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Mas
tentes

continuam de pé
entre o P.R,P' e

os compromissos exle
dt" situacionismo g úcho

Incldente
RIO, 14 -O sr. Barros Cassal, da Frente Unica. '��������.�������.�.�'

que ultimamente, parecia muito inclinado a, uma aproxi
mação com o sr. Armando de Sales Oliveira, teve ontem,
no salão de leitura de [omais da Carnara, dernnrada con

ferencia com o sr. Cincinato Braga. Ou, melhor, de longe,
.percebla-se que OS!. Cincinato Braga. só se, limitava a

ouvir a argumentaçao ardente do frentista gaucho. Ao pro
posito, observava, um mineiro, discretamente:

-Percebe�se que o CassaI está mostrando a pos
sibilidade da candidatura do Cincinato ...

RIO, 15 -- Chegou ôntem,
aqui, o navio Croix, que trans

porta rara Barcelona, parte ela

tripulação do navio espanhól Ca
bo de Santo Agostinho, ex

pulsa de Buenos Aires.
A policia adotou providencias

RIO, 14 - No campo do P. C., o sr. Vergeiro para impedir o desembarque dos
Cezar tem o papel agitado 'de um «Mercurio-, que veicula

mesmos, o que conseguiu depois
as negociações, E sucede que, agora, no P.RP., está ca- de muita relutancia do cornandan
bendo ao sr. Cezar Vargueiro uma missão de articula- te e oficialidade do Croix, reco

ção do partido. A proposito dizia-se que o sr. Francisco lhendo os tripulentes ao bar do
Alves dos Santos comentava com os seus botões: «Esse navio, onde ficaram vigiados por
jogo de nome ainda vaí causar uma atrapalhada.» agentes.

Os extremistas portaram-se de
modo inconveniente, tentando

agredir os fotografos e r porteres.
Ao anoitecer, depois do jantar, F�i matriculado no Ginásio
os comunistas revoltaram-se, re Catarinense as espemas da Pre
cusando-se a permanecer no bar feitura Munic�pal de Tijucas, após
c dando apoiados em altas vozes rigoroso concurso selétivo, o jo
ao comandante do navio Jean vem Almir José Rosa, pertence
Floret. a Iarnilia humilde alí residente.

Pedido o auxilio da Policia O sr. Pedro Aclriani, adrni-

Especial, esta compareceu, não I nistrador dos negocies tijuguenses,
tendo dificuldades em restabelc:cer num elogavel precedente, resolveu
a calma. conceder, anualmente, a um alu-

No momento da chegada da no pobre. que revelasee complo�

Policia Especial, o comandante "ada apetidões para os estudos!
do navio, em alto$ brados, ccn- vontade e inteligencia, matricula
citava a tripul�ção a que se re- gratuita no Giná,io Catarinense,

S. PAULO, 14 (Band)- Falava-se ha varios dias voltasse no intuito de expulsar p. favorecendo, aSSim, li juventude
que o P.R.P. estava sendo trabalhado por elementos cons- policia. Os policiais, porém. agi- oportunidade de galgar ás pro�

titucionalistas, afim de dar seu .apoio á candidatura do sr. ram com energia, obrigando os fissões liberais, e, talvez, ainda

Armando de Sales Oliveira, na proxima suces�ão presi· amotinados a se acalmarem. favorecer o seu torrão natal com

dencial da Republica. Quando o vapôr se prepara- o brilho da sua inteligencia ou

Apesar de uma das alas do P.R.P. a dos srs. �Iti- va para desatracar o comandan- com a profundeza do seu saber.

no Arantes e Casper Libero não apoiarem essa candlda� te Queiroz, tendo conhecimellto Afim de proceder a' escolha

tura e já terem efetuado declaraçOes a respeit.o, .

sabia�se de que os tripulantes, á hora da dos jovens aptos ao curso se

que a ala do sr. Silvio de Campos, estava mcltnada a partida, hostilizariam as nossas cundario, tirados entre alunos

apoiar integralmente este candidato paulista.. autoridades, chamou a' sua pre- que completaram a ensino público
As negociações processavam-se rapidamente, e o sença o representantes da Char- primario, foi organizada uma co

sr. Silvio de Campos viajava pelo interior do Estado, dan- geurs Reunis, a quem veiu con-,
missão composta dos srs. drs.

do um verdadeíro "toque de reunião» a seus correligio� signado o navIO, e fez-lhe sentri Juiz de Direito e Promotor Pu

narios. que se os tripulantes levassem a I blico da Comarca e O!ltrac; per-

Ao que parece, porém, o sr. Silvio de Campos efe· deito seu intento, mefmo em tel- s:lnalidades de destaque.
,

F�ndas es negociações

S. PAULO, 14 -- Obtivemos hoje, de fonte auto

rizada a informação de que o Partido Republicano Paulis

ta, por íntcrrnedio do �r. Sílvio de Can.�po_s, comu�i�ou. ao
�feneral Flõres da Cunha que a agrernraçao OpOSICIOnista
fie Sãu Paulo deu por terminados os entendimentos que
Vlaham sendo efetuados em torno da candidatura do sr.

Armando de Sales, não havendo mais possibilidade dos

perrepistas virem a apoiar o nome do ex-governador do S.

Paulo para a presidencia da Republica,
Sabemos ainda que continuam de pé os compromis

sos existentes entre o P.R.P. e o situacionismo do Rio
Grande do Sul, os quais, como se sabe, consistem na obri

gatoriedade do general Flôres da Cunha e do sr. Sílvio
de Campos se consultarem mutuamente, antes de adota
rem qualquer deliberação em relação ao problema da su

cessão presidencial da Republíca,

F!"'entistas gaúchos no Rio

RIO, 14 - Encontram-se nesta capital os dois lide
res da Frente Unica na Assembléia do Rio Grande do

Sul. O sr. Schneider havia chegado ha três dias. ° sr,

Adroaldo Costejdesembarcou ontem. Este último esteve on

tem na Camara, palestrando com os srs. Borges de Me
deiros e Batista Luzardo. Entretanto nenhuma conferencia

politica se realizou. Mas, ao �ue parece,· os dois li�er:s
da Frente Unica na Assembleia do Estado vêm em rmssao

politica, que realmente se prende á iniciativa do sr. Os
valdo Aranha.

Mais um?

A conTusão entre
. M"ercurios"

dois

o resurgime'lto das oligarquias

PORTO ALEGRE, 14 (Band) - Ouvido pela re

portagem da cidade de Santa Luiza, o g�neral Góes Mon
teiro fez as seguintes declarações rel�ttvarnente .a.s fun

�ões do Exercito quanto aos desentendimentos políticos.
«Hei de bate-me sempre por todos os meios pela

grandeza do Exercito. ° Exercito não é entidade partida
ria para entrar nas lutas e competições das facções dos

homens, pelas posições de rr:�ndo... . _
.

O general Góes Monteiro entende ainda que nao

existe mais o espirita revolucionaria de 1930, tendendo a

_ resurgir as oliguarquias.,

Negociações falidas

tuou algumas exigencías de compensação, entre as quais
figurava a entrega do governo de S. Paulo, se não ao

P.R.P. ao menos a um candidato de sua indicação.
Não podendo chegar a bom termo tal solicitação,

o sr. Sílvio de Campos teria comunicado ao gal. Flôres
da Cunha que estavam terminados os entendimentos em

torno da candidatura Armando de Sales Oliveira, não
mais havendo possibilidade do P.R.P.q vir a apoía-lo. I RIO. 14 (Band) - O nome do sr. Afonso Per a

ilor., que, como noticiamos ontem surgiu nestes últimos
dias como candidato de Minas á sucessão presidencia',
conta com a símpatia do governador Benedito Valadares.

Carlos Pacheco e Silva, Adalberto Bueno Neto, conde
Rodolfo Crespi e outras pessõas gradas.

O cap. [urací Magalhães permaneceu na resu. n.cía
do prefeito da capital de S. Paulo até ás 23 horas.

Sírnpatico ao Sí. Ben 3)dito

Mai� urn banquete

Conferencia ·telegrdfi{"!·� j

.

RIO, 14 (Band) -- Noticia-se que o sr, OSVél do
Aranha, do Palacio lIa Catete, conferenciou teleg�3i:na
mente com o general Flôres da Cunha, durante longo
tempo.

S. PAULO, 14 (Band) - o prefeito desta capital,
sr. Fabio Prado, ofereceu ontem, á noite, em sua residen
cia, um jantar intimo em homenagem ao governador Ju
rací Magalhães e senhora, atualmente nesta capital.

Tomaram parte no aludído jantar, entre outros, o

sr. Armando de Sales Oliveira e senhora, deputado Hen
rique Baíma. srs. Cantidío de Moura ':ampos, Antonio

A
Sem qualsque llgações polltlcaa.

.JAIRO CALLio..DO

A VOZOO POVO

Proprietario e Diretor Responsav
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BandeiraGrave
A policia toma energica�
prDvid�nc'ias contra a tliai
pulação do navio "Craix"

o distinto educador conterra

nco sr. prof. Alcebiades da Cos- Regressou ôntern de Ban:eiros
ta Frueira ideou,-conforme já a 3a. Cia. (QuaJh'�) do 14 B.

noticiamos em outra edição des- C., onde se achava acamp ela,
te diario- o empreendimento de sob o comando do sr, 1. 1 te.

alta expressão civica, como seja Silvio Pinto da Luz, distinto ofi

ra, empregaria todos os meios a ereção de um monumento á cial do Exercito.

para impedir esses atas, empre- Bandeira, que servirá, para nos
Ainda ôntem o sr. Tte. Cel.

gando a violencia em caso neces- dias de comemorações oficiais, Alexandrino Gaia, digno coman

sano. hastear, condignamente o pavilhão dante daquela unidade, acompa-
A's 24 horas e meia o Croix Nacional. ihado dos srs, capitães O'impi»

levantou ferros. Ontem o digno coestaduano, Mourãn FIlho e Orlando r:."
A fortaleza de Santa Cruz, em que devota ascendrado cúlto á gem estivera :l em visita ao acsrn

face do ocorrido, r�or solicitação Bandeira do Brasil, avistou-se.em pam��1to, n.ostrando-se b .m i."
da po licia, tomou providencias em Pôlacio, com o dr. Nerêll Ra- preSSl;)nado� por tudo quanto L

relação a' saida do navio na I mos, governador do Estado, ex.
vetam ocasião de O?Seivar.

barra. pon.do, com minunci�s, a �ua I Entrarã,o?s .candldatos (la 3a.
.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii realizacão, no que fOI atendido em ex�me3 finais, sendo p:ovavel
UM GE'STO porS. Excia., que além do mais, qu�? Juramen.to a �a?deJra sr)

acoiheu com visivel simpatia Essa verifique d0r.mn�o p:oxlmo, com

oatriotica idaa. toda 11 solemdade, ato que se re�
,

Dessarte, talvez) para o VIn-
vestirá de um cunho social.

douro 19 de novembro.-o dia
designado oficialmente para ho
menagear, em publico, o simbolo
da Patria, - já eréto o monu

mento a Bandeira Nacional pos
sa ter um hasteamer.to digno do
arnôr f' do culto, que os ca.a

rine'1ses lhe devotam. 1vt"'

[acRolou O auto I

Grava es�anm
daio

que merece ser

imitado

RIO, IS-Um fMo gravissi-'
mo acaba de ser levado ao C�,

nheci ento da policia politica.
1 , •

ar-se ele uma serre ce

ÇÕêS contra Sonia Veiga,
tôrno da libertação de el -

. entos extremistas, que �s�ã<J S J"

do proc"'ssados pelo Tribunal ('la
\'�ional.

Sania Veiga, é acusada (e·
proceder á soltura de comunistas
mediante vultosas importancia",
contando para issa com a prote
çãu dê cavalheiros de sua�

relaçõ�s, que exercem grande in
------------- fluencia f,colitica.F r�9 i ra Segundo apuramos, o

.

preço

f� 1\1! 'Ia ,..I dos serviços é estipulado çalrcWiieCI�a cinco e 6n:oerta contos, cOflfor-
GARlBALDI, IS-Faleceu, m� õ seu grau de culpabllldad,�.

hoje, ne,;ta cidade, madre Justioas Sortia V,-;sa f')! Cham'l�à á

superiora da Congregaçã.J da policiíi EcandJ " ') 1 'torid \d .... " 1-

Irmãs de São José. tadas sobre C,) r. t, .lo se ?" 5,1-

O de5�nlace, que foi inespe- ra, tendo apree ...f,..I", �,,·;-;:s ':: ,,�

rado, causou franca consternação, prometoras dos intermf'.Jlarios para
no seio da população local. Sonia,

RIO, 15 -O SI. Castor Pe

res, quando dirigia un automo·

vcl na serra do 1Vlar, caIU num

pricipicío de cento e cinco'!nta
metros de altura. O automovel
ficou completamente espatifado,
reôultando sairem ferida� seis pes
sôas.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Os portuguêses
querem aprend&r a urga ..

niz�çãD �rl!a Estado d�
�ã� �aulo

LISBOA, 15 -'A revista "Seara" publica um artigo de
fundo, sob o titulo de «A lição de São Paulo e o ultramar por
tlJ!!.ê�" •

'"

Nt sse artigo, o autor e.tuda e examina cuidadoramente aS

possibilidades ele São Paulo, elogiando a orgenizaç+o cientifica da
sua economia.

Sugere a ida de ténicos portuguêse" afim de aprenderem
nessa organização os elementos de construção a serem empregados
no ultramar português,

Termina o artigo
�ão Paulo crie um fundo
proposta.

Em têrne do consorcio
Da Serlihora Simpson

PAKIS, 14 (Band)-Ao que
se noticia nesta capital, a sra.

\Nally Simpson, irá fazer a escolha
di! sua toílette de noiva numa

coleção riquissima reunida por um

celebre costureiro parisiense.
Nada menos de 4 dezenas de

vestidos, serão cortados especial
mente para a sra. Simpson, deven
do ser remetidos á mesma para
exame.

PARIS, 14 (Band)-Devido
ter posto em prática com cuidado
um regime de alimentação espe
cial, a noiva do duque de Wind
sor, recuperou as 1 I libras de
peso que perdêra, por motivo das
fortes emoções _porque passou
quando da abdicação de Eduardo
VIII.

PARIS, 14 (Band)-A opi
nião das pessôas que privam na

intimidade da sra. Simpson é a

de que constituirá um grande pro
blema neste momento a escolha
do vestido que a noiva usará no

cerimonial do enlace.
Os desejos da sra. Simpson são

de evitar vestes que possam pa
recer extravagantes, permitindo-se
apenas a um ensernble de crepe
da China com adornos de peças
e um chapéu de palha de abas

largas de côr azul.

LONDRES, 14 (Band)-As
noticias trazidas a público do pa
lacio de Buckinghaill dizem que
o ex-rei Eduardo VIII reiterou á

princesa real Mary sua disposição
dt:' contrair matrimonio com a sra.

Simpson.
As mesmas informações adian

tam que o ex-príncipe de Galles
comunicou á sua irmã o seu de
seio de não regressar á Inglaterra
durante alguns anos, possivelmente
até 1940, não oficialmente.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 8 horas,
Rosa do rancho, com Gladys
Swarthout, John Boies e Charles
Bickford.
CINE ROYAL, ás 8 horas,

Perdida na rfletropoJe, com

Jane Whithers, Pinky Tomlim,
Rita Cansino e Jane Darwell.

CINE ODEON, o lider, foca ..

liz.;, ás 7,45 homs. Amôres ira

gi::0S, com Kay Francis,lan Hun
lçf, Paul Lukas e Sibil Jason.

"7 8 O"
E' o número do telefone da

2

CCNSTRUTORA "ENDECS"

Rua Tiradentes N. 52:-Procurem

IGINASIO MUNICIPAL DE ITAJAI'

Sob a presidencia do pro
fessor Luiz Trindade, diretor
do Departamento de Educa.
ção do Estado, reuniram-se,
ôntem, os inspetores escola
res.

A' reunião, que teve inicio
ás 9 horas, proseguindo-se
até ás 17 horas, comparece
ram os inspetores de ensino,
na quasi sua totalidade.
Ninguem desconhece de

certo que o 1l0SSO Estado
.. _ L_

mercê dos esforços dos que

di d G' 'M
..

I d Ital
, dirigem a instrução popular,

pre 10 O InaSIO unlClpa e aja. desfruta lagar saliente -na

Federação, justo orgulho pa-
Justissimo anceio da popula- ra nós, catarinenses, que em

ção itajaíense, a nova - casa edu- matéria de educação escolar
cativa de CUrSl) secundaria trará podêrnos afirmar que c�ms,eincomensuraveis beneficios á ju- guimos o que muitos

-

outros
ventude daquela prospera comuna Estados, com maiores ren-
barr.ga-verde, das, ainda não alcançaram,

Dedicando especial atenção á A refórma porque passou
instrução primaria e secundaria O aparêlho educacional do
o sr. Irineu Bornhausen dá um Estado, não sómente am
testemunho robusto de patrio- pliou os programas dos cur
tismo, alinnando-se, tambem, co- sos primário e secundaria,
mo sagás administrador. oferecendo, dess'arte, á nos

�V!!iiiI...iiiiiiiio�liiiiiiiieiiiiiiiiniiiiiiiiiiiit�Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiii- sa juventude, oportunidadeln -

de obter mais sólida cultu-

eend Ia ra, como, tambem, deu aos

funcionarios destinados a
missão de educar, garantiasLONDRES, t 5 - Telegra-' maiores dentro das quaisfam de Cantung, dizendo que póssam gozar do confôrto que

prosseguem ativamente os traba- bem o merécem e necessi
lhos de remoção dos escombros do tamo
teatro maidchú, que foi preso. Na reunião de õntern, que
recentemente, de terrivel incendio. se realizou no Departamento.ReceIa-se que o total de viti- de Educação, foram estada-
mas seja superior a oitocentas. dos e discutidos os seguiu-

tcs assuntos, que se pren-'
dem exclusivamente ás di

Bebidas Nacionais e Extran- retrizes a serem tomadas.
geras só NO dentro da retórma de ensino
OAFE' .JAVA porque passou o nosso apa-

Praça 15 de Novembro relho educacional:
Antonio Paschoal a) frequencia de professo-

res e alunos;
b) instruções a serem da

das, na fórma da lei, aos

delegados escolares.
Hoje, ás 15 horas, prosse

guirão os trabalhos.

dos inspeto
res escolares

sugerindo que a colonia portuguêsa de

especial para um boba de estudos dessa
Perspetíva do magnlftco

comparecer á cerimonie daquela
Ordem na Capela de S. Jorge no

Castelo de Windsor.
Eduardo V III ainda não res

pondeu o convite que lhe foi for
mulado, admitindo-se que quando
o fizer dirá que sente não poder
comparecer .

.........iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·
Na r�ça ou Deserção de
na cidade LeglonariosEm toda a parte se encontram

motivos para alegrias e tristezas.
Felizes os que se conformam

com apropria situação, seja na

roça ou na cidade. Ha pessôas,
entretanto, que nunca estão satis
feitas e querem sempre estar
onde não estão. Se na cidade,
desejam estar na roça; se na !o·
ça, querem estar na cid�e. Não
devem esquecer, os que vivem no

interior, as vantagens e facilidades
que usufruem nos meios tranqui
los.

Nas cidades movimentadas des

pendeu-se mais energia nervosa.

Os ruidos, os perigos das ruas,

o lufa-lu-fa esgotam e irritam,
sobretudo as pessoas que traba
lham sem descanço nem metodo.

Para combater as despressões
nervosas, a perda de fosfato, a

falta de disposição para o traba
lho fisico e mental, recomenda-se
um medicamento Iosíorico. Dentre
os mais aconselhados destaca-se

MOSCOU, 15 -Foi oficialmente comunicado que Litvi
o Tonosíatan da Casa Baier, noHo retirou 'se das funções de cornissario do povo para as Rela-
que vem sendo largamente empre-

ções Exteriores, por questões de saude sendo substituido pelo lu-
gado em adultos e em creanças,

gar tenente Krestinski. Krestinski recebeu ôntem o embaixador
com os melhores resultados.
������oo������ dos Estados Unidos em Moscou, sr. Davies, com quem manteve

� � demorada conferencia. Krestinski, manifestou o desejo de que os

� Romeu
e

Delayte � Estados Unidos se resolvessem a dissolver as organizações trotz-

� Senhora � kystas, que se esforçam por perturbar aS bôas relações entre ambas
� participam aos parentes � as nações.
� e pessõas de suas rela- � _o�

� ções que sua filha DIVA � MOSCOU, 15 O consul geral de Chabarowsk foi
� contratou casarnemo com � chamado a Moscou, afim de informar o governo soviético da
� o sr. Carlos Moritz. � situação na Mandchuria, falando-se que esse representante não

� � voltará áquele pôsto.

� �������, �
� M DIVA � � Sublevou-se um
'ftJ e h �
� � CARLOS � �
•

��, apresentam-se �:&r.$l� BERLJM, 15- O correspondentt' em Varsovia do "Ber-
� noivos � liner Montag" informa que fonte esp�cial an:,mcia a sublevação
�F I' 14 "" 3 7 �1 de um regimento do exercito vermelho da guarnição de Charkow.
riil po IS. . 1.:;( '"

ii �. Duas centurias dêsse regimento de cavalaria teriam se revoltado
���r�r�n� I

no dia IOdo ::orrente, matando os comissarios po!iticos adjuntos.
Trêse minei.n Em I�onsequencia foram enviadas tropas da G. P. U., contra o

quartel dos revoltados. Estes teriam feito barricadas. O sitio
ros sDterra- durou dois dias sem resultado algum, resolvendo as tropas da

d G. P. U., minar o quartel. Na cidade de Charkow houve for-as midavel explosão, na direção ao quartel, não se conhecendo de-
MELBOURNE, 15 A talhes em vista das providencias tomadas pelas autoridade� locais.

Âgencia Reuter inferma que trêse A sorte dos amotinados é até a�ora desconhecida, supondo-se
mineir )s ficaram soterrados. em que tenham sido aniquilados totalmente. O correspondente assi
consequencia das explosõe!! nas nala o fá to como sinal da critica situação da Ukrania, onde a

minas Wonangatta. Diversas tur- população se mostra desesp'erada por causa da colheita de ce

rnas de trahalhadores esforçam-se reais. Não se extranha, portanto, que aumentem os casos de
para desentulhar as galerias. tentativa; de fuga par3 a Polonia. A fronteira está sendo vigia-

Como os mineíro� não dêm dissima, tendo sido ordenado as tropas soviéticas que disparem
sinál de vida, ha poucas esperan' contra qualquer pesflôa que tente passar a flOllteira para que o

ças de salva-los. fáto não transpire fóra do país.

A Gazeta
Desportiva

Redator:Acloll de Vasconcelol

Treino do Iris

O Iris F. C., na tarde de
hoje realizará rigoroso treino,
para o qual, por nosso interme
dio, estão convocados todos os

amadores inacritos, pois o Iris
cogita de realizar jogos amisto
so com o CIP, de ltajaí, e o

PAISANDU', de Brusque tal
vez ainda no corrente mês.

S. PAULO, 14 (BAND)
Para inicio da temporada inter
nacional de futebol do corrente

ano lestão sendo tratadas com

grande interesse as negociações
para a vinda ao Brasil, Argen
tina e Uruguaí do quadro cam

peão da Hungria, que vem de
fazer grande sucesso em recente:

excursão em Portugal. Trata-se
do Hungria, que venceu o cam

peonato hungaro.
O treinador dêsse clube é o

famoso Schaffer, que foi o maior
centro-avante hungaro de todos
os tempos.

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

Churrasco
ao presidente
PETROPOLIS, 15 - Rea

lizou-se, êntem, em Petropolis, o

churrasco oferecido pelo general
Valdomiro Lima ao presidente
Getulio Vargas.

Comperecerem á festa os srs;

Osvaldo Aranha, Souza Costa,.
general Eurico Dutra, Odilo ...

Braga, grande numero de oficiais
do Exercito e deputados.

Depois do churrasco, que de
correu em pura cordialidàde, os

ministros Souza Costa e Osvaldo
Aranha acompanharam o presi
dente da Republica até ao Pa
lacio Rio Negro, tJemorando.se
com êle em longa conferencia.
Depois, os dois titulares segull.lm
para Teresopolis.

S. PAULO, 14 (BAND)-
Informam de Londres que Max
Baer, ex-campeão mundial, en

Ílentará em Harrongay, a 6 de
maio, o vencedor da peleja que
se realizará no dia 15 de março,
entre Ben Ford, atual detentor
do titulo de campeão de pesos·
pesados da Inglaterra. e Tomy
Farn.

S. PAULO, 14 (BAND)
A Diretoria da Liga Paulista de
FuteboJ, em sua última reunião,
resolveu hom�(lagear os jogado
res "speakers" e cronistas que,
era Buenos Aires, participaram
do 120. Campeonato Sul-Ame
ricano de Futebol, promovendo
uma sessão solene na oroxima
terça-feira, dia 16, ás 2 f horas,
na séde da mp.sma entidade.

Dando curso ao plano de instru- proprio, dispondo de modelares

ção escolar estabelecido pelo go- instalações.
vemo Nerêu Ramos, o prefeito Embora, êsse fáto por si só

municipal de ltajaí sr. lrmeu Bor- fosse o bastante para assinalar a

nhausen, no que concerne a sua marcada colaboração com o pla
jurisdição, vem, eficientemente, no governamental, outros ainda,
cooperando na realização dessa como a recente criação de nove

extraordínaria e meritória obra escolas municipais, patenteam me

educativa. recidamente, a excelencia da ges-

Assim, foi fundado, no ano tão do atual dirigente de ltajaí;
anterior, um gina'io mantido pelo o seu devotamento a educação
municipio, e, que, dentro em popular, e a largueza de visão e

breve, terá um magnifico prédio tino administrativos.

Bebam só

Cascatinha
sempre igual I I

Livra prai.
bído

ORAN, 15 -Os gendarmes
efetuaram quinze prisões i.entre os

membros de um bando de arabes

que, por .100 fracos, facilitavam
aos legionarics meios de deser
tar.

Vários desertores, antigos sol
dados da Legião Esllaajeira, fo
ram tambem detidos pelos gen-
darmes,

Foram os soldados que puse
ram a policia francêsa na pista
do bando de árabes.

BERLIM, 15 -O chefe de
Policia proibiu a circulação em

bdo o territorio nacional do li
vro Ossetzki, «cidadão do mundo,»
da autoria de Bei'told Jocob, ha
pou<:o publicado em Paris;

Litvinoff afastado do
Ministeri,Q do

Exterior

regimento
Russo

do Exercito

... ,.,
,�, .. '.

� .. �--
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FI'll·aes em,·
Blurnenau - ..Joinville - São Francisco Laguna _9'gee
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Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul
. �

Seoção de Secção de Secç�o de �
FAZENDAS: �

Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara terno. FERRAGENS: MACHINAS: ,�
Morins e Algodões Machinas de neneiícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: é' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oínho etc.
Lnha para coser e sergír Porões e Camas f ocornoveis, Motores de esplosão, iVlotmes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jafhe- electricos
)abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlss'ícs: 1-,:0' I �',.,\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona I

t:Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes �"
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FOhD P .ças, ��ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

Deposítarios 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�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite Fv1aria' -� Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�PAVAVAVD'.à����FW���������VaV.á..q�!�Nl:

I

,:���U�_.. �- ..

-..;. -�.:._. J
.."" ..r;&-._·�"Jjd���.

�OG.GeG." * O••OG•••�O :. Rua Trajano, 2 Msob.)
D

W
• \

Fone 1325-Ater.de cha-

! Companhia "Aliança da Bahía"i I
'?mados para o interior, I

j

G G I
e FUNDADA EM 1870 � Dr, Aderbal R.

• O da Silva
� Seguros Terrestres e Maritlmos • J\dvogado
• • Rua Cons. Mafra,.1 O (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"J Brasil : II L Fones 1631 p.

1290_1• CAPITAL RALIZADO 9.000:001J$OOO
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935J 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

�.

4.280:552$970

�••o.------.------

fftentoe bem I
•

A •
Õ •

I Agencia Moderna de Pu- .,

blicações, com séde em São Paulo;
fi

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•
Federal e possue a carta patente n. 112 •

lorlalol proprlol, Ir.. vezel
por lamana, todal ai segun·
daI, iarqal a laxtal·'elral,

Formídaveís
-:
I
" Extração com globol dI crlllai.

A i, t SI�. I
.

r14i!:l dlu.... honastldada, pOil, OI lor·

telCil ilü· pr88tncladol palo povo.

____.__-----,-- .•--- --- -

"

Ap,entel! SubuAgentea eJ Reguladore. de Avarlallem �todol OI Estadol IC:o Bralll, no Uruguai anal prln'cfpa'íl praçal eltrangelral.

A,gentes em Florlanopcl is:

Campos Lobo & Cía.

•

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

•

/e I ra tem seu escrip-
I

tó. ia de advogada á rua I
Vis xince de Ouro Preto

RESIDENCIA- Rua Este-

'Lves Junior N. 26 Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas: •TELEF. 1.131

das 13 ás 16 horu3

O·
."'........ Pela manhã:

eseJa concertar o
com hora marcada.

seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13{
sr. Bouzon, á rua Padre 1 elelone, 1595
Miguelinho, que será plena- _I _

mente satisfeíto.

Indica:

! Dr. Ricardo I
Gottsmnnn

Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Especiallsia em�' cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do •

enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO-·-Rua Tra
ano N. H,� das 1 O ás 1 2 e

.

das 1 5 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

1 n. 70. - Phoi.e- 1277.-

I Cai)'. 1 Postal, 110. 1
I Dr. f'S'dro da MOLira Ferro I
I

Advogado
RUd Trajano, n' 1 sobra lia

I Telephone n' 1548 I

Dr. Art ur Perita
e Oltvera

Clínlc� médIca de erlan
ças e adu;�os

LABOl1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente
-

das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto /1' 13

fONE-159S

R� iJêncÍa: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
E3c)abaid

CLINICA GERAL

•

I
"
O

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFKO ALL/AAÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes em BR'umenau e Lages

:_.= Dr. Renato=
==Barbosa===

ReliA

,ADVOGADO

Médicos

Rua 15 de Novembro n. 70
BLUlViENAUI

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO·
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

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

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

rosto e de mesa. \,
Confecção de camisas, calças, etc. \

Linhas para bordar. IRoupões de banho "

(Melhores que
o
03 estranjeiros) li'FUNDIÇÃO: - �jINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e industriais)
-moinhos de fubá, �� 1S, businas
para carroças, chap. <;� 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB I ,i' ��O
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIA! _iS

Arnaldo f\llara"'lhão
RUA JOÃO PINTO -ANDAR N_ 5 TERERO

LOJAS

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospttal

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _, Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



f
.�

.. 1
1

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

pto Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

I'.,,�,,'f." Deposltarto - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
.

I
'�IMAFRA, 21.

E N-O E O S
il�'�������

OOOOGo••e.O.�I••�e••••DO\
� "
� D

•

�� entes alvos :� g, u•
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: Halito agradavel :
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e so com -
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• I)

I Subiol :
• •
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� o�
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� G
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I Bal1l Mira-mar I !,.•.. a vossa !.DE WILLV KATZWINKEL:: :

I Frios, docês, conservas e todo o gênerojde be- '.

P 5
@

bidas nacionais e estranjeiras. II."" A TA I.'Centro de atração puramente familiar. � w
� i � G •

� U'
e •
G�e.o.o.o••••o.aeo••e•••

A GAzEl A -FlorianopoJls - i 937
--

I
I Dr.
I

Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

,

ESPinhas-Em in enS
'J';

�������G

�FABRICP,NTES DAS AFA-
MADftS MARCAS DE �ASSUCAR:

�<;

"Maravilha"
�REFINADO- FIL fRADO- \

BRANCO E �"Moreno" �SOMENOS REFINADO+ IL-

I
o MELHOR

TRAOO APERITIVO
TONICO

--.�-- ESTOMACAL

Cervejas! Cervejas! CHARUTOS?
Cons. Mafra, 33
Fone_: 1.191 Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baia.

Vendese 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

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMa. I:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

L,

o-

i Espelh
�
O

"-""I�

os
Só os Iabrie adas em joinvílle pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Tabela para construções a praso; I

(Depois que receber a chave)
, I

II 1 casa de 5:000$000 43$750
1 8:000$000 70$000

I
» »

1 » « 10:000$000 87$500
1 » » 12:000$000 105$00:)
1 » }) 1 j:OOO$OOO 131$250
1 » » 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer Ioga r que deseje o pres

tamista, desde que, sI contrato esteja em riia com os pagô.- Imenlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e Iiscali- Izados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo teiefo-

I
na num. 780.

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

Casa de Dlve.sões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo governo do Estado.
Não deixem de ir ao li ispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, coníõrto, honetis
dade e ambiente seleto o que muito lhe agraoarã

F'ILIAL

::�e�o Hotel Central
fí@.ª'f�

COSINHA DE I a. ORDEM

I

INDUSTRIAS:

Coqueiros
Municipio São José

ESCRIPTOHIO:

Florianopolis
C. Postal, 118

I Teteph 1.637 ITalegram : - "CGQUEIROS"
--_ -----

Indo a JOINVILLE

'<C:/'�
sob a orientação

""'�
do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

r��r�:�:��
Rua .Vlsconde de Taunay n. 185 FONE. 684

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA - Florlanopolis, 16-2 - 1937

•••••••••••••••••••••••e

: A Companhia Editora Nacional :
I) LANÇARA' NUM VOLUME DA •
• Serie Brasllrana e
• o
., Santa Catarina e
� - - - -- .

I A Conquista .. A Colonísação :
«I

A Evolução O
$I TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA •

': ;Um livro de Osvaldo R. Cabral.:
:. POR ESTES DIAS Em todas as Llvrarias :I
�_•••••�.e�••���•• IG.�o.e

Instituto Nacional de
Previdencia

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 d-:: 1934, todo aque
le que tiver a1,!t!lentado os seus vencimentos, está obrigado
a aumént;r

-

0- valor do seu peculio, nos termos do IirtO• 12
do mesmo decreto que abaixo se transcreve:

Ano, 12-A inscrição obrigatoria, observado
o disposto do artO• 30. será feita pua 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 :b 6:000$000 10:000$000
6:00IJ$000 " 1 G:OO$OOOO 15 :000$000

: 0:000$000 li> 20:000$000 20:000$000
20:000$000 :b 30:000$000 25:000$000
30:000$000 li> 30:000$000

Outrosim. cientifico que fica estabelecido o prazo
de 60 dias a contar da presente data para que os SISo lun
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.

16 do decreto acima citado.

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

(a.) M4RIO LACOMBE
Escriturario

CONSl RUÇOES DE MAQUINISMOS COM
PLETOS PARA:

Feculerias - 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 -- 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
---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"

--- .. __ .... '-_ ...... -_.:...- .. :--.� -�,_"..,. "-', .... 5

Quando uma criancinha de'
peito chora é porque alguma cau

sa a está incomodando. Convém
verificar se as roupinhas estão

muito apertada l; mudá-Ia de pc
sição no berço; virá-la de costas

na palma das mãos, colocando a

cabeça um pouco mais baix.i que
o resto do corpo durante ú!g 'ns

segundos, afim de que e1ir,li "m

pela bôca 03 gazes que porvcutu
ra se achem acumulados em LC
masia no estômago.dar-lhe algu.nas
colherinhas de agua fervida,porque

:.i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� as criancinhas de peito sentem

ALUGA-SE a casa da C I b d R t
muita sêde nos dias de íórte C"l('f,

rua Esteves Junior TI. U e e e g a a SI Muitas vezes choram de sêde e as

179 com muitos quartos no mãis pensam que é de fome, dao-
andar terreo e no posterior,

- do-lhes de mamar fóra de horas.
com ótima instalação de ban- " A I d O Luz A agua filtrada ou fervida deve
heiro e porão habitavel.Tra- " ser dada ás colheradas.
tar no Banco Agrícola. Para evitar as perturbações

1 gastro-intestinais, comuns no verão,
Programa da regata interna é indispeneavel cuidar bem do
á realizar-se no dia 28 do 'leite. Como é sabido, ele Se altera,
corrente ás B horas com muita Iacilidade.causando tais

desarranjos. Nestas ocasiões, con

I' PAREO-Homenagem Ten. José Bienhachwski. vém submeter as crianças a uma

Extra--I.OOO mts. Yoles a 4 remos. criteriosa dieta alimentar, que não

ultrapasse de 12 horas. Duranle
2' PAREO-Homenagem Dr. Osvaldo Bulcão Viana. êsse tempo, e mesmo depois, ad-

Principiantes-I.OOO mts. Yoles a 4 remos. ministram-se-lhe papas com casei-
nato de calcio e, sobretudo, o3' PAREO-Homenagem Snr. Thyco Brahe Fernandes.
Eldoformio da Casa Bayer, quePrincipientes-c-I .000 mts. Canóes.
combate a diarréa, rev stindo.prc-

4' PAREO-Homenagem Snr. A. Acioli de Vasconcelos. tetoramente, as mucosas intestmais,
Classe Aberta-I.OOO rnts. Yoles a 2 remos. Na estação quente do ano as mãis

precisam.pois, redobrar de atenção
5' PAREO-Saudade do inicio do remo barriga- com os alimentos dos filhos, tendo

verde. Dedicado ao Exmo. Snr. Prefeito Municipal. 1.000 mts.- sempre em casa um tubo ele com
Canôas a remos de pá, sendo permitido no maximo 4 remos. prirnidos de Eldoformio da Casa

Qualquer pessôa estranha ao Clube poderá tomar parte, Bayer.
neste pareo, bastando para tal, fazer suas inscrições até o dia 25 do ----------
corrente (3 dias antes da regata) na séde social com o Snr. Alfredo i rrad ia9ao d e
Espíndola, que se acha diariamente das 8 as 12 e das 14 ás 1 7 ROma
horas, á disposição dos interessados. A Estação de Roma 2. RO.

onda C. m. 31,13-k..:. 9635, ir-6' PAREO-Homenagem ao [)r. Ac..lerbal Ramos da Silva, radiará hoje, ás 20,20 horas', oM.D. Presidente de Honra. Novissimos-1.000 mts, Yoles a 4
seguinte:

Anúncio em italiano, espa-
7' PAREO-Honra Liga Nautica de Santa Catari- nhól e português,

na. Classe aberta-2.000 mts. Outt-Riggers a 4 remos. Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão do Teatro Alla

Scala de Milão, de um áto de
ópera lirica.

Maestro Bruno Barilli: -lldt
brando Pizzetti: perfil musical
com execusão de músicas pizzet
nanas.

Noticiaria em espanhól r! POI
tuguês.

Marcha Real e Giovinezza.

FORD

Adovgado
Florianopol is

Dr. Ivo d'Aquinobarata 1930 ótima vende
se á -dinheiro.
Informações na portaria do

Hotel Gloria,

___c __

Comunica ao comercio desta praça e ao do in
terior que acaba de estabelecer-se com casa de
FAZEDAS E ARMARINHO POR ATACADO

á rua Conselheiro Mafra 56, onde espera ser des
tinguido com a sua honrosa visita.

Florianopolis, 15 de Fevereiro de 1937.

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.
.

Procure Sergio Araújo: Iprovisoriamente R. Frei Caneca 74

Erico Strecker
-----------------_--

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

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agricola.

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

PABAt"ma 05

SEGUINTES JUROS:

Cle Limitada 5'1. ala.
CIC. Avísol'revíoô-j. ala.
Prazo Fixo S·l. ala.

remos.

FLORIANOPOLlS, Fevereiro de 1937.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Thico B. Fernandes
Diretor de. Regatas

Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica gel ai e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sísternas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL TOR/O:

1?_ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

II PARA HEMORROIDAS
-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Minervina"
Vende-se nas bôas Farmácias

E' um produto dos LABORATORIOS uMINANCORA" - ]oinvil1e

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

s o'

ConfecçãD

'RENNER'
Trabalha

pela
ERNESTO VAHL

gara'ntida
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

I
Em'Joinville l
Faça seu ponto no

Café do Manécu+'Optí
mo café-bebidas nado

naes e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Jockey Club Florianopolls
O mais elagante centro de diversões Iarní-

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

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho

tel Palacio.

. \,
..

Criancinllil 3

que ch@r��'"�

(Regras de utilidade
para as rnãts)

_.

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

I rrnandade Benefl"
cente de N. S. do
Rosario e S. Be..

nedito

Em sessão realizada a 3 t de
[aneiro último foi empossada a

nossa Administração da Irman
dade Beneficente de N. S. Jo
Rosario e S. Benedito, aSSIm

constituida:
[uiz de N. S. do Rosario

Jeronimo Emiliano de Lima, ree

leito; juiz de S. Benedito-J) -

II

Crisostomo Paiva, reeleito; 11.
secretario-Antonio Agenor Pe
reira, reeleito; 20. dito - João
Capistrano reeleito; tesoureiro
José Fernandes 'Neves, reeleito;
procurador da Irmandade - Tl
rnotêo jr;sé Alves, reeleito: pro
curadores da caridade-João de
Souza Nascimento, r leito

Consultores: Bethola- Cueln,
Aquino Lima, João Geremias
Vieira. Manoel José dos Praze�
res, Fí'anci�'o }v:il ln RodrI
gucs, Pedro EV,Pl to Dias, Ai�
varo Mafra, David Genercl,

(a) Antonio Ageno: Pereit a

I 0. SECRETARIO
b .

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FLORIANOPOLIS, 16 de Fevereiro de 1837--

"A 6aznía"'O IRAK NA 'Gal. Góes
� LIGA MOllleira

GENERBA. 15-0 gover-
no do Irak dirigiu ao secretário SANTA MARI l\, 15
da Sociedade das Nações uma O general Góel Monteiro, ins

comunicação em que anuncia ter petor do 2' grupo de regiões
enviado ao gov:rno egipcio uma militares, que se encontra, aquí .......
nota convidando-a a pedir a sua ha dias, assistindo as demonstra-

«PARA MIM. NÃ') EXISTE MAIS A LEGIÃO RÉPUBLlCANA PORQUE OS ELEMEN- admissão na Sociedade. ções e exercicios das (orças aqui
TOS QUE A COMPUNHAM ESTÃO DE ALMA E CORAÇÃO COM O PARTIDO RE- aquarteladas. será homenageado.
PUBLICANO SOB A CHEFIA SUPREMA DE ADOLFO KONDER»-DIZ-NOS AQJELE P I t J

A
esta semana, pela sociedade san-

VIGOROSO JORNALISTA E PARLAMENTAR
ar amen o apones tamariense, com um grande ban-

quete a ser realizado nos salõ�s
TOQUIO, 15-Reuniu-se f) do Clube Comercial.

parlamento japonês. apezar das Presidirá o banquete, o genee
noticias que diziam ser provavel nl Lucio Esteves, comandant
a sua dissolução. da 3a' Região, que para isso foi

especialmente convidado pela co

A-V-A-L-A-N-C-H-'E--M-U-'-R-i-A-L- missão promotora dessa homena
gem.

==A GAZETA
I . .

.

-Nossa Vida Co- IaAHIVER!IlARI05 l
,

a
'Dr. Alfredo de Araujo

o deputadO João deFesteja hoje, o seu aniversario
natalicio o sr. dr. Alfredo de

Araujo, competente clínico nesta

capital.
O aniversariante. centa com

�,eral estima em nosso meio, pelo
que será muito cumprimentado.

Oliveira

pensarei o seu concurso e conto

desde já com a sua aquiescencia ...
Não podemos deixar de 50r

rir ...A amabilidade, assim de cho
fre. nos comoveu de facto ...To

davia as lagrimas não nos chega
ram aos olhos ...

Ontem. á tarde, chegou do apoiado pela oposição catariaen
Sul o deputado João de Oliveira. se?
Houve surpresa e reboliço nas -Depende. Como duse, nós
rodas políticas. Nos cafés e nas não temos candidatos, mas lemos

ruas, politicos e politicantes, se uma atitude corajosamente definida
acercavam do representante opo- na hora incerta que atravessamos.

sicionista, abraçando-o e ouviu- O ilustre e nohre general Flô-
do-o. res da Cunha é o nosso condor-
O dr. João de Oliveira, pelas tiére», Estamos com êle, em SUCESSAO ESTADUAL

suas idéas e espirito de combati- qualquer emergencia, tanto nas

vidade, sempre se nos afigurou urnas, como nas armas. Seguire. Q- ue nos diz da sucessão
um ardente pregoeiro do partida- mos o Rio Grande do Sul, na do Governador Nerêu Ramos?
rísmo sem concessões. pessôa do seu bravissimo chefe.

A
. .

h
.

CI' S -Que havemos de combater,mversana-se oJe a gra o a E' contra toda e qualquer aproo --E se o general Flôres se

h
.

h J
' R cem toda a bravura e animo

sen onn a uraci amos. ximação com os adversarios, aos opozer a uma possivel candidata- qualquer candidato do Partid� '"'AXIAS 15 R' d
rnZEm nH05 HOJE ouais combate incessantemente, ra apoiada pelo presidente Getu- Bebam só \...., - ema gran e

.

I' I 1 'h O li f h d
Liberal. COOO Nerêu Ramos e a animarão e intenso entusiasmo pela

pe o Jorna e pe a tn una. 10, e atear. no pais, o ac o a
te será

.

I C t' h
':ti

o sr. dr. Hamilton Loyola, governo do Estado tem tido, nê- revolução? sdlia gen � sera ImPd�sslve um acor- asca In a Festa da Uva. O governador do
capitão médico do Exercito; I'

. .

N'
. .

id o, esteja certo isto, .

I' Estado, comunicou que permane-
. .,

e o mais constante e insistente - os o segmremos impavt a- E 1 did t d sempre 19ua I .

o sr, Juho VOIgt JUn1:>r; opositor. Hoje, pela manhã, lo- mente. E' o caminho que a le- .

- qua o can I a o as opo- cerá, nesta cidade. pelo menos, 3

,

a senhorinha Lisete Mo�ra, mos ouvil-o no "Hotel Majestic', aldade nos aponta. Adolfo Kon-I SIÇ�? . re�lidade, um pensame�to predo- dias. Preparam-se excepcionais
r.n., ,.L... lo!i" M"nrll Iunior: ..l L L' I • t t d'

. Aquele que maiores garan- rmaante: derrotar o partido gover- homenagens a' s. excia,
l .. lIa -",v u,. J�-- .,._-- -

J
�� ,-- - - ..... �D".� _o .. _hf'\U..,.f1l> f1 ...r n ar� .. 6 catannense o maIor

.

"lJU'tõ l1QU'''U'"', ..·u''''........... oJ"'J ... .., ...r--
....

�·I-.-;
�- o-!!-- _S • .:

_ L_
. ...J. t 1 1 I

a senhorinha L:uisa B,eirão, fi- Já havia saído para assistir
ao..

-
- _

nas

-apleiedliii-píi�êid-ã Yi�ôi'iã uv

I
msta, atastandc-c das- posições � Por delegação do prefeito mu-,

lha do sr, Eugenio Belfl'o, ve- embarque do deputado Alvaro l({Wntf
nosso gran e �artt o

".Ainda não de mando. nicipai, sr, Dante Marcucci, sau-

reador: C tã h d A

t
. t�fhW)}' temos um candidato, smão o pro-, O deputado João de Oliveira dará o general Flôres da Cunha.

, a ao que, c ega o on em a "",,;,"'��: . ,

b I I d
. I

it d I bit b h' êd Mâ.H'Ó pOlito ma a ave e vencer o 51- estava em "maré de rosas". Rei- o bispo desta diocese, d. José
HOl\/RD05 noi e e m I u a, oJe ce o W)�;.:,�\ . . .

.

R W�l'JTh tuaciomsmo neunsta, tsramos a nossa promessa de re- Baréa.
Com a senhorinha Diva De- Ilv,Eonava tpara _10 110. d

. tt�.;it Nada nos dividirá neste ponto. produzir filmente as suas palavras A Companhia Usinas Elétricas,
ncon ramo o ogo epors, �;�}� O d d d O I

laíte, filha do sr. cap. Romeu d t h t I L bnt s quatorse eputa OI as po- e salmos. destinou 20 premios,a serem doa-
quan o re ornava ao o e . e- �)'h; ,

C I' d' A bl" A' f'
.

Delaíte, contratou casamento o
vou-nos ao seu quarto, estirou-se �Jqf srções o Iga as. na ssem ela, I rca a entrevista que a nOI- dos aos expositores dos melhores

jovem desportista conterrâneo Car- na cama indicando-nos uma ca- Iti co�o todos os nosso� correligio·1 sa re�ortagem política conse�uiu vinhos de uva, constando de 10
los.- Moritz.. __ .

_ _

_ deira e �assolJ a, inquerir-nos com �{1,i�( nanos, no Estado, !O temos, na do vigoroso deputado suhno. arados e 10 maquinas de sulfatar.

�O���.li��a�l;.:��ÊI:��:!�I�:��:S�'":i;::���::bE J9!% A r n a I doM a r a n h ã o· 1
d A I· T I d d rétamente ao assunto:

o sr, r. ure lano o e o e
nAG'

.

I
B

- azeta quer OUVI- o e
arros. d

.

f' Ipromete repro UZIr le mente a sua

palavra, com 8 independencia
que nos caracteriza.
-Promete?-Interrogou-nos o

deputado da esquerda,--diga en

tão aos seus leitores que o go·
verno do Estado continúa a im

popularizar-se cada vez mais.
Avoluma-se de tal ordem a tor

rente da oposição, que não mais
será possivel conter a derrota
hagorosa do situacionismo que aí -Como explica a "manchéte"
está... do «Correio do Sul», que tanto

-Sim. meu (!aro, mas a si- alarme tem causado; quando diz:
tuação federal? A atitude devada «Santa Catarina, pela vóz de
(' discréta do governador Nerêu seus verdadeiros chefes Adolfo
Ramol, no atual momento politi- Konder e Aristiliano Ramos.
co� f6rma ao lado do Rio Grande
- Nenhuma atitude o car8ct(� para maior pr'!stigio do Brasil»?

riza. Declarou que «ficará com Então o Rupp não é tambem
a maioria». o que é impreciso e chefe e não representa igualmente
vago. Emquanto nós nos defini.. um partido?

.

mos, êle se retrái, evitando os --Sím, é um grande chefe,
dissabôres de um pronunciamento. desprendido, altaneiro, leal. Tem
Isso não está certo. O Adolfo amigos dedica-:!os � prestigiosos.
Konder, como chefe de um pode- Eu os considero. porém, tão iden
roso partido. positivou francamen- tíficados com o Partido Repu·
te a sua atitude; mas, o governa- blicano Catarinense, que, para
dor catarineAse mantem-se indefi- mim, não existe, mais a Legião
nivel, concentra:ndo-se AO seu mu· Republicana s"b a chefia de Rupp
tismo impenetravel. Isto é. des- Junior.
concertante... Ele, e todos aqueles que a

compunham nos pertencem de al
ma e coração e formam o grande
blóco do Partido Republicano,
sob a chefia suprema de Adoifo

Da- Konder.

João José Mendonça

Festeja hoje, o seu aniversario
natalicio o estimado conterrâneo,
sr. João Jo�é Mendonça, habil
construtor civil.

julio Gonçalves
Transcorre hoje, a data ani

versaria natalícia do nosso esti
mado conterrâneo, jovem Julio
Gonçalves, diligente representante
comercial nesta cidade.

Dep. João de Oliveira

Dr. fi!varo Catão

-E o seu anunciado jornal,
que sairia em Florianopolis)
-Ha de saír um dia. Talvez

não tarde muito. Já estou a meio
caminho e hei-de chegar ao fim.
Você, que é pena brilhante, e

que hoje empresta á redação da
galharda "Gazeta", o seu talento
e a sua inteligencia ha-de cola
borar comnôsco na qualidade de
nosso redator-principal. Não dis-

Com a prendada senhorinha
Iracema Carreirão, professora nor

malista e filha do sr. João Pedr�
Carreirão, contra�ou casamento o

sr. Artur - Dibowicl, desenhista
da E. F. São Paulo-Rio Gran
de.

bemfeitor do Estado, o chefe su

premo que nos orienta, já escõ·

lheu, como sabe. o único sector

que nos compete: ao lado do
general Fiôres da Cunha, para a

vitoria, ou para 1\ derrota.

rHE5Rm UHS ESCLARECENDO...

Procedente de Imbituba, to'

m(JU passagem hoje. pela manhã,
em avião da carreira CONDOR,
ne�ta cidade, o sr. dr. Alvaro
Catão, deputado bstadual, que." se

destina á Capital da Republica.
Dr. João de Oliveira

Está em Florianopolis. vindo de
Laguna. o vibrante jornalista sr.

dr. João de Oliveira, dt:putado
estadual.

rRRT�ES

Foi-nos enviado pelo sr. dr.

Miguel Boabaid. conceituado clí
nico residente n( sta cidade. aten

ciow cartão de agradecimentos.
fALErlmEHT05

Faleceu, em sua residencia, á
rua gal. Bittencourt, n' 177. o ASPECTOS DA POU'TICA
venerando sr. Serapião Nunes GERAL
da Silveira, genitor do sr. dr.
Manoel Pedro da Silveira, Pro·
curadC<'r Geral do Estado.
O enterramento do seu cada

ver verifica'se, hoje. ás 17 ho

ras. no Cemiterio das Três Pon-

-Que pensa da política
cional e qual a stla .pinião SÔ
bre o futuro presidente?

-P�nso com o meu partido,
que já indicou nobremente o seu

á
sector. Estamos com o Rio Gran
de do Sul e com êsse destemero-
50 condutor de homens, que é C)

general Flôres da Cunha.
- E a candidatura Osvaldo

Aranha?
-O'tima. E' uma inteligencia

fulgurante e um brasileiro nota

vel.
-E Armando de Sales lerá

JORNAL DEMORADO...

teso

A Gazeta envia
familia enlutada.

pelames

"780"
E' o numelO do telefone da

CONSTUTORA nENDECS"

Hua Tiradentes N' 52:-Procurem

_ .. _ .J".-. .... �.�---

AOSTA, I5-Sei. membros
da expedição de oito <skiers>
do Centro Fascista de Recrea
ção, morreram em virtude de
uma avalanche. sabado, á noite,
no Monte Betterforça perto do
M -nte Rosa.

Fest. da Uva

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Rua .João Pinto n. 5, terreo

CAIXA POSTAL N· 45
(
PHONE 1346

'

TELE
( GRAMMA "Algodão"

FLORIANOPOLIS
SUB-AGENTE EM JOINVILLE:

Empresa Industrial e Agricola Palmital Ltda.
RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAHY)
Na quali('jade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantagf'3ns:
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,
------------------------,----�

[ecula, herva·mate. etc.. de PERNAMBUCO.

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

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 in""'dã;i',iaes, buzinas para carretas, etc., da

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA,de BLUMENAU, (Secção de Fundição).
Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor

tador:ts. de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAHYBA. PER

NAMB:JCO. S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.
Cimtos de torct. de 3 � J } � J � .

Madeiras aparelhadas, de R,IO DO SUL

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

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

Residuos de toda a especie, de FIAÇOES. TECELAGENS e MAl. HARIAS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




