-los, enquanto que eles permaneciam Samos ",rlltos á gentileza do
�esarmados. convite que nas foi enviado
. .

O major retrucou energicamente, declarando que
.

não admitia insultos á corporação que dirigia e que le· Clube R. Prirr.avera
varia os prêsos de qualquer maneira, passando á ação
imediatamente. Com inicio ás 21 horas, a vi-

Estabeleceu-se, então, grande algazarra, mais os toriosa sociedade recreativa C. R.

prêsos seguiram até a presença do' juiz, prosseguinf1o o Pril�aver�, ddo Sac� dos Limões,
sumario. rea Iza amma a souée carnava-

l Agildo Barata, Alvaro de Souza e José Leite Bra- le,ca.

sil serão sumariados segunda-feira proxima, na Casa de Soirée Carnavalesca
Correção. Nenhum dêles recanhece o Tribunal e não ofe
recerão defesa. Finalmente terá realização,
: O sr. Francisco Mangabeira Junior serão sumaria- hoje, nos salões da veterana socie-
dos juntamente com o comandante Hercl)lino Cascanlo. dade Clube Germania, a' impo- �fSítW�!m�

juiz • Neces;:

•
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