
" BI FIV-
"

Um carro õe critica hora
" 6

"H",
"

,

a

Getulio Vargas forrar todos
lhos do palacio Rio Negro.

Não quiz ve� o homem
RIO, 11-0 Carnaval forneceu material abundante

para palpites politicos, que se sucedem como bôlhas de
sabão.

Dá-se, por exemplo, importancía ao fáto de ter sido
um dos carros de critica mais aplaudidos, dos grandes RIO, 1 I -1\ proposíto do

prestitos carnavalescos, o alusivo á hora «H», em que só noticiaria do Diario da Noi-

ê Cê
A te dizendo que o sr. Adalber-se v 0« ge,.. AI' d ib dAproposito, j:i ôntem se agitava pela Avenida o sr. to Corrêa em: a tri una a

Barreto Pinto, aunciando a novidade, que tinha para a C,::nara rima c::Ht� que o S!.
quaresma parlamentar. Estava mesmo decldido a abando- J(Ja� Alberto cnvI�u. a. LUlS
nar modesta emenda de simples prorogação, por um ano,

Carlos Pr .stes, notlcla�o es

do mandato da atual Câmara. Estava resolvido a ir além, se que causo� sensaçao-o
e ia apresentar, agora, emenda substitutiva ao artigo 4' deputado fIaucho declarou

da disposição transitoria, de modo a só terminar o rnan- nos. que 11ao. tem o men�r
dato do atual presidente em 1940, o que implicaria. rnan- motivo para divulgar da tri

tido o paragrafo uníco, em prorogar até lá o mandato le- buna esse
.. �ocumeIl�o, �o

gislativo. qual tem noucta o .sr. Getulio
Em face desses palpites, corria curiosa anedóta poli- Vargas e outras figuras gr��

tica. Dizia-se que o sr. Getulio Vargas fizera forrar todos lias, c?mo o general GÓIS

os espelhos do palacio Rio Negro. E um intimo, vendo-o Monteiro.

passear, na sala, ante aqueles, cobertos, perguntou-lhe, in
trigado, se era preocupação de semana santa. Mas o pre
sidente respondera, singelamente, que «não queria ver o

homem». A propósito. rindo-se com a «trouvaille-, dizia E' o número do telefone da
O sr. Carlos Reis: «Foi o carro de critica, que faltou no

Carnaval». . . CCNSTRUTORA "ENDECS"

corno são as :oisas. iria jurar per-I enfim, que o povo compree?desse'
tencerem os tres ao mesmo cordão, -O que lhe posso dizer, é
ou serem tocadores do mesmo pan- que o dr. Rupp focalizou o pan ')

Ru'\ Tiradentes N. 52:-Procurem A publicação feita ontem pelo deiro... rama politico, em face das pales-
Diario da 7arde da nota oh- Enquanto isto. um grupo de tras que manteve em Porto Ale
ciosa das Oposições Colígad�s, al- tijucanos, guiados pelo major La- gre com o general Flôres da Cunha

POÇOS DE CALDAS, 11-0 sr. Benedito Valadares, Cassada a voroçou os arraiais da politica ca- meu, rumava para Palacio, afim e embaixador Üsvaldo Aranha.
que se encontra aqui, declarou á imprensa que Minas

t
II seira, não tanto pela substancia do de pedir, segundo nos declarou, -Quais foram essas palestras?

Gerais não oporá candidato ;í sucessão presidencial. au anomia seu teôr, que bem poderia ada- pouca coisa: uma escola ... , ao .]-As que giraram em tôrno da
Mas - acrescentou - o seu Estado reserva�se o direito do Distrito ptar-se ao velho rifão"vamos a ver mesmo tempo que o sr. kob�[to articulação que estava sendo feita
de concordar ou não com o candidato que fôr êpreSen- como fica para deixar como está", �Aoritz, braço direito do Dcparta- com São Paulo, e que são do
tado. Federa I mas pela tendencia que existe de menta da Educação, falando ora dominio de toda a gente.

E depois disse: se enxergarem nas estrelinhas, de com um ora com outro, nos dei- -Depois?
-«��inguem póde negar esse direito a Minas Gerais, RIO, 11 -- O «Diário da frases, ás vezes banais, verdadeiros xava, por sua vez, com a pedra -D.::pois ...Feita a exposição,

que tem um milhão de eleitores, um terço do eleitorado Noite- diz que, na proxlma cavalos de Troia, para não dizer no sapato.v. os representantes das oposições
brasileiro». semana será apresentada á brancos de Napoleão.v, Foi num dos intervalos desta coligadas resolveram:

o sr. Benedito Valadares disse ainda que apesar de -Camara uma emenda supres- Esse o motivo que levou a nos- lufa-lufa, que topámos á entrada a)-ratificar a entrevista con-

ser o integralismo fraco no seu Estado fará melhor figura siva do paragrafo unico do sa reportagem politica a palmilhar do Café Rio Branco, o deputado cedida pelo dr. Adolfo Kondtr
do que o P. R. M. .artigo das Disposições Tran a cidade e a andar numa verda- Cid Campos, procer destacado ao Diario de ;}.[oticias, do

O governador mineiro desmentiu finalmente ter con- sitorias da Constituição cas- deira dobadeira, procurando en- do Paitido Republicano, pelsona- Rio, e transcrita, ha dias, pelo
ferenciado com o sr. Getulio Vargas pelo telefone. sando a autonomia do Dis-' centrar alguem, devidamente au- lidade acatadissirna pela sua fir- 'Diario da Tarde, desta Capi-

trlto Federal. torizado, que a dita nota expre- meza de convicções e amigo intimo tal;
Assim, o prefeito voltará a mêsse, uma vez que a nossos olhos do sr. Adolfo Konder, com quem b)-reiterar a solidariedade

ser nomeado pelo governo se afigurou como uma vaca leiteira está em permanente ligação. ao er. general Flôres da Cunha
federal, com a aprovação do de raça, a que lôra proibida a Acercando-nos, perguntámos, á pela seuurança da orientação que
Senado. ordênha...

-

queima-roupa: vem dando ao problema da SU�

A Camata Municipal, po- Por nossa má sorte, o dia de --Esteve na reunião do Rupp? cessão presidencial.
rém, será efetiva. ontem foi de uma fertilidade es-

_. Estive. -Reiterar ou retirar?
O sr. Getulio Vargas não pantosa de encontros, palestras e -Pode dizer-nos o que se -Reilerar--repetiu o dr. Cd

mandará mensagem á Cama- conferencias, o que nos obrigou a passou? Campos, com firmeza.
ra. A iniciativa caberá ao multiplicar de esforços, no- sentido -Apenas o que vem expresso -De nada mais se tratou?
sr. Carlos Luz, que apresen� de nada perdermos.No Chiquinho, na nota oficiosa publicada hoje -Sim. Foram tomadas provi-
tará um projéto com 75 as- por exemplo, os srs.Altamiro Gui� pelo Diarto da Tarde. dencias no sentido de incentivar
sínaturas. rnarães, Ivo de Aquino e Irineu -Aquilo é limão sem súco- o alistamento eleitoral em todo o

A bancada carioca não Bornhausen palestravam tão can- observamos. Queriamos coisa mais Estado.
paüiará essa proposição. didamente; que qúem não soubesse expressiva, mai� teHa-a-terra,coisa, (Continua lla 6a. pagina)

� �

em que
Fez o sr,

RIO, l1-Compreende-se que a missão do sr. Os
valdo Aranha tem por fim, antes de tudo, encontrar uma

formula que possa assegurar a colaboração dos governos
do Rio Grande do Sul e de São Paulo com os de Minas,
Baía e Pernambuco -para formação dos Big Five da es

colha do candidato á sucessão.
Sob esse aspecto é expressiva a atitude atual dos di

retere s do P. C., declarando que o real objetivo da renun

cia do sr. Armando de Sales Oliveira, do governo de São
Paulo-visou tão sómente forçar a sucessão do sr. Ge
tulio Vargas. Esse esclarecimento é dado á guisa de justi
ficativa pelo fáto de não mais se falar lia candidatura do
ex-governador paulista ao futuro governo nacional. Por
outro lado, como que caracterizando mais viva colabora
ção de elementos paulistas na administração federal co

meçam-se a falar na possibilidade de ser confiada a São
Paulo a direção do Departamento dos Correios e Tele
grafos.

No sector do sul, considera-se como bom indice da
aproximação oficial do governo d i Estado com o gover
no federal, o telegrama que o general Flôres da Cunha
dirigiu ao general Góes Monteiro.

Fala o sr. Valadares

Politica m�nei,..a
RIO, 11-0 sr. Artur Bernardes manteve demoraria

conferencia com o sr. Antonio Carlos, no gabinete deste,
na Câmara, versando a palestra sobre a politica mineira,
isto é, a arregimentação das forças eleitorais do P. R. M.
e da díssídencia do P. P., orientada pelo presidente da
Câmara. Porque não resta a menor duvida que os dois
chefes politicos mineiros estão já de aliança formada con

tra o sr. Benedito Valadares.
1 Ficou decidido entre ambos a conveniencia do sr. Ar

tur Bernardes ocupar a trib .ma da Câmara, para responder
ás declarações do governador mineiro, feitas em Poços
de Caldas ao representante dos «Diarios Associados»,
quando o sr. Benedito Valadares afirmou que o P. R. M.
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vale menos eleitoralmente Ui) q ue o Integralisrno que não
vale nada em Minas. Provavelmente amanhã o sr. Artur
Bermudes pronunciará o seu discurso -replica.

tar em Palacio, o governador Nerêu Ramos, chefe do Par
tido Liberal, e em seu escritorio o dr. Fulvio Aducci, pre
sidente em exercicio do Partido Republicano Catarinense.

A União, resolveu outrosirn, fazer dentro de breves
dias uma excursão pelos municipios sulinos, onde insta
lará diretorios, viajando depois, com identico fim, para os

do norte do Estado.

UniãO Democratica

A «União da Mocidade Dernocratica> resolveu visi-

A T
Sem quarsque ligações politl ; as.voz DO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

Florianopolts, Sexta-feira, 12 de Fevereiro de 1937 INUMEHO 700
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Juão �bertol
-a It,a.r as

P.r�stes "

o -destacado procer
·

republicano
deputado Cid Campos
s. 511 dáO$nos conta da ar-

i�) ), ganização da Aliança Li-
'''·''·''·''''''''''''''''''''''''''''''''''''''·''''''·''l beral-Perr�pista •Os repu

blicanas paulistas querdm
a �overnança du Estada
para o sr.Silvio de Campos"7 8 O"

Dep. Cid Campos

_____________l, __

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Banco de Crédito
Popular e Agrl
cola de Santa

RIO, Il-A comissão de
signada pelo ministro Marques
dos Reis para proceder a inque
rito na Rêde de Viação Paraná
Santa Catarina, acaba de trans-

mitir ao sr. Licinio de Almeida, LONDRES, li-Na respos- A impressão dominante nos
secretario daquele ministro, o se-

ta que Portugal enviou hoje ao circules diplomaticos é que Por·
.

t 'elegrarna ..

C ité d tuga I prossegue uma manobra di-gm"n e
.

_

-

.. quesnonano que o. orm e e
A comrssao de mquento na Não Intervenção havia formulado, latoria de natureza a permitir aos

Rêde Paraná-Santa Catar!na tern
em 28 de janeiro, ás nações outros estados simpatisantes do

S. PAULO, II _ Sobre asatisfação comunicar, pedindo-lhe aderentes ao acôrdo de não inter- general. Franco,
_

a que contin�em quaresma politica escreve a Fo.transmitir sr. minis�ro, que iniciou
venção, o governo de Lisbôa se com a intervenção sem que ISSO lha da Manhã: S. PAULO, II-Os jornaisseus trabalhos, hoje, tendo o sU-l declara na impossibilidade de lhe acarré�e �esponsabilídade, da- i -"O periodo carnavalesco s� referem, longamente, ás ativrperintendent; da Rêde. �assado consentir em que agentes estran- do que L�sboa acumula os f�to- foi, para os politicos, como que dades do sr. Sílvio de Campos,na mesma data o exercicio do
g�iros exerçam, no seu territorio, res de adiamento para a aplica-

um momento de retiro espiri- em Ribeirão Preto, tentando ocargo ao chefe geral de Co�ta. a vigilancia da fronteira hespa- ção do controle.
tua!. Suspenderam-se os conci- reajustamento do P. R. P. Obilidade, sr. Artur C. Ferreira, nhóla nas condições propostas. Bebam só liabulos. Tiraram-se as mascaras. procer psnepista tem-se entendi-chefe de servi�o mais antigo ?a A sit�açãO creada pela recusa de

• 1 Despiram-Sé as fantasias. Dissol· do com os chefes dos variesmesmaORêde'C::;au�ações atencio- Portugal, foi objéto da sessão de C;asca tinh a vetam-se provisoriamente os bló- grupos, procurando desfazer ossas- scar ox
hoje do Sub-Comité sob a pre-

sempre igual I I cos e cordões. E chegamos á desentendimentos existente, entresidencia de lord Plymouth, a quarta-feira de Cinzas em me- os mesmos. Está correndo todosqual durou das 16 ás 19 horas. As refa rmas Ihores condições, vendo mais de- os colegios eleitorais da zonaA nota portugueza causou � ao sanuviados os horizontes porque pondo-se em contacto com os
que se afirma-grande sensação, dos sargenln estão mais limpidae as almas... leaders locais. Jantou na fazendapois as delegações se convenceram

t d E r A Quaresma é uma época jandíra com os próc .res craviimediatamente de que a impossi- OS O Xe •

excelente para a reflexão que nhenses; na Fazenda Brejinho,bilidade do controle ao acesso da C itO levará á renuncia das vaidades promoveu uma reunião dos ele-fronteira hespanhóla por Portugal e das ambições. O Brasil pre- mentes chefiados pelo sr. Fran-
era de natureza a crear embata-

II O id d cisa redimir-se das inleções re- cisco da Cunha Junqueira e vi' I

d f' RIO- - presl ente aI" b t .

A
.

B d
ços á aceitação essa mesma or-

"

1 _ vo ucionanas
.

e art.arescas que sitou os srs, menco . a
ma de controle pelas outras po- Republica Lezislativc a

reslo uçao lhe ficaram da revolução e da Costa e Fabio B.'\rreto em suas,A b d ' d afama Íos I f H h do Poder egls ativo que a tera o

I" dE'
.

. J •

H
. .

ce a e sair os .:l • tencias imitro es com a espan a.

dl''- 631 d'fi dita ura. e necessano que resmencias. o)e, seguiu para'I d Ed't I - Pon art 15 a ei n.:J. ,mo m-
.

b ')' d bi di li d d I
pre os os I ores rmaos ". Acredita-se que o representan- .

I d 2 O 37 I d haja rasi erros capazes e su H Jar mopo IS, even o a moçar nagetti, muito bem traduzido por te da França no Comité tenha cado pe o

b ecr�o r931
.

sb
e

o calvário da abnegação e de Fazenda Guanabara, de proprieAurelio Pinheiro, ,VOLTAIRE, lembrado, com a maior clareza, 3 de setem ro e ,
. edta e-

prégar-se á cruz das desistencias. dade do sr. Mario Guimarãesde André Maurois, livro que al-
que a aceitação do controle ter- lecendo �ue .os sargentos-aju antdes «O meu reino não é desta Lins. Sabemos tambem que o

.

1 ar êxito na edicão I' 1" f e os pnrneiros sargentos, ten o
h di d 1 d S'l' d C t d

cançou IDVU g ::t restre pe os paIses rrmtro eil, es-
.

25 deservi ora», Ira ca a qua os cano H. I VIO e ampos pre en e"'1 t aducões J'a' alcen- .

d ' I' d mais de anos t" serviço.serão did E d d -

di
. .

deooi B'
ongma e nas r::t -

lava subordina a a ap reação e

d ld d I atos. to os aguar arao su- ingir-se epois para atatais,d t idi 1 f' reforma os com o so o e sogun-. .

d d' f' d
.

ça as em ou ros I IOm�s. um controle p enamente e Icaz a

h b' penormente reSIgna os o vere Ito a Im e se aVistar com os srs.Traçando-a com brIlho carate- todas as vias de acesso á Hes- �o-tenente; e, neste posto, os
I

a t-
das chamadas "forças politicas", I Frederico Marques e José Aran"

. . ., d h 't f Ittados com os cursos regu amen"
h -

J
.

V··' b
rlstICO que)� e a .mul o � ez panha, tanto terrestres como ma-

.

l'd d que por sua vez se empen ara0 tes unqueua. ISllara, tam em,d· t d s d d tares de suas espeCIa I a es.
Ih d

.

f
.

'd d d F
um os

..
escn ores maIS aprecia o ritimas. Encontran o-se to as a5

na -esco a e um nome sue sela na h�rça- eIra, a CI a e e ran�'da França :contemporanea, �au- delegações de acôrdo em que a B b d um ramo de! oliveira para todo ca, afim de se avistar com os;rois.,embeleu-se par� a composição resposta dt: Portugal continha as- a r osa e
o Brasil, que emerge da crise chefes perrepistas locais. Prova-da .o?ra agora ver.tIda para o nos-

péclos suscetíveis de cre�r, unO live i ra em economica e não quer recaír na ve1mente quinta-feira regressará a50 .ldIOma nas maIS .vastas, e au-
novo problema ao OQOllte.. de R crise politica. São Paulc..toma.das fontes rel.atlvas a ".bra Não Intervenção, ficou deCidIdo Oma E, a dirigir o drama da pai-e á Vida de_ Vo.ltalre, c�mo sejam que o Sub-Comité se reunirá na

xão politica, lá estará o inimi-a corresponden:la do filosofo de próxima s�xta-feira, em sessão �OMA, II-Chegou a esta tavel contraregra, que é o :;r. NomeaçõesFerney "memonas" l:?mo as de conjunta com os técnicos, afim caplta.1 o professor .dr. Barbosa de Getulio Vargas. Procedendo comLongchamp e Wagmere, as car- de deliberar a respeito. OhvelCa, que, depOIS de ter �ntra. tal 'lgilidade que, mesmo quandotas de Madame Graffgny, a obra LONDRES ll-A respos· do em corltacto com a emba1xad.a parecer que está errado, não falde
.

Desnoireskrres (Voltaire e a
ta portugu&sa :0 comité de não do �ra.sil, visitou a Cid�de Um· tará quem clame:socle�ade francêsa �e seu seculo), intervenção rejeita o projéto de. ve.rsltan.a,. em compan�Ia do sr. -"Perdôae-Ihe. pae, porque ...a "V Ida de Voltaue", de <??n- controle proposto por esse

orga-'I �IacentJm, da Acad�mla de Ita- êle sabe o qu� faz" ...dorcet, os estudos de Brunetlere, nismo, ou melhor, Portugal re. Ita.
.. .Lanson, Bellcsort, Morl'!y, Ja- cusa qualq\Jer forma de controle

I
O dr. Barb?sa de Ohvelra �al -----_

ques, Bainville, etc.
em suas fronteiras. fazer uma !éne de conferenCias Fumem charutos

Á �nfancia e a educaçãO.
_

d O governo p�rtuguês, entretan� na Sorbonne, em París.

IVoltaIre, sucesso e persegmçoes, to, muito por cima da rama, da I At t dhonrarias e infortunios, as come-
a entender que podeCla aceitar a en a o

,�jas, t.ragédias, cartas e �omanc�s presença de observadores inglêses propos i ta I? I:.!._-iiiiiiiii�iiiiiiiiii!ii!i!iiiiiiiiiiiiii·_iíiiiiiiiiii� ftlosohcos, com referenCia mais encarregados de "observar" o tra-

ALUGA-SE a casa da ao «Candide})� o V(lltair� de balho de controle efetuado por RIO, II-O deputado Gene.rua .Esteves Junior rI Ferney, que f?l, ° verdad�Ir�. e
portuguêses. mas recusa qualquer roso Ponce recebeu o seJuinte179 com muitos quartos no grande benedltImo do raCIOClmo, controle exercido dirétamente por telegrama:andar terreo e no posterior tudo v�m tratado no v�lume de
agentes estrangeiros. nCUIABA', lO-Minha senho.com ótima instalação de ban- tMauro�s, com um� m?neua ar�u-

rd foi ferida por um tiro, acimaheiro e porão habitave1.Tra- a, meticulosa e felIz oe ver, In-

do seio esquerdo, quando, emra no Banco Agricola. erpretar e comentar. A Gazeta frente á casa do seu pai, procura-

Desport·lva va segurar uma criança, em face
da aproximação de um cordão
carnavalesco. Só podemos atribuirRedator:Acloll de Vasconcelo8
o crime á impunidade dos eXtcu"

tore6 do assalto aos senadoresVes·

pasiano e Vilasbôas e ao deputa"
do José Curvo, os quais andam
impunemente pelas ruas, com a

intenção de a&sombrar os deputa
dos da oposição, pois não temos

inimigos pessoais.-Josino Vie
gas, deputado estadual".

........
./ ",-

f \ ------------------------L_� _

CONSTRUÇÕES DE MAQUINISMOS COM-
PLETOS PARA:

Fecularias - Moinhos de Assucar - Serrarias
Engenhos de Farinha de Mandioca - Torradores de Café
Olarias - Autoclaves para Banha. Conservas e Charqueadas
Instalações para Cortumes-Teares para Cadacços--etc., etc.

---0---

GRANDE STOCK PERMANENTE DE:

Maquinas para furar -- Caldeirões de Ferro de todos os

tamanhos - Forjas de Campanha --- Prensas para todos
05 fins - Guinchos de todos os Típos - Moendas de
Cana de diversos tamanho':i - Maquinas para cortar Capim

FABRICA DE MAQUINAS
FUNDIÇÃO DE FERRO E METAL
---0---

Com a maxima satisfação atende.se quaesquer
Consultas e Orçamentos, que serão feitos por

Engenheiros competentes.
J O I N V I L L E S. Catarina
Caixa Postal n. 43 Telegrs. "Ferro"

Catarina

I (Soe. Coop. Resp, Lida.)
Rua Trajano n. 16

.

(Ediíicio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PA6F1HDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. AvisoPrevi06·(. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor, pro
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL10RIO:

'Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 : (manual)
HORAS MARCADAS

CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

I
Em!Joinville I

I

Faça seu ponto no

Café do Manéco-IOpti-
mo café-bebidas nado-

nar.:s e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua du Principe
197. em frente ao

tel Palacio.

OTTO

'Rêde de
Viação

Paraná Sta.
Catarina

resoondePortugal Dr. Ivo d'Aquino I
Adovgado

IFlorianopolis
I�iiiiiiiiiiiiiii����
Reajustando o P. R. P.

Ao Comité de Londres
I'lão admitirá, de nenhurn
modo, agentes estran
geiros controlando o seu

territorio
par ..

-------------�::--------------�

Perdoai-lhes, pai,
sabe"que ••• "Ele"

que faz ! ....

Reajustando ...

FORD
�barata 1930 ótima vende-
�

3e á dinheiro.
. Informações na portaria do
Hotel Gloria,

Voltaire,
de André Maurois .. Ir ..
mãos Pongettl-Bto

no.

de

Ho·
PRINCIPE DE GALLES

Foram nomeados: Virgilio
Gualberto para exercer, in-·
terinamente, o cargo de AU-'
xiliar Técnico do Departa�·
menta de Estatistica; e Wal··
dyr Fausto Gil para o cargo
de Desenhista do Departa
mento de Estatistica.

Instituto Nacional
Previdencia

BENNACK

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

funcionanos públicos federais, que segundo estabelece o.,.arto•
17 do Deco. 24.563 de 3 de Julho de 1934, todo aque
le que tiver aumentado os seus ven,;imento�, está obrigado
a aumentar o valor do seu peculio, nos termos do !trto. 12
do mesmo decreto que abaixo se transcreve:

Arto• 12-A inscrição obrigatoria, observado
o disposto do artO• 30. será feita para um

peculiQ correspondente á seguinte tabela:
Vencimentos anuais Peculio que

de mais de corresponde
2:000$000 até 3:600$000 5:000$000
3;600$000 » 6:000$000 10:000$000
6:001)$000 1'> 10:00$0000 15:000$000
10:000$000 " 20:000$000 20:000$000
20:000$000 »30:000$000 25:000$000
30:000$000 » 30:000$000

Outrosim. cientifico que fica estabelecido o prazo
de 60 dias a contar da presente data para que os srs. fun"
cionarios tomem as r.ecessarias providencias no sentido de se

enquadrarem dentro do citado decreto.
FiDdo esse prazo o Instituto inscreverá ex-oficio os

funcionarios, fixando-lhes a idade em 60 anos, para calculo
do premio devido, de acôrdo com o que estdoelt:ce o arte.

II
16 do decreto acima citado.

Instituto' Nacional de Previdencia em Santa Catari
na, aos 11 de Fevereiro de t 937,

(a.) M.L\RIO LACOMBE
Escriturario

Remo

o Clube Nautico Riachuelu
lançou nagua um excelente out

rigger a 2 remos com patrão,
construído, em Florianopolis, pe-

r lo competente carpinteiro s�. _JOãO
Soares, que se vem especiahzan
do neste genero de construção.
A fórma da nova unidade

riachuelina foi trazida da Baía
pelo "rowern Orlando�Cunha. que
a tirou de um barco Pirsch, per·
tencente a delegação fluminense.

Tripula o excelente barco a

dupla Cu�pa-Cordeiro.
Cumpre� agora, aos demais

clubes nauticos da capital, ad
quirem embarcações deste típo,
para, assim, poder ser disputado
nas rrgatas vindouras mais esse

interessante pareo.

Contadoria Geral do
Estado

Inscreveram-se, para o

COilcurso de provimento do
cargo de 3' escriturario da
Contadoria Geral do Estado�
os seguintes candidatos: Éu
genio Joaquim Coelho, João
Miroski, Eduardo Domingos
da Silva, Aquino Tomaz de
Lima e Gécio Souza Silva. II.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��

-
...._-
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A GAZEl A -Florianopo.1ls -1937

I Dr. Osvaldo Silva Saback
I ADVOGADO

II Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. I:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

•••••••••••••••••••••0.'
� .�

�

� Dentes alvos :· �
� w

· �

: como a neve :
� �
• •

: Halito agradavel ::;
� , .
• 50 com tJ
� fi
G Q
• •

= S ba I:,: U ... 10 :
• •
• G
e �
� u
e -
G •

�������������������G •

I"' Bar Mi-r-a-mar ; a vossa I
DE WILLV KATZWINKEL � �

I Frios, docês, conservas e todo o gênero�de be- 1111!1i:<.'· PA5 T6i2!iA !Go.,,.,-bidas nacionais e estranjeiras. � �
Centro de atração puramente familiar.

�--------------,_------------------,--�� � �
• G
, O
�.�••�e.���•••�.O�e.f.l.

Cervejas! Cervejas! CHARUTOS?
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

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

,

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos
Só os fabricados em Joinvílle pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA P IE II='ER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

� �

�A G U A R O E Mi
� O proximo lefnçamento do carbu!""'ant-� nacional �
� ALCOOL-MOTOR �
� F E � Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

.�ff����� (;Oe-OOO ����V��. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__"""'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii�

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-

pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

IIDepositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

,

MAFRA, 21.

E N C E C S li '� �iiiiiiiiiiiiiii��

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 » « 10:000$000 87$500
1 » »12:000$000 I 05$00r)
1 » ) I j:OOO$OOO 131 $250
1 » »20:000$000 175$000
Preslaçõe5 mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de l e. quali
dade assim como todo o material empregado será de Ia.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista, desde que', 51 contrato esteja em dia com os pagi\�

mentes, regularizados pelos nossos planos aprovados e Iiscali
zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

--Não temos corretor de pra�a, atenderemos
mente no escritório.

II

diréta-

Casa de Dlve.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 l tsoora Imperial pois, nele

f L r \ f l"I�.

Indo a JOINVILLE
Hospe
de-se no Hotel Central

•
•
U
•
o
o
•
o
I

MOhchas da Pele - FeridQS
Suor dasAxilas

CaSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação
do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

II
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Mertrlz: FL.ORIANOPOL..IS
em:

• �'..

...

- .".�- .: ,_ .�'" - ...
-

• ....,.; Pr ''- �"""

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

tÓI io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

ndica:
... .-.:ti.}... l.�i ....' M .. i"!".....__

I Dr. Ricardo I
Gottsmann
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vcessor
Indórg Burkhardt e Professor

�r�in �reuter)
Especlalllla em�·clrurgla

ger81-
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Blurraenau - ..Joinville - São Francisco - Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de 5ec9lio de

•

te I ra tem seu escrip-

ln. 70. - Phoi.e- 1277.-

I Caix 1 Postal, 110.
.

I
I Dr. Pedro de Moura- Ferro I
I

Advogado

Secção de
PAZEND AS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternor fERRAG�NS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para eonstrucções: Machinas para officínas mêchanlces
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
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 serglr Porões e Camas J ocomoveís, Motores de espiosão, 1v10tQ1f.S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo' ,
,\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jieos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - téIas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechaníco
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumatícos e camaras de ar G('ODYER

I
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e (-ctrangeiras Material electrico em geral

Empreza Nacional de l'Javefif,ação "He)epcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max"

� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' -� Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

.��àVAV�Vg���_���..!G'��.ô..�V�VÂV�VÂV.&l

Filiaes

Dr. Art ur Perire
e Olivera

Cllnlcl médica de ertan
çal e adultol

LABORATORIO D�
ANALISES CLINICAS

�.G.O,----�.,------

Htentce bem 1
Comultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FON�-t595

Residência: Rua V:sconde
de Ouro Preto n' 57

FON�-t524

CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. t e das 1 O ás 12 e

.

das 15 ás 16 1(2 horas.

T�LEF. 1.285

RESID�NCIA- Rua Este-

Lv���:��r 1 �'3 :6 �!�:u��:a���,=;
das '13 ás· 16 horas

Deseja concerta
........

r-o Pela ma.ihã: {'
com hora marcada,

seu rádio? Procure o lt R· P' 13'�Consu .- . João mto, l(sr. Bouzon, á rua Padre 1 eleíone, 1595 t
Miguelinho, que será plena- :._'-------::::;;:;:;;;;;;;.;;.
mente satisfeíto. "t�\!:==

DJ"'. Miguel
Boabald

CLlNICA GERAL

••

I
•
O RUd Trajano, rr 1 sobrado

A i 11 la)\., ,.f'lod:i dIU' ... honeslldade, pOil, OI lor· I_TelePho.ne �.� 1=548_.Iteln alo pr88lGncladol pelo povo. "� �

. - - -,.,�---.- I :....:: Dr. Renato .....
,

"

\
--Barbosa�

C���••w"" -� . �_;;:;.:::.� ��.. "':i>---:lJ•••d���. ,ÀDVOGADO

�•••e.(t... G 0•••••••," rRua Trajano. 2 Msob.)
e u \ F�ne 1325-At�r,de. cha-

1: Companhia "Aliança da Bahía"l
madmpa.a. intenor,

• ni I
u • IDr. t I
O FUNDADA EM 1870 .: Dr. Aderbal R.

• U
da Silva

: Seguros Terrestres e Maritimos :: RuaC����:�!�JO(sob.
: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Bras·iI :: I �Fones 1631 p.

1290_1• CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000.

RES�RVAS MAIS D� 38.000:000$000
R�C�ITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRI�DADES IMOVEIS 14.161:966$549
R�SPONSA8iLIDADES ASSUMIDAS�EM�1935!l2.717.044:063$157
SINISTROS PAOOS �M 1935 4.280:552$970

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. -Ia

BLUMENAUI
ATOALHADOS�BRINS-CORTINAS-CR�TO
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-Z�FIRES

(Tingimento a Indanthren - COrei tirm..:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.
II Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças, etc.

Ap,enlea, Sub-Agentel 8 Reguladores de Avarlallem �todol OI Elladol I - Linhas para""�,�r�ar.
1C0 Bralll, no Uruguai e nal prlnc;lpais praçal IItranuelral. partosSe-nh��!es�as de

Roupões ·de';"b-â�nho
Agentes em Florianopol is: MoIestias de crianças (Melhores queo os estranjeiros) '.1Cam pos Lobo & Cía. ., Diretor da Malernldadl2 FUNDIÇÃO: - SINOS D� BRONZ�, maquinas di

ti O Medico do Hospital forragem, fabricação de maquinas
ti Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 ., em geral, (agricolas e industriais)
� A (Curso de especialização em -moinhos de fubá.,?� 1S, businas

;:
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFKO ALLIAlvÇA ; molestias de senhoras) para carroças, chape. _ ce 'ogão, etc.

• Escritórios em Laguna e Itajahi "A.tende na Maternidade; FUNDIÇÃO D� PEÇAS SOB 1, J
'
..0

., � até ás 8 112 da manhã

., Sub-Agentes em Blumenau e Lages � eá !arce-,ClJnsultorio:
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl W �J·S

• � ANITA GARIBALDI, 49 Arn aldo Ma rar,hão
••••••I••�����.����_•••••••••• �������_���R�M�JO�:·�O�P�jN�TO��A�N�DA�R�N�.�5�TE�R���O��

•

i Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São Paulo;

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 �.

Médicos

LO.JAS

lortelol proprlol, Ir.. V8Z81

por limana, IodaI aI legun·
daI, 1er9al e IIxtal·felral.

Formídaveís

I
•
" Extração com globos de cr'llaí.

•

•
/
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RIO, 10-Foi sancionada a

resolução legislativa sobre a inci- CE' preciso redobrar
dencia do imposto da renda sobre de cuidado) .

os negocios de corretagem. Essa

BUENOS AIRES, 11- A resolução e!tabel�ce que os rendi- Durante o verão é preciso re-

I·
.

ti d ti mentes dos negocies de corretagem dobrar de cuidado com a alimen-
po reia con mua em gran e a IVI-

de uual . fi d _ .

d d r- d t
e qua.quer natureza cam ora tacão das cnançasa e ailm e cap urar o cum- . .. .:t '.

I· h f vante sujeitos Unicamente ao im- A regra geral para a alimen-
p Ice que acompan ava o amo-

.

I d 2') I' .

II •

tolero" P'b C b posto proporciona e ., a em tação dJS latentes é a seguinte:so pis o ero I e a eza, mor-
di'

.

A

t d ti t' o comp ementar progressrvo, nos
«o leite materno é insubstituivelto OD em em cerra o IrO eio com

dos arti 11 44 46 A mpanha alemã antecipar
. termos os artigos , e ás crianças até 6 mêses de ida- ca. ,I

•

.a Ps Ta. r d do regulamento vigente sobre a de» Esta regra deve ser difundi- da em ParIS, esta encontrando
a as, o cump Ice procura dOI renda d

.

t t d .' forte o silenciosa oposição.ferido na refrega afastou-se o
. a en re o as as mais, para que

. local da luta e se apresentou a Deseja construir a sigam, rigorosamente, a �em dos

uma farmacia da Calle Assem- filhos. Como se sabe, ainda ha

bléia onde pediu que lhe pensas- Falta-lhe porém capital? muitas mãis que dão aos bebés
b I 1 d d d E' o numero do telefone da

sem o ferimento da perna esquer- Procure fechar um contrato o acnas, pe aços e pão ou e

b
.

"b "
da. O farmaceutico negou-se a com a ENDECS que finan- anan� ou mesmo as tais onecas CONSTUTORA "ENDECSn
fazer-lhe o curativo, limitando-se ciará sua construção para embebidas em agua com assucar,

a fornecer um pacote de atadu- pagamentos módicos cada causadoras de .ferm�nt�ções e de- Rua Tiradentes N' 52:-Procurem
raso Em seguida telefonou a po- mês, concorrendo ainda aos sordens gastro-mtestmais.
licia que, sem 'demora, chegou sorteios. A� crianças até � mêses, além Integralls-
ao local não mais encontrando Procure Sergio Araújo: do leite materno, so devem rece-

tas prêsosdo bandido senão rastros sangren- provisoriamente R. Frei Caneca 74 ber colherinhas de caldo de laran-

ja, duas vezes ao dia. Quando a BELE�v1, II - Quando setos.
-----.------

ITodas as farmacias foram, en- CARTAZES
mãi tiver pouco leite, deverá con- realizava o corso carnava esco, na

Ião, avisadas do ocorrido, o rnes- sultar um medico pediatra sobre praç'l da Republica, registrou-se-
mo sucedendo ás clinicas parti- DO D IA a melhor maneira de alimentar o um incidente, provocado pelos in

culares, as quais tiveram ordem CINE REX, ás 8 horas, filho. Se fossem observados estes tegralistas os quais assaltaram um

d� eletuar a prisão do ferido. Rurnba, com George Raft e Ca- cuidados, não morreriam tantas carro alegorico, que tinha a forma

II A chefatura de Policia pro- role Lombard. criancinhas! No caso de! se mani- de um navio, dele arrancando a

E' um produto dos LaboratoriOl MlNANCORA-Joinville f t d d tro-i t ti b dei
.

I tavahaspôs a promoção d� todos os po- es arem esor ens gas ro-in es 1- an eira naciona que es -

�iiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiii_iiiiliiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii� liciais que tomaram parte no tiro- CINE ROYAL r 8 h nais, indicam-se além do regimen teada no mastro principal.- ,as oras,
I'

.

di' O d I d d I" diriteio em que perdeu a vida o fa- Devastador do mundo, com
a imentar, os .casematos e ca CIO ,e ega o e po 1�la ITl�IU-

moso nplbe Cabeza" ha muito S b011 S h
. e o EldoformlO da Casa aayer,os se a sede do nucleo integralista,

y I e c mitz. . .

dei - I' id f' d h b deiprocurado por todas as autorida- quais corrigem as eJeçoes iqui as com o im e re aver a an ei-

des policiais do país. CINE ODEON lid f _

ou semi-liquidas, combatem as Íer- ra, Não sendo atendido, o refe-
• ,o I er, oca

d f d
.

d d I d f
.

•

liza, ás 7,45 horas-Rainha da �ent�çõ�s de
e en em as mucosas

rdl
o e ega o

'de e.tuoud a prplsaloümada GI d F II j intesunais as irritações. e treze parti anos o sr. l-
ar ,com en a arre, oan .

S I d
.

I
.

BI d II \1T H II H h H me a ga 0, me: usive o secreta-
on e , V\< arren . u, ug er- .

d A I B f db AI j k· no a .. .• azen 0'05 re-
ert e en en lOS.

dENDE--$E colher ao xa. re.s. . .

Vno distrito d ..: Três Ria- VENDE--SE ..Jornal desco- Uma cormssao de integralistas
chos. Biguassú, um terre- nhec ido acaba de proc�r�r o governador

no com a area de 1.600 UMA BATEI�A, ver e do Estado, SO�lcltand(J a I.oltura
metros Je frente e 1.800 de tratar nesta Redaçao. H �IA, 10 _ Os jo naleiros do; companheiros, que contmuam

fundos, acompanhado de ALUGA-SE o andar ter- apregoaram a edição de um jornal preso�.
_

I duas casas de moradia pela reo da rua Trajano n. desconhecido, editado em Amster- CAFE' BOM °SO' NO
I

insignificante quantia de .. 15 com compartimento para dam, o qual combate o atual re- ..JAVA
líiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14:000$000. _ escr.itório. Tratar no Banco gime francês dizendo que a situa- \ Praça 15 d� Novembro

Tratar nesta redaçao. ,. Agrícola. ção da França é desesperadora. I Antonio Paschoal
.�PAVA��������.... eO!e. eOOe��Nl����P����G

� �
� EMPRESA SUL. BR..ê.SIL.EIRA CE �
� EL.ETRICIOAOE S_ A. �
l

.�A OAZETA - Florianopolís, 12-2 -1931

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
garantido
depositaria

Trabalho
pelo

ERNESTO VAHL

Rua Conselheiro Mafra, 4�

I FEBRES

(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.
Tremedeira)

Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

Jockey Club
--------------------------

Florianopolis
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 TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

5

A'procura
do c�r.lplice
de Pibe

Cabez.

Negocios de
corretagem

são:

«A França não cedera' com

relerencia a' questão colonia].>

A alimentação Colonias
Alernãs

das crianças
LONDRES, 10 - Os Iran

cêses absolutamente se manifestam
contra a devolução das antigas
colónias alemãs.

Depois das indagações nos cir
culos políticos acreditados Irancê
ses, chega-se a' seguinte conclu-

."780"

Dr. Pedro da Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1

com as
•

USln_SI

8racinha com 7000 cavo ef.

Pitaí " 1500 " "

Rio Vermelho ' , 450 " "

São Lourenço " 450 " "

em combinação com a

Empresa Força e Luz de São Francisco

joinville, São Francisco, Parati, Bananal, [araguã, Pomerode, Itoupava-Rega, Retorcida, São Bento. Campo Alegre, Rio Negrinho, Mafra, Tijucas

e Nova Trento, no Estado de Santa Catarina·-e em Rio Negro e Lapa, no Estado do Paraná

Para infore-nações queiram dirigir-se �

� Administração em Joinville, Rua 15 de Novembro, 448 I
� Telefones, 3151340 _ End. Tel. EMPRESUL m�����������������....-·----------o.�o•.----------••••�������������=

do Sul
fornece Energia Eléirica eml

�--------------------�----------------------------�----------------------------------------------------�------ o�
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RIO, II-Um vespertino ou

viu o sr. Osvaldo Aranha. a

propoeito da sua candidatura á
p.esidencia da Republica. O em- Nassa Vida CO rd a-O Ca rnavaieSc ft

[egrama, sendo que, no caso de

baixador nos E,tados Unidos \f
vir a ser apresentado, não só au-

declarou: torizaria a sua exibição como a

AHIVER5ARla5 d
- «De modo algum sou can- d-'" ..

-

garantma, e que havia ain a

didato. Os que me conhecem e Fe�tçja hoje o seu aniversario e critica ao int�gralísnn.a declarado ao sr. Gama d'Eça
acompanharam os meus passos natalicio a senhorinha Eulalia Vi· -------------------------- que estava disposto a agir com

O 1 vida puhlica sabem que não eir a, filha do sr. Nicolau Vieir a, mão de ferro contra todos os

é proprio de mim agir na pe- chefe de impressão deste diario, O que nos disse! a respeito, que tentassem perturbar a ordem,
b té d d Ci Secratario d� Seguran- e que o tornaria responsavel por Desembargador Benicio CCa-

o j� ra a e o momento e es- enzem nH05 HOJE P I vares da Cunha t7(c.elo
ferir o golpe. Talvez o que mais I ça Úb íca qualquer alteração que porventu-
tenha contribuido para a ; impie-j .a exma. sra. d. Eulalia Sil- Informados de que o sr. dr. b er a verdade do que se propa-

ra se verificasse prendendo o e Na cidade do Recite.soubemos
dade dos meus julgados. quan- veira, esposa do sr. Gustavo Othon Gama d'Eça, teria dirigi- lava. remetendo-o para o Rio de Ja· ter falecido o sr. desembargador
do nos primeiros anos da revo- Silveira; do ao sr. governador do E,tado Sua Exci 1, disse-nos, que tão neiro, ao abrigo da Lei de Se- Benicio Tavares da Cunha Melo,
lução ocupei as pastas da Jus- a exrna. sra. d. Maria da Con- um telegrama em que comunicava logo tivera conhecimento do tele- gurança Nacional. que exerceu neste Estado,durante
tiça e da Fazen:Ja, foi [ustamen- ceição Fragoso Linhares, esposa estarem 03 integralistas, tanto civis _5rama ameaçador do Chefe Pro· Foi isto, textualmente. o que muito anos, o cargo de Juiz d!
te a minha franqueza e o desas- do sr. dr. João Linhares; como militares. d sposto i a não vincial Integralista, intimára este nos disse o Secretario da Direito e foi Chefe de Policia no

sombro com que manifestava a a exma. sra. d. Marína SiJ- permitirem a exibição de um cor- 'l comparecer no seu gabinete. Segurança Pública, confirmando primeiro govêrno de Felipe Sch
minha opinião, mesmo aquela que veira de Souza Digiacomo, espo- dão que se afirmava iria saír no Comparecendo o sr. Gama d' de tal mo.lo as inlorrnações que midt.

pudesse acarretar-me os maiores sa do sr. Rafael Digiacomo; Carnaval e ser de critica aos E.ça, foi este cientificado de não chegaram ao nosso conhecimento. O extinto deixa varies filhos,
ciissabores». o sr. dr. Altarniro de Olivei- adeptos do "Sigma", e que da- haver até áquele momento sido dentre êles, dr. Leopoldo Pava 1

A proposito dos entendimen- ra, distinto médico conterrâneo das as expressões autoritarias e pedida qualquer licença para a Fumem charutos da Cunha Melo, senador (ederal
tos que teve com as diversas residente no Rio de Janeico. arrogantes contida no despacho saída do cordão referido no te- "PRINCIPE DE GALL..ES" pelo Estado do Amazonas.
correntes do seu Estado, o sr. o sr. professor l'-'eslor Marga- telegralico do Chefe Provincial ����������

- ���������
Osvaldo Aranha declarou: rida; l lntegralista, o dr. Secretario da �

fJ.\1

-«Agi como brasileiro que
o sr. Nestor reixeira; Segurança Pública teria, por sua -

H I G LO R I A �\não quer ver o seu país agitado a senhorinha Maria da Con- vez, deliberado agir com altivez � O'te ��
por mal entendidos injustificaveis ceição, dileta filha do sr. João e energia, resolvemos procurar �\, r;\\l
e pelas intJigas que ameaçam Moura Junior; aquela dign'!�dade para sa- � �
converter-se numa luta entre ele- o sr. Domingos de Freitas �� ��'l�
meatos que sempre estiveram a Noronha, Iuncionario dos Correios Notas & Fátos ����1

(ANTIGO LA PORTA) &\\1

serviço da tranquilidade e da e Telegrafos.:fJ �J

paz. A minha missão no Rio 6EHTE HOVfJ O prefeito de Itajaí o MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O �.Bebam só E distinguido [����1 �
stá em festas o lar do sr.

t':1-J

Cascatinha Virgulinv Goulart, com (I nasci- Esteve, ôntem, nesta capital o
UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E

mento de um robusto garôto que nosso ilustre conterrâneo sr. Iríneu r.J..�1 ��
sempre igual I! tomou o nome de OSCIU. Bornhausen, prestígtoso procer repu- f1.j TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS �

F.-I'_--ã
--,-_ ----

HfJBILITAÇf!lo ��Ct�j�í�operoso prefeito municipal � 12 confortaveis apartanlentos l�

"A Gazeta" Estão se habilitando para ca- ao quartos e 18 banheíros
sar: Osvaldo Cristiano Wiethorn
e d. Maria Rezende, ambos sol
teiros e naturais deste Estado.

Dr. Gercino 7avares

--�-------------,----�-�--------------------------------..

GAZETA FLORIANOPOLlS, 12 de Fevereiro de 1937-

ranha
"O Brasil não precisa de urn genio, que
nos possa levar á guerra civil, rnas sim
de um brasileiro que, sendo rrie.rvos bri
Ihante no cenario politico, nos governe

'J

corn tranquilidsde"

Sr. Osvaldo Aranha

Grande-posso dizer agora-foi
corôada de êxito.
O contacto que mantive com

as diversas correntes politicas do
meu E5tado mostrou-me que todos
estão nos melhores proposito�,
os quais são os de levar á pre
sidencia da Republica um bra
sileiro que reuna as maio-es pos
sibilidades de receber o apoio

�as diversas correntes democra-', q.ue. se deve livrar a Iamilia bra- i ami�istur o país, qu.e nada mais I derá afirmar que futur�mente êl
ticas e que não leve para o Ca- sileira>. precisa p ira prohregir do que não se apresente candidato. Mas
tete o odio que degenera nas Diz a seguir o embaixador de moralidade e ponderação. agora, sómenle procura harmoni-

agitações, nos motins, nos mo- Osvaldo Aranha que o Brasil A crença generalizada de que zar a corrente litigante.
vimentos armados, que, nesta não precisa de um gelJio, que um ou dois homens poderão go- Acrescentou que seguirá no

altura. conduziriam o Brasil no- nos possa levar á guerra civil, vernar o Brasil ha de acabar, fim do mês para Washington e

vamente para uma tremenda cri- mas sim de um brasileiro, que pois o Brasil tere tantos homens aqui deixará em mãos de arm

se economica, de que nos va- sendo menos brilhante no sena' capazes de dirigir os seus destinos. gos uma declaração de que o

mos felizmente libertando para rio politico, nos governe com O sr. Osvaldo Aranha con- seu nome não poderá dar mar-

não falarmos nos sobressaltos de tranquilidade, empenhado em cluiu, dizendo que ninguem po- gem a cogitações.
-----------------------------------------

fALEClmEHT05

Em Lages faleceu, o sr, dr.
Gercino Tavares da Cunha Melo
de cuja comarca era juiz substi
tuto.

Conclusão

OUTRa5 I?fJRTEm
-Não tem outras novidades)
-Nenhuma mais.
-·Di�seram-nos que uma carta 'Dep, Francisco de Almeida

8e�ea recebida hoje do Rio, traz
coisas de alta transcendencia?
-Não é tanto assim. A infor

mação mais impoctante, é a da
organização da "Aliança Liberai
P ."errepista , em que se empenham
o general Flôres da Cunha e Sil- Dr. Rupp [unior
vio de Campos, agremiação poli- Viajou, ontem, em avião da Itica �s�a que,dependendo de c;rtas carreIra, para a Capital da Re
ccndlçoes do �. R. P., esta no publica, o sr. dr. Henrique Ruppterreno da� cogItações.. • Jor., deputado á Câmara Fede-
-QuaIS essas condlçõef? ral.
-Apenas de uma sou infor-

mado: a de fazer o P.R.P. ques
tão de que o sr.Silvio de Campos
seja governador do! São Paulo.
-E não se chegando a acôr

do?
S d rHE6Am Uf-I5

-.� egun o ainda a carta que
acabo de receber, o general Flô.
res da Cunha ficará livre e de
sembaraçado para entrar em ne

gociações com quem entender, in
clusive com o sr. O�va'do Ara
nha ..

-Só isso?!
-Acha pouco?!

Dr. Silva Melo
Vindo dI,) Rio de' Janeiro,

ond.e exerce clínica, está nesta

capItal, hospedado no Hotel Glo
lia, o sr. dr. A. da SJlva !VIelo
facultativo de largo renome n�
medicina nacional, especialista em

moltstia do estomago.

s. s. passou o dia "guardado"
pelo dr. Ivo d'Aquino.

Extranhamos o interésse daquele
político em não ter se separado do
prefeito de Itajaí nem na hora do
almôço.

O sr. Irineu Bourh.lusem, após
almoçar com os srs. Altamiro Gui
marães, presidente da Assembléia e
Ivo d'Aquino, 20. vice-presidente do
Partido Liberal foi, em companhia
deste, recebido pelo governador N�
rêu Ramos com quem conferenciou
longamente. Mais tarde pal-:strou,
com o prefeíto Olívio Amorim, no

gabinete deste.
Do que foi tratado nessas confe

rendas nada transpirou...

Viajou para Tubarão, onde
vai submeter-se a uma estação de
cura, o deputado Francisco de
Almeida.

Para ln':laial VIaJaram, hoje,
as professoras Diná e Ligia Men
donça, da docencia do Grupo
Escolar dalí.

�
I
�
�
�
� FLORIANOPOLIS Santa Catarina
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End. Tel. "GLORIA"
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