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se o sr. �rmando d9 Sales nã
da RerJúbtica" - .. declara o sr. Lirna

Cavalcant,; "Sahta Catarina estará ao lado da
esclarece o sr. Nerêu Ramos.

unidos para o triunfa ou para a derrota
--------------------

GAZETA

"E,' pena
presidente

São Paulo ,e Ria Grande de Sul

PIO, 4-0 -Corre:o da Manhã», esclarecendo o ra

cociuio do sr. Armando de Sales, escreve:
- «Se a «coordenação» se encaminhar para uma pro

rogação de mandatos, será inevitavel uma reação popular.
t,a hipotese de um movimento armado, São Paulo con

duziria então um movimento nacional c não regionalista,
sendo nós, como jornalistas, os primeiros a acompanhar a

bandeira levantada contra essa prorogação.
No en tanto, um exame dos ultimas seis anos mostra

q.ie nunca tivemos um presidente que, em questões poli
ticas, soubesse querer e tão bem obter o que quer. Quan
OD ele parece mais sonolento é que mais ativamente está
sondando a opinião popular e as correntes politicas,

E o seu patriotismo, diversas vezes duramente posto
� prov-i. nunca lhe permitiria levar o Brasil ao simples
fi .co de uma revolução: esta justiça se deve fazer ao sr.

t .etulio Vargas».

voz POVO politicas.Sem 'quaisquer ligaçõesDOA

ANO
Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

III I Florlanopolis, Sexta-feira, 5 de Fevereiro de 1937 I NUMEHO 696

Gréve da
fome

fif�._.
tt-F

Palavras do gal. Góes
Se o destino me levdroutra
vez ao comando de tão de
nodados soldados saberei

fazer-me encontrar
como outr'ora

o LUZBrdo ..Justiça?

esta casa de legislativo que
houve, realmente «greve de
fome» de 25 a 29 de novem

bro do ano passado, por par-
RIO, 4 (Bvnd) - Em res- te dos oficiais do Exercito

posta a um pedido de iníor- recolhidos a primeira gale
mações da Camara o minis- ria Ja Casa de Correição, e

tro da Justiça comunicou a que se acham sub-judice.
Sí. na

RIO, 4-0 sr. Osvaldo Aranha, continua a afirmar,
ter sido por iniciativa própria, que tomou a peito promo-
ver um entendimento geral na politica, para que o pro
blema da sucessão venha a ser resolvido sem choques vio
lentos.

Com esse intuito foi a Porto Alegre, tendo no re

gresso passado por São Paulo e achando-se no proposi
to de voltar ao Rio Grande esperando em levar a cabo

a pacificação politica do sul, num ambiente de espectativa
simpatica de São Paulo.

Para tanto, já tem e..tabolada uma conferencia com

o sr. Mauricio Cardoso, falando-se mesmo na possibilida
de do sr. Batista Luzardo vir a ocupar a pasta da Justiça,
como elemento da Frente Uníc i, bem olhado pelo general
Flôres.

Quanto ao estar o sr. Agamenon Magalhães traba- A união faz a força
Ihando numa c iordenação que muitos pensavam fosse a I RIO, 4-0 - -Diario de Noticlas- publica em desta-

favor da continuação do sr. Geíuiio Vargas no poder. se- que a seguinte nota:

gundo declarações daquele Ministro a um politico paulista, «Segundo informações que colhemos, ôntem, em rodas

todo esse trabalho visa impôr o embaixador Macedo Soa- constítucíonaíistas, a ida do sr. Darci Azambuja a S. Pau-
-s

res, que é o seu candidato de peito. lo foi decisiva para os entendimentos que se processam
Em meio de toda essa confusão, o ambiente embru- entre o P. C, o P. R. P. e o situacionismo gaúcho.

lha-se ainda mais, com a teimosia do Si. Osvaldo Aranha Acredita-se que esteja virtualmente assentada a alian

em afirmar haver sido a sua missão completamente dife- ça entre o sr. Flôres da Cunha e os dois partidos paulis
rente daquela que levou o sr. Darcy Azambuja á capital tas para a campanha presidencial».
paulista, pois muito embora este houvesse viajado no mes-

..' .

mo avião, consigo não tinha vindo todavia. Os OpOSICionistas baianos
São estas e outras -tapeai ões. que «sujam as aguas- I des u .-, i d o s-

e põem uma pedra no sap.ato da curiosidade pública. �e. BAI'AI 4 - O -Diario de Noticias» afirma que 3-

ria inverosímil, que os dois «voadores» varassem a dis- oposição baiana esta' dividida em torno do problema da
tancia aérea que vai de Porto Alegre a Santos, sem da- sucessão presidencial.
rem Ui11 ao outro um ar da sua graça. . . Informa que os srs. J. J. Seabra, Mozart Lago e Si-

mões Filho combaterão a candidatura do sr. Armando de
Sales, emquanto os demais a apoiarão.

gem, dizendo que «Santa Catarina se definirá em momen

to oportuno», adiantando que -estara' ao la.lo da maioria-
Esta declaração, feita assim a' queima roupa, -ton

teou- os jornalistas e o público em geral, pois todos fiea

ram sem saber qual era essa «maioria», ou melhor, si o sr.

Nerêu Ramos ficou com o Govêrno Federa! ou com os po
.iticos.

Ha quem diga, que a historia mais uma vez se re

petiu, b mcando o sr. Nerêu Ramos o grande Lauro Müller,
quando tornou a resoluçã i inabalavel de ficar com a

-classe- •.

PORTO ALEGRE,4--Ter- denodados soldados, saberei fazer
minando a sua vibrante saudação me encontrar e reconhecer como

a todos os seus camaradas da 3a. outr'ora; e, se a sorte fôr adversa,
Região Militar, o general Pedro saberei preferir a sorte do solda
Aurelio de Góes Monteiro, inspe- do.»
tor do 2' grupo de Regiões Mili· -----------
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nesta praça e distribuidores do

o ciai, oram xa os no meio 0$ f I L P f "e Ild d I· d
. a amar o ança er ume o om-

50 a os su -no-gran enses, CUjas bina" b
"

virtudes d' h d ma, rece emos varias caixas
apren I a con ecer e a •

d I d' .

. este exce ente pro uto da Usma
rmrar,

C I bi L d dU
.

t t h
. .. o om ma t a e São Paulo.

m lOS an e ouve, mexpnmi- F' deoosi
.

I - d
. igura como epositano ex-

ve , na sucessao é uma noite para I
.

E d d Sdi . C USIVO. no sta o e anta
o la nascente, em que a totali- C

.

d L P f nc
RIO, 4-Desta vez todos os que vieram a Roma. .. O sr. Juraci novamente em São Paulo Idade de suas força; em armas I atab�m� o anç� edr ume o-

. . . b d
.

d I
om ma o conceitua o comer-

viram o Pápa. . . RIO, 4-Um vespertino diz 4ue parece estar anur.cla. o e ecia ao meu coman o, e an- .

t J' El" ..

Depois de confessados e absolvidos dos pecados, da uma conferencia, nesta semana, em Campinas er.tre çou-se em massa para frente e cdlan.e sr.

°tse C
Ias, ppropr!etano

P
" -' I

.

T h
. a trnportan e asa ararzo,

êll-os de volta a enates. os srs, Armando de Sales e juraci Magalhaes. para a gana. en o na concien-

Ante-ontem foi-se o sdr. LJima ,cavaVJcal I1dti e ontem o sr. O governador baiano, entretanto, segundo se diz, cdia q"uel jamais dtordnei-me indigno
TrêsNerêu Ramos,. continuan o uract e a a ares c�m seus acha desnecessario esse encontro, pois no seu regresso de e te- os �oman a o, e, se outra

banhos Iustraís em Poços de Caldas, como outr ora os Poços de Caldas ha vera' tempo para se encontrarem e vez o destino levar-me a um posto
deuses do Lacio nas aguas sagradas do ganges. . . I conferenciarem. de comando nas fileiras de tão

I

I o sr, Osvaldo Aranha e a chefia do Os gazes da
lntegralismo p .-

·

RIO, 4-A proposito da noticia de que o sr. Osvaldo O IC I a Na Lagôa do Camacho, si-

RIu, 4--0 sr. Lima Cavalcanti. passando por São Aranha seria o candidato a' sucessão presidencial, apoiado MuniC ipa I tuada no município de Tubarãn,
Salvador, a ca,minho de Pernambuco. fJi .entrevista.do pelo I pelo I�tegralism.o, tendo o. sr. Plínio Salgado lhe oferecido ocorreu um Íamentavs], desastr-
«Estado da Bala», tendo realçado com VIVO entusiasmo a a chefia do Partido IntegralIsta, um vespertino ouviu o em�

RIO, 3 (Band) - Atenden- no qual perderam a vida os me

obra administrativa do sr. Armando de Sales, declarando baixado r brasileiro em Washington, que declarou o se"
do a uma solicitação do pror nores Erlmundo, Germano e AI-

aproposito: guinte:
curador Hymalaia Vergolino, tear, respectivamente com 13, I J

_ «E' pena se esse homem não fôr presidente da Re- -«Não tive Tlenhum encontro com o sr. Pllnio Sal-
O presidente do Tribunal de e 10 anos de idlde, sendo dois

publica». gado, com quem não podia ter nenhum entel:dimento. �:r�o� r a�a d�sembar�a.dtar filhos do sr. João Albino e um

Esta declaração do sr. Lima Cavalcanti, por ser é a O Integralismo-cuntinuol1 o sr. Osvaldo Aranha- do d!retor a�� �ja�fn���Sí �� do sr. Manr)el Cabreira.
do chefe de um grande Estadu, teve larga repercussão tem um chefe e não precisa de outro. Trata-se nléramente P

.

C" tT ,.

Eftavam os dois últimos brin-

aqui no Rio. ... de uma exploração e nada mais». esqUlzas len I Icas COpl� cando numa canôa, quando estado laudo do exame procedi· virou fóra de pé
do nos cartuchos de gazes Edmundo que' se h
I· '. ,ac ava em
acnmogemos que eram usa� terra tomou Ol tfa b -

d P I" M
..

' . em arcaçaoos na o leia umclpaI. afim de 50"01·''''·105 d
n

•• _.

�!� , sen o que
.

� mesm." sohcltaçao fOI ao tentar o � afvamento de seusfeita peI� diretor de seguran- dois companheiros (.aiu t b·
�a, COpl tão Amaury Kruel na agua resulta ld'o a atm dem'I

. .,
,. mar e os

para u tlma prOVidencIa suo três.
gerida pelos casos que foram I O fáto causou �a mais doJ()ros�largamente divulgados. impressão na popuIa!rão,

tares, assim se expressou:
<6 .;"':1l:�

De volta a Penetes

Declaraç�o do sr. Lirn�
Cavalcanti

Senta Catarina corn a

"maioria"
o comandante da policia paulista no

Minister:o da Guerra e no Cateta
RIO, 4-Chegou o cOf0nel Milton de Freitas Almeida,

comandante da rôrça Pública do Estadu de São Paulo.
Após o seu desembarLlue, o referido oficial conferen·

ciou com o general Eurico Dutra, ministro da Guerra.
Eln se.guida, o ceI. Milton Almeida subiu para Petro

polis, afim de se avistar com o presidente da República.

RIO, 4-0 governador de Santa Catarina que a prin
cipio se «fech;1ra em I:opas», para não mostrar os trunfos
da palestra mantida, duraiite duas horas, a portas tran�a

das com o ministro da Justiça, na hora de tomar o avião,
res�lveu satisfazer, em parte, a cu:iosidade da reporta�

Assinalada preferencia que o

conhecido Lança Perfume IICO
lombina! disfrúta, entre os foliões
carnavalescos, está, justamente, no

odôr e na fragraneia das essen

eras empregadas no seu fabríco.
Em Florienopolis o Lança

Perlurn ; «Colorobina» disputa de
. inegualavel procura, sobrepujando
a todos os similares existentes no

•

crianças
afagadas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-P.JeSpaC�@ LUGA-SEo�n�arter-10s cDmunisBl Nem sEquer Credita Mu- Mudança de I
<li u

reo da rua Trajano n.

t S'" f t f d 't P d·· d
'

SellSaCIOnal 15 ��� compartimento parai as em .- o ogra a D. UO re lal coman os-
c�cr,ltono. Tratar no Banco

an fú _ '/\'
r)a marinha

RIO 4-0 -f 't Agrícola. li ROlVíA, 4 Foram dadas Reah70u -se ontem a mais
, prf. elo exarou

"', __ d
' ,

r
'

í
" russa

o seguinte despacho, no f)roces- LO" 'DR ES 4 S d
ar ens

s:verdlsslmas
ao

I sL' Pdoblclahs urna ext ração do conceituado

V' �. N � E--$ E I' �', -, egun o
em serviço o corone ln erg "-'1 b d Cso administrativo a que respon- a:;,. � r d S f I 'd _

' ,

' L u e e sorteios Crédito Mutuo MOS OU, 4-Foi efetuada
, f" I

'

.

no distrito d ..: Três Ria. mensagen� e rang u, 03 e ernen- afim c que nao permitissem que P di I! eram os uncronartos oaquim t t d ' ,
re Ia, urna importante mudança no co-

I P I T 20 f" I d Cll0S. Biguassú, ti rn terrc- os CO�OUlllS as apo erararn-se com- nenhum Jornalista ou fotografo O
' "

d d hl e au a orres o reia a I d d f h premio maior na importan- man o a marin a russa, nos ú I·" ,.

no CA11.1 a area de 1.600 p etamente o, po er, ec aram
'

d iad d
Secretaria Geral do Interior e

v

d d d f
se aproximasse o avia or ou e cia de 5: 175$000 coube a' ca- ti mos dias. O vice-almirante Hal-

�(!�urança, e Ophelia Paranhos metros de frente e .1,800 de I
as ,porta,s ,a CI a e e o ere�em sua espo&a. derneta nO� 15.868, pertencente ler, que era até agora comandante

fundos, acompanhado de resistencia as tropas gove"rnlsta,s O. fotografes foram preveni' V Fde Aguiar auxiliar cont-atad s d S f
.'

-

a prestamista irgina rancisco da frota soviética do Beltico fOI'
, .•

duas casas de moradia pela que preten em entrar, em iang u. dos que seus aparelhos seriam
da SecretlHÍa Geral de Finançóls: O Ih I Alaujo, residente dm Florianopo- nomeado vice-almirante de todas

insignificante quantia de s verme os exigem a vo ta confiscados, caso batessem cha- I f«Arquivo, lamentando que,
4:000$000. de Cl-ang-Sueh-Liang,

IS. as orças navais. O seu sucessor é�
com um Iéto público e escanda- pas.

CA RTAZ E S Jevkoff. O almirante Ludri foi
loso, o prefeito sem o amparo

Tratar nesta redação. "7 8 O''' nomeado diretor da academia da
do 30. procurador e da corr is- ALUGA-SE a casa da Bebidas Nacionais e Extran- DO D I A marinha.
são de inquerito, nada possa fa- rua Esteves Junior ri, geras só NO

da CINE REX ' 8 h O--'-'L---------zero Olimpio de Melo», 179 com muitos quartos no ""'AFE' ..JAVA E' o número do telefone
p

,

,as oras, uzitania" -,

....., I ena redentora, com Lloyd]
andar terreo e no posterior, Praça 15 de Novembro CONSTUTORA ftENDECSn Nolan, Peggy Conglin e Walter' na fundo
com ótima instalação de ban- Antonio Paschoai Connoly.
heiro e porão habitavel.Tra- Rua Tiradentes N' 52:-Procurem do mar
tra no Banco Agri�_ Expasíça-'" NO!fheação CINE ROYAL, ás 8 horas,

II II
'" Regina, CO'TI Adolf \Vohlbruck LONDRES-4-0 capitão

ALUGA-SE anti-comu- Foi nomeada para exercer o
e Louise Ullrich. �íi�;:s �sus;í�n::p:sr: ;���::j:�

Casa no Estreito n isla cargo de professora de Chapéus CINE ODEON, o lider, foca- fundo do mar o transatlântico Lu-iii

da Escola Proliss.onsl Femi ina liza, ás 7,45 horas-s-joan Blon· zitania, nesta primavera.
LONDRES, 4- O general de Floriano[.>olis a exrna. sra. d. deli e Glenda Farrell em Rainha 05 mergulhadores da expedição

Yenry Page Crolt, deputado con- Dorotea A lexandrina do Livra. da armada, com Warren Hu!l, de salvamento usarão escafandros
servador, inaugurou ontem a ex- menta Cor valho Couto, Hugh Herbert e Alen Jenkins. novos e trajes recern -inventados,
posição anti-comunista em Dor- Fumem charutos que lhes permitirão descer á pro-
land Hall. pronunciando um dis. CAFE' BOM SO' NO fundidade de mil pés. O Luzita-
curso denunciando as atividades "PRINCIPE DE GALLES" ..J AVA nia está afundado a uns 300 pés

compartimentos, comunistas na frota e aviação Praça 15 de Novembro de profundidade nas costas iilan-
-. Dois quintais completamente assim como entre o pessôal das Irlstituto de Antonio Paschoal dezas.

amurados e uma explendida fabricas de armas e munições. Ed
- Os mergulhadores poderão cc-

praia de banhos. O general acrescentou que a ucaçao Matou, assou e local cargas explosivas em dilerer.-
DDis porões e dois tanques ala esquerda da Frente Popular tes partes do navio e chegarem á

para lavação de roupa britânica recebe subvenção de Em resolução governamental, CO meu a superhcie antes delas explodirem,
Ümnibus na porta, S�alin e concluiu dizendo que se foi nomeado lente da Cadeira • e em seguida por meio de diverso;

Todos os compartimentos os comunistas persistirem em seus de Geografia e Cosmogrdfia do C r I an ça aparelhos de eletro-magnetos po-
RIO, 4-Tendo o juiz fede' tem janelas e a casa está intentos, será necessalio eliminai-os Instituto de Educação de Florié." derão trazer até a superficie as

ral de São Paulo expedido pre- completamente nova, com para o hem da segurança britâ- nopolis o conterrâneo dr. Wilma r LONDRE.S, 4--Um caso ex- peças metálicas,

catarias:' para a reabertura deva- moderna fossa «O MS» nica. Dias. traordinario de canibalismo ocor-
----.--------

.

d
-

I E Ad' reu em Naironi, capital da colónia SENHORITA! Acompanhe
nas casas e Jogo naque e

s-I
gua encana a para serviços a Moda

tado e no Distrito Federal, o da cosinha, Dr Ivo d'Aquino britânica de Kenia. Um camponês
prefeito desta capital está no fir-

j •

I� indigena apunhalou urna criança, comprando suas 80lsas e Cintos na

,

d d CHAVES á rua Mare-
Ad d e, d""pol's de assa'-Ia, comeu-a. O Casa, Macedon,'a'me proposlhJ e não concor ar chal Gu i I herme n. 1 O V ga O ....

com esta deliberarão, não

consen-I
crllTnnoso foi condenado á morte A C b:t

I F' I asa que mais arato vende
t,nho no funcionamente das casas Florianopolis lonanopo is pelo tribunal, por assassinato,sendo
que mandou �char, �������������������������������������i r�ci�do ap�o de comu��o. 6 TRAJANO 6

����������������Gti�----,----� ---------.G.���f��J��������C C��
�

O PAL.ACIO
• 1'-1

� G R A N D E li QUI D A ç A O uran e_o_m_ê_s_de__J�anelro I
; �
� I �

Linhos irlandezes dl IA Casa Três
�

I
l

I mais Sedas I

variadíssilflas

pad,ronagens
� �
� �
o Edificio pro'prio G
G RUA FELIPE SCHMIDT N. 22 TELEFONE 1.401 •
� � �

.
��G�������i�h�����:'.--------i---------_���;�����a.�

Casa da Jur ..

l1'alista

RIO, 4-Em virtude de au

torização do presidente da Re

pública, o ministro da Fazenda
designou o engenheiro da Ad
ministração do Domil1io da União
no Paraná, Adernar Barbosa de
Almeida Portugal para acompa
nhar, como fiscal, a construção
da Casa do Jornalista e a apli
cação da verba que o governo
destinou a êsse fim.

(João Pessôa)

Sala de visitas - cinco

grandes quartos - sala de

jantar - copa
__ " cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

Casas de
•

Jogo

c A T

PARA TERNOS

Veludo chiffon d .. todas
ft

as cores

Sedas, Sedas e

de lindas e

Irmãos

ACASAOUE

mais barato

VENCE
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I\lIatri2:: FL.ORIANOPOL.I
BJurY1enaU ..Joinville Sao Francisco - Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção de

Filiaes ern:
Secção (::te

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara fernol FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de neserlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas methanícas
Tapetes e tríllros Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de espiosão, víotozes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- eléctricos
Jaborretes e Perfumarias res Material em geral para transmísszes: L(' I

. -\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
t!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P iças, acccs-

SapAtos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanlco

I
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

Empreza Nacional de l'Javegação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite rVlaria" -- Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�AVÂVAV'�V�����-����������������&�âVÂVA��.

�••o.---.---...��. A Gazeta

Fítentoe bem 1
•
I)

I Agencia Moderna dlt Pu- I
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

Form í dave í S lorlelol proprlos, Ir.. vazaI

por semana, todas as segun
daI, 'ier,as e lextal-'elra.,

Extração com global de cr'staí.

A �. 1 a � , I
.

f"l...:. IIsUI" honestldaade, pOil, OI lar

tll�l iio pr"iodcladol pelo povo.

•
•
•
•
O

Advogados
I Accacio Mo-I

V ísconce de Uuro Preto

•
· �
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Carxa Postal. 19 �
e TEIEFObE J\. ,.C8 ..:-: EM TrUG}(flFlCO ALLíAJ\{-A ;J
i •
• Escritórios em Laguna e Itajahí I: Sub-Agentes em Blumenau�e Lages D
G �
G�iJe �e�. (Wi---- =e----- fi ---�---

"

A�entes! Sub�Agentel a Reguladores de Avtrlallem ,todol:OI Estadol I
':0 Brasil, no Uruguai e nas prlnDlpai8 praças estrangeirai.

.Agentes em Ftorianopolts :

Campos Lobo & Cía.

•

te I ra tem seu escrip-

tó, io fie advogacia á rua

n. 70. - PhOJ\p' 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

1 Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Indica:

Advogado

o r, Prild I I ( I

e Ollv (t

CHnlca médica de crian
ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Rl!à Trajano, n· 1 sobrado

l__2'elePhone n' 1548 I
:....= Dr. Renato 1==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior.

Médicos

1- -II Dr, Ricardo
Gottsmann

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório. Rua João
l into n: 13

FONE-1595

IC t

" lu"" Ute t:qJtenanzaçlo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã

e á tarde -_ Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Ex-chefe da clinica do Pospi
tal de Nürnberg, (P.",ressor
Indórg Burkhardt e Professor

Ervvin �reuter)
I r1peci�Us�a em"_ Cirurgia

j

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

operações de plastica

R�5iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n: 57

FONE-1524

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade

,

Medico do Hospital

----

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

.

das 15 ás 16 I 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

L' v.e.s Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concertar �o
seu rádio? Procure o

SI, Bouzon, á rua Padre
Míguelínho, que será plena
mente satisfeito.

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

•

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

1 eleíone, 1595

LO..JAS

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUi
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO

NES-'l 'RICOLINES--XADRfSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren -_ COres firmes:)
TECIOOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.

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

Roupões de banho
(Melhores que os eSÍI anjeiros) IFUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agrícolas c industriais)
-moinhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLJ

Arnaldo M ararlha
S

RUA JOÃO PINTO -ANDf\R N. 5 TEHERO
--����������,
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�. Ru� Trajano n. 16
.

(Edilicio proprio]

t?A6AI',mO 05

SEGUINTES JUROS:

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

DE WILLV KATZWINKEL

C[C Limitada S'[. ala.
C[C. Avisol'reviofi]. ala.
Prazo Fixo 8'[. aja.

Frios, docês, conservas e todo o gênero-de be-
bidas nacionais e estranjeiras.

�

I:Centro de atr2ção purame lte fami� _

------
..... Mimeógrafo'

)1 Dr. Osvaldo Silva Saback VENDE-SE um em períei-
A D V O G A D O to estado..., Por preço de

I ocasião, tratar-se á Rua

I ���:.�:�f��, 33
Fpolis. IIEj���",;""

C·,erVejaS J Cervejas!

Casa de Dive.sões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

A Emprera 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$7S0
1 » » 8:000$000 70$000
1 » «( 1 0:000$000 87$SOO
1 » » 12:000$000 J OS-;( 00
1 » ) 1 j:OOO$OOO 131 $2: O
1 » » 20:000$000 175$000
Pre�tações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos 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 contrato esteja em dia com os paga
mentos, regularizados pelos nossos planos aprovados e Iiscali-

I
zados pelo Govêrno Fedclal. - Procurem nosso Diretor

II
��t�u��'l�80� rua Tiradentes n' 52 ou pelo tetejo-

--Não temos corretor de praça, atenderemos diréta
mente no escritório,

-

Café e Restaurante

OlA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA' mDE MAIS BARATOE COME IGRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

D• I
Ia I

I
--- ---- --_- ----------_._. --- ..._"-- --_. - ._--

(;asa dos Passaras I�GRANDE VARl EDADE e novidades de passaros I.
nacionais e estranjeiros, encontra-se só mente .

na CASA DOS PASSA RüS, á RUA CONSELHEIRO
MAFRA N. 78

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

Jockey Club Florianopolís

liares.
O mais'[elagante centro de diversões íamí-

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações 'mo

dernissimas.

RUA TRA1 ANO, 10-sobrado-nos altos da:
Sorveteria Gloria

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-w·�-------------F-L-OR-I-A-N-OP-O-L-I-S,--5--da--F-a-ve-r-el-rO--d-e-1-93-7----==A GAZET,A -

deos'Permuta
alunos do C.� retens
C. M ad u reza � MARSELHA, 4-A família

, ! do general Miajá, comandante em

O sr. prof. Manoel Luís, [chefe das forças governistas que

esforçado organizador do! defendem Madrid, foi permutada
Curso Catarinense de Madu-] com uma família dos insurrétos,
reza, recebeu. conforme no-] conservada como relem em poder
ticiamos ontem, do dr. Luís I dos legalistas. As negociações lo

Calderari, ilustr e diretor do I ram realizadas pelas autoridades
conceituado ginasio Partenon ; de Barcelona.
Paranaense, O seguinte des-

\
Os membros da familia Mieja,

pacho telegrafico: que chegaram são a senhora �Alaja,
«De Curitiba-turma che- quatro filhas, Pepita, Concha,Lui

fiada Ramos, embora receio- za e Tcreza e um filho de nome

sa, acaba prestar exames Emílio.
bancas examinadoras satis-'

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

fei tas--Parabens, I)

São os seguintes os jovens
conterraneos que se subme
teram aos exames do gina
sio, nê capital paranaensc:
Helio B!um, Halmiton Lopes
Vieira, Cristovam Nunes Pi
res, Ivo Noronha, Ivo Silvei- RIO, 4 -- A Diretoria da
ra, Carlos Ramos, Norberto Despesa Pública publicoue m

Silveira [unior, Teobaldino seu expediente, uma decisão RIO, 4 - Foi prêso por
Andrada, Polidora Fernan- do diretor geral da Fazenda, dez dias, por ter apresenta
des, Albino Erzinger, Abe- segundo a qual os militares do queixa infundada contra CAFE' BOM 50' NORealiza-se civil e religiosamen- Re mo lardo Ferrari, Santiuo An- reformados não podem ser o comandante da 9a. Região ..J AVAte na residencia do sr. Arlindo drade, Adernar Tavares, Ro- procuradores perante as re- M"I"t 'C D" I Sr'ena, o enlace matrimonial da b P" t J

-

B t' t t' t'
-

'bl"
II ar, o capr ao Ja ma e- Praça 15 de Novembro

Conforme convocação anterior' e_ns ln o, oaQ. ,a IS o I e par rçoes pu icas. tubal Rabelo. Antonio Palchoal[���O��a�3,� J- G I J ������������-�����������������������ment�� feita realizou-se no Clu- oao ança ves uruor. ii
o sr. 1· t;te. Antonio Carlos Pena, •

oficial do nosso Exercito. be 12 de Acosto uma sessão da

Paranínfarão o áto civil, ás L. N. S, C�, para eleição da
nova Diretoria.9,30 horas.! pela noiva, o sr.

Arlindo G. Pena e sua exma, Apôs a votação verilicou-.e

sra, Alaide Pena; pelo noivo, o
a eleição dos srs, Léo Ptreira

dr. Nicolau Glavan de Oliveira, de Oliveira, Sidnei Noceri, Wal

diretor interino da Penitenciaria dir Grisard, Acioli de Vescon

e sua exma. sra. d. Córa Baza- celos, Natbal Viegas,' Eduardo

dona de Oliveira. Cabral, e J. P. de S�uza.

T t h - r
" Ao ser iniciada a sessão o sr.

, 1 OS �mun ara� n� re IgIOSO, Moacir Silveira em nome do C·r INas" I orGas'"1 pr a noiva, ,o dsr., K. Aldo Luz solicitou fosse ofi-. Dr. Pedro da Moura Ferro
. ICO au ri o, secretano o" ,I Advogado
F

'

d 11..1 ciado ao nesso representante Juntoascio e sua exma. sra. . r-a-
C BD'

' I d Rua Trajano n. Id B d G 'I I" a . . . no sentido e essa
----"--------------Ir aza ona ruo, e, pe o nOl-" "'

lidariA ' C h entidade prestar mteira 50 I ane-
vo, ::> sr. maL

un pa
e sua

dade a mesma em face dos ulti-

exhma. esposa aura ena Cu-
mos acontecimentos havidos D<\

n a.
A inav ond

.

drgentma, on e nossos Joga ores

foram blUtalmente espancados pe-
h policia portênha. O requeri- Temos em mãos a excelente
mente foi unanimente aprovado. revista comercial Paraná-Mercan·

O sr. Narbal Viegas propôs til, inteligentemente dirigida e re

tambem seja ohciado ou telegra- datoriada pelos jornalistas para
fado ao speacker d� Radio Cruze.i-I na�nses Alipio de Mlran?a e Tito
ro do Sul aplaudindo sua acçao Miranda, e que nos fOI ofertada
Corajosa ao irradiar o mesmo pelos SeUS diretores .

jogo, não se atemorizando com Agradecemos.
as ameaças que lhe eram feitas, -------------------

I demonstrando dessa forma o espi- "7 8 O"
R d C it I d R rito bravo e cíestemorado de nos-

egressou a apl a a

e-I E' o número do telefone da
publica, o presado conterrâneo sa Tgenteb· f

'

A I D" d 5 d am em a pwposta 01 sem
sr. ce on 1\1l0 e ouza, a

"- . dconceituada e importante firma restFflclçoes �Pdrova
a.

R- b k &: C' d a ou am a o representante
'ggen ac Ia, esta praça. d

., R AI' L d� .

o c.. do uz, pe lodo

fôsse transcrita em áta uma mo

ção de aplausos á DiretOlia que
terminou o mandato, pela fôrma

imparcial e brilhante com que se

desempenhou de sua missão, fa
zendo a Liga Nautica cobrir mais
uma eficiente e produtiva etapa
de sua resistencia.

Falaram ainda o sr, Sidnei
ces�os.

Encontra-se em nOS5a capital NOceti agradecendo e exaltando o O rela.tor' é o juiz Lemos Bas�
tubalho do Conselho Superior

o sr. engenheiro Henrique Fialho. tos.
e o sr. Léo Pereira de Oliveira Logo que esteja ultimado o su-

fALEClmEHT05 para uma explicação e agradecer mario, o presidente do Tribullal
Faleceu. esta madrugada, em

sua eleição para o cargo de de Segurança Nacional já designa-
"d

"

B' President.e da Entidade, posto êsse ra' dia para a sessa-o plenarl'a emsua resl encla a rua ocalUva, .' f' ,
, I t' f"d d que o encontrara sempr\'! Hme a

que serão l' ulaados os prêsosapos onga e enas en ernH a e,
b Ih I d d L" I

I) •

o presado conterrâneo sr. Ama� �ra a ar �e a gran eza li Iga. Serão sumaJÍados, amanhã, os

deu Otto Horn. Fumem! charutos �1fI&J I
parlamentares. N�o comparecerá,

Muito estimado e conhecido
J

"i. porém, o sr. joão Mangabeira,
rmnoosa cida�, a n�cia da PRINCIPE DEi�G���i�L�E�S��v�i:d�o�s�ua�u�ú�d:e�n�ã�o�o�p:��m�it�ir�·�����������������������������������_�_i_ '��.• _ ;;ihe 5 mm __ ;.

I
I
i
I
�

-

-Nossa Vida
AHIVER5ARI05

Sra. dr. Alcino Caldeira

Festeja hoje a sua data an

versaria natalicia a exma. sra. d.
Laura Calado Caldeira, digna
consôrte do estimado conterrâneo
r. dr. Alcino Caldeira, juiz de

Direito da comarca de Porto
União.

enzern nH05 ti01E

a exma. sra. d. Aurea Gar
cia, esposa do sr. [rineu Garcia;

a exma. sra. d. �\1eicedes de
Arruda Carvalho, esposa do sr.

Luís Carvalho;
a senhorinha Cléa Rila, hlha

do sr. Manoel Roberto Rila;
a senhorinha Ligia Melo, íilha

do sr. João Melo;
o jovem Danubio, filho do sr,

prof. Luís Trindade) diretor dv

Departamento de Educação.
EHLACE5

Bazadona--Pena

CHEBAm U�5

Mariano Vieira

Retornou, ontem, de sua via
gem ao Rio, o conterrâneo sr.

Mariano Agostinho Vieira, capi
talista residente em João Pessôa,
., que se fez acompanhar de sua

exma. esposa e (ilha.

Acelon Souza

José Filomeno
Chegou, ontem, da Capital

Federal, o -estimado conterrâneo
sr. José Filomeno, do alto comer

cio local.

Está em Florianopolis o sr.

Antenor Morais, nosso talentoso
colega de imprensa.

Reitor Prorogaçao
do mandato

condenado da Camara
á morte

Aprovadosmorte consternou profundament�.
O entetramento do corpo ve

riíica-se, hoje, dS 16 horas, no

Cemiterio Público.
A Gazeta envia pezames á

família enlutada.
RIO, 4 -Segu�ldo Ul1 ma

tutino cogita-se de apresentar
uma emenda á Constituição
prorogando por um ano o

mandato da Camara dos De
putados.

Nesse sentido corre em

segredo, pelas bancadas da
maioria, u n requerimento.co
Ihendo as assinaturas neces
sarias para a apresentação
da:aludida emenda. Ao que
se:afirma, a bancada situa
cionista de Pernambuco já.
deu o seu apoio a essa pro
posição. Trata-se nada mais
nadá menos do que um

gOl-1pe da maioria para facilitar
a solução que ela deseja dar
ao problema presidencial. Du
vida-se porém, que tal ínr
ciativa se concretize.»

PARIS, 4 --;- Os professo
res catolicos da Faculdade
de Direito de Paris e de di
versas faculdades livres e

institutos catolicos, diante
das noticias de que os na

cionalistas condenaram á
morte o reitor da Universi
dade de Oviedo, sr. Leopol
do hlas, telegrafaram ás au

aridade') de Burgos solici
tando, insistentemente cle
mencia para o condenado.:"

Ontem faleceu a exrna. sra. d.
Maria José Piérre, esposa do sr.

Domingos Piérre, e progenitora
dos srs. Carlos e João P;érre,
este operaria das oficinas da Im

prensa Oficial.

A Gazela
Desportiva

Rcdator.âelell da Vasccneelol

Federação Catarl
nense de Desportes VENDE--SEUMA BATEIRA, ver e

tratar nesta Redação.

Militares não
podem ser

procuradores
Raelizando-se, hoje, r s 20 ho

ras, uma reunião dos membros
componentes da Federação Ca
tarinense de Despo: tos, afim tratar

de assúutos de grande urgencia e

morta, o sr, Plesidenle solicita o

comparecimento d) conselho di
etor técnico á sede da F. C. D.

Capitão
A

presa

Arnaldo MaranhãoOrdem dos
Advogados Rua ..João Pinto n. 5, terreo

CAIXA POSTAL N· 45
( PHONE 1346.

TELE
( GRAI\IMA "Algodao"

"

FLORIANQPOLIS

K.c:quereu inscrição na Ordem
dos 1\dvogado5 do Brasil, Sec

ção deste Estado. o advogado
dr. Lincoln Robn Magalhães.

SU B .. AGENTE" EM JOI NV! LLE:
Empresa Industrial e Agrtccla Palmital Ltda.
RUA jERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-:lY)
Na qualiciade de exclusivo Repre

sentante de fabrica'""ltes e exportado ..

res, vende 09 seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag''9ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de -P-A-R-A-H-Y-B-A-.-R-I-O
DE JANEIRO, S.I>AULO e MINAS GERAIS

Paranáln
Mercantil

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

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

I
II

arroz, assucar, farinha,

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fim'"
Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

da BAHTA.

e malharias, do

Meias da afamada marca "WALKYRIA", de S. PAU:"'O.CCNSTRUTORA "ENDEeS"
Rua Tiradentes N. S2:-Procurem AtJalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc.) da EMPRESA

INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU.Julgamento
dos parl9 �

mentares
S;nos, 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, PARAIIYBA, PER�
Nr�l\i\8'JCO, S. PAULO e PARANA.

RIO. 4--Um vespertino diz-se
in(o�mado de que o julgamento
dos parlamentares prêsos será no

correr do mês de fevereiro,estando
adiantada a preparação dos pro-

Cobertores baratos e .te�idos estampados, de MINAS GERAES.
Cmisa de tricot, de BRUSQUE.

Madeiras aparelhadas, de RIO DO SUL
-

Cimento belga, (vara importação) Vidros belgas, (para importação)

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

Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e M,c\U-IARIAS

o Sabão

"Virgem EspecialidaJe"
de Wetzel & Cia. •• Joínvile s�'õÃ� �:RCtAt

ESPECIALIDADE

reconlenda ... t;e tar.to
(MARCA REGISTRADA)

para roupa fina como para rOUpa comum
__________-===---=---==m--
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