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Será Uni pronunciamento preci-,�-::
pitado ou terá s. s. ja' descorti-:�:!:'·�,':"'!""�·"····�.."'.'':',

l\RMANDO DE SALES nado a atitude a assumir r.:>elo 'D'E��1Ag� gtl����AGC�
partido situacionista?

o deputado federal sr. dr. Carlos Gomes de Oliveira' ------------------------

concedeu á I,ossa confreira «A Noticia», de joinville, uma 1�l ntrevista politica, da qual recortamos o seguinte trêcho .

I elo que tem de significativo: i
«-Quar;to ao candidato, disse, o esforço das corren- Q

tcs politicas dominantes, é no sentido de se harmonizarem

em torno de um 8Ó candidato.
Quanto JO sr. Armando de Sales, considero-o como,

alias. toda gente, um grande candidato.
E, mais, quem o conheça de perto, não póde ter

outra idéa-.
Dada a situação que desfruta no cênario politico da ANO

nossa terra e a sua situação especial de eleito do povo,
esta declaração do sr. dr. Carlos Gomes reveste-se de

grande importancia, deixando-nos na in�ecis�o sobre se Co �'1CU .·50
terá sido um desabafo pessoal, ou se teria sido antes o

resultado de observações feitas nos bastidores do situa-
Foi aberto concurso das Os "konderistas" de

cionisrno. onde se têm reunido os concilias para a tróca d fI f d
dos segredos dos deuses. . .

c��ei:as e. I os� la e e lta] a í são pela con
didatica e legislação escolar .t '" t i

-

I·tiA nossa reportagem politica, pelas SUí1S observações da Escola Normal do Insti- Ira ern .zaçao po i Ica

em tôrno do nobre deputado catarinense, pro::ura abrlr o� tuto de Educação.
reposteiros justificativos do banquete que ontem lhe faí

oferecido em São Francisco pelos libt rais daquela cidade CAFE' BOM SO' NO

litoranea: da sua vinda, hoje, a esta capital; c da sua ..JA '-J A_
ç�-�;,l,., ::1m:::lnhã. para o sul do Estado, onde visitará, a('1 Praça 15 d� i'''ov(lllbro

( ;"1'. :�;-:�n I Antonio Paschoal

���������������--���������������

Sem�ovo ligações politicas.00 quaisquer

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

IIII Ftortanopoíis, Segunda-feira, 1· de Fevereiro de 1937 I NUMEHO 692

frases:
"Para o Estado de Santa Catarina,
,,",171hnr. nara os seus homens, a

'luaí mo
·Idade.

Alegendo e0;t.d: B-egr3'gado
do cc�r.... v l v

í

o hurndno

(\lotas Oe Fátos Prestes

No edítorial de seu último nú nero
o jornal itaiaiense "O Libertador",
Qlíé. sempre defendeu a politica dos
Konders finaliza com as seguintes

RIO, 1 - Tendo-se Luís Carlos Prestes L'I:USJJo
a apresentar defesa, foi nomeado o dr. Sobral Pinto pa
ra seu advogado.

Ontem o patrono .ío acusado d;rígill �I) nuz urna

longa esposição reproduzndo a conversa rnan..ua COd1 ()

denunciado na qual fez formal declaração por que repeliae em
a sua defesa.peIo

Acrescenta a espcsição do advogado que I) seu

"la-
I =onstltuínte justifica a sua recusa no fáto de estar ele

çao, o que uao l-IV\." ••,.;:� '-
... , �g,--:rlll do convivia humano, sem o mellor co.it-ito com

RIO, 30 (BANlJ) ° R[O, 30 (Band) - Deverá regressar a Santa Cata- cer o beneplácito -lu lho ;ol )aIT" I ÍJ mun:« ,.'
. ;�,- impedido de fazer quaisquer leituras

S Tribunal MI'II'tar em riria na próxima quinta feira o sr Nerêu Ramos gover- SU2. grandeza, o ..11 (lar '. gt.rtC I J
'

-l d d li
o o

d
'

upremo , (l , •

'catarinense. mesm ) > ]Ofl1JIS, .:; (l cerca o e po leiaIS. tornan .)

sua sessão extraordinaria de hoje, nador c'esse Estado, que voltou a esta capital procedente Esperemos mais unSUj,� .

I nnpossivel q : L'1'ler l!l�, .u.; nnr ventura, predentes-
julgou o nhabea�-c(}TpuS" n' 8007�, de São Paulo, E' o proprío orgão orientado pi3lt71" 1,.),-" ir·'nar a �)t:'11 de sua defes u.
em que são pacientes os <;>xS'-capl", R���a- 1M Mil � iii!

(") sr lVi acedo diretrizes políticas dos Konders que Bebidas ..;;<;;i��:jé:- �l:xtr;n., Llães do Exercito Agildo arara �maT � 1111 UóIi
-....

.,. I apregoa a grandeza da confrateraí- '-' .

e Alvaro deSollza. c;ftn.61;51a
SoarFls e con-1zação catarínense. geras 5'0 NO d ......

,

Como já foi noticiado o meti- íi1V � Il t r.e todos e x - Diz ain�a � refer�da }olha .

que a OAFE' JAVA
vo alegado pelos pacientes é a RIO, 30

o (B0ND).- Pela t re 'I) is rnOs I ��/::::r�lt����I����o Pd�d�::�f;: t: Praça 15 de Novembro

cessação da coação de que estão

I �eação NacI�nahsta fOI-?oS en- sejam o bem-estar da gente catarí- Antonio Paschoal

sendo vitimas, por parte do pre· viado o seguinte comunicado: l\iOVA YORK, I-Os jor- nense",

sidenteo d.o Tribunal de Segurança I nRealizo_u.s� ontem, ás 21 ho- nalistas abordando o ernbai- Ora, o sr. Adolfo desmente e o NEMC N I d R jornal da sua terra, que sempre se
e do JUIZ osta elo.. o o i r�s, a se:sao .maugura a ea· xador Macedo Soares, per- guiou pela SGa polItica, não só noU-

Foi relator do pedido o mJl1!S- çao NacIOnalistas, que teve logar guntaram-lhe se acreditava da como endossa os benefícíos da e rn ! 2O (,;:1 ias
tro Bulcão Viar a e defendeu, I na séde do Circulo Catolico. poderem vir a ser bons pa - confraternização dos democratícos

o

olalmente, a medida, o advogado! A Reação Nacionalista é uma ra O Brasil os metodos de barriga-verdes.
Fernand<l de CastIo. ! socie�ade desti.nada a es�larecer Hitler e Mussolini. ao que o Portanto. não fomos só nós qu� RIO, 30 (BA.ND) - Uma

O «habeas-corpus» foi nega- a socIedade cnstã a respeito das d' 1 t d
falamos nesse assunto. das mais interessantes declara,;ões,

Ip oma a respon eu: Acresce ainda que "O Libertador" de quantas forom feitas no decor-
do. cousas que a ameaçam, quer ma- -«Talvez os italianos e' , I d f d l't' d

'

nifesta, quer secretamente. Em
e o 10:na que e, e� e a po � :c� os

j
r� r dos debates sôbre a fixação

h os alemães tenham encontra- republIcanos no unlco mUD!C!p!O em ddI'
.

I
.

JA AlaGlan a seu programa, Inclue-se uma luta elo naqueles processos solu- que êsses s� estabílízaram. a at:.\ para (I p P.lto preSlcenCla,

I
iii tenás contra essas força� por lo- ções adequadas. Sendo os Isso tem "dente de coelho"... 110 Tribllnal Superior, é a de

e- as c Iftl on Ia5 d
' que se fel porta-voz o mlDlstro_" os os meios. LaSSaS pnblcmas d.fel entes SATURN' 't

A R N· 'o · f' v Lauro de Camargo, proclamandoeaçãlJ aCIOna ISLa ara exigem, por issu, a solução
BI:.RLIM, 31 Em seu dis- um esclarecimento criterioso, so° democratica e o combate aos Dr. Pedro de Moura Ferro que não sera' possivel a' Jmtiça

f
o

AO perante o b d d bl 'd
' eleitorilJ apurar as duas eleiçõescurso pro erlIA retu v) o pro ema JU alco. extremismos tanto da direita

I Advogado
Reichstag, desmentiu formal- Na sessão inaugural de ontem, d d R

L derais de presidente da h'epu-
mente o chanceler Hitler que usou da palavra o sr. Gustavo cpom�ga���Oa. --I F II 1:�r;��n�1 blica e de "p""n'an'e no ["a'

a Alemanha tenha na Espa- Barroso". zo de 120 dias, �stabelecido; na Rua Tiradentes N' 52:-Procuf.:m
nha outros interesses além Fomos informados que essa Constituição. Quais Eeriam as

daqueles que o sr. Ed�n re- novel organisação pretende con- comprom issos consequencias desse fa'to?

conheceu na sua proprla ora· vidar para fazer parte da mesma, RIO, 30 (BAND)-- A po- Eis uma pergunta de dlficil

tão perante a Camara dos entre outras personalidades em No último balancete do liaia conseguiu descobrir e pren- resposta.

ítomuns, destaque. o sr. Artur Bernaldo::'s. Tesouro do Estado consta () der uma audacio�a quadrilha de ° que resta duvida é qUi" a

«Pretendeu-se acrescentou ex-presidente da Repuhlica. seguinte pagamento: I falsarios, que fabricava requisi. 3 dp. Maio de 1938, o país po-

a «Fuehrer», que o Relch cs- «Entrega ao Banco do Bra-, ções de rimes. dera' não ter nem presidente da RIO, 30 (BAND)--Os �i�.

condia reivindicações co_Io- L iga Nautica sil, Rio, para remessa a Hai-I Jü' for.J.m loralisaJo5 a tipogra- Rt:pub!;ca, nem Câ.11Ul d,� LL- Ncrcu RamJs, JOSé Cassio
n'a\s por detr 1S de SUJS Sl�- sey Stuart & Cia .. em Nova fia que funcionava a servlco dos putados, nem o terço do Senad')r de Macedo Soares e Hemi-

patIas p.-;la .lspanha nac�o- Rtunem-sc hoje, ás 19,30 York: de $33.122,90 para hlsificadores, bem como fé.rto Federal, que deve eleito nessa que Baima, chegados da pau-
nalista mas a Alamanha nao horas, no Clube 12 àe Agos- pagamento do cuupon venci- material. data0

o.
licéa, negaram-se a f..:zer

t n�nhuma reivindicação to, os membros da Liga vel a 1· ue fevereiro entrall- Esses requisições falsas eram �stamos o d!a�te de um ac�>o- qualquer dpc1aração a respei-
ef 'aI a formular em reIa")

Nautica. Santa Catarina para te, nos termos do Decreto

\
fornecidas como sendo do Gabi- tt"cI,��ntl), medito na nossa vld.a! to das conversações poJiti

���n�os países que não lht: ele!ção de sua nova dire- Federal n. 23.8L.9. . . . nete do governo do E8tado de !-lOhtIC�, do qual poderão adVir I cas havidas no Estado viz . ..,

tumaram as eolomas. tona. ,381 :907$000». I Minas Gerais. os mais fun( stos atropelos. nho.

...

r'�.i-.J ..
,

..

i ,I '

� 1.
"(;.1\/0

Barata

,! -

. ._

'\p. - ")

Riu, =�,) c ),\: �U) t
Dario de Alme.o., vl u; ii:.: �

apresentou, õntern, á ca..
ra. um requerimento pedindo
a nomcaç&o ne uma comis
são espec.:ial de 7 lfl\.mbros
para elaborar a lei organica
da imprensa, a que se refí..
re o art. 131, da Constituição
Federal.

O requerimento deve ser
votado hoje.

"780"
E' o numelo do telefone da.

CONSTUTORA "ENDECS"

I'JaD quizn
rarn Talar

"�o

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o Progresso e 'YI·ngançacomplicação mesquinha
Com as inovações que surgem,

a vida vai se tornando cada vez

mais complicada. Já não se pode
BUENOS AIRE5, 31 O SEGUNDO HALF-TIME I Aos vinte e quatro minutos mais andar despreocupadamente

Desde os primeiros instantes da Íribarrern contundiu-se ao chocar nas ruas. Por toda a parte ha o

partida, a luta entre brasileiros O segundo tempo começou ás se contra Bala. Em seguida fo perigo, por exemplo, dos automo-

e argentinos, na disputa do Cam- 11 horas e 25 minutos. substituído por Fazia. veis. Mesmo em ci-na das calçadas Pela Sociedade Colonizadora l lar, se n () cunho de gravidade
peonato Sul Americano de Fu- Devido ao centro medio argen- No lagar de Bala entrou Lui- não se está livre de atropelamen- Hansé/tica, core séde em Hamo- que se procurou imprimir-lhe, de-

teb01,-proporc:ionou aos oitenta tino Minella estar contundido e zinho, e Niginho foi substituído tos. Este estado permanente de nia, Icram denunciados ás autori- terminou o secreta' rio da Segu- I

mil espectadores momentos de Scopelli tambem, estes foram su- por Cardeal na posição de centro (preocupação perturba os nervos dades daquele municipio, como rança qu� os dois acusados Íos

emoção. bstituidos por Lazatti e Cherro atacante. Logo após registrou-se das pessôas fracas e, tambem, de propagandistas perigosos das teo- sem postos em liberdad; e os au-

Cada uma das jogadas arran- respectivamente, um pequeno inci lente entre Zo- algumas fortes, que não .se cuidam rias bolchevistas, os colonos d� tores da falsa denuncia devida-

cava aplausos, e o povo, que Aos deis minutos de jogo, o zaya e Brito, que fOI logo resolvi- higienicamente. Nas grandes me- nacionalidade alemã Franz Kraft mente processados.
se comprimia no estadia, levm- meia esquerda Cheno dnblou do. tropoles o progresso está sempre e!Hans Bert.

tava=se nas pontas dos pés es- Brandão, e quando já se encon- Os brasileiros ante a previsão ao lado da complicação, Nestas Dada a natureza grave da de

perando ver um passe inédito ou trava próximo da área penal pas- da derrota redobraram 05 esforços condições, nem todos os seus ha- nuncia, o Delegado de Policia

a abertura do score. sou para o centro atacante argen- lutando desesperadamente para bitantes podem se alimentar e re- daquele municipio, procedeu irne-

Ambas as laccões procuravam
r tino Zozaya, em fluem Brandão igualar o score. pousar como devem. Esgotam-se, diatamente â captura dos aCU5a·

proporciünaI aos espectadores uma cometeu um foul. Var�lIo bateu a Os atacantes brasileiros Cardeal perdem fosfato e outros elementos dos, procedendo a uma rigorosa A benemérita agremiação
luta de gigantes e predominio falta com um shoot violento, e a e Luizinho provocaram situações indispensaveis ao sistema nervoso. busca em suas residencias, que de classe Liga Operaria Be·

de técnica.
\ pelota resvalando em Afonso deu perigosas para a cidadela de Belo, Essa a razão do sucesso do To· déram resultado negativo, e la- neficente completa, hoje, o

Os argentinos se caracteriza- ocasião a um carner a favor dos nos trinta e três e trinta e cinco nofosfan entre os esgotados das zendo-os recolher incomunicaveis seu 46' aniversario de íun-

ram pelos frequentes ataques, argentinos.Oo canto direi�o Gua�� minutos de jogo, respectivamente. grandes cidades. Ao fim de duas á cadeia publica local. dação.
desde os primeiros momentos. ta bateu o corner que fOI recebi- O jogo foi imediatamente equili- ou três injeções sentem-se renova- Em um cubrculo acanhado, Assinalados e relevantes

Mas a defesa brasileira intras- do por Zozaya. Este, com uma brado por fortes ataques por parte dos, retemperados, como se tives- sem ar nem luz, ficaram os dois serviços por ela prestados,

ponivel não permitiu que se cabeçada passou para a ala esquer- da equipe argentina,por intermedio sem gozado algumas semanas de homens durante váios dias, ate no setor das suas finalida·

abrisse'o score no primeiro ternpp.J da. Cherro deixou a bola passar de Fazia e de Lazzati. férias num clima de montanha. que, terminado o inquerito, foram des, sómente os seus asso-

Os técnicos tiveram a impres- e Garcia recebendo a mesma des- O jogo terminou exatamente ás
_li""

mandados apresentar, acampa ciados e beneficiados é que

são de que os brasileiros guar- fech�u um tiro v.iolento que con- 00.10, marcando o placard o se- CAFE' BOM SO' NO nhados por uma escolta de ar- pódem defini-los perfeita-
davam as suas posições, tratando seguiu vasar a CIdadela confiada guinte score: JAVA mas embaladas, em Florianopc-l mente.

de impedir a passagem de ele- a Jurandir. O publico entusiasma- Argentinos l-Brasileiros O. Praça 15 de Novembro l.s, na Policia Central. Fundada a 11 de Janeiro
mentes argentinos. 10 aclamou entusiasticamente o

Antonio Palchoal O Secretário da Segurança de 1891, pelos srs. Manoel

Os halfs do team brasileiro feito argentino.O tento foi marcado "7 8 O"
Contratado Publica, compulsando os autos e da Silveira Guimarães, Adal-

não deixaram passar a linha ata' exatamente aos dois minutos de
E' o número do telefone da chegando a' conclusão de que a berto Gil Ribas e João AU-

cante argentina, senão raras ve- Jogo. denuncia não passava de um re-I gusto do Carmo, só a l ' de

zes. O apoio dos medias foi uma De posse da pelota Baía passou CCNSTRUTORA "ENDECSn ! Pelo Govêrno do Estado foi provavel acervo de íalsidades, com Fevereiro do mesmo ano foi

1
D b t h t t' n 'r' d l N 52 P I contratado o sr. luvenal da Costa .

d d f
I instalada c mi'

-

d
barragem que por vezes sa vou a ","o er o, que s DO ou UI1I Ira rvua Ira en es . :- rocurem.

. o proposito reserva o e a astar j 1 ,O a e elçao a

d d 1 b '1' d' rasteiro mas a pelota foi apanha-
' Avila para exercer as funções de

os dois colonos daquela zona primeira diretoria que ficou
a ci a e a rasi ena e SItuações

d B I E
. J L

. CARTAZES I escriturario da Bio-Estatistica do ' .

engosas
a por e o. m segUl:la azatti .

O S
em face dos mesmos sempre se assim constituida:

p
:-\ n�ta caracteristica desta apodera- s� do couro e remete-o DO D IA � epartamento de �de PúblIca.

terem recusado a aderir ao Ínte- Presidente, Pedro de Frei-

parte da partida, e que foi alta- para o meio do campo. ; O J.U.-z H r- gralismo. tas Cardoso; vice, major Ca-

mente significativa, foi a forte Os brasileiros. cm seguida, por CINE REX, ás 5, 7 e 8,30' 1 en .- Seado não só os chefes como milo José de Souza, secreta-

decisão da equipe respresentativa intermedio de Niginho realizam h?ràs. um fil�e de set1sações. iné- � que L.essa tambem os empregados da So- rio, Joaquim Becker, adjunto,

argentina de ganhar. Nunca os um ataque.passando a Tim e este, ditas com William Boyd e Jmlmyo' ,. . ciedade Colonizadora Hanséati�a, Antonio Joaquim Soeiro; te-

portenhos se empenharam em das proximidades da linha de Ellisson-Sinal de fogo. t
V Itl rn a de vu 1- adéptos extremados do SIgma; soureiro, [oã i Antunes San-

u na partida de fobtball com tan- corner, passou a Patesko que des- j
tosO rou bo sendo integralistas todas as teste- tana; procuradores, Manoel

to ardôr. feriu violento tiro contra a cida- CINE ROYAL, ás 8 horas, 'I O munhas que depozérarn no inqué- da Silva Guimarães, Adal-

Durante o primeiro tempo foi dela de Belo, que defendeu bri- Galante defensor, com Charles .

S. PAU�?, 3 -O dr. �en rito; não passando o documento, berto Gil Ribas, Antonio

dificil a colocação de jogadas lhantemente. Aos dezenove minu- Starrett e joan Perry. �q��e�:ss:���:t!:d;�l;: W��i;: que serviu de base a' denun�ía, Blum e Nicolau Cantisano.

precisas, pois todas as vezes que
tos Tunga foi contundido e em

f
.

f d
. .

1 d de um papel puramente particu- Em regosijo a tão auspi-
d seguida substituido por Brito. O CINE ODEON, o lider, loca-] 1001

uita o em JOlas no va

°dr .e, cioso acontecimento, serão
um J'oga ar se preparava para I t d

jôgo continuou desenrolando-se en- liza. ás 7,45 horAS, Viuvas de {' con. ��! por uma emrrpgs d a

YEN
�E--SE realizadas expressivas ho,

arrematar, o oponente que o h h d d
....

marcava imediatamente intervinha, tusiasticamellte e energicamente, Havana, com Joan BlondelI, �sa et.que sedac a7 d
ospe a ? menagens, que assinalarão a

f h dando 10gM a algumas ).ogadas Glenda Farrell e LJ,'le Talbot. " po lcn peen eu a. a. ra em cUJO UMA BATEIRA, ver e passagem da data.
di icultandc o S oot.

b O· d 20' d
-, poder encontrvu as )01aj,coro ex· t t t R d

-

Com o desenrolar do prélio ruscas. epols e mmutos e

ALLlGA SE d t j - d I I d
ra ar nes a e açao.

. .,

- o an ar er-j cepçil.O t! um ane no va ar e

!c,rnava-se cada vez mais evidente Jogo oSd arge1nhnos conttnu�ram reo ja rua Trajano n.14:000$000 que tinha sido ven- C Iube do
que os brasileiros prOCUlavam mostr.an. o-sl�

evemente superllOres
I
15 com compartimento para I dido por 25$000. Esse anel foi S

.

d f
.

t
' - , � mais mte Igentes em 5eus p �nos 'tÓ' T t Bd" F·Jegar na e esa, IS o e, nao saIr

1
-

escn no. ra ar no, anca epOls apreendIdo em poder do U 11C IOna.
de suas posição para poder es- (e ataque. Agricola. comprador. •

comprando suas Bolsas e Cintos na

lar á CUlta distancia da cidl\dela

AUJGA-SE a casa da r lOS Púb I i·
de Jurandír quando este se visse rua Esteves Junior r

--

D I d 'A
•

em apuros. Foi en1retanto, nufa- 179 com muitos quartos n� == r. vo qUina CDS
do que os braSileiros não perde- andar terreo e no posterior,
liam ocasião para atacar, e sue com ótima instalação de bar-I
e:tavam cheios de vontade de beiro e porão habitavel.Tra-1 Florianopolis
luta pela dd�l do ��ball bra- tar no Banco A\lg�r�ic�o�l�a�.__������������������������sileiro. ••••••.....:-------•••••-------0•••••
A defesa b�asileira formava ®!@ -

� W

uma muralha imposfivel de trans· G C r e d I' toM u t u o P r e d I-a I •pôr, e por 'este motivo, os pri- m O
meiros quarenta e cinco minutos • •
do jogo toram caracterizados por � G
um choque entre uma ofensiva � •

p!r:M::ae :;:a fa��f:;: :eg;::i O maior e, mais acreditado clube de
era a preocupação c\'mtante, e 50 rte ios do Bras i I
para a outra era, sCiculldario.

Assim, os braSileiros estavam

dispostos a deixar o score zew

a zero, sem tomar riscos que

poderiam Jar aos argentinlls van

tag<:m.
Os argentinos reuniram o maior

numero de méritos para obter

vantagens no placard, e o fáto
de não as terem conquistado não

foi devido a falta de merecimento.

1 •• BrasileirosArgentinos
FERIRA'A' NOITE SE

DECISSIVA
HOJE
A LIDE

Adovgado

A CREDITO MUTUO PRE-
C IA L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

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

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

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

VENDE--SEno distrito d,: Três Ria�
chos, Biguassú. um terre

ria com a area de 1.600
metros Je frente e 1.800 de
fundos, acompanhado de. Apressa i.v�s, pois, em fazer a vossa inscrição hojE' mesmo n3, •
c1lldS casas de moradia p21a �� •
insignificante quantia de � CREDITO .VlUTUO PREDIAL �."4:000$000. G G
Tratar nesta redação. �•••••-------...--------'.....GOIJ

Os seus dois sorteios mensais são

pria séde em FLORIANOPOLIS, á
OURO PRETO N. 13, nos dias 4

efetuados em sua pró�
rua VISCONDE DE
e 18, ás 15 horas.

de adia
-����

politico
Acusados de cOirlunistas
por se recusarer,) a aderir

ao integralisrno

Liga
Operaria

SENHORITA! Acompanhe
a Moda

Casa. Macedonia
A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6
----,

E'apenas
Ralizou-ge sábado último, no

Clube dos Funcionarins Públi
co, Civis de Santa Cat;\fina, a

eleição para a diretoria e comissão
fiscal, recaíndo a escolha nos fe-

embaixador

NOVA YORK, 1 -Depois
àe falar largamente sobre a

conferencia de Buenos Aires
declarando que ela não re:
presentou a morte do mon

roismo mas a sua extensão,
os jornalistas perguntaram
ao sr. Macedo Soares se
era candidato á presidencia
da Republica, tendo o mes�

Presidente: Adolfo Silveira. mo respondido «ser apenas
Vice: Otavio de Oliveira. embaixador».

1 o. secretario: Antonio de ,Como os jornalistas insis-

Padua Pereira. t1ssem na pergunta, indagan-
20, secretario: Arari Tupí de \

do se deseja va candidatar-

Campos. se, o sr. Macedo Soares

Tesoureiro: Tomaz Chwes acrescentou:
'

Cabral. -Desejo apenas cumprir
a minha missão de embai
xador.

guintes nomes:

CorJse I h O Diretor

Presidente, Gustavo Neves.
10. secretário, Emanuel Li

nhares.
20. secretário. Mario Lacombe.

Diretoria

Comissã.) Fiscal
gêloMaquina deRubens Ramos, Tomaz Mayer.

Suplentes: Eduardo Cabral, Ro- Oelambert vende por...
meu Torres Gonçalves. 8:000$000 um dparelhdmen�Proclamado o resultado, as- to para produzir 500 quilossumiu a presidencia da sessão por dia c com todo o mate
o sr. Gustavo Neves, que em- rial necessario para uma ca
passou os demais membros do mara frigorifica de 36m2 de
Conselho Diretor. base.
A posse da diretoria e da Esta venda er.tende-se até

comissão fiscal está marcada para 31 de janeiro de 1937.
ás 9 horas de hoje. l Delamber!

I
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Frios, docês, conservas e todo o gênero�de be-
bidas nacionais e estrmjeiras. IICentro de L tr2ção�"""""""� I

'*"--:
.... -'---""'=---i ; �imeÓg mll ��fo

)1 Dr. Osvaldo Silva Saback �rENDE-SE um em perfei-
A D V O G A D O � to estado.>, Por preço de Formado no Brasil e

I
,8

ocasião. tratar-se á Rua Alemanha

I ����.����f��, 33
FPO I is, . ��:�J�1?��1=.:-_-,�

Clinica ge[B��aprothese da

, b i. . ..... i Z em:;: .. �I Deseja construir Extração sem dor, pro-
these e pontes e'TI todos

Falta-lhe porém capital? os sistemas conhecidos.
Procure fechar um contrato Tratamento das moles-
com a E�L)tCS que íman- tias da Boca.
ciará sua construção para CONSUL 7ORlO:
pagamentos módicos cada 'Rua Trajano n: /7 EM FLORIANOPOLIS E A CASA' )NDE MAIS BARATOE COME
mês, concorrendo ainda aos (sobrado)
sorteios. Telefone: 724 (manual) GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Procure Sergio Araújo: HOI<AS MARCADAS V·' t
"

B D
==�������=���������f)rovisoriamenteR.FreiCaneca 74 151 em pois o 11m ia

m�p";�7�v:-L---""--�G�
���

�B::,::'::::s�1 :=1===R=u=a=J_o_ã_o_P._í_n_to_n_"_2_7 _

� ---1 rI-\MADf\S MARCAS DE �

� 'N8�!�:m;oS '1'11��.�;SS��1l "MAaSrSUaCvA.IRlh:a" �
(;asa dos Passaros.

� Munic� io São J osé '1�1��T{rf�;C:.::�[r)2";f! ri � GRANDE VARIEDADE e novidades de passares

��� ESCRlo. rOHIO'. \li!'I):lt;I.[)/.��.'n0/r.5f.�.�S.../���OO_L
..

: REFINADO-FILTRADO- �I nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

� ;/ . dI? p/I,_uJ\!-\ >fl--:t;.): BRANCO E
� na Ct.SA DOS PASSAROS, á RUA CONSELHEIRO

�"t�����,��fOliS fs��fosf°=�� SOM:N�SO:E�I����-FIL- � Faça V, :,A:;: :;Sil:.8 sem compromisso
Te!eph. 1.637 j :.í �%�.,-,-.�f; �f /'1: TRADQ afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS,

'

Telegram : - "COQUEIROS" ,
. .(,,-;,

_---
---

·1
rli

116 - Tirade�t€s 6

�Rua Trajano n. 16

(Edi1icio proprio]
.

Capital 136:700$000

I Reserva 56.424$498

RECEBE. DEP�SITOS

PA6At--:DO 05

SEGUINTES JUROS:
DE WILLY KATZVVINKEL

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

CIC Limitada � 5'1· ala.
CIC. Avisof'revíoô']. ala,
Prazo Fixo 8'[, ala.

Cervejas!Cervejas!
--------

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- t-rediléta, Du

pla Kulmbock, Bavariu e Tira Prosa.

Depositei ia - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.

G u o E

Casa de Dive.sões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR A03 DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo governo do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníõrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

A . Etttprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo, 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave)
1 casa de 5:000$000 43$750
1 » » 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » » 12:000$000 105$000
1 » » 1 j:OOO$OOO 131 $250
1 » » 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijobs de 1 a. quali
dade assim como todo o material empregado será de 1 a.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres
tamista, desde que, si contráto esteja em c1ia com os. paga
mentos, regularizados pelos nossos planos aprovados e liscali-

I
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes /1' 52 ou pelo telefo-.

I
ne num. 780.

I --Não temos corretor de pra'ta, atenderemos diréta-

I ___::te no escritório.

�������-�.81� ...

Café e Restaurante

Jockey Club Florianopolís
O mais .elagante centro de diversões famí

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações 'mo

dernissimas.

RUA TRAJ t\NO, lO-sobrado -nos altos da
Sorveteria ulor:a

LI
n UT S1
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes.

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
ta5ia Chic (dá íostoro-), Charutaria Portela (Café
Sao Pedro), Casa Savas, CaféGloria e Salão Progresso

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



==A GAZETA
----------�---------------------------------------------------------------------,.-�.------------------------------------------------------

FLORIANOPOLlS, 1'. de Fevereiro de 1937==

r�ossaVrda- CarnaváT!
Carnaval!

ANIVER5ARla5

c. c. c. c.Sra. Antonio Lehrnkuhl
Passa hoje, o aniversario na-

talicio da exrna. sra. d. Hild':l Mercê dos esforços e da von-

Lehmkuhl, virtuosa esposa do tade de elementos que desejam
abastado industrialista conterrâneo trab,alhar para que ,tenhamo,s di-

A t
'

L h k hl vertido Carnava!. cujos festejos se
sr. n orno e m u .

d
A distinta dama, muito esti- avizinham, re�iu.se, em s,ua sé e,

mada pelos seus altos dotes de 1
nos altos do ,Lafé Java,sabad?, o

- 01 spirit s r'; (. lici Centro Catarinense dos Cronistas
coraçao e e e " (; l< e I -, C I
t di im I

amava escos.
a ISSI a. .'"A essa reunião.que transcorreu

Transcorre nesta data, o ani- num ambiente cordial, foi eleita a

versario natalicio da exma, sra. nova diretoria que ha de tomar á

d. Malia da Conceição Tietl- frente as providencias para que os

mann, e�posa do sr. Egon Tie- festejos á S. �/1. o Rei Momo I'

tzmano, coletor federal em Brl1s- sejam bnlhantee, está assim cons-

qu�. tituida:
, "

Patrono: Feris Boabaid (Cali-
Amversanfl-�e hoje

1

a eXI�a I fa); presidente. Sebastião Vieira
sra. d. Republica S,elva Gentd, (reeleito); vice. Jáu Guedes; I'
esposa do :r. ,Euch�es Gentil, I secretario, PelI Cernisão: 2' dito,
coletor de f Íorianopolis. Adão Miranda; tesoureiro,Antonio

Pascoal Apostolo.
Cornisaão julgadora: jornalistas

Adão Muanda, José de Dioiz,
Jáu Gu�des. e os srs. José Fontes
e José Elias.

Renato Lemos

A CHEGADA DE S.M.O RE.I
MOMO I

Faz anos hoje, o sr. Renato
di Conti Lemos, nosso distinto
conterrâneo e competente Iuncio
nario [edcral.

Aniversariaram-se ontem: - o

sr. DemetrÍo Garofalis, proprie
talio'i'da � Sorveteria Gloria'

J:l ,;N.. ,

-a exma .. sra. d. :f'loemia
Goulart, esposa do sr. Pedro Gou

Íart, do alto comercio desta pra

ça;
-o menino Rodrigo-Otavio,

f!lho do nosso conterrâneo sr. José
Candido da Silva, agente fiscal
do imposto do consumo.

S.M. o Rei Momo I, foi, on

tem, brilhantemente recepcionado
pelo C.C.C.C. e povo.

Receberam-no varios blócos e

ranchos que lhe prestaram festivas
homenagens.
A' chegado do séquito de S.

Magestade, espoucaram foguetes
e fizeram barulho as cirênes e os

cordões carnavalescos.
S.M. o Rei Momo I,percorreu

varias ruas da Capital, em auto

move], acompanhado de seu sé-

Regressou, sabado, de sua quito e de foliões.
breve estadia no norte do Esta- I Da sacada do Java Jorna!, S,

do, o vibr ante jornalista Jairo Calla- M. leu fi sua tradicional saudação
do, diretor deste diario, aos seus súbditos e povo, sendo

lhe prestadas grandes e inequivo
cas homenagens.

Varies blócos e ranchos.segun
do se propala, sairão á rua du-

CHE6Am UH5

[orn. Jairo Callado

VI51TA5

Dr. João José Cabral

Acompanhado de sua exma.

esp03U tegressou de Imbituba o

sr, dr. João José Cabral, provéto
advogado.

rante a semana que hoje se ini

cia, havendo, no terceiro dia de
Carnaval o concurso do C.c.e.
c., tendo sido instituidos lindosChegou de Joinvile o dr. Pau

lo Medeiros, advogado.
premios.

Encontra-se nesta Capital, o

revmo. padre Luís Gonzaga
Adams, competente diretor do
Ginásio Diocesano de Lages.

Escritora María Nicolas
Sabado último, esteve em nos

sa redação a festejada escritora

paranaense sra d. Maria Nicolas,
q ,le se fez acompanhar em sua

agradavel visita, pelo conhecido

p::>eta Romanowski.
Agradecemos a visita.

DUPLO DESASTRE

Escapou por mllaqre

portancia intacta, não sem

que, para tanto, deixasse de
receber varias queimaduras,
especialmente nos braços,
pernas e mãos, além da fra
tura do dêdo polegar da
mão direita,

o auto depois de capotar
d d d

Em menos de um quarto
incen icu',se, sen O e- de hora, tanto os mostrua-

II".. IO fOAg ftiI Ca to rios, como as bagagens e o
vara \\IIJ pe ... m coI automovel estavam reduzidos

da a car{ja, escapando
uma valBse com 20
contos de réis

Sábado último, seriam a- devertidamente o cigarro. lar
proximadamente 20 horas.l gado o fosforo no chão.
quando regressava de Tiju- I

cas, para onde havia seguido, Cêna dantesca
de manhã, €m objeto de ser-

viço, o sr. Antonio Machado, Havend : recuperado os

viajante da importante firma sentidos, vendo a ação des

paulista Martins Costa & Cia., truidora do incendio, recor- Uma das primeiras pes
foi vitima de um desastre, dou-se Antonio Machado que soas a comparecer no local

certo de Bígucssú, em que
na comionete estava a sua do desastr e oferecendo os

não obstante os vultoso pre-
valise com cêrca de 20 con- seus préstimos, foi o sr. AI

juizos materiais sofridos, só tos de réis, irnportancia es- fredo Silva, esforçado prefei
a um milagre é dado atribuir, ta pertencente á firma e re- to de �i�uassú.
o não haver mortes a larnen- sultante de cobranças efetua. O viajante Machado, sen

tar.

I
das recentemente, valise que I do conduzida para esta ca

conseguiu salvar com a im- \ pital, recebeu os primeiros

o preiutzos

a um montão de ruinas, ven
do-se apenas um amontoado
de [erros velhos retrocidos,
pois até o proprio motor fi
cou completamente inutiliza
do devido á dilatação resul
tante do calor. Os prejuízos
totais são avaliados em 40
contos.

As providencias

Primeíro desastre

ArnaldoEm marcha que não ia
além de 30 quilómetros ho- Maranhão

Rua ..Joao Pinto n. 6, terreo
CAIXA POSTAL N· 4S

( PHONE 1346
TELE

( GRAI\1MA "Algodao"
FLORIANQPOLIS

SUB-AGENTE 'EM JOINVfLLE:
Empresa

Ainda insistem
na candidatu
ra Osvaldo
Aranha

rarios, viajava em seu carro

o sr. Antonio Mechado, a

companhado do chauíeur Er
nesto Silva.
Tendo chovIdo e sendo a

estrada abaulada á saída de

Bíguassú, o veículo caminha
va oscilando em léves derra
pagens, que eram corrigidas
devidamente pelo respctivo
vaiante. Em dado momento,
porém. a direção faltou. pre
cipitando-se o carro pela
ribanceira da margem esquer
da da estrada.

RIO, 30 (BAND)-Houve, ha
dias, uma reunião politico-militar
na casa do filaj or Cal neiro de
Mendonça, conforme noticiou-se.

Soubemos que nessa reunião o

major Cam-iro d, Mendonça
procurou por em fà 20 o nome do
embaixad 'r Osvald\J Aranha pa
ra a sucessão presidencial da He
pnblIca.

Segundo desastre

A Serraria Delambert
vende a dinheiro, mas a
melhor lenha.

FONE. 1.100

socorros na Fannacío Santo
Agostinho, ministrados pelo
farmaccutíco sr. José Augus
to de Faria, sofrendo depo:s
uma intervenção mais demora
da no Hospital de Caridade.
Depois de medicado reco

lheu-se ao Hotel Magestic
onde está hospedado e terr:
sldoj largamente visitado, não
ínspirando o seu estado cui
dados de maior,

Industrial e Agricola Palmital Ltda.
RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-IY)
Na qualiejade de -exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos ofere
cendo excepcionais vantag'9n�:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de -P-A-R-A-H-Y-B-A-,-R-I-O
DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

O chaufeur Ernesto Silva
Idesenvencilhou-se faci I mente

pulando fóra, outro tanto não

Isucedendo ao viajante An-Itonio Machado, que além de

Temporais perder os sentidos em virtu-]

D JJ. � de do choque, ficou prêso en-

2M'11 arOlrl.uga. tre o veículo e a barreira,
LISBO,'-\, 31 - Chegam a sendo retirado a muito custo

esta capital novas e porrnenori- pelo chaufeur e varias po
zadas inlo.mações sobre as con- pulares que ao local 'acorre
sequencias da violenta tempestade ra!1�.

dos últimos dias. Em Ancora, o Emquanto uns procuravam
mar destruiu o cáes da avenida, r�animar O viajante, outros:,' Imarginal do sul, numa p.xtensão l dispunham-se

a proceder á

de quarent,1 metros. Em Gusun- descarga do mostruario, para
deiras, nas proximidades de Ri- tornar o veículo mais leve

b:\ldeira, desabaram a chaminé no sentido de arrastaI-o pa-

I e o této de um prédio de pro- ra O leito da estrada.
PEL05 CLUBES f'riedade de José Pereira, que Foi neste momento que se

Lira Tenis Clube ficou mortalmente ferido. Na ouviu uma violenta detona-

Revistiu-se de assinaladú bri- Feira. o furação destruiu a ga" ção, para logo a seguir ir

Ihantismo o baii� inaugural da rage InáciO Almeida, dílnificando romper vigoroso incE:naio, to-
nova ;séde do Lira Tenis. V3.1lOS carros. mando as chammas conta do

A ele conconeu a nossa me- F.m Penha Longa (Marco veiculo, num espetaculo que
Ihor sociedade, tendo as danças de Canavezes) um rochedo se tll1ha tanto de aterrador como

dec.orrido em meio da maior destacou da me,ntanha e caÍu de feérico.

elegancia e seleção até alta ma� "obre a casa de RaÍmundo Ri- Ao que parece, o fôgo
drugada. belfo, matando um filho de�te manifestou-se, em razão de

Podemos afirmar, que o baile de nome Adão, que contava 13 estar o tanque cheio, ter o

de: sabado do Lira Tenis, foi o anos de idade. Eleva-se a 34 veiculo tombado espalhando
[!luior acontecimento social, de o total de embarcações perdiàas se a gazolina sem que o fáto
todos os tempos cm Florianopo' no porto de Leixões em conse- fosse notado, e haver qual,

:.. MI' .h4Jil!ét!ii#w1.&........i:;'!,.t:pesta�de�. ��qu�('�'r�p�o�p�u�l�a�r,�a�o�a�ce�n�d�e�r�i�n�a�-�.n.r.iiiiii.ii.iiiiiiii.Fiiiii�iiiiiiiiliiiiiii;i·iS;;;;iiiininii=

Sacaria de aniagem e de algodão, para café,
feculu, herva-mate, etc" de l'ERNAMBUCO.

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fim", da BAHIA.
Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens elmalharias, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

arroz, assucar, farinha,

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

AtJalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA
INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU.

Sinos, machinas agricolas e indust�iaes, buzinas para carretas, etc., da
EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA. de BLUMENAU, (Secção de fundição).

Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor
tador�s, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PA1<AlIYBA, PER
f',:,I\,.Ml:fJCO, S. PAULO e PA�ANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.
Csmisa de tricot, de BRU3QJE.

Madeiras aparelhadas. de RIO DO SUL
Cimento belga, (vara importação) Vidros belgas, (para importação)

Compra aos melhores preços:
\-:ailTACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para as tecelagens
Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MAlHt\RIAS

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Weizel Bt eis. •• Joinvile

',.'!�,..
. reconlenda ..�e tanto

(MARCA REGISTRADA)
para r'úupa fina como para rOUpa comum
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o; opinião geral é de qLJe após a calmaria

vi���_����------(--;----A�---
---------------

nadares, quaís fossem os srs. Lima Cavalcanti, Nerêu Ra

mos, Benedito Valadares e [urací Magalhães, a terra ban
deirante focalizou-se como a Méca Brasileira.

Seja como fôr, pelo que se descortiná no horizonte,
ludo induz que haverá luta. A calmaria aparente é pro
nuncio de borrasca.

A proposito, diz um jornal:
«Se houver luta, isto é, se o sr. [urací tomar po

sição contraêo governo federal, o sr. Getulio Vargas con

tará com a solidariedade do Ministro Marques dos Reis e

do senador Pacheco de Oliveira. E' provável tambem que
() sr. Medeiros Neto prefira ficar com o presidente da

Ropublica. Aliás todas as previsões de cisão na Baía, são

p'210 menos permaturas, porque ninguém sabe até agora
qual o rumo definitivo que tornará o sr. [urací.

Quanto ao sr. Benedito Valadares, a impressão
nos meios politicas, é de que êle só no momento oportu
no tomará a posição que achar mais conveniente.

Por ernquanto o sr. Valadares deixa que continuem a

julgal-o o simples caudatario do sr. Getulio. Durante dois

anos té!mbem o consideraram mero instrumento do sr. An

tonio Carias. Entretanto, desde que essa situação não lhe
conveio mais, o governador de Minas não hesitou em vibrar
contra o velho Andrada um golpe que impressionou prin
cipalrn .nte pela surpreza e pela brutaliJade. tia quem es

pére que o episódio se repetirá dentro de pouco tempo e

então o sr. Benedito Valadares a�irá como grande arbi

tro da questão presidencial, fazendo Sentir o peso dos
500 ou 600 mil eleitores oue Minas oficiai levará ás ur-

,

Mg�i����atica Abalroamento

o "Anibal Benevolo" avariou sériamente
o rebocador "Florianopolis

.-------

o.

nas.

historia do bondeA

S. P/\ULO, 2 - Gabam-se os mineiros de serem

os melhores politicas do Brasil. Acharam graça naquela
historia de «bonde», porque segundo êles quem compra
bonde é o paulista.

Todavia o paulista não quer ficar atrás. Para êle.
, o gaúcho é o peior politíco bras.leiro, tirando o presidente
da Republica qUE' está fóra do concurso. Já em 32, o Rio
Cirande mostrou que aquela gente não dá para a politica.
E' verdade que o «Mestre de S. Borja» vale, não por um

estado nem por uma nação, mas por. uma época. E' uma

í.gura que passará á historia.

Cinco correntes

S. PAULO, 2 - A «Folha da Manhã» publica a

seguinte nota, elaborada pelo seu observador politico:
«Os gaúchos dividem-se em diversos partidos, por

Que a Frente Unica é uma coligação e dela disente o sr.

Lindolío Colar, assim como o Partido Liberal tem duas alas.

Aí temos, pois, cinco correntes, sem contar com os getulis
tas e osvaldistas. Mas o grande público não destingue.
Todos são o Rio Gr�mde. Nesta situação, que é a reali

dade, os srs. Adalberto Corrêa e Pedro Vergara estão pres
tando um alto serviço ao seu Estado natal, fazendo esque
cer as ponderações dos seus politicos' de maior destaque.

Foi instalada no peterito dia
23 a União da Moc�dac\e De

mocratica, ficando o seu Dire

torjo�Central, assim constituido:
Presidente: Manoel Antonio

da Luz Fontes; Vice-presidente:
Virgilio Gualberto; 10. Secre
tário: Nuno da Gama d'Eça;
20. Secretário: Zaní Gonzaga;
lo. Tesouceiro' Valm�r Wen
dhausen; 20. Tesoureiro: Ar

mando Sabino.

Ontem, quando o navio Aní
bal Benevolo, do Loíd Brasi
llÕiro. sob o comando do sr. José
Bandeira de Melo, fazia a volta

r:or detraz da Ilha do Carvão,
devido á forte correnteza, o leme
deixou de atend�r, resultando ter

se regi5trado o seu abalroamento
cem o rebocador F lorianopolis,
que tendo saido recentemente dos
estaleiro� devidamente reformado.
se encontrava atracado ao trapi
che da Casa Hoepcke.

O Florianopolís tendo sido
apanhado a meia nau, ficou se

riamente avariado, não tendo a

Pramoturia
de S� José

Foi, tambem, nomeado o dr.
Artur Heradio Gomes Filho pa
[a exelcer o c.ar6o de Pr0motOl
t'ublico da comarca de São José.

----,,;.�,:,-

I oe

llgações politicas.

Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
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A ConvençãolO pOVO de Sambaquí Vai�� �subBr .0
Nacional I���������������� charque

começa a so

frer critícas homenagêa a

RJO, 30 (BAND)--A pro_,Januario de
p'll�da . Con�ençàO N��ion'll que AmOrim
sera orientada pelo rm.ustro Aga
menon Mag'llhães começou a so

frer publicamente, as primeiras I
.

Patrocina,ja pelos srs. João Pe

críticas. reir a Machado, Ma.ioel Pereira

"indl hoje, no Monroe o se- Machadu, Fe!iciano de Almeida,
nhor Macedo Soares criticava Campolino Pedro Dias, será pro

perante jornalistas as dernarches rnovida.dormngo próximo.na Praia

-jue vêem sendo realizadas para
le Caputéra, SambaquI, uma feio

a efetivação da mesma. Julga o j<lada, em harnenage.n ao sr. ma

senador flumin:n!\e irnpossiv-Í lar Olivio Januario de Amorim,
uma reunião entre as correntes ·-ligno prefeito do município de

governiétas t' oposicionistas clad 1S Florianopolis.
as dilerenç is de p int IS <lo'! VIS-

E.sa expressiva demonstração
tas e :1sp'�açõ,�s politicas. d � sirncatia pública, que o sr.Oli-

Ora o sr , 1\1aceJJ Soares via Januario de Amorim recêbe

apoiado Dor outros senadores si- dos seus municipes de Sambaqui,
tuacionistes, inclusive o srs. Cunha vem constatar o conceito e a es

:vlelo e Antonio Jorge. Acnarn tuna que a população ilhôa de

que uma convenção é sempre
vota a s. s ,

uma reunião, uma assen.bléia de
---------

um partido.Yepresentado por seus Notas & Fátos A cHspoSIQão
delegados componente para es- doseu do iio
colher o candidato que enfrenta
rá candidatos outros de partidos
diversos.

Além disso não acreditam ês

ses senadores que a minoria ve

nha a aderir a essa convenção
m qual a maioria fará numeri
camente predominar os seus 10-

teresses politicús.

major Olivío RIO, 2-0 presidente da
Comissão de Tabelamento

()uvi�o por um vespertino:
depois de abordar a questão
do preço do leite, disse
existir falta de charque. Por
isso concordou em aumentar
em cem réis o Quilo desse
produto.

.

Entende que, do contrario.
a c dade ficaria sem char
que, porque) no Norte, o

oreço é bem mais alto. Re
sulta disso qi.e todo o pro
luto era enviado para aque
Ia região.
° presidente da Comissão

de Tabelamento acrescentou
linda que o preço do gado
em pé subiu espantosamente,I
U.I gindo sérias providei.cias.

Condecoren
do os lõgio

f�arlos
ROMA, 2 - A cerimonia

da .cundecoração dos legio
nanas, que lutaram na EUo
pia, foi feita com grande so

lenidade.
A cerimonia foi assistida

pelo sr. Benito Mussolini
que pronunciou vibrante di�:
curso.

O chefe do govêrno ita
liano disse:

«Hoje, que se comemora
o 14' aniversario da milícia
fascista, honremos a memo
ria dos camaradas mortos
heroicamente na terra africa
na, para a conquista do lm.
pertos.

POLI TlCA CASEI RA Encontra-se, nesta redação, a

espera do seu dono, a caderneta,
nO. 27, do Clube dos Funciona
rios P. Civis da Santa Catarina,
pertencente a exrna sra. d.
Hulda Mancclos.

Os políticos da nossa terra,' se n
distinção de classes, de côres, nem
de partidos, andam todos numa ver

dadeira roda viva, fazendo com que
a nossa reportagem política ande com
a pulga atrás da orêlha•••
Assim, enquanto o sr, Nerêu Ra· Omos, anda ha mais de um mês reven- i

do seus velhos amigos do Rio e São
Paulo, o sr. Alvaro Catão cruza os

ares, de avião, de. braços estendidos RIO, 2 - ° sr, Souza
para o amplêxo d?s seus .partídaríos, Costa apresentará na provi-e o sr. Rupp Iunior aqUI chegando . - . -

inesperadamente de igual modo, de- ma r�un.la�o da Comissão de

pois de ter conchavado por tudo quan- Constituição, parecer íavora
to foi canto, rumou para Porto Alegre,

I
vel ao projeto da Camara,

tendo ontem conferenc�.::�o demorada- regulando a fiscalização e o

ruent� com o general Flores da Cunha I comercio de vinhos
e mais tarde com o sr.Dsvaldo Ara- N

.

nha, O parecer, o representan-
Por suà vez, o sr, Irineu Bornhau- te de Santa Catarina salienta S8Úde de

sen, prefeito de Itaiaí, que embdTcou a importancia do trabalho da
quinta-feira para o Rio regressando C a m a r a apresentando-lhe Papa
ontem, trol��e dalí sümifícatívo "mot duas emendas U d d VATICA1\,TO 2
d'ordre", Ia desvendado, em parte,

I
.

. ma. an. o
1

1"', --- Autori-

pela nossa reportagem política. melhor sentido ao dlsposlti- zacamente iilforma-se que o Papa,
.os, proceres libe!ais com quem nos vo re�erente á fiscalização se sua saúde permitir, presidira',

aVlst�mos no :enhd� de colhe.r qual-l dos vmhos e, a outra, ado·, em sua cadeira de rodas, 11' reu

quer mformaçao, estao hermehcamen- tando O quadro de pessoal: nião da CongregaçãO Ge I
te fechados, declarando·nos terem re- , l' ) R h _

ra, ,

os

cebido instruções para vêrem,ouvírem
ao ar Igo que o creou. f _1\05 ama� a, festa da Punhc<.-

e calarem. porquanto se De.us lhes '. çao da Vugem, e na qual sera'

d�u dois ólhos, dois ou�ídos e
.

uma Dr. Pedro de Moura Ferro I discutida a cononização do jesui-
b�ca só, por alguma cotsa fot... e Advogado ta polonês beato André Bobola.
nao debalde... R T I A C -, �

ua ralano n. ongrégaçao e composta oe

SATURNO
dez c�rdeais.

Certific�dos O Papa reiniciou as audencias

P f· t M
com h 'Ia fixa. A's dez horas to-

re 81 ura u· telsos !miua' nS;'énto no lrono especial
n iC i pa I de S. I instalado na cadeira de rodas.

Francisco o ���e7h�-dej���f��e ,\�Wi��Bidó Saião
tar, para julgar os oficiais � NOVA YORK 2 A

. �
•

,
- cano

que se matncularam na Es- ;tora brasileira Bidú Sai- t
I d V t" u

.ao es rear-

C? a �. e ennana do Exér- � se-'; hoje no lVletropolitan O era

cito, utIlIzando-se de atesta- �I House.
p

dos falsos de exames., com A estréia da grande
. r 'd d d'

soprano
d cump ICI a � e dOIS lnS' lsul-americana é aguardada com

petores de enSino. grande inte[ess�.

�bso!vjdo O tte Ma
rio Guedes

CDmei�cio
de vinhos

Foi, em julgarneno de ôn'em.
absolvido, por unamidade, pelo
Conselho Mlhtar, o oficial da
Força Publica do Estado, sr. ue,

Mario Guedes.

11Q pôl10

avaria tomado proporções mais
vultuo as e quiçá não se terem

registrado desastres pessôais, de
vido ao sangue-frio e competen
cia do comandante do Aníbal Be
nev%, o qual, ante a impossi
bilidade de evitar a colisão, or

denou que fôsse dada marcha
á ré, quebrando de tal sorte a

violencia do choque.

. � Foi�nos enviado, pela Prefeitu-
M aqu I na para Gelo ra Municipal de São Francisco
DELa.MBERT vende até do Sul, um fascículo contendo a

O dja ? I ,�e Janeiro por pre-I Lt::i Orçamentaria daquele muni
ço lnSlgOlÍlcante um apare-I cipio, para o corrente ano admi-
lhamento completo, nistrativo de 1937.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Clube Doze de Agosto Os il-ntegra- I SENHORITA ! Acompanhe'N
· - ·

Carnaval de 1 tas prêsos
a MOda. egoelos sao negocias

93 7
B

I comprando suas Bolsas e Cintos na Se a A t·BAILES-l\ Diretoria leva ao conhecimento dos srs, na ai. rgen Ina 1105 com-
socios e de suas exrnas, familias que resolveu realizar bailes á Casa. Macedonia d'
hntasi<l nos seguintes dias de f�vereiiO: 6 (saba2o), 7 (domingo) ernbarca.ão para o

A Casa que mais barato vende pra OS pro utas e porque
e 9 (terça-feira), reservando a segunda-feira, 8, para uma vespe- Rio isso lhe convém
ral infantil. das 16 á� 21 horas. BAlA', 30-0 presidente do 6 TRAJANO 6

VENDAS DE MESAS _ Os preços pafa vendas de Tribunal de Segurança Nacional U n '.VerSI.tar'IOS----
A propósito do problema rele- interesses de que participa a vida

mesas numeradas com direito a 4 cadeiras, obedecendo a dispo- pediu ao chefe de Policia do
rente á cultura do trigo recente- dos povos.

sição constante da planta exposta no Clube, serão os seguintes: Estado imediatas providencias no bras i I e i ro s mente tão agitado na Câmara dos O B'a511 deve cuidar da cultu-

Assinatura para todo os bailes 30$000 sentido de serem transferidos pa-
Deputados e a propósito d'\s apre- ra do trigo porqu� se acha em

Mesa avulsa para um baile 20$000 ra o Rio e entregues á autori- NUREMBERG, 1 - Pro- ciações feitas em tôrno do caso condições df! a incentivar. Deve

As assinaturas para os 3 bailes poderão ser procuradas dade policial competente, conti- cedentes de Bres.den" onde �elos jornais porte.nh�s, a_ noss.a mesmo [-zer .com essa cultura o

no Clube, desde ás 19,30 horas do dia 28 do corrente. nuando á dis�osiçãO do Tribu-, p�rmaneceram .dols dias ch�- Imprensa re�ate, as ms�nuaçoes fel-I que a ArgentID8 fez ,com a er�a

quinta-feira, p. vindoura, até ás 21 horas do dia 5 de nal, os seguintes acusados no gara.m � esta cl.d�de os Ul,ll- tas ao Bra.�11, dizendo. .

mate, sem que, todavia, o Bra-il,

Fevereiro. Fóra dêsse praw só serão vendidas mesas avulsas. processo da "Ação Integralista versitartos brasileiros em vla- «Ne?oclOs são �egoclOs. Se a ao vêr declinar a sua exportação,

Na venda de mesas a Diretoria não atenderá, absoluta- Brasileira": [oaquim Araujo Lima, gem de estudos pela Ale- Republica Argentina nos compra aumentasse os direitos do trigo

mente, solicitações por escrito ou pelo telefone, devendo, por isso, Nelson Oliveira, Milciados Pon- manha. Acompanhados dos erva-mate, fumo, bananas, farinha qUE' constitue li mais poderosa !a-

05 pedidos serem feitos pessoalmente pelos srs. sócios ou pessôas I ciano Jaqm�ira, Walter Branrião. representantes da municipalí-I de mandioca e outros produtos é voura e a mais fica industria di)

(com excepção de crianças) de sua lar-iilias, desde que exibam Oliveira Aguiar, José Esteves dade, os visitantes passeia- porque isso lhe convém.E' porque país amigo e visinho. E por que

ou O talão do mês de janeiro corrente ou o ingresso res- Leitão da Silva, Aloísio Meire- ram pela cidade, admirando não póde adquirir esses artigos não o fez? Simplesmente porque

pectivo que a Secretaría está expedindo para os bailes les, Arquimedes fIe Queir, z Ma. as íernosas obras arquiteto �Iais em conta e de melhor qua- precisavamos não encarecer esse

de Carnaval. tos, José Muniz Nascimento, José nicas medievaes. [idade em outros países.Se o nosso produto.
.

Cada socio terá direito, apenas, á compra de assinatura Luiz Oliveira, Joaqu:m Pereira tabaco, inferior ao de Cuba, lhe A VErdade é esta.simplesmente

para uma umca mesa, O pagamento das assinaturas é feito no Dias, Joaquim Cerqueira, Durval "7 8 O" custasse menos, não nos compraria esta. Seja qual lôr a nossa produ.
áto da aquisição. Oliveira Santos, José Aureliano

um quilo. Se as nossas bananas ção de trigo, a Argentina conti-

INGRESSOS-A todos os srs. socios quites com a Te- Alves, José Francisco Amorim, E' o número do telefone da tivessem similar por preço mais ern nuará a comer as nossas bananas

somaria até o mês de janeiro corrente, inclusive, serão entregues Manoel Adolfo Santos, Arsenio conta, a nossa exportação decres- e a fumar o nosso tabaco. Por

I b d d "'1 b
. . .

bailes cama- Alves Souza, Ulisses Rocha Pe-
CC'NSTRUTORA "ENDECS" ceria. Não se importam ou expor- simpatia? Não. Porque nós lhe

pc o co ra or o '-' u e, convites espeCIaiS para os Rua Tiradentes N. 52:-Procurem t d
. ..

f d b
valescos. reira, jcaquim Corrêa GaIvão,

am merca onas por simpana.mas ornecemos esses pro utos mais a-

A apresentação dêsse ingresso á enlrada, é obrigatoria. Joaquim Souza, Antonio P,:reira Re Iações
por força de uma conjugação de rato do que outros países».

Em caso algum será permitido os srs. sacios le- de Souza, Armindo Julião de ..

varem em sua companhia pe ssõas que não façam parte Carvalho e Ezebio Rocha. russo-Ja prA l

de suas familis.
O ingresso para socio juvenil dá direito a entra- nezas

da do respectivo sacio. FNDE--SE I TOKIO, 1 - Os circulas

CRIANÇAS-Nos bailes de 6, 7 e 9 não é permitida V di trit d T
A

R chegares ao Ministerio do

a entrada de crianças.
no IS �I o ':, res ra- Exterior dão mostras de des-

CONVII ES-Não serão expedidos convites. Os srs,
no ����. �Ig���u,��m :���eÕ conten.tamento pela atitu�e

socios podem, entretanto, solicitar ingressos para pessôas de suas rnet os de fre te e 1 800 de �ssumlda pelo gov�rno sovie

relações, em transito. funJos, aco�panhado de tico, de provocaç.ao franca

A juizo da Diretoria serão fornecidos esses ingressos, me- duas casas de moradia pela ás. autonda?es japonezas.
diante pagamento antecipados, nos seguintes preços: insignificante quantia de l�\I.lhares de japonezes foram

Assinatura para todos os bailes 50$000 4:000$000. u:ltlm�mente ex��lsos da R�s-
ingresso avulso pata um baile 25:000 Tratar nesta redação.

s.a, sob acusaçao de prática
A venda, não é só de mesas como de ingressos para as de átos de terror.

pr ssôas exrranhas ao quadro social, cessará, impreterivelmente, ás ALUGA-SE a casa da

ALUGA--S-E-o-a-n-d-a-r-te-r:19 horas do dia da realização de cada festa. ruá Esteves Junior n.

A Diretoria espera não só ser atendida como tambem 179 com muitos quartos no
reo da rua Trajano n.

15 com compartimento para
auxiliadas pelos srs, socios e v.sitantes, no cumprimento destas andar terreo e no posterior, escritório. Tratar no Banco
disposições. com ótima instalação de bar- A

.

I
Florianopolis, 25 de jmeiro de 1937 beiro e porão habitavel.Tra- gnco a.

D-e-p-u-.-ta-d-O--S--E-;-:-�__R:-�_�_Rt_IA-ic-a-1 ta;;�B�C���I�S I�I�A�L�U�G�A�-�S�E�II
absolvidos .lInteres-

DO DIA
RIO, 30 (BAND) -Foi jul-

gado ôntem, no Supremo Tribu- S8nte
na] Militar, o processo instaura
do no Estado de Alagôas contra RIO, 30 (BANlI)-.O FIO·

os elementos acusados de comu motor público em exercicio na

nistas naquele Estado. procuradoria geral do Distrito Fe-

Entre os implicados figuravam d( ral, forneceu a um jornal a es

d,_.is deputados, os srs. J {Ilda- tatistica completa, de casamentos,

brando Falcão e Sebastião da nascimento& e obitos ocorridos no

Hora, e vários militares entre- Distrito Federai durante o ano

eles o capitãO Francisco Alves próximo findo.

I\!\ata, tenente Luís Xavier de Por esta estatistica verifica-se

Souza, sargentos José .Augustinho um decréscimo no total dos casa·

de Miranda, João Malçal de mentos, comparativamente com o

O:iveira e outros militares e ci- ano de 1935.

Ftortanopolts

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Líra Tenis 'Clube
Florlanepalls

Carnaval de 1937

I - INGRESSO: A's festas acima, os Srs. socios terão

(J oão Pessõa) entrada, mediante apresentação do Talão Ingresso que provará a

Sala de visitas - cinco quitação do mês de Fevereiro.

grandes quartos - sala de E' imprescindível a apresentação desse ingresso a entrada onde

jantar _ copa __ 'o cosinha e
então será &:stacado o canto numerado correspondente ao diél.'

instalações oanitarias De conformidade com o artigo 11 dos Estatutos não é

Luz elétrica em todos os permitido aos Srs, socios levarem em sua compaDhia pessoas' que não

compartimentos. �erte?çam a sua respecL�vas famihas, a5sim cora0 ficariamos gratos
Dois quint"is completamente SI dplxassem de levar cnanças aos bailes de 6, 8 e 9, as quái3 já
amurados e uma eXI-lJendida lêem sua Vesperal no dia 7.

praia de banhos. Para os féstejos carllavalescos. não haverá convites e ficam

O lis porões e doi� tanques
tambem suspensos os cartões de socios temporarios.

para lavação de roupa ,.

O� Srs.soci�s quit.es e portadores do Talão Ingresso. poderãol
CAFE' BOM SO' NO Omnibus na porta.

soliCitar da Ttsourafla assmaturas para pessôas ou familias, que se

JAVA Todos os compntimentos acha.em de passagem por estl\ Capital, as quais serão fornecidas me-

v Quanto aos nascimentos, en- 1 di·ante gam nl a't d t
.

d' A
IS. Praça 15 de Novembro tem jane as e a casa está pa e o, no . o a en rega, llas seg1llntes con lções: S·

Tendo sido a reunião secreta, quanto em 1935 foram registrados Antonio Paschoal completamente nova, co;n
sinaturas para todos os bailes: Preç) Rs.: 40$000. Ingre�so avu!-

não foi dado á publicidade o re- 37.689, em 1936,38.654 foram; ------------ moderna fossa 4<0 MS» i so para um baile: Preço Rs.: 20$000.
sultado da sentença. levados a registro. A raça ra.,.l

I
Agua encanada para. serviços

II
II - MESAS NU'MERADI\S

Ao que se sabe, porém, em No tocante á mortalidade hou-I _

--

d
.

hde dl-- a cosm a.

meios militares, os deputados Ilil· ve um aumento de 1.587 compa- zaD Os Srs. socios, que quíz�rem ter a sua inteira disposição
d,.,brando Falca-o e Sebastl'a-o a'a I rativa'nente com 1935. ,., I

CHAVES á rua Mare- me as numeradas pod�r- r
J d' -

.

A
_ varclo chal Guilherme n. 1 .

� ,�ao eserVd-,as nas con lçoes seguintes: S-'

Hora teriam si,lo absolvidos e Damos a seguir o movimento
"

SInatura para todos os (·ades: Preço Rs: 30$000. Mesa avulsa pa·,

condenados lOS demais acusados. estatistico do registro civil do Dis- II Flortanopolts II ra um baIle: Preço Rs: 20$00.0. As assinaturas para os bail�s r"",_

.

F d·1 '1
. VIEi'lA, 1-0 fáto d;} ma-

1;'-

---� trilo e era nos u tlmos anos:
�

derão ser tomadas na Joalheria Boeftcher onde, no dia 3 do cor-
ir��adiaçao de 1927, nascimentos 35.856-obi- rido e mulher pertencerem á ra· - d 8 h d h d'

d f P· N b rel1te,' as oras ,a man ã, em lar:te, será exposta a planta com

RO......,... a t 22 830 t 8 594 ças i erentes-se)·a ariana ou renll O O e I I I d\ I • os. -casamen os • ; a nu meração e oca Ização as mesas.

A Estação de Roma 2. R.O. 1928, nascimentos 35.088-obi- semita-foi pela primeira vez re- D
.

d 18 h d·' 6 d
h d da PaZ .

epOls as oras o dIa ,ven er-se-ão, nas sé Je do>
d 31 13 k 9635· t 25 084 t 9 266 con eci o cúmo razão válida para Cl IOH a c. m. ,

- c. ,Ir- os . -casamen os . ; ube, somente mesas avu sas para cada baile.
j' , h' '20 20 h 1929· t 34 036 b' um divorcio, pela Côrte Civil A' d

ra' lap1 0le, as , oras, o , nasclmen os . -o 1- s solicitações e assinatur<ts ou mesas avulsas deverão ser

�cguintt: tos 22.366--casamentos 8.113; desta capital. OSLO, 11 -A senhora Ale- pessoais. não se atendendo a pedidos escritos Oll por telefone e &ó
Anúncio em italiano, er;pa- i 930, nascimentos 35.628--obi- Um esposo solicitou div0rcio, xandra Kreu�zberger, que vel·o a ã f lt d S

.

�r I I
'

d d d f
ser o acu a os aos es. SOCIOS que apresentarem o a ão ngeesso

I 'I t" t 23 312 t 8 297 izen o que as i erenras raciais .

I d ()n 10 e por ugues. 05 • -casamen os . ; :JI esta caplta representan o o sr. para sono. s pagamentos efetuar-se-ão no áto da aquisição.
Marcha Real e Giovinezza. 1931, nascimentos 35.004-obi- nos antepassados judaicos da Karl von Ossietzky, detentor do
Noticiário em italiano. tos 21.324-ca5amentos 7.823; esposa tinham feito fracassar o do Premio Nobel da Paz, para
Transmis�ão do Teatro Alla 1932, na.cimentos 46.320-obi- casamento. A Côrte aceitou o ar· receber as 160.000 corôall no-

Scala de Milão, de um áto de tos 22.970-c:asamentos 8.842; gumento e em seu veledito ex-
ruegllezas, que const:tue-m aque

opera lírica. , 1933, nascimentos 71.408-obi- plicou que as diferenças rac.ia;s le premio, apresentou ao banco
Maestro Bruno Barilli: "Dome- � tos 23.504- casamentos 10.208; devem se faZer notar particular- de Christiani os doctlUJentos exi

nico Cimarosa: perfi! musical 1934, nascimentos 513.55I-obi- mente no casamento, e portanto gidos, assinados pela Côrte Civil
com execusão de músicas cimaro- tos 23.099-casamentos 11.520; concedia o divorcio. de Berlim e pelo consul. norue-

8\,\[1(\5. 1935. nascimentos 37 .686-obi... �" .. -

guez na cf\pital alemã.
Noticiario em espanh61 r! por-dOS 25.358-casamentos 12.604: FIJmem charutos

Os jornais noticiam que o di-
11.'9Uês. 11936, nascimentos 44.982-obi- nheiro ja foí transferido para a

,oMarcha Real e &iovine�za. tos 26.945-casamentos 11.244. "PRINCIPE DE GALLES" Alemanha,

Casa no Estreito

Convidamos os Srs, Socias e suas Exmas. Familias pala
assistirem ás seguintes festas do Carnaval:

Dia 6 Sabad')�ás 22 horas-Grandioso Baile a Fantasia
Din 7 Domingo--das 1 5 ás 20 - Vesp. Carvalesca Infantil
Dia 8 2a. feira-ás 22 horas-Grande Baile á Fantasia
Dia 9 3a.-feira-22 horas-Baile de Desp. do Carnaval

REGULAMENTO DAS FESTAS DO CARNAVAL

CINE ROYAL, ás
Sinal de fogo, com

Boyd e Jirnmy Eltisson.

8 horas,
William

CINE REX, ás 8 horas,
Marika Rokk em Cavalaria li

geira.

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 7,45 horns, Viuvas de

Havana, com Joan Blondell,
Glenda Farrell e Lyle Talbot.

A Diretoria se reservará o direito de vedar â entrada de
pessoas que se apresentarem com fantasias Improprias, tais como ca

misetas de malandro, mac,icões, pijamas de uso COfium ou cutras;
inconvenientes ao meio social:

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

,Para e�i�ar aborrecimentos reciprocos, a Diretoria pede aos:

Srs. SOCIOS e VISitantes, e espera dos mesmos, a fjel observancia do
presente regu�amento e soliàa a especial fineza de levarem, logo.,
a seu conheClm�nto qUê lquer recl!imação.

\,
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




