
Restabelece-
IIW

MINAS .. SAO
--------------- --------------------------�------

o deputado Rupp .Junior, na sua passagem
por São Paulo, teve longa conferencia corn o

governador bandeirante,

. Visita Florianopohs, proce.len
do da capital paranaense, o nos-

RIO, 13 (Band) Noticias vindas de Santos, iníor- so estimado conterraneo sr. D "

mavam a prisão naquela cidade de uma moça filipina, cha- medes Teix 'ira, socio .c!a irnpo..
mada Peggy Nalg Bloow, que na policia confessara ati- tant, firma All ino BJ<ch 1..;r, <I'!
vir'ades comunistas. comprornetcn.Io diversas pessôas e ora percorre o nosso Estado (:, II

denunciando um circulo de reuniões de caracter subversi- propaganda dos a!,HTldl;s ld[-.3EV as i vaS IVO erro um prédio situado no Rio, na Ladeira Tabajaras, 22. Johanll Faber.
S. PAULO, 13 -O governador Juraci Magalhães, logo Um vespertino. carioca visitando a referida casa, S. s., em interess i..te palestri

ao chegar a São Paulo, viu-se assediado pelos jornalistas. encontrou uma senhora que se mostrou surpreza "corri a que conosco entreteve, ciênfil
Todos queriam obter declarações politicas, mas o sr, lu- noticia, afirmando: cou-nos de que os referidos L
raci Magalhães, com sorriso constante, foi se desfazendo «Si Peggy confessou ser comunista, somente po- pis são fabricados em nosso. pJ,
dos representantes da imprensa, prometendo, entretanto, dia estarjernbrtagada. Aqui todos somos intêgralistas.» na cidade de SáO Carlos do.

que ás 19,30 os receberia. E para confirmar suas palavras, mostrou ao repor- Estado de S. Paulo.
A essa hora, com efeito, o governador baiano

man-I ter um pano de mesa no qual estava bordado um «sigma» Agradecemos,
dou avisar aos reporters que estava á disposição dos mes- preto, caracteristico dos adeptos do sr. Plinio Salgado. II ...

.

111 ...

dmos·O sr.jurací Magalhães, respondeu uma por uma ás Faz amanhã anos o sr. dr- "7 8 O" O sr Wash-.R
�UU11ao te

interpelações dos jornalistas. l-alou-se primeiramente sobre Adolfo Konder. Ao registrar-, t· . R -, Inspe.tl:o�J.lesa sucessão presidencial. O governador baiano recusou-se, mos a data, afigura-se-nos E' f d 9 on en� C, .. El!f!"!.fl'I!i.tm.1are
.

a principlo, a fazer declarações nesse sentido, dizendo' t'l f ,. lid d
o numero do tele one a

I "'HilI.�lih�il S
1I1U 1 oca.izar as quau a es

re: ma, .

que tinha estado em férias e nada de interessante poderia que ornam a sua fidalga per- ;:CONSTUTORA "ENDECS"
. �cham.se nesta capital divet-

adiantar. Devido, porém. á insistencia dos representantes sonalidadc ou enunciar as sos Inspetores escolares do E�-

dos jornais declarou:
_ fases da �ua vida publica, Rua Tiradentes N' 52:-Procurem ROMA, 13 (�ANO)-En- tado que, e� reuniões presid>

-Nada tenho a acrescentar ao que tantas vezes te- desde a campanha civilista contra-se n�sta Cl\pl!a� o sr. Was- das pelo diretor do I?epa�L.. -
nho afirmado. A Baía não tem compromisso com Estado até que ascendeu á presi- hington LUIs, que vIaJou da Fran mento de Educa�ão discutirão
nenhum. Prefere, neste caso, caminhar de vagar sem precl- dencia do Estado. Rem .....de Ia. ça,

. élssúnt�s �ue se prend�m ás, no-
pitar os acontecimentos. Não só em caráter parti- '-JI DepoIs de alguns dias de es- vas dIretrIZe� do ensino pn�a-

Após O jantar no Esplanada Hotel, o sr. JL1r�ci .Maga- cular, como tambem na qua- ção tada �m Roma .e Napole�, o sr , no, determinados pela última
lhães fez uma visita ao sr. Armando de Sales Oliveira, de- Iidade de chefe do Partido Washmgton LUIs voltara nova- reforma por que passou o nosso

morando-se cerca de 2 horas na residencia do ex-gover- Republicano Catarinense, inu- g.s ra I da no

5-1
mente á França, aparelho educacional.

nador de São Paulo. �eras serão �ecerto as feli- saM a rinha
-�. --

OetesaCitações que Irá receber de
d V·t

II.

Baía e São Paulo seus amigos particulares e eGuerra I orla de jor-nalistas
S. PAULO, 13 (BA��O)-Ontem na residencia do sr, politicos, no Rio de Janeiro ha dd opos�ção H.rO, 13 (BANO) - Ater-

Armando de Sales, á rua Basilio Machado, compareceu o onde presentemente reside, RIO, 13 (BANO) -- ja' RIO, 13 (BANO) -_ Encon - dendo ao oficio do Instituto da
d d B· d t' á

. .

te i algum tempo que as nossas autori- d d dcap. Juraci Magalhães, governa or a ala, ten o man

l-I
s quais prazeirosarnen e Jun- dades navais têm em mira a le-

tra-se nesta Capital, vindo de S. Or em dos A voga 03 Brasilei-
do longa conversação co� o ex-governador de �. P�ulo. t�mos as nossas, como. c,:ta modelarão geral da Marinha dá Paulo senador Vespaziano Mar- ros, a Associados Brasileira de

Poucos minutos depois das 23 horas o sr. [uraci Ma- nnenses a quem as palxoes:r tins, recentemente ferido nos acon- Imprensa indicou os seguintes
d id C

- -

d ld Guerra, pois tornasse cada ve« d J { Bgalhães deixou a resideucia do presidente o Parti o ons- nao sao e.;no e a cegar, tecimento s de Cuiabá. advoga os srs. eitor eltrão c

titucionalista, recolhendo-se ao Hotel Esplanada. para que deixemos de ver
mais precario o estado da esqua- S. s., entrevistado pela repor- Evaristo de Morais, para defen ..

dra. Com esse proposito c titular d B F hou possamos esquecer os tagem, declarou que já se encon- erem os srs. arreto iI o, Pc-

G t I b serviços que Santa Catarina da Marinha, por intermedio de .

"f 1 d dro Mota Lima, Pedro Teixeir f\!"'a as ern ranças lima comissão de técnicos, elabo-
tra prox:ma a VItOria ma a opo-

S. PAULO, 13 (BANO) - Falando á imprensa desta lhe déve. sição matogrossense no pleito mu- e Osvaldo Costa, proces_adús
rou um plano de reoganízação que I 1 T b I d S Ncapital, o sr. Juraci Magalhães, que deve seguir amanhã
agora é noticiado como concluido nicilJal que acaba de ser rea i· pe o ri una e eguança acic·

Com destino ao Rio de Janeiro, disse que levava de São
em defin;tivo.

zado em todo o Estado. oal_. _

Paulo. do seu povo e dos seus dirigentes gratas lem- Refornlados Várias propostas de impoltan- O
·

t,� ·-ffA-----
branças.

-,

tes estaleiros estranjeiros foram Interven o t"� �o OllcreAqui fez o sr, luraci Magalhães excelentes amigos, i Iega Imente cuidadosamente estudadas� estando
dentre os quais destacamos o srs, Armando de Sales, Hen-
rique Bayma, Antonio Carlos Pacheco e Silva e Cardoso
de Mello Néto, governador do Estado.

-E' natural, portanto, disse o governador baiano,
. que deixe S. Paulo com saudades.

POÇOS DE CALDAS, 13-0epois das ultimas de- haver estado no Rio Grande, onde foi tratar de assuntos
clarações do sr. Jurací Magalhães, e a propósito do falado politicos com o general Flôres da Cunha, chegou ôntern
movimento em torno do nome do sr. Osvaldo Aranha, aqui o deputado por Santa Catarina dr. Henrique Rupp
cuja entrevista ao «Globo- tem sido amplamente trans- Junior.
crita e comentada em São Paulo e Minas, podemos asse- Ontem á tarde, áquele parlamentar esteve nJS Cam
gurar, através das impressões colhidas nas rodas melhor pos Eliseos, em visita ao governador Cardoso de Mélo
informadas, o seguinte: Néto, com quem se manteve em conferencia reservada cêr-

- «Sejam quais forem as dificuldades ou delicadezas ca de hora e meia.
do encontro de uma fórmula feliz para a sucessão presí- ----------------.------------------
dencial, deve ser considerada como valiosa, pela sua sín-

A G A. Z Eceridade e firmeza, a harmonia absoluta de Minas Gerais
e São Pau:o a favor da estabilidade das instituições e da
defesa de um nome que melhor corresponda ás necessida-
des do momento.

Seja candidato unico o sr. Armando de Sales, ou

outro que venha a ser apresentado, contando com apoios
mais ou menos reaes, ou imaginarios, o que se póde
aííanç ir é que a união de Minas e de São Paulo, no

plana superior dos interesses nacionais, visa antes de
tudo o resguardo da ordem moral e da prosperidade eco- Ar�O
nomica do Brasil, que teria atingido a índices incompati-
veis com qualquer perturbação grave de sua tranquilidade.

Em resumo: está fóra de duvida que, sem despresti
gio para o sr. Getulio Vargas, ou diminuição do apreço
que todos lhe devem, o candidato vitorioso encontrará o

seu decisivo apoio na completa e já reinante unidade de

pensamento entre Minas e São Paulo.
Esses dois grandes Estados sentiram. mais do que

nunca, pesando as suas responsabilidades no quadro da

Federação, a conveniencia de restabelecerem suas tradições
e nexos historicos. interrompidos em outubro de 1930, afim
de fortalece-los através de uma ação serena, mas conjun
ta e inabala vel.

Ao saír do palacio do govêrno. ass-.íta.lo p-Ios [orn '.
listas, o deputado Rupp Junior esq u; \!t)U C;� a fazer de'l 'i
rações sobre os motivos determinantes da reservada palcs ..

tra com o governador.
A reportagem politica, entretanto, diz-se habilita le! a

informar, que o sr. Rupp Junior esteve exp indo D0 sr.

Mélo Néto a situação politica do seu Estado, cm face da
sucessão presidencial.

A vozoo POVO Sem quaisque ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

�lll, Florianopotis, Segunda-feira, 15 de Fevereiro de 1937 ,NUM3HO 702

Dr. Adolfo Não eram comunistas Ll!!!p�s
. � �Konder JfJh�....l j 1

Infori:í1ação falsa de uma Faber

meça

o governo presentemente erope-
BELO HORIZONTE, 13- nhado em dar os ultimos retoques

O Estado de Minas foi condena- ao plano de reforma, que inclue a

do a reintegrar na Fôrca Públi- . aquisição de novas e modernas
ca no posto de major os oficiais unidades de guerra
Eugenio Girino Rodrigues � Ao que é noticiado, (j gover· RIO, 13 (Band) - Circulam rumOl'l'S de que o sr.

O sr. Rupp nos Campos Gentil da Silva Leão e no ae no dara' publicidade ao plano Martiniano Prado, interventor no Ãcre, t"r:a pedido dt;.'-
Eliseos capitão o sr. Firmino Santana, em questão dentro de breve tem- missão do seu cargo em caracter írrcvogavli, passado-o

S. PAULO, 13-Vindo de Florianopolis. depois de reformados ilegalmente. po. I interinamente a um oficial de gabintte.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ndo Justiça
S. PAULO, 13 (BAND)-

Divulga a imprensa carioca que o

jogador Nariz, conhecido zaguei
ro do Botafogo e que integrou o

o selecionado brasileiro que d.s
putou osul-americano, em Buenos
Aires, aceitou a proposta para in

gressar no Racing Club, da capi-

taIJ:s���:�r:�osuaatitude, Nariz O "Diarijo da Tarde" exalta as estra ...

declarou que pretende apertei- d d d "
.. ,

d F I
·

çoar-se nos seus conhecimentos de as e ro agern rnun lei FJa IS e orla ..

�:���nCl;�n:direi;;Si��tem�i�lnopolis realçando a excelencia e supe-perfeito hospital argentino de
•

�Ia.s�ica, o popular �ariz terá pos- r IIo r 'I a.J �de dessas rodoV I' ,..... Ssibilidade de aperfeiçoar-se. ....1 (:;;;I '- O
S. PAULO, 13 (BAND)- l-A Federação francêsa de Foot- O vibrante vespertino "Diario da Tarde", desta capital, Limousines vistosas, de luxo, rêem visitado os trechos re- I Febre "

.

ball Association acada de anun- publicou, em sua edição de quinta feira última, uma nota, da qual construidos e em reconstrução. A 60 á hora, chispam doida -I IIciar que 33 países já se alistaram extraímos os seguintes trechos, cuja publicação causou ótima impres- mente por alí, afim de patentear a excelencia dos reparos feitos a·ma re a
para a disputa da Taça Mundial são pela juxteza dos conce.tos emitidos em favor da administração e a Superioridade das estradas cie :rodagem do municipio, � A - 13 Chde Futeból, a ser realisada em do honrado e operoso prefeito major alivio Amorim: E' apreciavel, notave] mesmo, a atenção e o carinho ora i . slsunçao, d -d egou. a esta

P , d 1938 A A .

d b d d di d' I d d d d r capita proce ente o RIO ce
ans no ano e . us - «Após dois anos e pico e a an ano, veem sen o agora ispensa os aque as estra as, nunca antes merece oras e apreço �J .' d R W'I

:
tría e a ltalia apenas prometeram consertadas diversas estradas que sulcam o interior ':!a ilha. Redu- e só aflora lembradas". 6 anelC� OI o�tor . I son, di-

inscrever-se para os jogos de Pa- zidas então á condição de veredas esburacadas, mal propiciando -

:.>

� retor o nstituto Rockfeller do

ris, mas ainda não se inscreveram tra �sito a rudimentares veículos de tracção animal, estão a receber, O gOvernador Ne rêU I Ri'Q dr. Vilson teaz o propósitooficialmente. n i momento, os beneficios de aterros, sargetas, nivelamentos, me-

h de colaborar com as autoridadesAté este momento nen um país I recendo, ainda, as honras de calculos de declividade e aclividade.
inscreveu-se para o importante R a I'n o S

parsguaías na realização da carn-

certame, a que courrerão todavia, "emeA;U-b.8
INavio russo panha contra a febre amarela na

os Estados Unidos da America U &1;1'" I fronteira entre o Paraguai e o

do Norte, a India e todos os O sr To .. desaparecido em visita á edilidade de Brasil.

países da Europa onde se joga o

•

I
MOSCOU, 13 -Todos os

FI· I· I'"
A campanha que será iniciada

futeból. CUrna navios russos que se acham no O r Ianopo I S i em breve, reveste-se de um ca-

Mediter.âneo receberam ordens ii,;: 'I,'��� racter exclusivamente preventivo.
para procurarem descobrir o pa- Prefeituralda Capital, onde, em

P tradei.o do navio mercante oIUS- companhia do operoso e honrado a ente
tal Nossrefje, que se achava prefeito sr, major alivio januerio i��,- 1cassada
nas imediações de Malaga quan-

de Amorim percorreu todos os de-

do essa cidade foi tomada pelos partamentos municipais, inteirem- ����
nacionalistas, e do qual nunca

do-se das:proveitosas remodelações RECIFE, 13 - Por áto de
mais houve noticias. ali introduzidas recentemenle. ontem o govêmo cassou a paten-

S. excia. ficou otimamente im- te de tenente coronel. ao oficial
pressionado por tudo que obser- José Alexandre da C�sta Neto,
vou, expressando o seu aplauso e prêso em consequencia do movi
contentamento pela operosidade e mento de novembro de 1935.
notáveis empreendimentos impri.,R I

_'

rnidos aos negocios do municipio evo uçaa
da capital. nas HondTeceu, 'J governador Nerêu U tt.

Ramos, elogiosas referencias a mo- ras
delar instalação da Diretoria de
Higiene e Assistencia Médica, in
teligentemente dirigida, pelo .oi,com
petente facultativo dr. Osvaldo
Cabral. A Dirctoria:de Higiene e

Assistencia Médica tem prestado
inestimaveisserviços às populações
��·t--!'··"""'''''-''''._�1-''''! "')'=l'

ao govêrno do sr. Olivio Amorim

SANTIAGO DO CHILE,
13--0 ministro das Relações
Exteriores, chanceler Cruchaga
Tocornal, fez hoje entrega da sua

renuncia ao presidente da Repu
blica, sr. Artur» Alessandri.
O chanceler basseia a sua de

missão na necessidade do transea

dar-se ao norte do país, afim de

dirigir a campanha para as elei

ções a senador nas províncias de
1 arapaca e Antofagasta.
O presidente da Republica

designou o ministro da Fazenda.
sr. Gustavo Rosõ, para ocupar
ii chancelaria, não aceitando nem

rejeitando por ernquanto a renun

cia do sr. Gruchaga Tocornal.

"7 8 O"
E' o número do telefone da

CCNSTRUTORA "ENDECS"

P.1l1. Tiradentes N. 52:-Procurem

Escola de
Comercio

Já se acha aberta a matri

cula, na Escola de Comercio
de Santa Catarina, dos cur

sos propedeutico e de per! to
contador, devendo as aulas
terem inicio no día 15 de

março vindouro.

Programa da regat.9 interna
á realizar-se no dia 28 do
corrente ás 8 horas

l: PAREO-Homenagem Ten. José Bienhachwski.
Extra-.l.000 mts. Yoles a 4 remos.

2' PAREO-Homenagem Dr. Osvaldo Bulcao Viana.

Principiantes-l.OOO mts. Yoles a 4 remos. ,3' PAREO-Homenagem Snr. Thyco Brahe Fernandes.

Principiantes-c-I .000 mts. Canóes.

4' PAREO-Homenagem Snr. A. Acioli de Vasconcelos.

Classe Aberta-l .000 mts. Yoles a 2 remos.

5' PAREO-Saudade do inicio do remo barriga
verde. Dedicado ao Exmo. Snr. Prefeito Municipal. 1.000 mts.

Canôas a remos de pá, sendo permitido no maximo 4 remos.

Qualquer pessôa estranha ao C.lube. �oderá, tom�r p�rte,
n iste pareo, bastando para tal, fazer s�as mS�T1çoC!S ate o dia 2J do

corrente (3 dias antes da regata) na sede SOCial com o Snr. Alfredo

E�pindola, que se acha diariamente das 8 as 12 e das 14 ás 1 7

horas, á disposição dos interessados.

6' PAREO-Homenagem ao Dr. Aderbal Ramos da Silva,
M.O. Presidente de Honra. Novíssimos-l.OOO mts. Yoles a 4

remos.

7' PAREO-Honra Liga Nautica de Santa Catari

na. Classe aberta--2.000 mts. Outt-Riglers a 4 remos.

FLORIANOPOLl5, Fevereiro de 1937.

7hico B. Fernandes
Diretor de Regatas

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Prêso um

"cabra" d:�
Lampeão

Bebam só

Cascatinhe
sempre igual I !.

BArA, 13-Foi prêso pela

C I b d t S policia, quando vagava pelas ruas

U e e e g a a da cidade, José Antonio J�\Santos,
de 18 anos de idade, membro

------------------------ do grupo de Lampeão, onde
" A B d O L U I tem o nome de Engole cobra.

I ." Interrogado, José declarou que
viéra fazer um tratamento dos
olhos, a conselho do proprlO
Lampeão, a cujo lado serve

desde os treze anos.

Sábajo
�

úfti�o o sr, dr. Nerêu
Ramos, ilustre Governador do
Estado, visitou, demoradamente, a

VENDE--SE
UMA BATEIRA, ver e

tratar nesta Redação.

POMADA

MINANCORA

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERI
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL 111

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo], cu-ou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com urna

50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Tem havido centenas de curas semelhantes! I !

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

MANAGUA, 13 - Conti
nuam as atividades revoluciona
rias em Honduras, de acôrdo
com afirmações de passageiros da;
linha aérea, chegados ontem á
noite, 011 quais declararam que o

govêrno mandou executar um dos
caheçaslda revolução. Ha quatro
entre os detidos.

.

O general Justo Umaga rebe
lou-se, desembarcando na costa
do Atlântico com armas muni ..

ções e duzentos homens, decla
rando que quer vingar a morte
de seus paes e de cinco irmãos
pelos militares durante os primei
ro� mêses· do govêrno Carias.

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imita.ções !

Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha. origin?l.
REPAREM BEM AO COMPRAR I ! !

I� um pr�� LABORATORIOS "MINANCORA" -

J::�I

Mais um ser-
. ,

ViÇO aereo
pobres da ilha, atendendo a todos
com adrniravel presteza, solucio
nando-se, assim, no govêrno do sr.

alivio Amorim, um dos mais
magnos problemas que é o de
amparar os pobres enfermos.

Comunicam-nos os srs. Se
riaco Aterino e Irmão, re

presentantes da «Panair» nes
ta capital, ter> sido estabele-
cido, a começar do dia 7 do
corrente, o quinto serviço aé
reo semanal transadino, pela
«Pan American Aírways,»

l'

entre Buenos L\.íres e Santia-
_- go do Chile, vÍa Cordoba e'

RIO, 13 (Band) -- Foi as· .\ilendoza.
sinado decreto na pasta da A iniciativa foi tomada emf
Guerra, transferindo para a virtude dos «Douglas,> que
reserva de J a. classe o ca- atualmente trafegam' através;
pitão João Alberto, que foi a Cordilheira dos Andes via
nomeado ministro plenipo- jarem constantemente 'lota�
tenciario. dos.

Para a re-

serva

;
,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta

Metriz: FI.;;.ORIANOPOL.IS
Blur"enau - ..Joinville - São Francisco �, Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t'ara terno. fERRAGENS: MACHINAS:
Mocins e Algodões Machinas de benetlciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f ocornoveis, Motores de esplosão, víotozes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrícos
�abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmisxtcs-
,:\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
(,!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
tonlhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FOf<D P -ças, 4c:ces-
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanlco

,

Deposltaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �

� Empreza Nacional de l'Jav'e�açêo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite f\llaria' -� Fabrica de Gelo dRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=��AV'�V������-����������������ÂVA..V.A���

alta cirurgia, ginaecologia, (do-
O n. 70. - PhOLP' 1277. -

enças das senhoras) e partos,

I cirurgia do sistema nervoso e
Caix 1 Postal, 110.

operações de plastica

,-- 1
CONSULTORIO·--Rua Tra-

Dr. f'edro de Moura Ferro ano N. I e das 10 ás 12 e
.

M I
I

das 1 5 ás 16 112 horas. Dr. igue
Bloabaid

Advogado TELEF. 1.285

Ru.! Trajano, rr 1 sobrado RESIDENCIA- Rua Este-l
I IILves Junior N. 26

I
Vias Urinarias-Hemorroides

"lU...
_ honestidade, pai., OI .or- Telephone rr 1548

TELEF. 1.131 Consultas:
•

telu:J �IQ prll�ncladol pelo povo. � das 13 ás 16 hora,

1
-""_ Pela manhã:.•. _, ,,�-----

:_.= Dr. Renato= Deseja concertar o
com hora marcada',

"i --Barbosa-- seu rádio? Procure o Consult.-R. .;oâoPinto, 13,'
"-'���.�.1fI1r ---. .. -::;:--d=-- f"'�'-"c-.L.-�••d����. --,ADVOGADO-- \ �'igu������'qu: s��� ����� _I__

1 elef_on_le._l_59_5__ ,_�

�•••DO••G • O.O••G••�. ; Rua Trajano, 2 fJ(sob.) �m�en�t�e�s�at�is�fp�it�o·�������íiiiliiiini__iíiiiíiiõil��·""'�'�
I) • \

F�ne 1325-At�r,de. cha-

I! Companhia "Aliança da Bahía"!,.", _Im��:_:_=_r.
1
L o .J A Si

:; GAROIi FUNDADA EM 8870 I Dr.A�:r�7lva R.
��R�u�a�1�5�d�e�N�ov�e�m�b�r�o��n�.�7�O��

! Seguros Terrestres e Maritimos ! I\dvogado BLUI\IIENAUI
� Vi®' Rua Cons. Mafra, 10 (sob. A.TOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO-" Incontestavelmente a PRIMEIRA dC-J Brasil • I t� Fones 1631 e

1290_1 NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES! CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
G I

1J6 (Tingimento a Indanthren -- Côres firmes:)RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358 Médicos TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di- '

PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549 van, roupões, etc.

RESPONSABiLIDADES AS'SUMIDAS EM 1935]L2.717.044:063$157 Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
ISINISTROS PAGOS EM 1935 4.280::552$970 � rosto e de mesa.

� Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças, etc. I

A�ente'r Sub-Agentes .. Reguladores de
-

Avarlallem �todo. OI Eltado. I Linhas para bordar.
'

I,.. B Partos - Molestias de..o raln, no Uruguai e nas principais praça. IIIr'angelral. Senhoras e Roupões de banho

'I'Agentes em Flori anopol is: Molestias de crianças (Melhores queo o_s_es_t_rfl_njeiros)
Ca rn pos Lobo & C ía. O Diretor da Maternidade� FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

I O Medico do Hospital forragem, fabricação de maquinas
" RuaCd) C P t I 19 ., em geral, (agrícolas e industriais) 1•

onse I heiro Mafra, 35 (sobra o aíXa. os a ·

ê (Curso de especialização em -moinhos de fubá, �v 1S, businas
•

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLJAl\ÇA ; molestias de senhoras) para carroças, chap "�f';; 'ogão, etc.

O Escrítórios em Laguna e Itajahí G Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1 J,.) \0
• e até ás 8 112 da manhã
• Sub-Agentes em B Jumenau e Lages • e á tarde=- Consultorio:

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl �JS

• a ANITA GARIBALDI,49 Arnaldo Marar'hâo
,... ..,••-----,0- � .I•••••••a �iiiiiiiiiiiiiii�RííiiiiíUA�JOííiiiiíÃííiiiiíOííiiiiíPííiiiiíINííiiiiíTOiiiiiiiiiiiiiiiííiiiiíAííiiiiíNííiiiiíDf\ííiiiiíR�;.N�-;.5�TEii;i;it?�ER�O__�,

Filiaes em:

, ••••._--.'---"

fftentoe bem I
•

• •

! Agencia Moderna dI! Pu- I
blicaçães, com séde em São Paulo;

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112

.ortelo. proprlo., tr.. vlze.
por lamana, toda. ai legun
dai, 'lerva. a sa'xta.-'elra.,

Forrnídavels•

i
• ExtraQão com globol da crl.tai.

A i .1aX.h·rl�

•
I

I

indica: Dr. Art ur Perita
e Ottvera

CUnh�a médica de ertan
Ç8S e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

��.-IO"'_'__",,"�."'--

Advogados
1 Accacio Mo-I

,- . -II r». Ricardo
Gottsmé3nn
Ex·cheFe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.vfessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialilia em: - cirurgia

geral-

Rr.· iJência: R ua Visconde
de Ouro Preto n' 57

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João
Pinto /1' 13

FONE-1595

•

/erra tem seu escrip-

t61 io de advogacia á rua I
Vis.nnce de Ouro Preto

FONE-1524
_____---

"

I
•
a

CLINICA GERAL

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A OAzETA-FI,oriilf'lQPo,lIc;-1911
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I
I Dr.
I

Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

ENOECS
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 » «10:000$000 87$500
1 » »12:000$000 1 05$00r1
1 » }) Ij:OOO$OOO 131$250
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de 1,2. quali-,
dade assim como todo o material empregado será de Ia.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista, desde que, si contráto esteja em dia com os paga
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fi,scali
zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Ci&lde, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

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

II

Casa de Dlve.sões
Familiares

Vispora In,perial
o MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

I Cervejas! Cervejas!
� Só as fabricadas com a c'rístalina agua da Cas-
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du

pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.
�,.7 -�Depusitario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

I, :;MAfRA, 21.

I

.,
I

I

f/lalilchas da. Pele - Feridus
Suor dosAxilas

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

come a neve

Halito agradavel
,

so com

Subiol

• j

•
•

•••••••••••••••••••••OG�

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

o-

i Espelhos
G
•
�I

Só os Iabrie adas em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVILLE

::�e�o Hotel Central
.:::-c-"��

COSINHA DE 1 a. ORDEM
"-� �

.

'"

sob
_o'

a orientaçã�
""iG

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO
)i't:,'t,w�1

Rua"Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

------------\----�------------------------�---------------------------------------------------------------
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA - Florianopolís, 15-2 -1937

Jockey Club Florianopolis
----------------------

o mais elagante centro de diversões famí-
liarcs,

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais c estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

derníssimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
.

Sorveteria Gloria

5

Deseja construir

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

sorteios. ClNE ROYAL, ás 8 horas,
Procure Sergio Araújo: Perdida na Metropole, com

provisoriamente R. Frei Caneca 74 Jane Whithers, Pinky Tornlim,
Rita Cansino e Jane Darwell.

á rua Conselheiro Mafra 56, onde espera ser

tinguido com o sua honrosa visita.

A prisão Florianopolis, 15 de Fevereiro de 19j7.

ma is libera II�__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiliiiiiãiliiiiiiiiiiiiiiiiliiãõiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõi.Wiii�;�iiiiiii���.....,�..6�
Bebidas Nacionais e Extran- L IV F�O iS

LOND RES, 12- Uma situa-] geras só NO NOVOS
ção anormal, que durou quasi dois CAFE' J AVA
anos, foi descoberta na prisão de Praça 15 de Novembro B 18 L IOTECA D t\
Guernsey, numa das ilhas inglêsas Antonio Paschoal M U LH ER MODER ..

na Mancha, onde os prisioneiros NA--Civilização Bra-
dispunham de chave, ah-n de sair silelra S. A.-�Rio
e entrar em suas celas quando bem prisioneiros como empregados, en-

F O R D
lhes parecesse, podendo até fre- carregando-os de acender o fogo
quentar bailes. Um empregado da de manhã para os guardas, fazer

barata 1930 ótima vende- policia descobriu esta situação por lhes chá ou café, lavar pratos e

se á dinheiro. acaso, ao encontrar aberta uma outras pequenas ocupações.O caso

Informações na portaria do porta da prisão. Tinha-se desen- causou não sómente hilariedade,
Hotel Gloria, volvido um habito quasi patriarcal, mas grande sensação na Inglaterra,
������������ pois os carcereiros se serviam dos e ndo aberto um inquérito ohcia].

ALUGA-SE a casa da
rua Esteves Junior n,

179 com muitos quartos no

andar terreo e no posterior,
com ótima instalação de ban
heiro e porão habitavel.Tra
tar no Banco Agrícola,

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

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco

Agricola.

I
Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

Instituto Nacional de
Previdencia

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

[uncicnanos públicos federais, que segundo estabelece o .arto.
17 do Decr). 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 I1rto. 12
do me, mo decreto que abaixo se transcreve:

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

peculio 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)$000 » 1 G:OO$OOOO 15:000$000

! 0:000$000 » 20:000$000 20:000$000
20:000$000 »30:000$000 25:000$000
30:000$000 » 30:000$000

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

enquadrarem dentro do citado decreto.
Findo 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 estabelece o artO•

I
16 do decreto acima citado.

Instituto Nacional de Previdencia ern Santa Catari
na, aos 11 de Fevereiro de t 937.

(a.) Mt\RIO LACOMBE
Escrituraria

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

CARTAZ.ES
DO DIA

==_.�
Dr .. Ivo d'Aquino

Adovgado
F Iorianonolís

CONSTRUÇÕES DE MAQUINISMOS COM
PLETOS PARA:

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

o·

GRANDE STOCK PERMANENTE DE:

Maquinas para furar - Caldeirões de Ferro de todos os

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

OTTO BENNACK

FABRICA DE MAQUINAS
FUNDIÇÃO DE FERRO E METAL

o

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 Telegr�. "Ferro"

RECEBE DEPQSITOS

PRBAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
Cle. Avisol'revioôj. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

I
Em'Joinville l
Faça seu ponto no

Café do Manéco+Optí
mo café-bebidas nado

naes e cstranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua du Principe no.

I 97. em frente ao Ho

tel Palacio.

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 da! moles-

tias da Boca.
CONSUL 70RJO:

1?_ua Trajano n: /7
(sobrado)

Tdefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

CINE REX, ás 5,7 e 8,30
horas, um filme de torcidas com

Ken Maynald em Coragem do
sertão.

Trajar bem! ?
-----------------------------

s o'
Confecção

'RENNER'
Trabalha

pela
ERNESTO VAHL

garantida
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

.:;;:: ....

Erico Strecker
-----------------------------

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 7,45 horas, Amôres tra
gicos, com Kay Francis,Ian Hun
ter, Paul Lukas e Sibil Jason.

Comunica ao comercio desta praça c ao do in
terior que acaba de estabelecer-se com casa de
FhZEDAS E ARMARINHO POl� ATACADO

dcs-

Essa bibliotéca, que a Civil
zação Brasileira S.A., estabelecida
á rua Sete de Setembro, 162-
Rio, iniciou, fazia fah nas estan

tes brasileiras; uma bibliotéca de
romances novos, verdadeiros, escri
�os em decalque da vida, e, por
ISSO mesmo, romances que não es

condem a verdade, nem a teme,
Pçlo contrario:uma grande atmos
fera de sinceridade envolve-os a

todos, e lhes dá caracter algo co

rajoso. Não são livros para espio
ritos em formação, ou para aque
les dominados pela timidês ou pela
inconsietencia, mas lucrarão em lê
los aqueles espíritos já formados
que quizerem ter um espetàcu]o
verdadeiro da vida moderna, com
os seus sofrimentos, as suas âncias
a sua desordem.
A Bibli otéca da Mulher Mo

derna compõe -se de romances (1"
vida atual, geralmente estranjeiro-,
o que lhes dá grande interesse:

I
refletem aspéctos de uma vida alllo
diferente da vida brasileira.por is'E()
mesmo digna de ser utilizada como

documento social. 1 raduções rigo
rosamente feitas, assinadas por es

critoies de renome.

Na BIBLIOTECA DA rAU
LHER MODERNA ji estão in
c1uidos livros de valor, que delei
tam, de Iàto, o espirito feminino,
como CIRCULO DE FAMILIA.
de André Mélurois;A ESQUINA
DO PECADO, de Fannier. Hu
rst; e o AIvlOR NA ESCAf\!
DINAVIA, de Maurice Bedel.

••G.OO--------,--.O.,.D-------GO�••e
• ;

(

�.éj

! C r e d i t 10
'

M u t u o P r e li ia I
�
�

"""''''-=:.t;.;;::_.�..:.....���fl'��ü.:.�':L'=, �1.:rii:z:;...�"f7"�" ,�".;:�
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I
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rí

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

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

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

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

-seus prernios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde ern FLORIANOPOUS, á rua VIS ::::ONDE OE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje' mesmo na

CREDITO �VlUTUO PF�EDIAl�
�j�

e,---�---.ee---------�G�$�g.�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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==A GAZETA FLORIANOPOLIS, 15 de Fevereiro de 1937==:

-Nossa Vida Um feixe de impressões Arrecadação
do imposto

de consumoAHIVER5ARI05

Dr. Osvaldo Bulcão Viana

GRE'VE

Transcorreu ontem, a data
aniversaria natalicia do estima
do conterrâneo sr. dr. Osva I do
Bulcão Viana, Juiz Federal Subs
tituto da Secção de Santa Cata
nna.

Alcides Bastos de .flraujo
Festejou, ontem, o seu ani

versario natalicio o sr. Alcides
Bastos de Araujo, oficial de Ga"
binete de Secretaria do lntetior
e Justiça.

Aniversariou-se ontem a exma.

sra, d. Maria das Oôres Povoas
Arantes, virtuosa esposa do nosso

conterrâneo Oavino da Costa
Arantes.

Fez anos ontem o sr. Carlos
Martins, ativo comissário do pa
quete «Carl Hoepcke»,

Passa hoje, o aniversario na

talicio da exma, sra, d. Arlinda
Bastos de Oliveira, viuva do sau

doso conterrâneo José Soares de
Oliveira, comerciante.

pnZEm nH05 H01E

a exma. sra. d. Marieta de
Freitas Cardoso;

a exma. sra. d. Cecí Lobato
Ramos, digna esposa do colega
de imprensa dr. Oscar de Olivei
ra Ramos, alto funciona-io em

Porto Alegre;
o sr. Manoel de Freitas Cal

doso Filho;
o sr, Enéas Gonçalves, íun

cionario federal;
o menino Ataliba Neves, fi

lho do nosso conterrâneo Ataliba
Neves.

5EHTEIHOVA

Está em festas o lar do sr,

Frederico Coelho Pinto, com o

nascimento de um menino que
tomará o nome de Djalma.
OUTROS PARTEm

Viajou ontem, pelo avião da
carreira COf"JDOR, pafll Buenos
Aires, acompanhado de sua exma.

sra., o sr. Jacó Jorge, do alto
comercio desta praça.

rHE6Am UH5

forno Tibor Heller

Acha-se nesta capital, vindo
de Joinvile o nosso colega Tlbor
Hdler I da imprensa carioca
academico de direito.

Martinho de Haro

Procedente do Rio, encontra

se, em Florianopolis, o destaca
do pintor conterrâneo sr. !'v1ar
linho de Haro,

Acha-se nesta capital o sr.

p'rof. Celso Rila, inspetor escolar
(la 2' Circunscrição, com séde
rm Blumenau.

Pedro Sales
Está em FlorianopoJis, o pre

lado conterrâneo sr. Pedro Se
lea, diligente coletor estadual em

Slo Francisco.

UI51TA5

o dr. Wanderl�y aprecia as atitudes
politicas do deput,ado JDsé Mueler
-·Uma aspiração do dr. Bulcão
referencía ao dr. Ulisses

Ontem, domingo foi dia môr
to. Valeu-nos a resérva que nos

fidra de sabado, quando no

«Bubi», o sr. Mauro Ramos que
chagára das Cabeçudas, decla
rou ter visto em ltajaí o depu
tado José" Müller.

De antemão, como antidoto a

intrigalhadas, cabe-nos declarar,
que nutrimos pelo sr. José �Mül
ler especial simpatia. Esse aprê
ço, convem tambm aceentuar,

Dr. Wanderley Junior

mais se firmou dêsde que com

êle nos foi dado viajar de jara
guá a Ítajaí, se bem nos recor

da por ocasião da sua vinda
para a cabéla municipal, que
culminou com o triunfo do sr.

lrineu BornhilUsen, tendo êle José
Müller, apenas com dois verea

dores, jogado COM êles tão ha
bilmente, que acabou por ficar
na mão com o "coringa" da pre
sidencis do conselho municipal. ..

FRANQUEZA

A franqueza cem que durante
o trajéto, o sr. José Müller ex

teriorizou o seu pensamento sobre
a personalidade do sr, Nerêu
Ramos, declarando bravamente
vir dispôsto a combate-lo á "ou
trance'' na politica do seu muni
CIP\O, jogando COOJ todos os ..

dardos, granadas, ou balas ndum-
;

dum" que lhe viessem ás mãos,
mas rendendo-lhe, por outro

lado, a justiça de aponta-lo co
e mo prototipo da honestidade e

como símbolo do civismo barriga
verde, não podia deixa r de im
pressionar-nos agradav. 1meote. co'
mo índice da .elevação cultural
dos nossos homens publicos.

O fáto de, num assôrno de
sinceridade, nos haver declarado
ainda, não ser êle José Mueler
quem tinha razões de queixa do
sr. Nerêu Ramo!1, mas ser este

quem, de sóbra, as linha con

tra si, era tambem uma
: mani-

festação de molde a calar 'em

nosso espirita, como um atesta

do de nem tudo neste mundo
estar perdido ...

PATRIOTISMO
Por último, a atitude corré-

Dr. Silva Melo EHLACE5

Em companhia do sr. dr. Realiza-se, l-oje, ás 16 horas,
Bulcão Viana, esteve hoje em na residencia dos pais da noiva,
Bossa tenda de trabalho, apresen- á rua Tenente Silveira, civil e

ta�do desp�didas, o ilustre facul- religiosamente, o enlace matrimo
tanvo dr. Silva Melo, que duran- nial do sr, Oaví Azevedo doa
te varios �ias foi h�spede da torando em teologia, cum � gen
nossa caplta!. onde fOI alvo das til senhorinha Jení Ribas.
mm .expresslvas demonstrações de O áto religioso realizar-se-á
r spelto e apreço.

.

na Igreja Presbiteriar.a dt!sta ca-

..

Gratos pela nímia gentileza da pital.
VIsita, fa�emos votos porque o O jovem par, após ás ceri
Ir. dr. Silva Melo faça feliz via- monias, viajará para São Paulo,
Jem, onde fixará resídencia.

_ ��:,_v

tissima que assumiu ao passar
por Blumenau, onde encontrou

reunidas as correntes liberais-de
mocratas, para um entendimento
no sentido de enfrentarem o in
tegralismo, insinuando aos srs.

Arão Rabelo, Cuet Hering e

Pedro Feddessen e outros, a

necessidade de prestigiarem o

Governo Estadcal, colocando
acima da politicagem mesquinha
de campanario a deíêsa das ins
tituições,:foi de molde. a refor
çar a nossa bôa impressão

DETROIT, 13 (B:\Od)
Segundo noticias fornecidas

RIO, 13 (Band) - Hou- pela propria empreza Ge
ve sensi vel aumento na ar- neral Motors até a proxima,

com recadação geral do imposto 5a. feira, estará definitiva
de consumo no ano de 1936 mente terminada a gréve ope
sobre o de 1935, isto é, raria, com a volta dos ope-
8,5 I 0(0. ranos ao trabalho.

Hera- Tendo sido de .. . . . . . . Segunda-feira 135 mil ope·
556.430:68'}$800 a arrecada- raios, e quinta-fetra 25 mil,
ção desse imposto, em 1935 estarão nas fabricas dando
contra 603.779:071 $300, e� o ritmo normal da produção.
1936. O Estado de S. Paulo Nos 42 dias de greve, cal
manteve ainda este ano a cuia-se em 40 milhões de

«leaderança- entre os de- do:�res o prejuizo dos ope
mais Estados da União com ranos nos seus salarios, e

234.671 :266$900.
'

160 milhões de dolares da
Por Estados e em ordem companhia na paralização d i

decrescnte a referida arreca- serviço.
dação assim se verificou:

Contada esta historia, o dr. Distrito Federal, .......•..
Wanderley levanta-se, estende-nos 165.047:149$500; Rio Gran- O delegadaa mão e dispõe-se a sair.No aper- de do �ul, 44.100:789$900'
to da despedida, perguntámos á Rio de janeiro. .., : fo i
queima-roupa: 37.259:789$600; Pernambu-

-Qual a sua opinião sobre a I co, 29.190:558$800; Minas

politica geral? Gerais,23.056:631 $200; Baía,
-Não tenho opinião-c-respon- J 5.468:725$300; Santa Ca-

deu. tarina, 9.616:767$000; Para-
-Como a&sim!... E' da nmaio- ná, 9.539:754$100; Paraíba,

rian? 6.069:896$300, Ceará, ...
-Não sei. Estou com o chefe. 5.513 :415$000; Pará, .. .' .•
-Qual chefe? 5.488:823$200; Sergipe, .

-O meu Chefe Nacional ... - 4.208:897$200; Alagoas, .

e saiu como uma séta. 3.666:999$900; Mdranhão, ..
O dr. Wanderley Junior, que 2.829:574$100; Amazonas e

por leu devotamento partidario, Acre, 2.290:518$900; Rio
tenacidade civica e heroismo po- G. do Norte, 1.634:642$300;
litico, bem merece e cognome de EspiritoSanto,1.513:477$900;
nTiradentes do Partido Republi- Mato Grosso,I.143: 143$600;
cano", teria entrado na "ordemn Piuaí, 932:769$000 e Goiaz,
do sr. Plínio Salgado? 576:380$700.

Sendo assim, quando vestirá A maior diferença para 15,070(0 e Paraná, 11,19°10.
o DhabitonL. mais na arrecadação apurou- O aumento de S. Paulo foi
------- -I} se no Amazonas e Acre, de 9,190(0 e o do Distrito
Bebam só com 30,650(0. Em seguida Federal de 6,38010.
Cascati nha vem Piauí, com 30,42010, S. Os Estados de Minas Ge-

Catarlna, 17,41010, Goíaz, rais e Paraiba ofereceram
sempre iguall! 16,350(0, Rio de janeiro, diferença para menos.

r� �
� Hotel G LO R I A �.

desembargador na vaga do
dito.
Dr. Ulisses: Creio. Ou não

[ôsse você meu amigo e eu seu

amIgo ...
Dr. 1Julcão: Não. Não é por

isso. E' porque só assim ficaremos
livres de você no Tribunal Elei
toraL.

INTEGRALISTA?

'0 PACHA'n no "pa
cote"

S. P�ULO, 13(BAND)
A policia continua em diligencia
para apurar o conto do viga
rio de que foi vitima o delegado
de policia cio Paraná na impor
tancia de 3:858$000.

O vigarista, reconhecido pela
vitima na galeria de fotografias
da policia, ainda não foi seguro.
Sabe-se, porém, que se trata do
malandro Joaquim I"arquez da
Silva Filho, vulgo Tatà.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paachoal

Por tudo isto, o natural desejo
de obtermos informes relativos á
pessôa do nobre deputado itajai
ense. O dr. \Vanderley, porém,
não nos deu siquer tempo de que
perguntássemos ao sr. Mauro Ra
mos, se o sr. josé Muc:ler estava
mais gôrdo ou mais magro.E'que,
ainda bem o sr. Mauro não tinha
pronunciado o nome do sr.Mueler,
já o dr . Wanderley, atalhando.nos
dizia:
-Temos, então, no Estado, o

pachá dos politiqueiros. Um dos
"batutas" mais espertos e um dos
que melhor sabem levar a água
ao seu moinho na terra barriga-

LA PORTA)

o MAIS MAGESTOSO EDIflCIO DA CAPITAL E O

UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E

TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS

12 confortaveis apartamentos
ao quartos e 18 banheíros

Dep. José Mueler

verde ...
-Politiqueiro! - observámos,

admirados.
-.E dançador ...-atalhou,para

logo acrescentar-c-E dança con-

forme a música... I-Mas como?I...-inquerimos.
-Dança até, si fôr preciso, I

numa tábua ensaboada...

I-Numa tábua ensaboada?!lI
-E' como lhe conto: sem pe-

rigo de escorregar ...-rematou.
E alteando a voz:

-Aliás, todos sabem, que as

conveniencias proprias, estão para
o Zé Mueler acima de tudo. _

RBATE-BOCA"

A entrada do sr. Ulisses Cos
ta, que foi tomar outra mesa, fez
desviar a palestra. O dr. Wander
ley, aproveitou a entrada do ex- �superintendente e ex-chefe politico

�Irepublicano de joinvile, para re

petir uma historia,que disse lhe ter

sido, poucos momentos antes.con- .

tada por um amigo, relativa a um

Rbate-bôca" amistoso, havido no

I"Rio Brancon entre o dr. Bulcão
Viana e aquele antigo politico
joinvilense, que se teria passado �1 FLORIANOPO.tal como ségue: rfJ L IS
'Dr. Bulcão: Estouja louca � .

Ulísses,porque você se nomeado,�_

End. Tel. "GLORIA"
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