
o general Fiá es da Cu
õelxo

A.

governo
Emquanto o Conde Afonso Celso de

"clara não haver candidato que se opa-

"E_ nha ao sr. Getulio Vargas, o gal. Flôres
,��----�� -da Cunha pede seis mêses de licença ...

G � I. FIô res da Cu nha sos. Seus chefes estão tomando posição. Nesse sentido,
PORIO ALEGRE, 19 +Foi encaminhada, ôntem, á tem corrido ultimamente que os elementos do partido mais

Comissão Permanente da Assembléia Legislativa, um re aproximados do general Flôres da Cunha 'se inclinam á

querimento do governador do Estado, general Flôres da candidatura do sr. Osvaldo Aranha. Daí, o interesse com

Cunha, solicitando-lhe seis meses de licença, com a facul- q Lle se acompanhou a eh -gada ao Rio do sr. Marrey J u
dade de poder ser aproveitada dentro ou fóra do país, nior, que logo foi a Terezopolis, onde passou a data de
em data que será oportunamente fixada. seu aniversario o sr. Osvaldo Aranha.

Não tendo havido numero para a reunião da Cornís- E ali, após longa conferencia com o embaixador em

são Permanente, essa entidade legislativa reunir-se-á ama- Washington, o sr. Marrey Junior voltou ante-ontem ao

IILã, ás 15,3::> horas, para tornar conhecimento do pedido nio, para logo embarcar com destino á paulicéa.
do governador e deliberar a respelto. Interessante é que ôntem chegaram de São Paulo os

Durante a ausencia do gal. Flores da Cunha, respon- srs. Silvio de Campos e o deputado Roberto Moreira.
dcrá pelo govêrno do Estado o secretario do Interior, dr. O sr. Silvio de Campos, ao que se dizia, viéra para
Darcí Azambuja. conferenciar com o sr. Otavio Mangabeira, que acaba de

CiI culava, õntern, em setores ligados á oposição rio- chegar da Baía.

g' andense, que a chefia da Frente Unica deverá reunir-se Ao que parece, essa conferencia foi á tarde. Mas
nesta capital, dentro de dois ou tres dias, provavelmente tudo faz crêr que tão sómente o sr. Silvio de Campos in

para examinar a situação politica nacional. teirou o líder baiano da impossibilidade do P. R. P.
A proposito, está sendo aguardado o regresso do sr. apoiar a candidatura do chefe do P. C.

Raul Pila, chefe do Partido Libertador, atualmente em Ci
dreira,

Fala o conde Afonso
Celso

RIO, 19-Entrevistado pelo «Globo», o conde Afonso
Celso, declarou, textualmente:

«Estou afastado da politica e não acompanho as de
marches. Mas, acho que não ha candidato a opõr-se ao

sr. Getulio Vargas. E' o unico nome que se apresenta logo
para vencer o problema da sucessão.

E a Constituição? pergunta o reporter.
A Constituição tem sofrido tantas reformas, que pode

rá sofrer mais uma, para o bem nacional.
E os outros candidatos?
Ha o sr. Antonio Carlos, presidente da Câmara, um

ótimo presidente, que não tem o apoio de seu Estado.
O Conec ainda abordou outros problemas brasileiros,

concluindo, afinal, com estas palavras: Apezar de tudo o

Brasil caminha para a frente».

AZE
Novos boatos

RIO 19-Circulou com intensidade, que o presidente
da Republica iria ôntem mesmo, em avião d) Exército, a

Poços de Caldas, devendo seguir em sua companhia o

sr. Osvaldo Aranha.
Atribuía-se a essa visita irnportancia decisiva para

a adopção da candidatura Osvaldo Aranha, esclarecendo
se que o sr. Getulio Vargas ia conseguir o apoio do sr.

Benedito Valadares para o nome do embaixador em Was�
hington.

Interessante era que, entre os proprios constituciona
listas de São Paulo, se falava com segurança nesse vôo
do chefe do govêrno á estancia mineira. E a uma duvida
do sr. Carlos Luz sobre se encontraria o chefe do go
vêrno em Petropolis, por esses dias, respondeu o sr. Val
demar Ferreira que o presidente embarcaria mesmo para
Poços de Caldas.

Entretanto, em outra fonte, não menos merecedora
de credito, se afirmava com segurança que o chefe do
govêrno não faria, por agora, esse vôo a Poços de Cal-:
das, e muito menos seda acompanhado pelo sr. Osvaldo
Aranha. Observa-se que o sr. Getulio Vargas pensa real
mente em ir ii Poços de Caldas, mas nas proximidades do
fim da estação que ali faz sua família. Irá de avião, mas

para acompanhar sua esposa, no regresso.
A noticia não passou, assim, de um méro boato.

A. vozoo povo ligações

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
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CRITICA E
.-----------

CRITICOS
I'JO R io, O sr. S i Iv io de Entrevista por uns como disciplina da inteligencia que des-

Cam pOS creve e analisa, julgando e observando, a critica seria para outros a

RIO, 19-0 sr. Silvio de Campos chegou ôntem ao analise mais profunda que, sobre julga[ e analisar, esclarecesse para
Rio. No hotel onde se hospedou, o prócer perrepista co- elucidar, elucidasse para concluir, e concluísse para ensinar, na dire
meçoll a receber, desde a tarde, varios politicas. Na hora ção do futuro, ás gentes do amanhã, as ideas e os costumes dos ho
em que lá estivemos, vimos, além dos r�presentante.s do mens do presente, dentro do clima social e dos d.ias em que vive
P. R. P. na Câmara Federal, os srs. Otavio Mangabeira eram.
Artur Bernardes. O critico deve, pois, se colocar «no mapa-mundi das letras

Entretanto, a primeira visita que o· sr. Silvio de Cam- por isso que um gráo abaixo ou acima do Equador» transmuda o

pos recebeu foi o oficial de gabinete do ministro Agame- observado e, com este, a obra e o fato, a sociedade e o homem.
non Magalhães. O sr. Silvio de Campos não quiz fazer de- As modificações e as mutações contínuas do meio em que
clarações. Bateu na mesma técla. Aqui velu para tratar de vivemos obrigam o critico a estudar o desenvolvimento dos intrinca

negocios particulares. Todavia, o que se observou desde dos fenômenos sociais acompanhando as suas oscilações, nas suas as

logo é que o chefe pcrrepísta vem disposto a desenvolver cenções e nos seus declínios.
grande atividade politica. Binocular, deste modo a visão do artista visa a sua obra,

para a perfeição, o tempo e o homem.
NOva r 1"'\ ente os re Iog ios. . . A critica nasce da observação, da argucia e da cultura. Es-

RIO. 19-0 sr. Getulio Vargas, recebeu, na noite de tas qualidades são irmãs gêmeas da civilisação,
ante-ontem, a visita, no Rio Negro, do sr. Jurací Maga� A civilisação é filha dos séculos:-cada camada de nossa

lhães. jantaram juntos. E o governador da Baía, falando á I estrutura cereb. ai é a resultante precisa I! lidima de uma estratifica

imprensa, declarou que a palestra não adeantará nem çio continuada onde se depositam, por seleção, através dos milenios,
atrazará os entendimentos. a custa de fé, perseverança e tcabalho, os nossos conhecimentos.

Aliás, pelo que afirma o sr. J.J. Seabra, ha, no rei0- A critica �,po,s estudo, análise organizada, oriunda da re-

gio do partido situacionista da Baía, um ponteiro em dis- flexão, da cultura e da civilização; visa o julgamento dos fátos e dos

parada. E' o caso do sr. Pacheco de Oliveira, que, no dizer homens, no tempo e na sociedade; obra conclusiva, obra alicerce,
do velho chefe oposicionista, saltou em S. Salvador es- obra que ha de servir de guia seguro, aos olhos dos pósteros, na bru
clarecendo que, em qualquer emergencía, acompanhara', no ma e na cerração dos séculos que hão de vir.

debate presidencial o sr. Getulio Vargas. Tem o critico de ser antes de tudo um artista. Corno o

As esperanças -peceístas- de que o governador da orador, alguma de suas qualidades êle as traz do berço; o estudo o

Baía consiga oferecer ao sr. Armando de Sales a solidarie- aprimora, o trato e o manejo com a lingua, dão-lhe diretriz ao estilo,
dade integral do P. S. D.-se preferir s. s., como algum polindo-lhe as arestas brutas, imprimindo à obra lórma, côr, nitidês,
tempo se pensou, afastar-se do Catete - ruem assim por contôrno, proporção, vida e harmonia, para que, perfeita, como arte,

terra. A unica definição que sé conhece, dentro da corren- resista a obra humana, á. influencias do tempo e entre no halo quasi
te oficial baiana, é exatamente em sentido oposto. . . mistico do bélo, para o culto da imortalidade

E' o: caso de acertar, emquanto é tempo, o relogio do Mas aquela qualidade sutil da inteligencia, aquele dom quasi
Palacío da Aclamação pelo relogío mais certo. . . divino, aquela percepção facil do critico, que mergulha dentro do

emaranhado e complexo meio social a vista e, num relance, traz de

RIO, 19-Diz O «Correio da Manhã»: lá, a sintese da obra focalizada: aquela argucia e aquela sagacidade,
«O unico tato positivo, quanto á atitude do P. R. P., que dão ao artista a visão panorâmica da obra humana, mostrando

em face da sucessão presidercial, . é que o tradicional nos, na intermina planicie que nós outros achamos igual e perfeita,
partido paulista véta a candidatura do sr. Armando de «a diversidade, a diferença, a desigualdade;» aqui, o assomo da ira

Sales Oliveira.
.

e do ódio insopitados; ali, a vibração da vingança, como expressão

Quanto ao mais, não têm aquele. partido comprdmís-] de justiçai acolá a «demora da lei para o pobre» I e em tudo e por

Sem quaisque

tudo o drama intimo da sociedade: estas qualidades de artista o cri
tico traz do berço,

A critica aos homens públicos no Brasil é antes obra do
instinto e da irreflexão que da cultura, da consciencia e da razão.
E o não poderia ser de outra fórma:-País novo, onde a cultura é
ainda obra do acaso, superfluidade para uns, inacessi vel a outros, o
critico é uma raridade e a critica é, pois, por uma razão lacil de se

compreender, filha lidima do instinto das paixões, dos ódios e das
vinganças. Por que? País onde a civilização data de quatro séculos,
onde o sentimentalismo é um'! doença e a sabedoria um "acaso, a

critica é, logicamente, filha deste ambiente. Dest'arte, sem· peas e sem

cadeias, de cabo a cabo, o critico ensombra, com a polvorada asso

berbante de suas diatribes, o homem e a obra, confundindo e reta

lhando reputações, varredando de enfiada tudo e todos. E não é
nadaI Ao envés de mostrar as faltas, expungir os erros, evidenciar,
enfim, aos olhos do público o valor ou desvaler da obra, êle seduzi
do pela vingança, bombardêa, a fogo incessante, camartela, a batidas
compassadas, chicotêa, vergastadas firmes, metralha, de pontaria visa
da; zomba, enxovalha, deprime até resquiciar e ruir, ao sopro das
paixões desenfreadas, o homem, a posição e a obra, irredutivel e in
censivel á evidencia da verdade.

A obra do atual Governador do Estado de Santa Catarina,
tem resistido, lórte e firme, de pé e segura, aos açoites rábidos do
vendaval das paixões descomedidas, porque é vasta e unilorme.espa
Ihada pelos quadrantes de nossas necessidades inadiaveis; feliz na

escolha, cuidada na execução e fecunda nos resultados.
Não é obra de atropelo,não é obra improvisada, não é obra

precipitada. Ela reflete, certo, muito bem o valor de quem a idea
lisou.

Manca e filha do ataranto seda ela si refletisse a vontade
da critica dos que se enveredam para 03 terrenos das ofensas, das
chufas, das assoadas, da surriada, da demolição, ao envés de cons

truirem.

Quem respirar de perto o, atual Governador do Estado sen

te, no ambiente de derredor, uma auréola de. sabedoria e de cultura;
não este amalgama de conhecimentos sem solidês, sem o alicerce
básico das humanidades; mas a cultura sistumrtisada e unilorrne.com
um largo estagio e parada pelos clássicos, tão necess�ria para que
sejamos justos como disse Faguet e, encimando, como cupola, estes
co ••hecimentos basilares e indispensaveis, uma sólida cultura filosófica
e juridica.

Nascido e criado numa atmosféra de oposição, combativo e

disciplinado, trabalhador e honesto, habil e perspicaz é um fiél reprc
sentante da Serra: «antes de tudo um forte»; auÍacioso na peleja,
sereno e magnânimo no poder êle é, em suma, o standard, como

poucos no Brasil, do velho e esclarecido rifão inglês. The right mail
on lhe right place,

OSIRIS

!'
;

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Novamente
na Ria

RIO, 18 (BAND)-O sr.

Lima Cavalcanti, governador de
Pernambuco, viajará para esta

Capital no dia 26 deste,

Banditismo
MACE lO' ,18 (BAND)-

Um bando de [acinoras mascara

dos assaltou o engenho Roncador,
no municipio de Atalaia, saque
ando e depredando a proprieda
de, depois de assassinar seu pro

prietario, o sr. José Assis e ferir

gravemente sua filha de nome Ju
lia.

A baixa do
café

RIO, 18 (BAND)-O pre
sidente Getulio Vargas tem estu

dado detidamente junto com o

sr. Souza Costa, ministro da Fa
lenda, as últimas ocorrencias

que provocaram o movimento bai
xista nos mercados de café do
Rio e S. Paulo.

Com as últimas providencias
adotadas, resurgiu a confiança e

o termo deste produto apresentou
ôntem animadora reação. Reini
ciaram-se os negocios da Bolsa e

a cotação de fechamento Iuncio
neu sempre em alta.

Bebam só

Cascatinha
sempre igual I �

Acordo sôbre
Dantzig

"780"

Imigrantes
Analfabetas
LlSBOt\, 17 -o Diario"Je

Lisbôa publica uma circular fir
mada pel::: sr. Anh'nio Ribeiro,
presidente da Asslstencia dos Por

tllguêses Desamparados, do Rio
de Janeiro, informando que no

Brasil, não é permitido o desem

brque de ímigrantes analfabe-
tos.

!
i
I
' .
. ,
,

I
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Largo Oaba- Nacionaliza'"
lera pediu ção da divi
demissão da exterpa

BARCELONA, 18-- Infor
mações teleionicas, ainda não

confirmadas, procedentes de Va
lencia, asseguram que o sr. Lar
go Cabalero resolveu apresentar
a sua demissão com caracter irre

vogavel.
A imprensa anarquico-comu

nista aproveita esta oportunidade
para atacar violentamente o chefe
do govêrno de Valencia, chaman
do-o de "traidor da Espanha"
e afirmando que todos os com

ponentes da familia do sr. Largo
Caballero já se acham no extran

jeiro, na Suissa e na Hollanda
desde valias semanas, tendo trans

portado ilegalmente enormes quan
tidades de dinl-eiro.

A nossa reportagem, sempre

PORTO ALEGRE, 18 - de atalaia e de ouvido á escuta,

Informam de Passo Fundo que, apurou que o sr, Indalécio Ar
durante um baile que se realisava ruda telegrafára para um hotel
em Blilante Borchardt, houve desta capital, pedindo que lhe
violento conflito. fossem reservados aposentos per

Os contendores desfecharam manentes, para si e sua familia.
inúmeros tiros de revólver. A luta Tratando-se de um deputado
tomou proporções enormes, esta - estadual, que só em julho terá de
belendo confusão no recinto. As exercer a sua atividade nesta

senhoras e senhoritas que se acha- capital, o caso não era de mol
vam presentes, ao tentarem Iu- de a ser desprezado,
gir, foram pisadas. Daí o havermos entrado no CINE ODEON, o lider, foca-

Do tragico acontecimento, de «Iarêjo» � chegado a uma con- liza, ás 7,45 horas, Amôres tra
que se desconhecem outros de�a- c1usão muito nossa, que, no en- gicos, com Kay Francis.lan HU!l'
lhe" sairam mortos os srs. Iv\ar- tanto, n.ão. resistimos á tentação ter, Paul Lukas e Sibil Jason.
tinho Silva Dias. Otelino Pereira de estenonzar, como um econs-

e Henr:que Dias de Oliveira, fi- ta».
.

A altivez
cando grevemente ferido o jovem A reserva dos aposentos, indi-

I.Arnaldo Se!-m, que recebeu três ca que o sr. lndalécio

ArrUda,-!- oSllana
ferimentos por arma de fogo e virá para esta capital, afim de LONDRES, 19-Por ocasiã o

por faca. tomar conta de uma das secreta-] da 13a. sessão do sub-comité de
rias de Estado vagas, possivel- não-intervenção o presidente .co

�������ll�X�OO�r mente a da Fazenda, pas�ando municou aos delegados que o go-
� Romeu Delayte � o sr. Celso Fausto para a vração, vêrno português apresentou ao go-
,� IZ � " •

I" fi� Senhora � LÚ ta na Ind ia vemo mg es cer�.s sugestões a m

� participam aos parentes � de vencer as dlficul.dades qu� se

� e pessôas de suas

rela-I"I
PESCHAWAR, 17 --Verifi- apresentaram a respeito da aplica-

� ções que sua filha DIVA " cou-se violento conflito entre cas- ç�o dho. plano de con!role na fron

�� t t
- .

d' "teIra ispano-portuguêsa Os go-
'it con ra ou casamenta com � tas nvais, morren o CIDCO pessoas " " . I"· .

� O sr. Carlos Moritz, � e sendo feridas três. vernos portu�ues emg es contmuam

C I· b D d A t
� �

a conferenciar, afim de alcançar
U e OIe e gos o. � �������� � - uma S�IUÇãO amistosa e definitiva

� � DIVA � � a respel�o destas propostas.
iiiiiiliõiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� � � e � 81 FE'RIAS. Conslde!a-se como co�sa. resol-

Piq ue n lque em Canasvlei ras � � CARLOS � � vida a aceitação p.ela maiona d�s
-

-
- I ���ij ritr�e

Atendendo ao que requereu delegados ao Comité de Neutrali-

. . k apres�ntam-se � Ana Augusta Dias da Cunha, dade das propostas portuguêsas,
.

A diretoria
.

do Clube DOle de Ag.o.sto tem o prazer. de �.
noivos

��
encarregada do expediente do Ga- �ntretanto �ertas objeções menores

convidar os srs. SOCIOS e suas exmas. íamilias para o grandIoso ijFpolis. 1412(3 7 �
binete do Governador, foram-lhe alOda subxlstem, obrigando os de.

pique-nique que fará realizar no próximo domingo, dia 21 do cor· Ii�����: concedidos setenta e dnco (75) legados a permanecer em contactÜ'

rente, no aprazivel balnealio de Canasvieiras, gentilmente cedido dias de férias. com os seus govêrnos respectivos"
para este fim. •••••• •••• •••••••

Avisa, outrosim,qut':. ..
1'- o clube (omecerá condução, em omnibus, a todos os. Cd' t M t P d· I"socios quites com a tesouraria e pessôas de suas exmas. famílias. r e I o U U o r e Ia .,

que, na �éde, se inscreverem até ás 20 horas da Plóxima stxta- " •
E' on umelO do telefone da feira.. ,. ..

2'- a partida da séde do Clube sera dS 7 horas e o regresso. •
CONSTRUTORA "ENDECS" -ás 17. O"

·

d
a

t d I b d3'-0 Clube se encarregará do transporte dos farnéis dos srs.

-

maior e mais acre I a o c u e e
Rua Tiradentes N. 52:-Procurem t· d B aisocws. sor elos - o rasl
Faliu John 4·-no balneario será instalado um completll sp.lviçQ de bar,

Nota - t\ realização do pique-nique será anunciada

Barr}'mare por meia àuzia de foguetões.
FIQrianopolis, 16 de fevereiro de J 937.

VARSOVIA, 16 - Vários

porta-vozes do governo, falando
á Umted Press, repudaram as

noticias publicadas no estranjeiro,
segundo as quais a Alemanha e

a Polonia concordaram em que

Dantzig seria restituida á Ale-
manha. �iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':':

Os pormenores do plano se

riam discutidos, durante á caça

da, de que participariam conjun
tamente Greiser, Hermann Goe

nng e o ministro d03 Negocies
Estranjàos de Varsovia, coronel
Beck.

Salientam os informantes que
a Polonia jamais considerará um

acordo de semelhante natttreza.

Acresceptam ainda que o ge
neral Goeri'1g não terá encoiJlro

com Greiser nem com o coronel
Beck.

CAPE' BOM SO° NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

!II

clar-ss

COPENI tAGUE, 17 -Por
solicitação do casal, o rei Cristia
no anulou o casamento do prínci
pe e princesa Erik.
O casal pleiteia O divorcio,

desde 19J4-A princesa é filha
de um canadense conhecido como

o rei dos belchiores e o casa

mento realizou-se em Otawa
em 1934.

VENOE--SE
UMA BATEIRA, ver e

tratar nesta Redação.

RIO, 18 (BANO) ·-A Co
missão de Justiça da Câmara
discutiu ontem sôbre a constituo
cionalidade do projéto em anda
mento para a nacionalização da
divida externa brasileira.
O relator Artur Santos mani

festou favoravelmente, enquanto o

presidente, SI. Valdemar Ferrei
ra e o senhor Raul Fernandes
deram votos contrarios.

Posto o parecer á votação, v'!
rilicou-se um empate, lendo sido
adiada a decisão para a próxima
reunião, que contará com o com

parecimento de varies membros
da referida comissão, atualmente
ausentes desta capital.

1 _

Promotoria
de S. José

Assumiu as funções de
Promotor Público da comar

ca de S. José, para o que
foi recentemente nomeado, o
sr. dr. Artur Heraclito Go
mes Filho.

Nomeações
For.rn nomeados Jorge Ed

gar Ritzmann para exercer

o cargo de escrituraria da
Diretoria de Terras e Colo
nízação; dr. Yann Corrêa
para exercer as funções de
Médico da Penitenciaria da
«Pedra Grande»; Armando
Sabino para exercer o cargo
de auxiliar de escrita do
Tesouro do Estado.

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florlanopol!s

Jockey Club

fi DIRETOW,/A

Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações �mo·

dernissimas.

liares.

LOS ANGELES, 17-0 ce·

lebre ator John Barrymore reque
reu ao Tribunal Federal o adia- �����������������������I

mento do pagamento de suas di
vidas e se declarou em falencia.

RUA TRAJANO, 10-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

PARA Orango
tango

operada de
apendicite

prorrDgar a mandato

RIO, 18 (BAND)-Noticia-ae que deverá ser apresentada
até o próximo mês de março, 8 emenda do deputado Barreto Pinto, COLONIA, 19-Uma ope

que suprime um paragrafo da Constituição Federal, permitindo a ração pouco comum foi feita na

prorrogação de mandato dos atuais deputados por mais um ano. clínica universitaria. O idolo dos r

visitantes do Jardim zoologico,
um orangotango fêmea Lotte, de
5 anos de idade, sofria de apen-

Será rnesmo ? dicite. o departamento de raio
da clínica veterinária constatou

que Lotte tinha limalha de fer
ro no apendice. Tornou-se de
urgente necessidade uma opera
ção para salvar o animal.
A intervenção foi praticada

pelo famoso cirurgião chefe da
reputada clínica universitária, pro
fessor Hofrat von Haberer, pe
rante um auditório de estudantes.
A operação foi corôada d

êxito.

o Brasil

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 8 horas,
O rei se diverte, com Grace
Moore, Franchct Tone e Walter
Connoly.

paga
LONDRES. 18 -O Banco

Rothschild and Sons anuncia

que pagara', a partir de primei
ro de março, o coupon do em

préstimo brasileiro de 1911, a

40(0, ate o total de 30010 do va

lor nominal.

Baile sínis
Ira

CINE ROYAL, ás 8 horas,
Cupido nos suburbios, com

Dranem, Jeanne BoiteI. Armand
Lurvile, Georges Cahuzac e Car
pentier.

A CREDITO MUTUO Pf='E-
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

-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 premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

: Apressai-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
• •
• CREDITO .vrUTUO PREDIAL �

G
--------�... ••••O••�

___ . ....., _w_
1'_ •• ..-
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,ii Cervejas! Cervejas!
I.==só as fabricadas com a crístalina agu�, da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Predileta, Du

�ol(/ Kulmback, Bavoria e Tira Prosa.
I Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

E N--·----·---o s li I__

M

......Af;;;;;;;:;;RAiiiiiiilõ!,
2

__

1.

__·,:t'liiiiíiiiiiiiõ'ic":·iõiIiiiii·'-'
.

__
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�iIiiiiiiiiiIiii �"""'�

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao li ispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, conforto, honetis-

I dade e ambiente seleto o que muito lhe agradará

I Nos altos da Farrnacia Popular, á Praça 15
de Novembro

I spmhas-Em in ens ,

�al2'������----__��G_r.e�---__������.!
� -- �'
� F' I L I A L 1---·-------- FABRICANTES DAS AFA- 1 �
� INDUSTRIAS:

MAD.àS MARCAS DE �
� "''''p�''=C;'''�?é''"-''S:>';'''

ASSUCAR : �

����'" Coque iroa I!�jir.:ll:·t ��Tiftf]f5f/J�0!�}�I.;{i>'::I:�" "Ma rav la I ha"�
��

� Municipio São José lji!Ii!�I··'íír;t·8;/L·�<,�J.;·",:;'n,.'.�·}//
. �

. liW!:!: r/I! ., ' - r . '-,/�� 'I', I" �_I/;� ,I �-..r' ./: REFINADO FIL fRADO1\�UIl:i;_���!1 LLt·��\_�:.t:_t����?� ':
-,-

� ESCRIPTOf-iIO:

,\\i:I�·1:�;'-::N�.{}.'\G.UiA :/-'_:-�3-:?-�l BRANCOE_��
� Flori-anopo liaS ;'rl/i': :-éÓNTEr� i6�6s:QfAf,(ÓÓ(_I' "More110" �

� C. Postal, 118 Tf��:�ff�&f��fA�: SOMENOS REFINADO-HL- �
I 1 Teleph 1.637 j /)<://���� 1� I ( /( !TRADOTel.gram.: - "COQUEIROS" oA-n-.-n'...-rrM-r"!T{

. 'i;;-
'

.

t

I
I Dr.
I

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

'rI""Q*C' -

diréta-

A Emprera NaGÍonal 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 » (�I 0:000$000 87$500
1 » »12:000$000 1 05$001)
I » }) 15:000$000 131 $250
1 1> »20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de 1 u. 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 dia com os paga
mentos, regularizados pelos nOfSOS planos aprovados e liscali
zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes no 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

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

Casa de Dlve.sões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

, .- c-';-" �

ii
••••••••••G••D.�e••••G••
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I Bar Mi�-a.mar : a vossa =

I
DE WILLV KATZWINKEL: :

Frios, docês, conservas e todo o gênero-debe-.

PAS TIA
•

bidas nacionais e estranjeiras.
_.

�
.

. C
�iiiiiiiíiiiiiãiiiíiiii_c_e_nt_roiiiiiiiiliiiid_e_a_triíiiiiaç_ã_o_p,_u_ra_m_e_n_te_f_amíiiiiiiiiiiiiiili_ar_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i- I I
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Ij,anchas da Pet� - f:eriàas
Suor dosAxilas

-

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

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

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Es pe I h 0:5
Só os Iabríeados em Joinvílle pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA P IEFIEA

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVI LLE

�:.::e�o Hotel Central
COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

r
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Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara ternoe fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Janeiros
Roupas feitas e janeJlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados, 1-

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas I oromoveis, Motores de esplosão, IVlotOl�s
U em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jaíhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlssõcs: Lor I

. \1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
"!Grtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
reruhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, q;;ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GCODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �
Empreza Nacional de l'Jave€f,açêo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite fV1aria' -� Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca"
_ �:��V�VAV.à..VI���",������·,,�������"�����..ô..VÂV��.

�O••G•••••-- G e••••oeo�e

i Companhia "Aliança da Bahía"i II: FUND ..�DA EM 1870 I Dr. Addersb�11 R.

• Ô a I va

!.. Seguros Terrestres e Maritimos !.... � J\dvogado

� 'fiIi Rua Cons. Mafra •• 1O (sob.
O Incontestavelmente a PRIM EIRA de..) Br"asil G I �Fone5 1631 e

1290_1• •
" CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000.

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS�EM 1 935�2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970 �

A�ent8l! SubDAgentel e Reguladores de Av;rlallem Jodol OI E8tadCil Ido Bralll, no Uruguai e nal prlnclpai. praçal estrangelr81.

Jlgente5 em Ftorianopolts :

• Campos Lobo & Cía. :
II Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 •
G t TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA •
G •
• Escritórios em Laguna e Itajahí �)
G a
e Sub-Agentes em S:umenau e Lages �
� .
••••••�.I---..=.:=:.---.I•••G.e.G------

I\lIatri2:: FL..ORiANOPOL.1
em: Blurnenau - Joinville - Sao Francisco'� Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Seco�o de

Filiaes

,---------tl--------�

Atentae bem 1
•
•

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

"

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 ti

r-;orrnídavelS lorlelol proprlól, trea vezel

por aamana, todas ai aegun
daI, 1er981 I aexta.-felraa,

Extraçãv com global da crllta ••

A ;, 1 é::tÀ j. ri� ..liJ. hon88tldilda, pÓ", o. lar·
telttJ JãO pr'.tnclado. pelo povo.

I
I
•

.� ...... _ .. ..__ , -.�,. .. � - � - ...--- ... _'- ,------_--

li

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

tÓJ io de advogacia á rua

Vis.onue de Ouro Preto

Indica:

•

te I ra tem seu escrip-

ln. 70. - Phw1P' 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. I
I Dr. fledro de Moura Ferro I
I

Dr' Artur Perira

e Ollvera
Clintes médica de ertan

ças e adultos

LABOf{ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Advogado

,- -II r». Ricardo
Gottsmé3i.n

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã: �-'

com hora marcadat
Consult.-R. joãO Pinto, 13�

1 elefone. 1595 L

RUd Trajano, tr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 1
I :....= Dr. Renato=
==Barbosa==

,ADVOGADO

Ex -chele da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (Pcoresecr

'l,nd6rg
Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

EspeclaUsla em:-clrurgla
geral

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

operações de plástica

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas -

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!:iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

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

1
I

"'mados para o interior.

Médicos

(Curso de especielização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarce -« Consultorioi
ANITA GARIBALDI. 49

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

das 15 ás J 6 112 horas.

TELEF. 1.285

Dr. Miguel
�30abaid

CLINICA GERAL

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternldade�
MedIco do Hospi.tal

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

1- Deseja concertar'oro
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena
mente satisfeito.

L O..J AS'

GAROI
-Rua 15 de Novembro n. 70

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

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

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

rosto e de mesa.

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

Roupões de banho
(Melhores queo os está anjciros) IFUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem. fabricação de maquinas I\i

em geral, (agrícolas e ifXf s)
-moinhos de fubá"v 1S, businas
para carroças, chap, 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB i.
�
..O

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIA! �;s
Arnaldo Marar'hã o
RUA JOÃO PINTO -ANDAR N. 5 TERERO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deseja construir .•�•••••••••OG.e••eG••e

I Ih é it I? A Companhia Editora Nacional !Fa ta- e por m capi a . • �

procure fechar um contrato • LANÇARA' NUM VOLUME DA .,
com a ENDECS que ftnan- • Serie Brasiliana !dará sua construção para e .•
pagamentos módic�s cada. Santa Catarina o
mês, concorrendo ainda aos • . . e

sO�����'re Sergio Araújo: I A Conquista - A Cotonlsação I
Provisoriamente R. Frei Caneca 74 • A Evol ução e

• TODÁ A HISTORIA DE SANTA CATARINA •

: Um livro de Osvaldo R. Cabral I
: POR ESTES DIAS Em todas as Lívrarias :
.e��.e•••�os�•••• le•••oe

ALUGA-SE a casa da
rua Esteves Junior n.

í 79 com muitos quartos no

andar terreo e no posterior,
com ótima instalação de ban
heiro e porão habitavel.Tra
tar no Banco Agncola.
_---I

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

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agricola.

FORD
barata 1930 ótima vende

se á dinheiro.
Informações na partaria do

Hotel Gloria,

Banco de Crédito
Popular 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
lo

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'[. ala.
CIC. Avlsof'rcvioê't. ala.
Prazo Fixo S·[. ala.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado na Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

1?_ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

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

I
Em'Joinville I
Faça seu ponto no

Café do Mal1éco�.Opti
mo café-bebidas nado

na',:s e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua du Principe no.

197. em frente ao Ho

tel Palacio.

Instituto Nacional de
Previdencia

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

funcionarios públicos federais, que segundo estabelece o.,_;arto•
17 do Dec». 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 lutO. 12
do mesmo decreto que abaixo se transcreve:

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

peculio correspondente á seguinte tabela:
Vencimentos anuais Peculio que

de mais de carresponde
2:000$000 até 3:600$000 5:000$000
3:600$000 » 6:000$000 10:000$000
6:00IJ$000 }> 1 G:OO$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

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

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

Iuncionarios, fixando-lhes a idade ern 60 anos, para calculo
da premio devido, de acôrdo com o que estabelece o arto.

16 do decreto acima citado.

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

(a.) Mt\RIO LACOMBE
Escrituraria

CONSTRUÇOES DE MAQUINISMOS COM
PLETO PAkA:

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

---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
---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. Catar i na
Caixa Postal n. 43 Telegu. "Ferro"

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
garantida
depositaria

Trabalho
pela

ERNESTO VAHL

Rua Conselheiro Mafra, 4�

A Russia Conflito
ameaça Por

tugal
LONDRES, 1 7 - Durante

a sessão do sub- comité de não BERLIM, 17 -llitler inter
intervenção, que se realizou hoje, véu no conflito da igreja evangeda� 18 a's 19 hor�s no. Fo�eign lica, ordenando que seja prepaOflce, sendo seguida .lmedJata.- rada a eleição do sinodo gerai,mente pela sessão plenana do co-

que dara' uma nova constitu.çãomité, o delegado sovietico Maiski
ameaçou implicitamente com pe
dir a extenção do controle naval
das aguas espanholas a todas as

costas de Portugal.
Toda a sessão foi, na reahda

de, dedicada a colocar o repre
sentante de Portugal, sr. Armin
do Monteiro, sob a mais violenta
pressão, para aquele diplomata
esclarecer a atitude do governo
luso em face. do novo plano de
controle.

A restauração
dos Habsbur

gos

na Igreja do
Reich

VIENA, 16 - Presidindo,
no parlamento, a uma demon>
tração patnotica de mil e qui
ehentos lideres e membros da
Frente da Patria, o primeiro
ministro Schussnigg declarou:
-«A questão do plebiscito pa

ra a volta do arquiduque Oto é
assunto exclusivamente de interes
se daquela corporação, a qual in
terpretou o gabinele, concedco io
de maneira definitiva a realiza
ção do plebiscito.

Com a decisão a respeito do
plebiscito, a Frente da Patría
est .ria servindo os melhores inte
resses do povo e da casa dos
Habsburgo!;. «

a' igreja.
POI decreto datado de Berch

tesgade, firmado a quinze do cor

rente e dirigido a Hans Ked,
ministro do Reich dos Negocios
Eclesiastic\)�, declara que em vis
ta do malogrado esforço empre
endido pelo comité eclesiastico do
Reich, no sentido da unificação
dos diferentes agrupamentos da
igreja evangelica, esta devera'
agora decidir livremente sôbre a

nova Constituicão.
Parece preparar as eleições do

Bebidas Nacionais e Extrau- sinodo que Karl, esta' encarrega-
geras só NO do de geral todas as igrejas evan-

C)AFE' ..JAVA gelicas,
Praça 15 de Novembro ' -F-lj-m-e-m--ch-a-r-ut-o-s---
Antonio Paschoal

Bebam só

Cascatit'1ha
sempre igual!!

Um gigan tas- "PRINCIPE DE GALLES" General

I co combata Catastrofe Gaerirmg�éreo na Africa VARSOVIA, 17-0 gene.
. MADRID, 17 - Setenta e PO rtuguesarai Goering entrevistou-se com

cinco aviões empenharam-se num altas persõnalidades, inclusive
espetacular combate aéreo sôbre CABO, 17-Noticia-se uma com o presidente do Consêlha,Taracon, ao longo d'\ estrada de catastrofe de grandes proporções sr, Simiglv Ridz, devendo parMadrid-Vp lencia, sôbre o vale na Africa Oriental Portuguêsa, tir amanhã para Biolwiza, ondedo rio Jarama. onde devido ao transbordamento se encontrará com o presidente,Dez dos aparelhos foram abati- dos rios Incomati e Umbeluzi, te- _������=����
dos junto a' s margens do Jarama, liam parecido 2.000 negros. Lou- Ju izO Fe rie�
inclusive dois Junkers de caça renço Marques, capital da África IIdos rebeldes e diversos legalistas, Oriental Portuguêsa, teve cortadas ra I
tambem de caça. as suas comunicações terresteres

.

Houve um momento em que com o resto da Africa, restando Edítal de venda JU-
se viu, simultaneamente descendo apenas o avião como único meio d íc i a I
oito paraquedas. I de comunicação.

"A I d O

O doutor Osva!do Bulcão
Viana, Juiz Federai Substituto
na secção do Estado de Santa
Catarina-FAÇO SABER aos

que o presente edital, com o pra
so de tres dias, virem, que tem
de ser arrematadas em hasta pú
blica, depois'de lançado o preço
da avaliação, a quem mais der e
maior lanço oferecer, no dia vin
te (20) do corrente mes, ás nove

(9) heras da manhã, es mercado
rias avariadas e depositadas no

armazem de deposito de proprie
dade do sr. Teodureto Avila,
no Cais Badaró, abaixo descritas,
e que fazem parte da ca�a do
vapor nacional Murtinho, da
Cia. de Nav.gação Loid Brasi�
leiro, conforme requereu, por seu

advogado, o comandante do mes-

Clube de Regatas
---------------------------------------------------

Luz"
Programa da regata interna
á realizar-se no dia 28 do
corrente ás 8 horas

I' PAREO-Homenagem Ten. José Bienhachwski.
Extra=t .000 mts. Yoles a 4 remos.

2' PAREO-Homenagem Dr. Osvaldo Bulcão Viana.
Principiantes-I.OOO mts. Yoles a 4 remos.

3' PAREO-Homenagem Snr. Thyco Brahe Fernandes.
Principiantes-I.OOO mts. Canóes.

4' PAREO-Homenagem Snr. A. Acioli de Vasconcelos.
Classe Aberta-l.OOO mts. Yoles a 2 remos.

mo vapor, Manoel Mariano da
5' PAREO-Saudade do inicio do remo barriga-

Costa: latinha de mandioca, três
verde. Dedicado ao Exmo. Snr, Prefeito Municipal. J .000 mts.-

mil sacas, mais ou menos (3000)
Canôas a remos de pá, sendo permitido no maximo 4 remos.

avaliada a cinco mil réis (5$000)
Qualquer pessôa estranha ao Clube poderá tomar parte,

a saca; novecentas (900) caixa,
b I f aproximadamente de cebola, ava-neste pareo, astando para ta, azer suas inscrições até o dia 25 do I

corrente (3 dias antes da regata) na séde social com o Snr, Alfredo liada cada saca em vinte (20) mi
ESpindola, que se acha diariamente das 8 as J 2 e des J 4 ás 17 réis, trinta (30) sacas de calé'

d mais ou menos, avaliada cadahoras, á isposição dos interessados.
saca em vinte (20) mil reis.

6' PAREO-Homenagem ao f1r. Aderbal Ramos da Silva, Estas mercadorias que se eü-
M.D. Presidente de Honra. Novíssimos-l.OOO mts. Yoles a 4 confram em deposito e pare em

cima do trapiche do LloideB ra -

sileiro, r.oderão ser examinadss7' PAREO-Honra Liga Nautica de Santa Cafari- pelos interessados, estando o de-na. Classe aberta-Z.OOO mts. Outt-Rig�ers a 4 remos. posita'rio judicial, sr. Robeito
Wendba11sen, autorisado a pres
tar todos 05 esclarecimentos.

Ficam a cargo dos arrematan
tes as despesas do estilo' E para
que cheg'Ie a conhecimento de
todos, se pa5SOU o presente edital,
publicsdo na imprensa e afixado
no lugar do costume.

Dado e passado nesta cidade
de Florianopoli�, Capital do E8�
lado de Santa Catarinana, aos

dezessete dias do mês dee fevereiro
de mil novecelltGS e trinta e sete

(A) Osvaldo Balcão Víana JlllZ
Substituto. Eu, João Faraco; eS"

crivão interino que escrevi. Esla'E' um produto dos Laboratorial MINANCORA-Joinville conforme. João Falaco, escrivãoI :.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iíii:·! inter ino.

remos.

FLORIANOPOUS, Fevereiro de J 937.

Thico B. Fernandes
Diretor de. Regatas

I FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo, Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"
Em todas as bôas Farmacias

: �

. ....

'�.
,.
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Nossa Vida "U"·"êr-edí"t6-Mu: D e R li b e ,(i r a- a ��.os que nos vem prestan- Acidente
_- tua Predial I

Assim é que Ribeirão, vê- maritimo
,

se plenamente satisfeito pela
maneira como tem sido olha- ROMA, 18-Contrariamentedo por s. s., pois, além da ás noticias que se anunciavam o
reconstrução de diversos tre- nauíragio do navio cisterna italia�
chos da estrada geral -- Ri- no Eridano no mar Egeu, sabe-sebeirão e Pantano do Sul-- agora que durante a noite de 1 �Florianopolís, acha-se tarn- para 16 o navio encalhou no portobem em construção, e muito de Potamo, na ilha de Cerigotto,adiantado, um extenso tre- em vista do máo tempo e de ou.cho de alguns quilometros da tras causas ainda não determina
estrada de Costeira, fazendo das. Os navios Premuda e Ce,
ligar .est� localíd�de á séde lere partiram de Lera para Ceri.
do �Istnto. e finalmente á gotto, aonde deverá tambem che
Caplt�l.. gar o rebocador Teseo, que par.Alem desse Importante me- tiu de Brindisi. O Eridano fo
lhorarnento, que, como é sa- construido em 1910 e desloca mi
bido, é a vida das localida- toneladas.
des, s. s, promete tambem
melhorar o atual cemitério
público, dando-lhe maior ex- bral, é uma das maiores rea,
tensão em terreno; e, ainda Iização do ilustre Prefeito,
outros serviços, tem em vis- tendo sido incalculaveis 03

la repartição pública, tecen- ta realizar em Ribeirão, du- beneficios trazidos á pobre.
do assim juntos elegias ao rante sua gestão governarnen- za desta terra.
honrado prefeito sr. major tal. E por isso é que, cheios Ribeirão muito deve e
Olivio [anuario de Amorim, de satisfação, aproveitamos muito agradece, embora hu
embora tarde, não podemos o ensejo, como já dissemos, mildemente, a êsse ilustre f,1.
deixar de expressar os nos- para apresentar a s. s, os cutraüvo: pois, inumeros são
sos parabens e confirmar-lhe, nossos sinceros agradecirnen- os pedidos de chamados que
mais uma vez, a nossa gra- tos, extendendo-os tambem dirigidos a êsse grande co
tidão pelos relevantes servi- a pessôa ilustre do seu mui- nhecedor da medicina, e sem
'�ClS que nos vem prestando, to digno Secretario, sr. Ba- medir sacrificiss, a todos sadesde os prirr:eiros dias do tista Pereira, que belíssima- ttstaz pronta e carlnhosamen
seu admiravel governo. mente tem sabido cumprir o te, com a maior presteza
Os grandes esforços que seu posto de honra, e que, trazendo o alivio e o conter

vem empregando o sr. ma- pela maneira tão graciosa e to aos que sofrem.
jor Olivio Januario de Amo- delicada em atender. aos que Mais uma vez, portanto,
rim, na administração de o procuram, é condignamen- os nossos numeros agradeci
Florianopolis, não se retrin- te merecedor da nossa eíé- mentos a êsses grandes che-
ge só á Capital, pois, de tuosa gratidão. fes humanitarios.
Norte a Sul da Ilha, vem Sllr- Quanto a Diretoria de Hi
gindo com satisfação o seu giene Municipal, que tem por
nome como testemunho de chefe o incansavel e compe
gratidão aos assinalados ser- tenle médico dr. Osvaldo Ca-

AHIVERSPlRIOS

fi Igetniro Lobo Guimarães
Com a presença do fiscal do -

governo federal rcalizou-se,ontem,
mais uma extração do acreditado
clube de sorteio Crédito Mutuo
Predial, cabendo o premio maior
á caderneta n. 1 J .284, pertencen
te ao prestamista José Candido,
residente em Laguna.

A visita feita á Prefeitura
Municipal de Florianopolis.
pelo ilustre governador do
Estado, sr. dr. Nerêu Ramos,
conforme publicou A Gazeta
em seu número do dia 15

proximo passado, deu-nos
ensejo para apublicação des
tas humildes linhas, para as

quais, ha muito aguardavá
mos oportunidade .

Ante a bôa impressão que
S. Excia.tcve visitando aque-

Feste-ja na data de hoje, o

seu aniversario natalicio o estima
do conterrâneo sr. Algemiro Lobo
Guimalãcs. ativo inspetor da Fa
zenda.

A Gazeta felicita-o, efusiva-
mente.

F t senhori-ez anos on cm, a

nha Aida Santos, professora
adjunta da Escola Pública de
Costeira de Pirujubaé.
enzern BHOS H01E

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Dr. Adolfo Konder
a senhorinha Zenaide, filha

do sr . Teodoro Brüggmann,
Por motivo do -seu aniversario natalício o prestigioso poli.construtor;

d P R Cd OI· di G tico catarinense dr. Adolfo Konder, acatado chefe o . . .,a exma. sra. . mnma ar-

cez; foi cumprimentadissimo.
o sr. João Conrado Peixoto. Entre os que telegrafaram a s. s., destacamos o despacho

abaixo, subscrito por correligionários seus: «Ao gr�nd� e leal

amigo enviamos pelo seu aniversario, as expres:ões mais VIV�S do
n0SSO aféto, com os vetos que fazemos, em prol de sua existen

cia tão necessaria á Santa Catarina e tão grata aos seus amigos.
(aa.) Fulvio Aducci, Bllkão Viana, .Cid Campos, Acacio Mo
reira, Lopes Vieira. Euclides Pereira, Roberto Wendhausen,
Miletc. 1 avares, Eliseu Di Bernardi,
Ivo Vaz, Alfredo Varela, Gene
sio José da Silva, Abel Monteiro,
Alfredo Richter, Teodo-o Brüg
grnann, Porfiri'J Gonçalves. j.:,ax
Freyslebem, Marcos Caldeiro, Os
valdo Pereira. Paulo 3h<:!lemper,
Pedro Cunha. Salgado Oliveira,
Agenor N. Pires, Mustafá Silva,
Oscar Capela, Arí Pereira, Saul
Capela, Artur Capela, Celso Ca
pela, Deodosio Ortiga, Gerciflo
Silva, Artur Luz, Otavio Silveira,
Antonio Felisbino, João 3antanna
Junior, Francisco de V. Furtado,

eÓ» S d S tos Edmison Bezerra Corrêa. Cicerolv�aJor oares os an

Claudio, João Antonio de Souza,
Viajará, dentre em breve, Alvaro Tolentino Junior. Walter

acompanhado de sna exma. Ia- Diehl, João lnacio Zommer, Renato _,

milia, para a Capital da Repu' Rila, ltalo Paladini, João Vieira, Jl)sé da C. Mcellmann, Agne
bliea, onde irá servir, o bravo lo C. de Souza, Alvaro Bonson, Luiz Ouro Fino, Alfredo Maya,
e disciplinado militar major Soa- João Baíer Filho, Henrique Brüggmann, Francisco Madeiros., Ro
res dos Santos, que durante lar- berto Sanford, Walter Pinho, Aldo Linhares, Aníbal Climaco,
go tempo exerceu o comando do Jorge Galloi:õ, Otavio Amante, Carneiro Junior, Albi?o Zommlr,
14 B. C. Romão Borges, David Silva, Salvato Vieira. Getulio Zommer,
Cavalheiro fino, desde logo, o João Assis, Raulino Horn Ferro, Alvaro Lima, Major Floduar

major Soares criou gerais estimas do, João José Cabral, José Morais, Euriped\�s Saraivo, Raul S�a'
em nossa sociedade e junto aos ra Armando Fonseca. Wanderley Junior, Armando Pereira Ans
seus companheiros de profissão, tides Ramos, Érico Grumiché, Arnaldo Conti, Ísac Blum, Braz
razão, porque, a sua transíeren- Fiorenzano, J. Augusto Faria, Gustavo Silveira. Otavio Cabral,
cia desta capital será muito sentida. Ticho Fernandes, Carlos Gonzaga, Evaristo Nunes, Pedro Gou-

lart Vitor Bus�h. Feris Boabaid, Alberto Brüggmann, João Gon

çal;es José Costa, Laercio Viegas, Evaristo C. Costa, Caro�ino
Linhares, Agostinho M. Neves, Adolfo Silveira, João .F. Machn.s.
Altino Oliveira, Oscar P. da. Luz, Tancredo Conceição, Mano
Silva Antonio Gandra, Colombo PireS, Idalicio Pereira Xav:er,
Luiz' G. Valente, Waldemiro Livramento, Max Müller, Hígillo
Gonzaga Francisco J. da Silva, Albano Lucio, Manoel CordeiiO,
Ramiro Ulísséa, Cirilo Cordeiro, J. M. dos Santos Junior, Car
los Richard, Antonio B02.baid. OsnÍ Ortiga, Ricardo Alves,

E' o número do telefone da Manoel Espezim, Alfr�do Novais, Durval Melquiades Junior, Arí

CONSTUT('RA nENDECS" Tolentino, Oscar B. Viana, João Noronha, �:elio Veiga, Luiz
C. Medeiros, Paulo Gouvea, Rodclío Gomes, Antonio J. Ja

Rua Tiradentes N· 52:-Procum cinto, Felipi Sadelli, Joaquim Batista, João F. da Cunha, José
N d •

do Patrocinio Lima, Virgilio Mour.a� .Fil0meno Arantes, José Braz
OVO esem da Silva João M. Barbo�a, ArqUlmlmo Silva, Dem�tno Garo-

bargadol� fallis, E�sêbi.o Camr��5, José �Ilomeno, J?ca Fe�reira, Brasilia�o
E Pereira, Capitão Qulflno, SerafIm Ferneroh, 8rauho Gouvea, I\r.aoTendo. o gov,ernaJor d� �sta-

Bonifacio, Armindo H. Silva, Cecilia Cunha, Edmundo Fana,do comumcad� a nossa maIs
1 al�a 'JOão Rezende, Paulo Posito, Luiz Rovere, MaiÍo--Ravere,-Cali.s-Côrte de Justiça a apos�ntaoon� I tratio Cunha, João Bald�rrama Junior, Roldão Bori.a, B�nto Bar-Ido de&emb�rgador H;raclIto Ca� ges, Nestor Sillão, da Silva Lourenço Jacob Mamcham, Fran·

neiro Rlbeuo, deve�a ser es�olhl- cisco Borges Rosa, Tito Coelho Pires, Artur Pires, Antonio
�o na

. se�são a realIza-se hOJe, a
Cardoso Duarte, Armando Camissão, Adalberto Santos, Luiz B.

lIsta tnphce a ser .apresentada ao
Piazza, Miguel Faria, Marcilio B. Melo, Antenor Borges, O.

Cht.fe do ExecutIvo para a es�o- Camisl!ão, Alvaro Noronha, Gumercindo Caminha, João de Oli
lha e nomeação do novo magls- veira, Jonas Carione, Vital João de Freitas, JOãO Atanasio, Joãotrado.

.. Acacio Gomes, Gervasio Santanna, Orlando Rovere,
A? .�ue parece a lIsta sera

Julio Ceoarino da Rosa, Rodoval Spezim, Otavio Viana
conslltUlda pelos. nomes �os m

Celso Costa, Altino Fiôres, Herculano de Freitas, JOãO Campos,drs. Guedes PI�tO, GUilherme
João Lopes, Bittencourt Silveira, [cad Bittencourt, Dalmo Soares,

Lu�s Abry e !Jhsses C�st�, res- João Bonson, José Aurino Bruno, Eugenio J. Bruno, José Ferreira,
pe�IV,ame?te� JUlles de Dnel tode

Hemenegildo Pereira de Lira, Emilio Bilbáo, Domingos Cioffi, Os
Ita)al, Jomvllle e I a. vara desta

car Damasceno Silva, Antonio Lehmhhl, Afonso Lehmkl!hl, Nor-capital. berto Lehmkuhl. Ernesto Damerau, Marcelino Silva-

VENDE--SE Mario D'Acampora, �a�iano A. Vieira,Luls Val�?te, Arnaldo Otílio
no logar denominado v!la da Silva. Valvrio �elxeua, Amadeu �utta, Gu�lherme Kers�en,C�.
Afonso Micholé.três casas merillo Silva, NatalinO Lopes, José Fehppe Nasclmento,GeneslO Tel

com terrenos. Os interessa-I xeira, Alberto S�I�a. ?rlando Medei�os, Mario Poeta, �.outar .Feld
dos devem entender-se

comj
mann, João OlelOlEckl, Delfino Canti, Manoel dos An)os, NIcolau

Francisco Pedro dos Santos Barraca, Euclides Costa, Bartolomeu Lazaro, Melquiades, Santana,
na mesma rua, casa n. 5. Bernaldo Klaes Junior.

rHE6Affi UH5

Encontra-se em Florianopolis
os jovens lagunenses Topasio
Carvalho e Osvaldo de Amaral.

OUTROS ['ARTEm

Eng. Lindolfo Silveira

Regressou ao Rio de Janeiro,
acompanhado de sua exma. es

posa, o conterrâneo sr. enge�heí
ro eletricista. sr. Lindolío S,lvel
ra de Souza, funcionario dos
Correios e Telegrafos.

Seguiu ontem para Bom Re
tiro, a gentil senhorinha Ivanir
Montenegro, dileta filha do sr.

Alfredo Montenegro, prefeito da

quele municipio.

VISITAS

Visitou-nos, ontem, em nossa

redação, o estimado conterrâneo
sr. Luís Abry Junior, deputado á
Assembléia do Estado.

"7 8 O"

I
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Correspondente
Distrito do Ribeirão, 17-

2-937.

Arnaldo Maranhão
Rua João Pinto n. 5, terreo

CAIXA POSTAL N· 45
( PHONE 1346

TELE
( GRAl\1MA "Algodão"

FLORIANQPOLIS
SUB ..AGENTE EM JOINVILLE:

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

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag�ns:
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,
.------------------------

{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 tecelagens e malharias,· do
RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

arroz, assucar, farinha,

Meias da afamada marca "WALKYRIA", de S. PAU:"'O.
- - -- - -AtfXtl.hatles, "CFetones-, cO!G-has, lençós, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA

INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU.

Sinos, machinas agricolas e indastriaes, buzinas para carretas, etc., da
EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA,de BLUMENAU, (Secção de Fundição).

Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor
tadorEl.s, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAlfYBA. PER

NAMB<JCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Cimtos de torct, de BRU5 QU E.

Madeiras aparelhadas. de RIO DO SUL

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

Compra aos melhores 'preços:--------�----------------------------

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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




