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Afonso Pena
mineiro

Surge o nome do
corno candidato do

A AZ
RIO, 12 -- o -Diario da Noite» diz que o sr.

Benedito Valadares afirmou, ha tempos, que lião desejava
um candidato que não fosse seu conterraneo, para a su

cessão presidencial.
·· ..Sabe-se, entretanto, que o nome objéto das con

versações politicas é o do sr. Afonso Pena Junior, ex-mi
nistro da Justiça, no governo Artur Bernardes.

«Um mineiro para o Catete-, parece o lema anota
,-10 p�o oficialismo montanhês,

Junior

quaisque ligações pollticas.

Proprietario e Diretor Responsavel
III I Florlanopolis, Sabado, 13 de Fevereiro de 1937

-----�---------------�

..JAIRO CALL.�DO

I NUME!�O r, 01

Mamãe eu quero mamar BERLIM, 12 - Corre nos
Dai-me a chupêta meios pol.ticos que o presi-
Daí-me a ch�pêta... dente do conselho, sr.

-

Coe-
E até -- vejam só! -- o sr, Othon ring. representará o Reich,

d'Eça que não é pala se meter em por ordem especial do "Fueh
"cavalarias altas", embora haja quem rer", nas festas de côroação
procure traze-lo permanentemente me- do rei Jorge VI. e.n Londres.tido em "camisa de onze váras", _

nesses dias. um tanto ou quanto afo- E -9 '" � iO '"

bado com a possibílídade de vir a U � iii G!C DC
"roncar a cuíca" por via da exibido dos
do carro carnavalesco dos democratas.
não re�istiu á tentação de. pulando
lhe o pe, gritar:

Foi-nos . dada, ôntem, a

grande satisfação de visitar
o monumental edificio. re

centemente construido, dcsC
nado aos Correios e Tele
grafos.

Em nossa proxima edição
E os íntegralistase daremos circunstanciada re-

"E tem sim senhô.i," senha da maravilhosa im-

•
SATURNO pressão que tivemos, ante

Falecimento Il' 11

f
oquenos foi Llado observar.

..JI '"
Iii

d ",rime eroz
uum ln os- POí�TO ALEGRE, 12 _ Fa�®ceu

Iria I Em Ualopelis, após terem al- UMA GR A.NDE r:SCRITORA
maçado juntos, os operarias <.

•

Oscar ,"J\erengus e seu filho GOcTIENGEN, t2-f ... le·

Abríubal. empenharam-se em
ceu a escritora Lou Andreas Se

luta com Justo l� a.n.rez, gen- �one,' com setenta e seis anos de
ro de Oscar, assassinando-o idade,

com cinco ferimentos de faca. -F-·-A.--�-�-:'-A-"·--O----
OS criminosos foram prê- ao �p ...

;;;o;-,::�
sos e conduzidos para Ca-
xias.

.

I TRIPOLI� 12--Lindbcrgh
Jus�o e�a .casado, delxan-I seguiu para o Egito, ôntem ás

do três filhinhos menores. IS,41 horas.

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

STALIN
processado

processo
«Ação Marxista» encarregou-se
da execução do processo. Trctz

ky deu pai a este fim plenos po
deres ao camarada NeIL. Opina
se, entretanto, que o Tribunal se

declarará incompetente.

o
e a.
BRASIL
Corte I nterna-
cronat

GENE.BRA, 12-0 encar

regado dos negocios do Brasil
assinou com o secretario da li
ga das Nações uma declaração
de aceitação por parte do Brasil
da jurisdicação obrigatoria da
Côrte Permar.ente de Justiça ln·
ternacional, no prazo de dez anos,
sob II condição de reciprocidade
com excepção de qu .stões de ju
risdiçao exclusiva do país.

A POSSE
do sr. Armando
Sales

S. PAULO, 13 -Realiza-se

hoje, ás 17 horas, na nova séde
instalada á praça da Republica
n. 5 a cerimonia da posse do
sr. Armando de Sales Oliveira,
na presidencia do Partido Cons
titucionalista.

A cerimonia revestir-se-á de

simplicidade e a ela comparece
rão além dos elementos Ido dire
torio do Partido, senadores, de'

putados, ver-adores, varies repre
sentantes dos diretorios centrais e

outras pessôas gradas.
O sr. Henrique Baíma ao

transmitir a Cpresidencia ao sr. RiO, 12 -Um vespertino daqui publica um telegrama
Armando de Sales Oliveira pro· procedente de Poço� de Caldas, dizendo o seguinte:
nunciará um discurso. I "Consoante o que se ouve no ambiente político daqui, de

acôrdo com as imprenssões e com as pJestras fragmentadas que se

apanham. póde afirmar-se, com absoluta segurança, pelo menos no

que diz respeito á Baía, que, apezar de todas as conjeturas que

teimam em se tornarem informações reais, a Bala oficial encára com

a maior simpatia a candidatura do sr. Armando de Sales Oliveira,
mas ale este instante não foi firmado nenhum compromisso defe
mtivo.

"7 8 O"

uE hoje tem goiabada"•••

E' o número do telefone da

CONSTRUTORA "ENDECS"

SE Rll' Tiradenles N. 52:-ProcuremASSEGUA ...

Peixada em

Cacupéque o govêrnn baíano
sirnpatiz� com a candida

tu�a Armando Sales
Em virtude de haver falecido
" I' dpessoa liga a por parentesco a um

dos patronos da homenagem, que
seda prestada amanhã em Cacu
pé, ao sr. major Olvio Januario
do Amorim, digno Prefeito da
Cidade, ficou a mesma transferida
sine die.

"Hoje tem marmelada••."

Respondendo os sígmatlcosr
"E tem sim senhô•••

E voltava:

O' Getuliu
Var·gas

i rá a Poços de
Caldas O sr. Juraci' fJ\agalhães ressalva, para qualquer delibera

ção nesse sentido, os seus deveres de lealdade para com o sr. Ge
tulio Vargas, cujo governo apôiará até a sua terminação, mesmo no

caso da Baia adotar uma candidatura desfavorecida pelas simpa- RIO GRANDE, 12 -Por
tias do Catete. correspondencia aerea, sabe-

O sr, juraci' Magalhães considera tratar-se de um proble-j se aqui, ter falecido na ci

ma muito sério, que, por isso mesmo, reclama bastante ponderação, dade de Darrnstadt, na Ale
devendo a sua solução ser tomada apenas depois de pleno conhe- manha, a 17 do mês findo,
cimento de todos os valores nacionais alistáveis para a sucessão. O sr. João Gotwald, com 80

Atribue-se, mesmo, ao governador da Baia a segui ite I anos, fundador, nesta cidade,
I da ferragem que atualmente

ISSO que a pertence á firma Bromberg
& Cia.

RIO, 12 - Em avião do

Exercito, seguiram para Poços
de Calda�, a sra. Darcí Vargas.
esposa do presidente da Repu
plica, e sua filha Alzira, che

gill'do áquela estação dp. aguas
ás onze horas.

Afirma-se em Poços de Cal
da�, que o sr. Getulio Vargas
tambem irá passar alguns dias

�aquela terma.

[rane:
"Qu(l.lquer precipitação seria leviandade, por

Baia deseja marchar devagar, mas com segurança.»

nobre r: {t� ...

iude d�
PortuiiJar

Cascatir')ha
sempre igual! !

IM A -

n coroaça�
de Jurg� vrn

.

Correios
legrafos
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Palrolin. Minancar.

-

A tomada
2

de O segundo
,crime da
século

Irradiação
Roma

SEATLE, 11 - A policia
prendeu o ex-sentenciado James
Mac Donald, cujos traços carac

teristico principais assemelham-se
aos do autor do rapto e da mor

te do pequeno Mattson.
Mac Domld negou a SUl

A Estação de Roma 2. R.O.
onda c. m. 31, J 3-kc. 9635, ir
radiará hoje, ás 20,20 horas, o

no.

Ho-

Inv�sãc da
Tchecceslo
vaquia?

SEVILHA, 12 � o general! O general Queipo deI Ll�no
I Queipo del Llano qualifica de declarou que a vitoria é devida

«Boato criminoso», a informação á superioridade do poderoso ma-�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii_iiiíiiiiiii iiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil··iiiiiiiiiiii_iiiiiiii_'.
relativa ao auxilio das força ita- teria] que possue seu exercito e

lianas de Malaga declarando: ao espirito guerreiro das suas

I "Não desembarcaram italianos tropas. Os defensores de Malaga
em Cadiz. Foram as minhas for- tinham levantado poderosas for
ças regulares, os legionarios es- tificações de concreto e ou�rosI tranjeiros, os mouros, sue COOJ elementos de defesa que pareCIam

I incomparavel entusiasmo e estraor- inexpugnáveis, mas os naciona
dinario valôr conquistaram Ma- listas atacaram e tomaram as for
laga. O mundo civilizado deve tihcações á baioneta.
sentir-se sensibilizado em pre- As forças do general Queipo
sença dêsses mouros que defen- del Llano usaram auto-caminhões
dem a civilização branca, con o blindados até a distancia de
seu sangue, contra o comunismo. cerca de cem metros das íortili
Concordo de antemão com qual- cações, onde desembarcaram e

pquer projéto de verificação dos correram de baionetas caladas e

'fá tos tendentes a demonstrar que ao mesmo tempo lançaram gra'
a "historia é crimonosa''. nadas de mão.

I\S informações chegadas ôn- Esta nova tatica foi emprega-
tem á fronteira diziam que cer- da pela primeira vez nessa ação
tos chefes vermelhos entre os e permitiu a ocupação rapida das
quais o general Kleber, furam trincheiras sem o canhoneio pre
aprisionados quando tentavam [u- vio nem o au�ilio d�s tanques

I gir de Malaga por via marítima. com tropas de mfantana».
Essa noticia foi desmentida pelo L IVFIOSgeneral Queipo del Llano pelo
radio, acrescentado que todos os NOVOS
"leaders'' marxistas deixaram a Emquanto ela dorme. de
cidade e seguiram para Valencia Ernani Fornari-lrrnãos Pon-

getti-Rioem aeroplanos, partindo de ma-

nhã e voando sobre terra, ante.

de que o exercito nacionalista
chegasse a Malaga.

Informa o general Queipo dei
Llano que o numero de prisio
neiros é superior a muitos milha
res, não sendo possivel saber
exatamente o total, pois ainda
não foi feita a limpeza da ci
dade. Os nacionalistas mostram

se satisfeitos, mas cansados devi
do ás dificuldades que oferece o

terreno que conquistaram.

o Tonico capilar por excelencia!
Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos I
Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedia

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" o. Ioiuvfile

de Malaga
"Baato

• •

criminoso"

seguinte:
Anúncio em italiano, espa-

nhól e português.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão do Teatro Real

da Opera de Roma de um áto
de opera liríca. participação no crime.

Atenção ! Atenção! Explica
ções a0S programas do mês em

três línguas, italiana, espanhola e

portuguêsa.
Concerto da pianista Maria

Luiza Faini,
Noticiario em espanhól r:! por- PARIS, J 1 - No seu artigo

tuguês. no Louvre, Madaroe Tabouis
Marcha Real e Giovinezza. afirma que o governo da Tche-

ALUGA-SE a casa da coeslovaquia esta' de posse de

rua Esteves Junior ri. informações indicando que a Alt'o

179 com muitos quartos no manha estava rreparando a in
andar terreo e no posterior, venção daquele país, durante a

com ótima instalação de ban- primaveira. De acôrdo com a aru

heiro e porão habitavel.Tra- culista, a invasão teria como pre
tar no Banco Agricola. texto as desordens provocadas na

povoações alemãs da fronteira e

atribuídas aos sovietes.

VENDE--SE InsultoUMA BATEIRA, ver e

tratar nesta Redação.

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

ao
.

rei

LONDRES, J I - FalanJ,)
������������I em Oxford. perante os socios do
Banco de Crédito Clube Liberal da Umversidade
Popular e Agri- local, o jornalista Winckham St-
cola de Santa teed declarou que a saudação hi·

Catari na tleriana, feita pelo embaixador von
Ribbentrop diante do soberano
«era um insulto ao rei.»

RECEBE DEPC>SITOS
I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

ClC Limitada 5·1. ala.
ClC. Avísol'revíoôj. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

naes e estranjeiras v-

Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe
197. em frente ao

tel Palacio.

Cirurgião'
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 10R/O:

�ua Trajano n' /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

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"

I CINE ODEON, o lider, foca-
I'- iiiii!iõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii� liza, ás 5 e 7,45 horas, MulherMI -

de vermelho, com Gene Ray
������������������������T. mond, Barbara Stanwyck, Gene-

vieve Tobin e Phllip Reed.

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30
horas,a incomparavel Kay Francis
em Amôres tragicos, com Ian
Hunter, Paul Lukas e Sibil Ja
sono

I nstltuto Nacional
Previdencia

de

LONDRES, 11 - o Sub
Comité de Não-Intervenção,
reunido das 11 até ás 13 e

meia horas, resolveu aceitar
o seu autor entre 03 mais com- . .

a inclusão da esquadra so-
pletos com que contamos atual-

������������
viética na proposta de pa-

mente. I l
trulhamento maritimo da Eso

Além disto, ha ainda a assina-
E J. ·11 panha

lar a invulgar capacidade de tra-I m O I nV I e A d�cisão foi tomada de-
balho do sr. Emani Fomari, que pois dos representantes da
recentemente publicou uma pla- Alemanha, Italia e Portugal
quete de grande utilidade sôbre Faça seu ponto no cederem á pressão da maio-
o titulo "O que os brasileiros de- Café do Manéco-IOpti- ria do Sub-Comité, que tor-
vem saber", editada pelo Depar- nará a reunir-se ás 17 horas,
tamento de Propaganda, e já ago- mo café-bebidas nacio- para continuar a discussão.
ra, em primorosa edição ilustrada,
dos Irmãos PongeUi, publica a

novela EMQUANTO ELA
DORME. Genero dificil e cada
vez mais raro entre nós, a nove

la, de Ernani Fornari, consegue
prend-r a atenção do leitor da
primeira pagina á última, pela
leveza do seu estilo, pelo ínteres
se crescente do entrecho e pelo
imprevisto das suas conclusões.

Não caberia de resto, dentro �·iiiii·_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _
deste simples registro, uma critica
sôbre a interessentissima novela
do sr. Ernani Fomari.

Póde-se, porém, afirmar, sem

exagero, que EMQUANTO
ELA DORME é, no genero,
um dos melhores livros da likra
tura brasileira, Destes últimos

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

,- .. -. ...-....:..- ......._

Dr. Pedro de Moura ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1

A esquadra
russa

participará
do contróle

FORD
barata 1930 ótima vende

se á dinheiro.
Informações na portaria do

Hotel Gloria,

Acôrdo
ent."e Rama
e Burgos

ROMA, J 2-Foi assinado
um acôrdo comercial preliminar
entre o governo italiano e o 1$0'
vemo nacionalista espanhól.

Nesse ac6rdo ficou estipulado
que a reci�roca permuta de mer

cadorias efetuar�seoá entre os

países mediante o sistema de con

cessões dê! importação e de ex

portação. Os pagamentos rete
contas de compensação, entre o

Banco E�panhól de Burgos e o
(

Instituto Nacional italIano para
os Cambios com o Exterior.

�o acôrdo referido se achaiconSiderada tambem a possibili
dade de transações entre particu
lares, á ba5e da compensação e

tambem entre firmas e casas co

merciais de ambos os países. .

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

funcionarias 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 vencimentos, está obrigado
a aumentar o valor do seu peculio, nos termos do nrtO• 12
do mesmo decreto que abaixo se transcreve:

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

peculio correspondente á seguinte tabela:.
Vencimentos anuais Pecullo que

de mais de corresponde
até 3:600$000 5:000$000
» 6:000$000 10:000$000
» 1 G:OO$OOOO 15:000$000
» 20:000$000 20:000$000
» 30:000$000 25:000$000
» 30:000$000

2:000$000
3:600$000
6:00/)$000
:0:000$000
20:000$000
30:000$000

Üutrosirn. cientifico que fica estabelecido o prazo
de 60 dias a contar da presente data para que os srs. lun
cionarios tomem as necessarias providencias no sentido de se

enquadrarem dentro do citado d�creto: , ..

Findo esse prazo o Instituto ,nscrevera ex-oficio os

funcionarios fixando-lhes a idade em 60 anos, para calculo,
, Ido premio devido, de acôrdo com o que estabe ece o artO•

16 do decreto acima citado.

Instituto Nacional de Previdencia em Santa Catari
na, aos I J de Fevereiro de 1937.

(a.) MARIO LACOMBE
Escrituraria

Acaba de ser posto á venda
mais um livro do escritor Emani
Fornari. Autor de várias outras

obras que têm sido recebidas
com invulgar louvor pela critica
brasileira e mesmo argentina e

uruguaia, o seu nome dispensa
já qualquer referencia, tão conhe
cido e acatado é. Na verdade,
quer «A Guerra das fechaduras»,
quer "O homem que era dois",
para só falar em duas de suas

obras, constituem livros que situamI 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 Cadarços--etc., etc.

---0---

GRANDE STOCK PERMANENTE DE:

Maquinas para furar - Caldeirões de Ferro de todos os

tamanhos - Forjas de Campanha __o Prensas para todos
os fins - Guinchos de todos os Típos - Moendas de
Cana de diversos tamanhos - Maquinas para cortar Capim

I OTTO BENNACK

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalho

pelo
ERNESTO VAHL

garantida
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 8 horas.
Coragem do sertão, com Ken
J\.1aynard.

AMANHÃ, ás 2, 7 e 8,30
horas, Rosa do rancho, com

John Boles, Gladys Swattbout e

Charles í3ickford.

CINE ROYAL, ás 8 horas,

I
Devastador do mundo, com

Sybille Schmitz.

AMANHÃ, ás 2, 5, 7 e 8,30
horas, Perdida na Metropole,
com Jane Whithers, Pinky Tom
lim, Rita Cansino e Jane Darwell.

tempos.

Berger e

Prestes
Deseja construir

Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contrato
com a ENDECS que fman
ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

provisoriamente R. Frei Caneca 74

mo, 11 - Tendo sido
pesados na prisão a que se

encontram recolhidos Harry
Berger e Luis Carlos Pres
tes, constatou-se que o pri
meiro desde a data da sua

prisão perdeu 30 quilos e o

segundo aumentou 10.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Mertrtz: FL.ORIANOPOL.IS
em: Blurnenau .. ..Joinville Sao Francisco - LéJguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Sec9iio de

Fíliaes

Fítentoe bem I
•
•
•

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

•
Federal e possue a carta patente n. 112 "

Formídaveís lortelol proprlos, Ir.s vezes

por semana, todas aI segun
das, ierqas e I8xlas-felrall

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras .,ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para construcções: Machinas para officinas mêehanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas ,\1achinas para laoelros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: li ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas I oromoveis, Motores de espiosão, lV1ot()�f.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electricos
'babonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlssõcs: t-:o',

. \1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toftlhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, ij�ces-

Sapatos, chinelIos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GC'ODYER fi� Charutos eDANNEMANNIt Bebidas nacionaes e f xtrangeiras Material electrico em geral �
I; Ernpreza Nacional de l'Jave�açâo "Hnepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria' _., Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� . �
.��âVAYAVff������������ft���.o...�V..6..VAV���..d'

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

I :.....::: Dr. Renato_ I Desela �once,tàr-o
-Barbosa-- seu radio? Procure o

ADVOGADO-- \ sr., B�lIzon, á rua Padre
, Miguelinho, que será plena-

\ �eG.DQ�••G • O••G·.O�.G� fRua Trajano, 2 Msob.) mente satlsíetto. c�
• ti \ F�ne 1325-At�riJe, cha-

I
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i Companhia "Aliança da Bahía"! .

mados para o Interior. L O .J A S

! FUNDADA EM 1870 a IDr.A3:r�71Iva R� �ua�de-:!ve!2 n� 7�
a S T t M lti o • J\dvo�ado BLUMENAUI
• eguros erres res e an irn S

fi RuaCons.Mafra, 10 (sob.
li Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil O �<Fones 1631 P,"129_0 I: CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

ti
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935�2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

I
•
" Extração com global de crl.tal.

A i 1 1a�, .-n� "su. IA
_ honestldHdl, pois, o, lar·

taltil .10 prest.nclado, pela povo.
� �. ......__.____ •__ ,IL...- __'
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A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-!

-

feira tem seu escrip-

tó. io de advogacía á rua

vis.onoe de Ouro Preto

I Caix 1 Postal, 1 10.

I Dr. "edro de Moura Ferro I
I

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

/
�
\

ndica:
•.�.._.....-��._-

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

Erwin Kreuter)
EspeclaUsla em�· cirurgia

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

operações de plastica

CONSULTORIO---R .ia Tra
ano N. I ti das I O ás I 2 e

.

das I 5 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

Dr. Art ur Perire
e Olivera

Cliolcl médica de crian
ças e aduUos

LABORATOraO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 J. ras

Consultoria: 1 lia João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!áJência: Rua V'�conde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

D r , Miguel
Boabald

CLlNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
C lt . c·"�"l'··""··"··'"'''Ji)�:l.
onsu as: ,,:'·'t';''ff,!f���3

elas' 13 ás 16 -horas
Pela manhã: {

com hora marcada
Consult.-R. joão Piato, 13L�

1 eleíone, 1595 �

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l 'RICOLlNES- - XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - Côres firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa,

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

Roupões de banho '

(Melhores que os estranjelros) I
�.

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de n quinas
em geral, (agrlcolas e industriais) S

.

-moinhos de fubá,?� 1S, businas
para carroças, chape. J (e 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1, j
'
..0

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl �;f)' �jS
Arn aldo Ma rarlhão
RUA JO,�.O pl:!':ro -ANDf\R N_ 5 TERERO

"', I',': ', .. ·I�,.. .-,.) '.�
",· •. , ...-',·,.r."V1,'·
,'.' ,,"

.. ,��, t';

il

Ap,entes, SUb·Agentes e Reguladores de Avulal!em �todol OI Estadol I':0 Braell, no Uruguai e nas prlncllPs'8 praças estrangelrlls. Partos - Molestias de
Senhoras e

J1gentes em Ftorlenopofts : MoIestias de crianças

M. Cam pos Lobo & C ía. !.•�� Diretor da Maternidade�
'" .;;; MedIco do Hospital
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 .,
• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLJA1"ÇA • (Curso de especialização em

G • molestias de senhoras)

! Escritórios em
.

Laguna e Itajahí ! Atende na Maternidade
._ � até ás 8 112 da manhã
G Sub-Agentes em BJumenau e Lages • e á !aic.e-·CrJnsultorio:
� • AxrrA GARIBALDI, 49

•••••••••--_._-.==.---'.,••••••••------
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I Dr. Osvaldo Sílva Saback-I
I ADVOGADO I

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

pla Kuimback, Bavaria e Tira Prosa.

I ,I,�iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':'; i Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

II
MAFRA, 21.
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Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

.G••e.O.D••D.�G�De•••••o,
� �
� �

I Dentes alvos ::
· �

· �

i come a neve ::
· �
· '.

;: Halito agradavel :;
� , G
e 50 com ti
D �
e �
• D

Z Sublol :
• u
� �
• o
� .
o �
� u
e o
D •

���������������. .

I Bar Mira-mar I; a vossa I,'DE WILLV KATZWINKEL � �

I Frios, docês, conservas e todo o gênero�de be- !

5
� !

�,� b_id_as_n_.a_Cii_on_a_iSi_e_e_s_tra_n_je_ira_s_. �I!. PA TA !,',�"_

Centro de atração puramente familiar.
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Cervejas! Cervejas!

A Etnprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo, I:

-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 1 05$00il
1 » »1 j:OOO$OOO 131 $250
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais,

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

Poderemos construir em qualquer lagar que deseje o pres

tamista, desde que, 51 contrato esteja em dia com os pagc\

menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali
zados pelo Govêrno Fedt.:ral. - Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á ruo Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

--Não temos corretor de pral,-a, atenderemos diréta
mente no escritório.

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 tosíoros), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

Casa de Dlve.sões
Familiares

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

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes antagens, coniõrt. l, honetis
dade e ambieute SI,lc'tl, u que muito Ih, dyrd ct ! (Í

Manchas da Pele - FeridQS
Suor dosAxilas

-I
I

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos
Só os fabricados em [oinvílle pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA P IEFIER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVILLE I
Hospe- H t I C Ide-se no

O e entra
COSINHA DE J a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Vllconde de Taunay n. 185 FONE. 684

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Transcorre-se amanhã, o ani
versario natalicio do presado e

conceituado comerciante sr. Si-
-----

riaco Aterino, sócio da importan-

e te firma desta praça Siriaco Ate
rino e Irmão.
O digno aniversariante, que

é pessôa muito estimada dislru
tando de geral estima em nos-

so Estado e nos grandes centos sempre igual ! !

comerciais do país, será, hvje, p
.-

grandemente homenageado. I e rmissao
A Gazeta felicita-o, efusiva- cassadd

O t d te i I t
A mente.

nem, quan o es e jorna e res praças que o acompa-
já estava circulando, come- nhavarn, varios adéptos do I Transcorre hoje o aniver

çararn correndo insistentes Sigma. sarío natalicio do sr. jóHre Ra

boatos, de que em Blumcnau O sr. Paulo Grossembacker mos, praça da Força Pública do

algo de anormal ocorrêra. declarou-nos, finalmente, que Estado.
Procurando informações em face da natureza do con-

na Policia Central nenhum f1ito viéra dele dar conta enzern nN05 H01E

a sra. d. Coralia Gevaerd;
esclarecimento obtivérnos, superiormente, tendo recebi-

a sra. d. Catita Souza Livra-
dando a impressão que tu- do ordem para abrir rigoro- mento, esposa do sr. Heitor Ca-
da ali era ignorado, ou então so inquérito a respeito. pela Livramento;
que se procurava rodear o

caso de sigilo, ou envolvê-lo Ao que posteriormente fo-
o sr. João Pedro de Oliveira

Carvalho;
em misterio. mos informados, logo após

o sr. RlUllOo Moreira;
A nossa reportagem poli- o conflito, o prefeito de Blu-

cial não esmoreceu, antes re- menau sr. Alberto Stein en-
a menina Ondina Catarina,

dobrou de atividade "ara co tendeu-se telefonicamente [i�ha do sr. Alfredo Xavier Vi-
I:' eira:

nhecer dos acontecimentos, com o sr. governador do Es- ., I •

no caso de se terem eles tado, inteirando-o dos acon-
o. sr. �eho Ramos;

. .

registrado, como tudo fazia tecimentos.
o memno Guy BeOlgn�, filho

prevêr. O sr. Governador em face I
elo sr. prof. Ol.lando Br�s,l;

Momentos depois, era-nos da gravidade da ocorrenci a, ,a sta. Aldair Verediana da

dado encontrar, atra vessan- tomou todas as providencias
SIlva.

do O jardim, o sr. Paulo que o caso exigia, de acôrd i

Grossembacker, delegado de com o Secretario da 5pgu
policia daquela comarca, a rança Publica,

quem nos dirigi-nos solici- Ontem, ao caír da noite,
tando informes e nos disse o estiveram nesta capital aí-

seguinte: guns dos elementos integra
«Que ha tempos, vem pe- listas que ficaram feridos.

dindo ao prefeito sr. Alber- Pessôas chegadas de Blu- rHE6Am U�5
to Stein, para chamar a aten- rnenau, cientificaram-nos que
ção dos integralistas seus da séde integralista apenas

\

correligionarios, de lhes ser escaparam as parêdes, por
vedado, reunirem-se nas res- quanto mobiliaria, arquivo,
pectivas sédes, conservando etc., tudo ficou totalmente
abertas as portas e janelas, destruido.

porquanto, tal procedimento -'-'-7--8--0-'-'-'representa um verdadeiro
ardil no sentido de burlar a

ordem de proibição das reu- E' o número do telefone da
niões publicas.
Que ante-ontem, de noite, CONSTUTORA "ENDECS"

o sargento Francisco Mau-I R T
ristano, comandante do des-I

t ua Iradentes N' 52:-Procurem

tacamento, foi 'pre�el1ido ?e A Russia' vai
que em uma sede integralis-
ta, nas imediações de Itou- armarsse
pava Seca, se �_stava reali- LONDRES, 12- ° "Daily
zando um� reumao, com as

'I Mail" informa que o governo
portas e Janelas escancara- soviético teria aberto um crédito
d�s, motivo porque se diri- de cinco milhões e setecentos

giu para o }ocal. acornpa- mil francos para o governo de fALECImENTO:'
nhado de tres praças, arma- Valencia, afiro deste comprar ar- Cap. .Adai! Morei! a
das apen�s de sabre. mamentos. Esse crédito seda ga-

Que ah c�eg�n.do:, esta�e- rantido pelo ouro retirado do
leceu-se a pnncipio forte dis- Banco de Espan�a.
cussão entre os agentes da -------.--------

autoridade e os elementos Ba I IIo e
integralistas, discussão que
redundou num conflito a ca- L indberg
deirada e -casse-tétê- • do
que resultou ficarem feridos,
além do sargento Mauristano

==A GA.ZETA
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Nossa Vida

Confliíoem
Blumenau

RNIVER5ARID5

Siriaco Aterino

hdegrallstas
policiais

Houve fer�dtls de parte ai

� parte

entre

5ENTE NOVA IO lar do sr, Osní Schmidt
viu-se enriquecer com o nasci-I
mento de uma interessante mcm

na, que receberá, na pia batis
mal o nome de Maria de Lour
des.

CeI. Otavio da Silveira
Procedente de Lages encon

tra-se em Florianopolis, o presa
do conterrâneo e inf Iuente politi
co em Lages, cel, Otavio da
Silveira Filho.

Ildefonso Rocha
De Mafra chegou a esta ca

pital, o sr. Ildcfons) Rocha, abas
tado industrial.

Prefeito Pedro Kuss

Está, entre nós, o estimado

Iconterrâneo sr. Pedro Kuss', in
fluente politico e operoso prefei
to em Mafra.

Acha-se em nossa cidade o

sr. Siqueira Belo, presidente da
Câmara Municipal de Caçador.'

Por telegrama particular, sou

bemos ter falecido no Rio d�
janeiro, o sr. cap. Adail lJiniz
Moreira, do Exercito Nacional.

O extinto que era casado
deixa viuva d. Zilá Crespo Mo
reira e um filhinho menor de
nome Aumurí.RO�v1AI 12 - ° marechal

Italo Balbo, governador da Li
bia, partiu de avião para Ostia,
com destino a Tripoli. Presume- Faleceu em Porto-Alegre, o

se que o governador, que foi mi- estimado conterrâneo sr. Julio
nistro do Ar da Italia irá prepa' Avila, filho do sr, Otavio da
rar a recepção a Lindberg, S�- Co�ta Avil�, do comercio local,
guindo para Tripoli depois de I e irmão do destac.ado facultativo
um estagio em Tunis_ dr. Cezar Avila .

•í4��ff��' f·e weéM§:i##:W*Mt&SfIM$ff

julio Avila

ALUGA-SE O andar ter
reo da rua Trajano n.

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agricola.
"'

o casamento do du- Horrivel
que de Windsor tsas re
CANES, 12- Correm boa- ttos de que a princeza real Mari, reDl

da Inglaterr a, visitou seu irmão,
o ex-rei Eduardo VIII, com o

fito de dissuadi-lo de contrair
matrimónio com a senhor a Wally
Simpson, não tendo, porém, con
seguido o seu intento.

Foram nomeados: o dr. fali
Corrêa para exercer o cargo de
Médico do Departamento de SaÚ.
de Pública;
-o dr. Paulo Tavares da Cu.

nha Melo para exercer o cargo
de Chefe do Laboratorio do De.
partarnento de Saúde Pública;'
-a senhorinha Dulce Pereira

Costa para exercer, interinamente ,

o cargo de Amanuense-Datilógra,
fa de 1 a. classe do Departamento
de Estatistica.

PELOTAS, 12-Em plena
ponte [erroviaria, que liga a Es
tação Cerrito a de Piratini, on

tem, a noite, um trem, conduzin
do gado, cclheu o foguista Eucli
des Santos, sua mulher e um fi
lhinho. Este e Euclides. tiveram
morte instantanea e de fórma im

pressionante. A mulher do fo
guista, em estado grdve, foi reco
lhida á Santa Casa desta cida
de.

Bebam só

Vlngança
atroz

Cascatinha

Bebidas Nacionais e Extran,
geras só NO
C)AFE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PaschoatRIO, 12- Tendo em vista

as informações da Comis3ão T€C-
nica de Radio, o ministro da VAR.SOVIA, 12 - O indi- Revista de
Viação concedeu o prazo im- víduo Brasilio Tgnikow, que aca- -

pror�ogavel de 90 dias para as ba de sair da prisão, matou sete Ed ucaçao
segumtes estações difusoras regu- pessôas, que depuzeram contra Mais um número com excelen-

I�rizarem su� situação;. Radio SD-l'
êle no processo que resultou na tes cola�oraçõe�, su:giu, ha dias,

ciedade Ga�cha, SOCiedade DI- sua condenação, Os mortos são da "Ro;vlsta de Educação", orgão
fusora, �adlO. Cultura, dê Pelo-

'I' um. cunha.d_o,
dois irmãos e dois do professorado barriga-verde, que

tas; RadIO Difusora Porto Ale- antigos visinhos seus, que tam obedece a proficiente direção do
grense. I'

bem foram assassinados. Pratica· sr .lnspetor Escolar Antonio Lucio.
Foi cassada a permissão a Ra- dos os crimes Tgnikow suici- Somos gratos ao exemplar que

dio Sociedade Pelotense. dou-se. nos enviaram.

Arnaldo Maranhão
RUA ..Joao Pinto n. 6, terreo

CAIXA POSTAL N· 45
(
PHONE 1346

TELE
( GRAl\1MA "Algodao"

FLORIANQPOLIS
SU B ..AGENTE' EM JOI NVI LLE:

Empresa Industrial e Agrtcola Palmital Ltda.
RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAjAi-iY)
Na quall�jade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag49ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO

DE JANEIRO, S.PAULO e MINAS GERAIS

Sacaria de aniagem e de algodão, para café, arroz, assucar, farinha,
feculu, herva-mate, etc., de 11ERNAMBUCO.

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

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fine

Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens
RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

da BAHrA.

e malharias, do

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

Atoalhados, 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�

tadof9.s, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PA!�AHYBA, PER

N/\MS'JCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

CimtOs de tricot, de BRUSQ'JE.
Madeiras aparelhadas, de RIO DO SUL

-

Cimento belga, (oara importação) - Vidros belgas, (para importação)
------------------------------------------>�------.-------------

Compra aos melhores preços: _-"�':'i_

TACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para as tecelagens _�
Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHARIAS '�

9

, 6
naw
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"V· i·r· em
- ·
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u
-. cspecla I a
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e
de Wetzel &. Ciall •• Joínvile

� (MARCA REGISTRADA)

para roupa fina como para roupa comumrecornendan'l�e tanto
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