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Anuncia-se
de uma

prorrogação

ape)·nas a formação na

forte corrente contraria a

do estado de guerra.

Na "ponta" o sr. Macedo
Soeres Proprietario e Diretor Responsavel

RIO, 19 -- Escreve o -Diario de Noticias» em sua 1_, _

secção politica: Ar�O mi Florianopolis, Sabado 20 de Fevereiro de 1937

«Ao que parece o nome que está sobrando nas con- M" Sfabulações para a escolha da candidatura oficial á suces- aJO ir oa·
são do sr. Getulio Vargas é o do sr. J. C. de Macedo res dos
Soares.

O ex-ministro das Relações Exteriores não é própria- Santos
mente um politico, surgindo no cenario da vida nacional '

como uma figura oriunda do movimento de reconciliação
ile S. Paulo com o Cate te, após o fracasso da revolução
constitucionalista.

Elemento de prôa do P. C., o sr. J. C. de Macedo
Soares preferiu ficar com o sr. Getulio Vargas quando o

seu partido resolveu fazer o sr. Sr les de Oliveira seu cau

dldato á sucessão presidencial, exonerando-se imediata
mente da pasta do Exterior, com o que, intencionalmente

�(Jll não se desincornpatibilizou para as eleições de 1938.
Contrariando, desse modo, á orientação do seu par

tido, o J. C. de Macedo Soares, se colocou, desde logo, á

disposição do sr. Getulio Vargas 110 complicado jogo de
xadrez da candidatura oficial.

Por força das circunstancias e em virtude das incorn

patibilidades manifestas dos outros candidatos, o nome

do sr. J. C. de Macedo Soares se apresenta como o unico

I capaz de coordenar as forças politicas que apoiam o Ca
tete.

Daí a sua chance».

A diesidencia Colar
PORTO ALEGRE, 20-Chegou aqui, procedente de

São Paulo, o coronel Otadlio Fernandes que chefiou como

se sabe, o movimento revolucionaria deflagrado em 932, CORD08A, 1 9 -�a radio

l1a região nordestina do Estado. divulgou o seguinte:
Depois do fracasso da revolução paulista o referido .«A impre?sa de Valencia

politico foi exilado para o Prata, de,norando-se durante 2 �xlge �nerglcamente que s�
anos, no Uruguai e na Argentina. Jam fuzilados os responsave!s

Em 1934, retornando ao Brasil fixou residencia em .pela queda de Malaga.»
São Paulo, de onde agora acaba de regressar.

Interpelado pela imprensa, disse:
«AS tentativas de desvirtuamento que vimos sofren

do, outra coisa não têm conseguido sinão espalhar a des

crença, o desanimo, o desencanto, entre as fileiras dos
1l0Ssos verdadeíros correligionarios. Tinha porém a certeza
de que chegariamos á hora das definições e da ação. ��ão RIO, 19 -- Seguiu, ontem,
',oderiamos mais continuar na sombra, esquecidos da ;)bra p<elo «Comandante Alcidio,),
gi�antesca de Julio Prates de Castilhos. Em São Paulo para o Rio Grande do Sul,
o.uvi o tóque de re�mir. A clar�nada acendeu. meus entu- o sr. La!aiete C�n.ha .cine
Slasmos e fortaleceu minha confiança nos destmos do Par- matografista do lVIlntsteno da

J\do Republicano. Corri para o sul, disposto a trabalh�r, Agr!cultura que yaí fixar os

(anjuntamente com o sr. Lindolfo Colar. transformado hOJe, aspetos mais lIlteressantes
com legitimas credenciais, em chefe da ressurreição casti· da festa da �va, a se

A

reali-
hista: zar em Caxias, no mes pro·

Concluindo, disse�nos o ceI. atacilio Fernandes: ximo vindouro.

., i' �_. i��,
------------------------------------------------------------------------��------------------------------------------------�------------------�

o estado de guerra

RIO, 19 - Comentando ít idéia de prorrogação do
Estado de Guerra por mais 9J dias, a partir de 17 de

março, escreve o «Diarlo de Noticias»:
«Esboça-se, na Câmara, um salutar movimento de

reação contra o projéto da prorrogação do estado de

guerra. Realmente, não ha nada que justifique semelhante

providencia.
Não resta duvida que o govêrno deseja a prorroga

ção do estado de guerra.
Alega sr porém que essa providencia se impõe pela

necessidade do funcionamento do Tribunal de Segur ança
t�aciona1.

Mas a verdade é que ha um grande movimento na

râmara no sentido de reformar a lei que instituiu êsse
tribunal de excepção, de modo a permitir que êle funcione,
Independentemente da prorrogação dessa medida ex

trema.
Acredita-se, assim, que desta vez o sr. Getulio Vargas

não conseguirá nova prorrogação».

Em grande ativi(jade
RIO, 19-Chegamlo, ôntem, do Rio Grande do Sul,

o sr. João Carlos Machado conferenciou com o sr. Osvaldo

Aranha, até a madrugada. Hoje cedo esteve na residencla
do governador Juraci Magalhães, conferenciando demora
damente com s. s. Mais tarde esteve, tambem, em conte
rencia com o sr. José Americo.

- -Póde informar que estou inteiramente solidario COnfe renC i.�5 OO li t iCas
com o eminente ex-ministro do Trabalho. RIO, 19 - Em avião do Exercito chegou aqui o sr.

I"O r. 'rl e nJ i ne � ro Benedito Valadares.
RIO, 20-0 sr. Afonso Pena [uníor foi um dos pri- O governador mineiro, ouvido pela imprensa, de-

melros nomes apontados como papa veis á sucessão do sr. c larou:
Getulio Vargas. Depois, fez-se silencio em redor do antigo -Venho visitar o meu sogro. Regressarei amanhã,
ministro da justiça. Agora volta ele á tona. Depois de afim de aguardar I) sr. Getulio Vargas, domingo.
haver proclamado os justos títulos da terra montanhesa Desmentiu que estivesse coordenando U:TIa candidata

pa�a aspirar a suprema curul presidencial, o antigo líder ra. Em seguida, conferenciou em Copacabana, com o sr.

da minoria fez questão de conferenciar com o sr. Afonso [urací Magalhães, prometendo jantar com J governador
Pena [unior, Daí os' bons entendedores tiraram as suas baiano e o sr. João Carlos Machado.
conclusões. O sr. Agamenon Magalhães conferenciou, também com

Mas os nomes dos srs. Osvaldo Aranha e Macedo o sr. Benedito Valadares, tendo declarado que falaram
�'oares ainda assinalam, até agora, as preíerencias oficiais. em assuntos gerais.
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RIO, 19 ·--Um det.etive ame- �
.

��
nca�oJ recentemente a�U1 chegad�, � �Distinguiu-nos, hoje, com
apaixonou-se pelo cnrne do Edi- �. r�

a sua visita de despedidas ficto Cari.oc,a e mostra-se dispos- � Politico� vão, politicos voltam. As estradas poeirentas ��
O ilustre oficial do Exercito I d I l!fJ �e afundam ao passo lesto e cadenciado dos camelo, resigna. .!I

to a � ltICI a- o.
�� rql

Nacional, sr. major Soares .

� � dos que vão á iVléca, ou á Moka pescar nas agU1JS turvas e k�

dos Santos, que durante lar- Perdendo as � caóticas dessa megéra suja da P'Jlitica Nacional a futura se- �
go tempo comandou o 14

d � reia que deliciará os manes, no Palacio das Aguias, durante �1I

Batalhão de Caçador es, se- merca IIS � quatro anos, procurando defender as frangalhas dum liberalis- t�
diado presentemente no Es- da café � mo anemico que já está morto e cujas despojos não tardam �
treito. � a descer ao regaço da rnãi-co.num. �
Oficial distintissirno, corr. � O sr. Armando de Sales Oliveira despejou um discurso, �

uma larga e honrosa folha RIO, 19-0s Irmãos Jabour, � gemeram as rotativas, proclamaram as ondas hertzianas que �
de serviços, o major Soares dos maiores exportadores �e café, � essa arenga era a panacéa miraculosa de Salvação Nacional. �
dos Santos, pelo cavalheirís- declararam �ue o Brasil vem � Eu lí o discurso e concluí pela imbecilidade de todos �
mo e pela fidalguia irnpoz- perdendo �I�lmamente .

os merca- � aqueles que o ergueram aos córnos da lua, pois nada encon- ��
se á estima de todos aque-] dos estranjeiros, A dtferença en- � trei de extraordinario ou profético, mas, apenas as mesmás ��
les que com êle tiveram a tre as exportações de 1936 e'� formas vagas e vazelinosas feitas e arranjadas com requinte i!�
felicidade de privar. 1937 será de três milhões,. entre � calculistico, para agradar gregos e troianos, isto é, engraxar o �
A Gazeta, grata pela nímia os portes �e .

Santos, RIO de � páu nas duas pontas, Vir-se-ia que era um alpinista ainda �
gentileza do nobre oficial, Ja.ro e Vitoria, Agora, então, � novato e medroso, mais habil que procurava bordejar os abis- �
faz votos por uma feliz via- �m Santos, aumentou a descon- � mos escarrapachado, de arrastos para melhor contornar o pe- �
jem e continuação de suas

I
fiança d?s comp.rildores., sendo � rigo. Com o espalhafato glorificador de tal discurso até o sr. ��

prosperidades. que as circunstancias nocivas aos � Flôres da Cunha teve um máu quarto de hora, pois o per- �
B b'

n03SOS �nte[esse� economicos, duo ij verso sr. Assis Chateaubriand telegraficamente perguntou ao �
e am so

. ratão amda muito tempo. � Governador dos Pampas qual a opinião sobre o tal discurso. ��
Casca tin h a l· � o irriquieto General não teve outro remedio sinão em- ��

Força e luz � barcar no balão que começava a se inflar e afinou pelo dia- �
sempre igual I � r.� pasão do resto da macacada. �

t Jt �;j

F". t pa ra Santo' � Foi uma marcha forçada, pois o General F lôres da Cu· �UZI artll.en O
Amaro i nha havia permitido qUI! a imprensa oficiosa chamasse o sr. �

para os responsaveis � Armando Sales de corruptor e mercador de consciencias, di· �.
O consêlho municipal da Pa � zendo que a custa do ouro do Parti.:Jo Constitucionalista se �

Ihoça, em sua reunião de ôntem,

I·
� haviam comprado deputarJos para se eleger um aliado. O ��

autorisou o prefeito a abrir con� � t�mpo é um sujeito perverso, fere e cura, ergue e esmaga. �
correllcia para o fornecimente de � Ningu�m ainda atinou bem com essa historia de sucessão �
iuz e energia a Santo Amaro. � presidencial, mas o sr.Armando Sales foi um balão que subiu �•.�
Ao que sômos informadod, o � e se incendiou em noite escura, fez um clarão e acabou-se, �;

- vaidade das vaidades. Ii�capitalista sr. Henrique Franke, � ln.

.

vai apresentar a sua proposta. � E' que o sr. Getulio Vargas está com o bastão de mano �
------------------

ij do e nós todos sabemos como êle re(cbeu e de quem o re- ��
� cebeu, mas por isso mesmo sabemos que êle não entregará a �
� qualquer um. Existem uns numeros cabalisticos que precisam �
� ser computados, assim: �
� ) 930 menos 1932 não dá- �

a esposa a rna- � 1930 mais 1932 Já... �
chadadas � E o sr. Lima Cavakanti expressão da soma, chupanJo ,,;::

S. PAULO, Durante a ma- � um côco, na Baía, witou e5ta frase que certamente não 0\..0(0 �drugada de hoje, Emilio Licos- ij reu a Fouché quando mandou Robispierre á guilhotina: ��
sella desfechou varias machada- � -Será pena si o sr. Armando Sales não vier a ser ��
das na esposa que dormia. Sem ij Presidente da Republica. �l
ter recebido ainda o golpe mor· � Entenderam???.. ��
tal, a vitima gritou e \'s vizi- 'ij �
nhos acudiram, prendendo o bar- k BISElILHOTA. [11
baro agressor. • ............."*, """""""'..,. """"'._.._.........,..Z'�"S;....�....... ,._...............,.=,....".,....,.,.. � ""'.....-_ r���������"....., ..."'e:JI��Io.':!!!!'AI:!!!!4I�������4 - ..;"�� "'�

A filmagem
da festa da uva AGREDIU

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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As mulheres
----------------------------------------------

participa ndo
combate

dos

Competição

exercito.

pelos ares

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

Praça 15 de Novembro
Antonio PaschoalBERLIM, 19 - Chegaram

ao Cairo quatro competido
res alemãis de vôo interna
cional sobre oasis, que se

realizará de 22 a 27 de íe
verciro.

Os participantes são: von

Grenau, Thomsem, Schwabe
e von Sternburg, tendo de
sistido de concorrer a avia
dora Elly Beinhorz.

--------

Brasil-
Alemanha

Caçando na

Pulanla

2

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Florianopol!s

Departamento Côrte de
de Educação Apelação

MADRID, 18 (Band) - Pelo general Miaja, presidente
Ida Junta de Defesa, foi ordenada a retirada d� todos as mulhe
es combatentes que ainda se encontram na linha de frente no

Setor de Madrid, que deverão servir na retaguarda afim de não

se exporem ao fogo inimigo.
Não se sabe, porem, si tal ordem será executada, visto

como as poucas mulheres que vestem o uniforme da milicia e

manejam fuzis e metralhadoras, são consideradas verdadeiras ca

maradas de armas pelos chefes, soldados e amigos, depois de

suas façanhas nas linhas de fogo. Muitas delas passaram �e

manas de angustia na vanguarda e nos hospitais.
Dentre as que aparecem cobertas de fama, está Julia

Diaz, mocinha de 22 anos, medindo pouco maia de 5 pés de

altura, que preferiu continuar servindo como simples miliciana no

Parque do Oeste, onde já dirigiu um ataque á baioneta, aos COncurrenc ia
galões de sargentos que lhe eram concedidos em reconhecimento
de sua condúta heroica. O «Dia rio Oficial do E�-

Ainda no setor de Madrid serve um uma jovem que é tado- está publicando edital,
tida como habil atiradora, especialmente no manejo da metralha- pelo prazo de 10 dias, da
dora. As que adquiriram destreza no uso das armas e no arre- Diretoría de Obras Muníci
messo das l ambas, fazem parte, agora, de um batalhão especia- pais de Florianopolis charnan
lizado de patrulha á noite. do concurrencia para a com-

Na região de Tabuena, a filha de um oficial revolucio- pra do material de constru
na rio e mais 5 moças ocupam ainda seus pôsto na linha de ção da casa n' 14 da rua

frente. Dentre elas está Pepita Gomez, que depois de ferida Pedro Soares, esquina da
-por âUl\s-�vezes, =apresentou se ao seu comandante para fazer parte José Jacques, nesta capital,
dos regimentos escolhidos á defesa de Casa dei Campo e dos - -------

parapeitos do Guadarrama.
Algumas mulheres e mocinhas perderem a vida em com

bate. A primeira vitima foi Lina Odena, que tombou em Anda
luzia depois de lutar alguns mêses. Seu nome é hoje idolatrado

pela mocidade socialista e comunista .espanhola. E'ra comunis�a
muito conhecida em Barcelona e depois envergou a farda da mi

lícia. Foi a primeira que respondeu o chamado ao voluntaria
do para Andaluzia. Usava botas e carregava cartucheira e um

fusíl muito maior que ela. Foi atingida por uma metralhadoras

inimiga, uma manhã, quando observava os movimentos do adver

saria que atacavam as linhas legalistas.
------------------------------

Varsovia, 19--0 general
Goering partiu de Bialowicza, em
trem especial, para Aszewicze,
na Silésia, onde se entregará á

caça de Jynces e lobos nos do
minios -.:lo Conte Potocki. O ge
neral Goering está acompanhado
do general Fahricy, inspetor do I

I
BERLIM,19 (A. B.) -

������-------8�.-------����@.-.Conforme já foi noticiado, ��w'C'1!JS�� �� � ..��.��-

por oca�ião do i,nicio do ln- : Itercambio de informações � C r e d I' toM u t u o P r e d I·a I •pelo radio, entre a Alema- �
-

•nha e os Estados Unido� do ii •Brasil, que deverá realizar- '

�
se amanhã ás 23 horas li �

(hora da Europa Central), ? O maior e mais acreditado clube de
embaixador dos Estados Unt- t· d B -Idos do Brasil, sr. Muniz de 50 r e Ios o ras I
Aragão, pronunciará ao mi
crofone da estação transmis
sora nesta capital, uma alo

cução, falando sobre as re

lações amistosas entre o

Brasil e a Alemanha.

Quantas vezes temo; vontade
de levantar-nos durante a noite
para dizer aos importunos que
conversam na esquina:- 'vão dor
mir e não incomodem os que pre
cisam de descanço»,

Em toda a parte existem indi
viduas que não tendo o que fazer
durante o dia, não se cançam, e

como não sentem necessidade de
dormir aproveitam a noite para
perambular pelas ruas, para fazer
roda nos cafés e nas esquinas e

perturbar o sono dos que traba
Ibam e precisam do descanço no

turno. Corno consequencia, estra

gam a própria saúde, alé-n de
prejudicarem a existencia dos po
bres mortais que levam a vida a

sério.

O E' por mal dormir que existem
tantos individuos com perda de
fosfato, facilmente irritaveis e en

colerizaveis. Dia a dia multipli
cam-se, pelo mesmo motivo, as vi
timas de perturbações nervosas de

moscou, 18-0 comissario Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró- maior ou menor gravidade. A's Ira' afastar-se
do Exterior, LitvinoH, solicitou pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE pessôas que se tornam irritadas,
ao govêrno soviético uma licença OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas. inquiéta�, desanimadas e pessimis- CULA.BA', 19 -Terminou
para restabelecer a sua saúde ai- tas em consequencia da perda de o praLO concedido ao governador
terada no estrangeiro. A licença,. A

la fosfato, e que não podem se livrar Mario Corrêa para a apresentação
para afastar-se do país foi negl1-'U presa••-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na • do barulbo da rua em que resi- da sua defesa, no processo con-

da, sendo, porém, concedido ao • _. dem, aconselha-se o uso de inje- tra .;le instaurado pela maioria d 1

sr. LitvinoH permíssão para gozar U CREDITO MUTUO PREDIAL O ções de 'l;onofosfan, que levan- Assembleia Legislativa.
ii licença no Caucaso

-

ou na Cri- e o tam o estado geral, reforçando o Consta que o governador -

vai
•••f)G.--------•••--------·•••••••• sistema nervoso. afastar-se do cargo.

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

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para �ada sorteio

,Do gabinete do diretor do Em virtude de haver sido apo-

Departamento de Educação re- sentado, conforme solicitou o sr.

cebemos a seguinte nota: desembargador Heraclito Carnei-

«O Departamento de Educa- ro Rib:iro, a Egrégia
_

Côrte de

ção torna publico que, até a pre- Apelaça�, em sua sessao de on

sente data não houve nenhum tem, enviou ao sr, governador
áto oficial �ue modificasse a ado-I d� Est�do, a re�pecti va lista tri

ção dos livros da «Séáe Fontes" I plice, a. vaga .de.IXa�a pur aqu�
e a "Ca t:Jha Analitica" de Bar- le magistrado: GUIlherme LUIS

reta nos estabelecimentos de en- Abry, Al7ebiades Silveira de 5.ou
sino primario do E�tado. Sendo za e �a�1O Roc�a" r=specnva-
ssim a adoção de outros livro' mente juizes de direíto das co-

a , S

d joinvil B' ,

por iniciativa alheia ao Departa- m�rcas e omvi i!. iguassu e

mento não póde prevalece. Sao José.
A respeito já foram tomaclas

providências junto aos diretores
de Grupos Escolares para evitar

aquela irregularidade. n
CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

VENDE--SE
UMA BATEIRA, ver e

tratar nesta Redação. '

_" .. ,.

PÁRE!
I

� OUED� DE SEUS CRBELOS
USANDO

PETROllNO MINQNCORQ
I I

INF�LlVEL N� C�SP�
"�ANCO�A" -.JOINVILEJ

LITVI-
_ NOFF

NAO SA.'I

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

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

mea.

Misterio'
da vida

sensacional
de Zaharaff

PARIS, 23 -- o misterio
que cercou Zaharoff durante
toda a sua vida continuou
hoje, com a publicação legal
de seu testamento na lngla
terra, França e em outros

países, onde o magnata das

munições inverteu a sua for ..
tuna, criando um novo mís
teria, que consiste em saber
o que foi feito dos seus ha
veres, moderadamente calca
lados em 50 milhões de do
lares á data de sua morte.
0& registros do Côrte Ofi

cial da Inglaterra, divulgados
ontem, mostrara:n que a pro
priedade da Zaharoff naque
le país é avaliada sómente
em cento e noventa e três
mil cento e três libras ester-

CARTAZES tinas, o que equivale a me-

DO DIA mos de um milhão de dola
res, ao passo que o testa-

CINE REX, ás 8 horas, '. �ento leg�lizado na França
O rei se diverte, com Grace I dispunha somente d� um pau-
.._.

-- r .L. T � _\ll_"lt..r. co menos de da milhares de
IVloore, r rancnot .. VII..... .. ..•• ..·1 f-

-- �--
-- -- . . ·tL-

Connoly, rancos=-mars 'meio munao
de dólares.

AMANHÃ, á15 7 e 8,30 ho- Os unicos herdeiros de
ras, um grande filme da Ufa, Ro- Zaharoff são duas filhas da
sas negras, com Lihan Harvey, íaleclda sra. Zaharoff, por
Willy Fritsch e Willy Birgel. seu primeiro casamento com

CINE ROYAL, ás 8 boras, o duque de Marchela, fidal
Cupido 'nos suburbios, com go espanhol. São elas �prin
Dranem, Jeanne BoiteI, Armand ceza de Bourbon, Maria Cris
Lurvile, Georges Cahuzac e Car- tina, segunda duquesa de
pentier, Marchela, com quarenta e

sete anos de idade, esposaAMANHÃ, ás 5, 7 e 8!30 do inglês Leopold H. G. Mal.
horas, Casados por despeito. ford armador residente em
com Gene Raymond, Sylvia Sid- Londres e A�gela de trinta
ney e H. B. Warner. e seis �nos, casada com o

.
conde Jean Ostrorog. a qualCINE ODEON, o hder, foca- se intitula -Madame de Bour

liza, ás 5 e 7,45 horas, Miss re- bon- residindo no castelo
porter, com Betle Davis, George de B�lincour onde Zaharoff
Brent e Roscoe Karns. foi sepultado.
AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 Hoje, porém «Madame d.e

horas, Estrelas na Broadway, Bourbon» recusou-se a a�el-
P t O'B

.

1� M' 1 tar centenas de reclamaçõescom a nen, ean uir a-

mes MeIton e Jane Froman.
' de supostos parente.s de Za-

haroff, entre os quais um sa-

pateiro londrino, que se diz
filho ílcgitímo do falecido
magnata.
Madame declarou «Sir Ba

si! legou a propriedade a mi
nha irmã e mim, não existin
do outros parentes. Tenho
recebido centenas de telegra
mas de pessoas de todas as

partes do mundo, as quais
se intitulam parentes de Sir
Basi!. Essas alegações me
fazem rir. Naturalmente, eu
não sei a quanto monta a

fortuna, mas a mesma não
se eleva a cifras tão astro
nomicas como presumiram os

reporteres de imaginação ter
til» .

V,.. d
-

,ao . ormlr ....
Importu nos! ...

Navios
Inglêses

RIO, 18 -Cbegaram a esta

capital os nllvios inglêses Yúrk,
Exeter e Ajax, pertt!ncentes a

esquadra das Indias Ocidentais e

que estão fal.endo um cruzeiro
pela Âmerica do Sul.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cervejas! Cervejas!Dr. Osvaldo suva Saback

ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

•

\
---

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMa. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave]
1 casa de 5:000$000 43$750
1 » » 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » » 12:000$000 105')001)
1 » }) 1 j:OOO$OOO 131 $250
1 » » 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de 1 a. quali
dade assim como todo o ma'erial empregado será de 1 a.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista, desde que, s] contráto esteja em dia com os paga

menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e Iiscali

zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cid:lde, á rua Tiradentes 11' 52 ou pelo telefo
ne num. 780.

--Não temos corretor de pra'ra, atenderemos diréta-
mente no escritório.

Casa de Dive. sões

Familiares
Vispora Imperial

O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do. Estado.
Não deixem de ir ao V iipora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis-
dade e ambiente scléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmácia Popular, á Praça 15
de Novembro

iS
.G.�••e.D••G�D.G.�••80
m
•

: Denles alvos
�
•
e
G
g
•
a
•
•
G
G
•
�
�
�
fi
�
•
•
'.

I-�
�
�

aar Mira.�m�a�r��I�"G�.�::.'. a vossa
DE WILLV tKATZWINKEL :

Frios, docês, conservas e todo o gênero de be-

PA5 TAbidas nacionais e estranjeiras. I dCentro de atração puramente familiar. •
G
� g
· �
DD.O.�Oe$e.e���.G••G.e.@

JS

�:'Só as fabricadas com a crístalina agu�, da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
ola Kulmbtick, Bavarta e Tira Prosa.

ci Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

CHARUTOS?
Só os íabrtcadcs por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíana,�Res

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

Halito ag;'adavel
,

50 com

ubiol

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos

I

�:�.�
.

'��

I
I

!'''lanchas da Pele - Feridas
Suor das Axila.s

Só os fabricados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA P I EFIER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVILLE
Hospe
de-se no Hotel Central
COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Advogados
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogacia á rua

Visconoe de Ouro Preto

Indica:

1- -. II Drr Ricardo
Gottsmann
Ex-chefe da clinics do 1-!ospi
tal de Nürnberg, (P.<Jfessof
Indórg Burkhardt .

e Professor
Erwin Kreuter)

Especlallela em�·clrurgla
geral

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

operações de plastica

.��VAVAVAVb Gí@���������V.&�V&'�3��'�
� "

ICarlo O '.�
-

F'�

Metriz: FL.O IANOPOL.I ,�,
Fíliaes em: BlurY'lenau ... ..Joinville - São Francisco Laguna _a�e�- t�

Mostruario permanente aro Cruzeiro do Sul � -,

Seoção de Secção de Secçiio de '�tiFAZEND AS:
'I �

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara temo. FERRAGENS: MACHINAS :
':('�

Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira ��
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanícas �Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros .•�
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: f' ades,

í �

r��:s para coser e sergir ���g:s g:IC�%ZaasdOS e pertences
,

grade.s, c�i�adoresd mOin�o �tc. '1 t ��1", oromoveis, o ores e esp os o, 1\ o ozes ,t.,;�Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrlcos r��labonetes e Per�marias res Material em geral para transmissões: "
I \�(��:���aed��r�ina���as �f��� :a���a�i: -e��:I��Sas Jfe��a�sJg���:!a�ug�f����fe: lona ��..

"

tenlhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOHD P -ças, a.ces-
Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �
Depositarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GrODYER �Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M:tterial eléctrico em geral §j
Empre:z.a Nacional de l'Jave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite r\/lari'a' _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" _ Estaleiro 'Arataca" �
�, . �
.�.A.V�VAV�V.DÀ._������������à�VâVÂV��.

�••••'---.----...��. A Gazetat

Fitentce bem 1
D
•
Cf

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

SI
Federal e possue a carta patente n. 112

•
;

Dr' Artur Perira

e Ollvera
Clintea médica de ertan

ças e aduUul

LABORATORIO DE
ANAliSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 "oras

Consultório: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Re"itlência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
-----

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

'

das 15 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

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

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

DesejOa concertar o dcom hora marca a

seu rádio? Procure o Consult.-R. joãO Pinto, 13
sr - Bouzon, á rua Padre 1 elelone, 1595
Miguelinho, que será plena- ---------..-..
mente satisfeito.

D�. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

!
�-�

t",����••_�-- .. --:-':';:::.���"'ii!:�,�••d����.
�o••e••�.G • ••••e••aGe

i Companhia "Aliança da Bahía"i \
o e I Dr. Aderbal
: FUNDADA EM 1870 = da Silva

:: Seguros Terrestres e Marítimos :I RuaC��������JO (sob.

Z Incontestavelmente a PRIMEIRA dC'"J Br�asil : [,Fones 1631 f:

1290_1., CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 ]8.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1 935� 2.7] 7.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

-- _"oe,

4.280:552$970

n. 70. - Phone: 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

LO.JAS IGARCIA
Rua 15 de Novembro n. ·�IO��

BLUMENAUI

-

ÀTOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l 'RICOLlNES--XADRESES-ZEF IRES

o
I �
II Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA •
G •

: Escritórios em Laguna e Itajahí ::
f� Sub-Agentes em Blumenau e Lages �
G •
ego. G.�G�---.:=.----OI.O•••••O ------

Formídaveis lortelol proprlol, Ires vezes

por lemana, todal aI legun
daI, ier9s1 I lextal·'elra.,

•
•

I
O

I
•
fi
• ExtraQã� com global de crlltaí.

A i, 1aÀ , I -n� IIldl"
_ honestldêlde, pOil, OI lar·

tel�:J �Io pr8.�ncladol pelo povo.
_-,-_.------------ .----�----�-_.

o
Ap,entel, Sub-Agentes e Reguladores de AV:lI'!al [em .todol OI Estadol IC:o Bralll, no Uruguai e nal prlnc«pail praças estrangeiraI.

A.gentes:; em Ftorianopolts :

Campos Lobo & Cía.

Advogado
RUd Trajano, rr 1 sobrado

I Telephon� n' 1548 I
:...= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 Hsob.)
Fone 1325-Ater.de cha
�mados para o interior, 1

'

R-.I

Médicos

(Curso de especializaçãó em

moléstias de senhoras]
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde=- Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

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

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

rosto e de mesa.

fR;;L Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros) IFUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE. maq.rinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agrícolas e

-moinhos de fubá, »:
_ 1S, businas

para carroças, chap, _ � ,_ '')gão, etc.

fUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB J, " '�O
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl -'-5

Arnaldo Mara r,hãO
RUA JOÃO PINTO -j \Df\R N_ 5 TEl<ERO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A OAZETA-Flo.rianopol:is 20-2-1937

-��eo•••�e.G�.e•••••••G
�

A Companhia Editora Nacional !!Falta-lhe porém capital? �

"ocure fechar um contrato LANÇARA' NUM VOLUME DA •
em a ENDECS que fínan- � Seria Brasilrana •
ará sua construção para D •
agamentos módicos cada G Santa Catarina fi

I

es, concorrendo ainda aos a _ �
hrteios. G .

A C
.. N •

Procure Sergio Araújo: � A Conquista.. otonlsação O
ovisoriamente R. Frei Caneca 74 • A Evo! ução •

• TODÁ A HISTORIA DE SANTA CATARINA •
�. C b I"

.,�I
LUCA-SE a casa da fi

Um livro de Osvaldo R. a ra D
rua Esteves Junior ri.! POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias li79 com muitos quartos no \!QY

ndar terreo e no posterior, e.G�G�••e••It2!!.G�.�.��G
.om ótima instalação de ban
heiro e porão habitavel.Tra
tar no Banco Agrícola.

Deseja construir

FORD

VENDE--SEno lagar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

barata 1930 ótima vende
se á dinheiro.
Informações na portaria do

Hotel Gloria,

Banco de Crédito
Popular a Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Instituto Nacional
Previdencia

de

Não abuse
dos baEl'h@�
de SGI

SAINT JEAN DE LUZ, CCO I"') Se I hos18-Informam de Valencia, séde
dos chefes bolquevistas que on- h ig ie n icos)
tem o quarto batalhão da Briga-
da Internacional. aquartelado em Abusa-se, em todo o mundo,
Serallone e composto quasi exclu- dos banhos de sól. Os médicos

.

d f A lt e higienistas, á vista dos aciden-sivamente e ranceses, revo ou- v

se. Os 240 voluntarios se recu- tes gráves imediatos ou tardios e

.

b d dos acidentes mortais que têmsam a contmuar com aten o e

insistem em serem repatriados. ocorrido, fazem grande propa-

Apezar da intervenção ener- ganda pelos jornais, afim de que

gica do representante díplomatico o publico se acautele, usando

francês em Valencia, 20 milícia- com moderação este grande reme

nos francêses foram passados pe- dia da natureza, que é o só!.

las armas. Faz pena vêr adultos, jovens
Outros amotinados aguardam e crianças, por horas e horas, ás

julgamento, pois não querem se vezes sem qualquer agasalho na

CAFE' BOM SO° NO apresentar voluntariamente nas tro- cabeça, a se incandesceram aos

..JAVA pas vermelhas pua combaterem raios solares nas praias.
Praça 15 de Novembro nas primeiras linhas. Muitos nada sofrem no pre-

Antonio Paschoal sente, para padecerem no futuro;
-------------------------.- outros são acometidos de pertur-

C I U b e d e R e g a t a S bações renais; outros de embara-
ço gastrico febril.

Para tratar destas ultimas per
turbações quando se acompanham" A I d O L U I de diarréa, convém logo ao ini-

I , , ClO, estabelecer uma diéta ali-
mentar, prescrevendo, ao mesmo

tempo, caseinatos d0. calejo e,
Programa da regat.9 interna sobretudo, o Eldoformi(j) da Casa
á realizar-se no dia 28 do Bayer, que combate a diarréa,

CO r rente ás S horaS revestindo, protetoramente, as

Irradiação de Revoltaram-
Roma

se na "frant"
A Estação de Roma 2. R.O.

onda c. m. 31,13-kc. 9635, ir
radiará hoje, ás 20,20 horas, o

5

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

funcionarios públicos federais, que segundo estabelece o.,.arto.
17 do Deco• 24.563 de 3 de Julho de J 934, todo aque
le que tiver aumentado os seus vencimentos, está obrigado
a aumentar o valor do seu pcculio, nos termos do itrto. 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 corresponde
2:000$000 até 3:600$000 5:000$000
3:600$000 » 6:000$000 10:000$000
6:000$000 » 1 G:OO$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
Outrosim. cientifico que fica estabelecido o prazo

de 60 dias a contar da presente data para que os srs, íun
cionarios tomem as necessarias providencias no sentido de se

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

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

II
16 do decreto acima citado.

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

(a.) ML\RIO LACOMBE
Escrituraria

seguinte:
Anúncio em italiano, espa

nhól e português.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão de um áto de ópe

ra lirica do Teatro Real da O'pe
ra ele Roma.

Dia do concurso: primeiras res

postas aos radio ·ouvintes.
Execusão de canções regionais.
Noticiario em espanhól e por

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

mucosas.

Usem-se, pois, 03 banhos de
sól e de mar, porque são bene
ficos, não esquecendo, porém, que
o abuso é sempre perigoso, mes

mo ás mais robustas constituições.

"7 8 O"
E' o número do telefone da

CONSTUTORA "�3\lDECS"

Rua Tiradentes N- 52:-Procum5' PAREO-Saudade do inicio do remo barriga
verde. Dedicado ao Exmo. Snr, Prefeito Municipal. 1.000 mts.

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

Qualquer pessôa estranha ao Clube poderá tornar parte,
neste pareo, bastando para tal, fazer suas inscrições até o dia 25 do

I 'íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� corrente (3 dias antes da regata) na séde social com o Snr. Alfredo

������������������������� Espindola, que se acha diariamente das 8 as 12 e dils 14 ás 17
I

horas, á disposição dos interessados.

RECEBE DEPQSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisof'reviofi']. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Síppel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL70R/O:

�ua Trajano tr /7
(sobrado)

Teleíoner 724 (manual)
HORAS MARCADAS

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

--

'I
Em'Joinville I

Faça seu ponto no

Café do Manéco-rOptí
mo café-bebidas nado

naes e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho

tel Palacio.

CONSTRUÇõES DE MAQUINISMOS COM-
PLETO PARA:

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

---0---

GRANDE STOCK PERMANENTE DE:

REVAL, 18 -Ao meio dia de
6' PAREO-Homenagem ao Pr. Aderbal Ramos da Silva, ante-ôntem um avião quadrimotor

M.D. Presidente de Honra.l\·ovissimos-1.000 mts. Yoles a 4 de bombardeio pertencente a's
remos. forças aéreas da união soviética,

atravessou, sem licença especias, a7' PAREO-Honra Liga Nautica de Santa Catari- fronteira da Est.onia, nas ime-
na. Classe aberta--2.000 mts. Outt-Riggers a 4 remos. diações de Sannikku- Federowka.

Imediatamente dois aviões de caça
das forças alfandegarias da· Es
tonia levantaram vôo em persi
guição do avião soviético.
O quadrimotor da Russia, ve

������������������������� locissimo, desapareceu a poucas

l
�

dezenas de quilómetros ao norte

Pelrolina Minancora da cidade_de_N_arw_a_. _

Deixam�á O
D rIU t.>:i
• III. liJ.

RIO, 18 - «A Noite» iníor
ma: «Em consequencia dos ulti
mos acontecimentos acredita-se
que o sr. Piza Sobrinho deixará
a presidencia do Departamento
Nacional do Café. Ja' se encontra

nesta capital, onde veio a cha
mado, o sr. Fernando Costa, an

tigo secretario da Agricultura em

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_a:.: São Paulo e conhecido ténico em

assuntos de café e abastado la
vrador.

Afirmado-se que o sr. Fernan
do Costa só não sera' pre.idente
do Depé.rtamento Nacional do
Café se não quizer.

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

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

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

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

FLORIANOPOLIS, Fevereiro de 1937.

7hico B. Fernandes
Diretor de Regatas

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

I
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos I

Evita a QUE 'DA DOS CABELOS e destrói a

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

Desresp�i
tando as

fronteiras

Prisõ�s
ABARROTADAS

Varsovia, t 8-Segundo re

latorio da comissão orçamentiuia
do Senadn, b.. atuallr.cE�e na po�

lonia cêrca de 100.000 pessôas
condenadas qus não pódern cum-

pnr suas penas nôs pk'isões, por
que estas já estão cheias de con..

I"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� denados.
n..i :�.'�

.

,. 't�.

.;..!
t·,

Maquinas para furar - Caldeirões de Ferro de todos os

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

OTTO BENNACK

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

.Com a tnaxlma 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"

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalho

pela
ERNESTO VAHL

garantida
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

..
",'

I soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- Ioluvílle

;0:.
, .

Jockey Club Florianopolis

liares.
O mais elagante centro de diversões íami-

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na
cionais e estranjeiras.

Feericamente iluminado com instalações 1mo
dernissimas.

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

.
, ....

�
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FLORIANOPOLIS, 20 de Fevereiro de 1937--=:

�ossa Vida
.

Não éessando o cêrco P:::::d:�Dm
AHIVER5ARIa5

Dr. Vitor Konder

Fumem charutos
PRINCIPE DE GALLES

EMPRESA
NACIONAL
DE TRAFE
GO A1=""REO

Assinala-se hoje, o aniversario
natalicio do presado conterrâneo
e abastado capitalista, sr. dr. Vi
tor Konder, ex-ministro da Via"

ção e, atualmente, exercendo as

funções de diretor-presidente das
Industrias Renaux.

S. s. que além de h�mem de

negocios e politico prestigioso, goza
de simpatias g�rais, motivo, por

que, será muito cumprimentado,
A Gazeta felicita-o.

Jaime Unhares

Restau ...a."

bombard&al"á Salamanca RIO, 20 - Os ex-tenentes çãu dos
._--

Dinarte da Silveira e Joaquim H b b RIO. 19-Anuncia-se a for-
Silveira, foram retirados da Casa a s urgaS mação, nesta capital, de uma
de Correição e como o carro que grande empresa nacional, (,;ujGS
os conduzia iria transportar tam- PARIS, 19-0s cronitas po- dirigentes serão brasileiros, para
bem e ex-tenente Manoel Graça liticos dos jornais «Louvre» e

a exploração do tralêgo aéreo,
Lessa, passou pelo quartel do nL'Humanitén asseguram que a A nova empresa será denomi
Regimento de Cava!haria da Po- Alemanha "no caso da restau- nada «Santa Fé».
licia Militar, onde aquele ex-oh- ração dos Habsburgos" enviana A empresa terá á frente dos
cial está detido, um exercito á Ausn ia para se

seus serviços técnicos o coronel-
Ali chegando, os dois réus opôr li isso. Lisias R0drigut's.

provocaram escandalo, dando vi' BERLIM. 19 - Noticia-se Ouvido a respeito, o coronel
vas e marras. Foi, ordenado que que a Alemanha enviará a Ro- Lisias declarou que as linhas es

o carro segusse para a séde do ma e Viena uma nota desmen- tão prontas, devendo os vôos se

Tribunal, sendo providenciado tindo as noticias de que ocupa- rem iniciados em junho próximo.
para que o ex-tenente Lesse tives- ria militarmente o territorio aus- 05 aviões escolhidos são do
se outra condução. triaco no caso da restauração dos típo "Lockeed" e têm lotação
Ao chegarem ao Tribunal, Di- Habsburgos, para 14 passageiros. Foram eu-

narte e Joaquim Silveira prorrorn- coméndados dez aviões que che-
" '" d Dr. Pedro da Moura Ferro

Esta Instituição faz publico que peram em vivas e morras, sen o garão bréve. A velocidade dêsses
pelo prazo de dez dias (10), a necessaria a requisçião da Poli- Advogado aviões é de 350 quilometros ho-
contar desta data, acha-se aberta cia Especial para os conter. Rua Trajano n. 1

ranos.

concurrencia para a compra de Dinarte ae ser levado á pre- B a"nd -I t I- Smo
A empresa possuirá lambem

uma maquina de escrever com car- sença do dr. Pereira Braga desa- taxis aéreos.
ro para 170 cento e (setenta) catou o Tribunal e intimado a

em A Iagôas Pelos dirigentes brasileiros lo-
espaços.

conter-se disse que não admitia
ram escolhidos para dirigir os

As propostas, que deverão ser ddesa, conquanto não tivesse aparelhos os sargentos aviadores
dirigidas ao guarda-livros da Cai- participado da levante. l'vlACEIO', 19-Comunicam do correio aéreo militar.
xa, sr. João Arêas Horn, além do municipio de Atalaia que As primeiras linhas serão inau-
de constarem preço e marca, de- um grupo de bandidos assaltou

guradas entre Rio, São Paulo,
vem ser acompanhadas do respe- Bebam só

o engenho do Roncador, matan- Curitíba e Assunção e Rio e Be-
ctivo catalago. do o preprietario, sr, José de

lem, passando per Goiás.
O pagamento é a vista. Ca --cat I'nha Assis Braga, de quem cortaram

Florianopolis, 20 de Feverei
-.: �

-

.'
-

uma orelha. Uma filha do assas- Fumem charutos

co de 1937. sempre igual!! sinado ficou ferida na luta. "PRINCIPE DE GALLES"

ALTINO DE OLIVEIRA������--------�I���

Des.G�;e;i=:r�1 Hotel G LO R I A I
me Abry � �

�
(ANTIGO LA PORTA) rÃ\lDe conformidade com a lista �J

triplice enviada ao sr. govemador

Ido Estado pela nossa mais alta O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O
Carte de Justiça, foi nomeado Idesembargador e ex 'juiz de di- �� UNICO NO BSTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E
reito da comarca de joinvile, sr. �XJ

dr. Guilherme Luís Abry. � TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS �
Magistrado culto, cuja auste- [f;1

ridade se afirmou desde o InICIO 12 confortaveis apartamentos L�4
da sua carreira, a sua elevação 80 quartos e 18 banheíros
ao alto pasto que ora vêm de
alcançar, representa um áto por
todos titules revelador da justiça
que têm presidido ás resoluções
tornadas pelo atual governador
catarinense,

«A Gazeta», regosija-se em

noticiar a escolha de tão ilustre Inome, apresentando ao sr. dr.
Guilharme Abry as suas mslho
res felicitações.

Valencia, 19-A radio des- trssimo elevado, assim como os

ta cidade anuncía que o sr. Ca- prejuizos materiais, especialmente
balero declarou que no caso dos no centro de Madrid.
nacionalistas continuarem o cêrco Presume-se que êsses bombar
e os ataques contra Madrid, o deios sejam o prenuncio do ata

governo ordenará á aviação kga- que decisivo da capital.
lista que bombardeou liólenta-

C
fi

d r..C
mente a cidade de Sala��ca.·

'9

a Ixa e,.., tJO·
Frente de Madrid, 19-A sentadorias eRadio Raquete anuncÍa que os

nacionalistas estão efetuando nu- Pensões
merosas prisões e apreendendo dos Empregados da
grande q�anttdade de armamento

C T I f
.

C t _

dos legalistas. '. e e on rca a a

As brigadas nacionalistas de r i n ense
sapadores e mineiros dedicam-se
em fortificar e consolidar as posi
ções conquistadas diariamente.

Doze aviões nacionalistas vôa

ram, ôntem, ás 22 horas, sabre
Madrid, ouvindo-se formidavel
explosões, seguidas de violentos
incendios. As bombas atingiram
dois depositos de munições dos
governistas, os quais fizeram fun
cionar seus canhões anti-aéreos,
sem resultado.

Duas horas mais tarde, mais
uma grande esquadrilha naciona
lista vôou sabre a capital, lançan
do algumas dezenas de bombas,
especialmente nas concentrações
governistas e n0S predios onde
estavam instalados os comandos
legalistas. Os caminhões que con

duzem canhões anti-aéreos, ten-

Transcorre hoje, a data ani
versaria natalicia do estimado
conterrâneo, sr. Jaime Linhares,
alto funcionaria da firma Carl

Hoepcke S. t\. desta praça.
A Gazeta felicita-o, efusiva

mente.

precisão surpreendente, ameaçan
do-os a todo o instante.

Pela madrugada, vinte e seis
aparelhos de caça repetiram o

bombardeio, atacando os arredo
res, onde os governistas haviam
organizado fortificações, muitas
das quais foram completamente
destruidas.
O numero de mortos é mUI'

Fez anos ontem, a graciosa se

nhorinha Alice Maria Pedreira.

Aniversariou-se, ontem, a exma.

sra. d, Maria Selva, digna es

posa do sr. eng, Frederico Sel
va.

fAZEm r1H05 H01E

a senhorinha Cora Cesta, fi
lha do sr. Lauro Costa;

a exma, sra. d. Maria Er
melinda da Silveira;

a exma. sra. d. Dolores Fer
nando Oliveira, esposa do sr.

ArÍ de Campos Oliveira.

5EHTE HOVA

Está em fesl as o lar do sr.

Valdemar Outra, encadernador
da Imprensa Oficial, com o nas

cimento de seu fi lho Osni ,

taram uma resistencia, mas tive
ram que calar seus fogos, pois os

aparelhos vôavam a pequena al
tura e atiraram suas bombas com

OUTR05�RTEm

Otavio Silveira

Viajou hoje, para BJumenau,
.

r nde foi em objéto de serviço
�,úblico, o sr. Otavio Oliveira,

1
retor do Tesouro do Estado.

t'HE6Am UH5

Major M. de C. Tupper "780"
E' on ümeio do telefone daVindo de Lages, onde exerce

as altas funções de major-fiscal
do Batalhã-l de Engenharia, está
desde ontem, nesta capital, o sr.

Major M. de C. Tuppel, oficial
do nosso Exercito.

Acha-se nesta capital o er.

José Joaquim de Lima Xavier,
inspetor escolar de Cruzeiro e

C 11ARBIN, 19-5essenta ban-
bapecó. ameaçadadidos atacaram e devastaram uma

fALE('lmEHTO:ii caravana de caminhões da Com-

CeI. João Simões Lopes panhia de Transportes de Koku- .PaDbraumsal, ao sul de Sanshiang, levando
Ante-ontem, faleceu na Capi- vinte e quatro carros. foram en- VJENA, 19 _ A Corinthia

tal Federal, o sr. ceI. João Si- viadas tropas em sua persehui- do Sul está sob a ameaça de
mões Lopes, [uncionario do "Lar ção, um lobo extraordinariamente fe-
Brasileiro" que residiu longos anos

Santos Silva. roz, que mantem em pânico dia-
nesta cidade. O "f" tritos inteiros, de"'sde" o últimoseu enterramento ven ica-se
O extinto era irmão do sena-

ás 16 horas de hoje. verão. Agora o exercito federal
dor Augusto Simões Lopes; dei- instalou telefone em todos os re-
xa viuva a exma. sra. d. Placida mI55A Iugios e casas de caça afim de
Osório Simões Lopes e varios d d

M I Segunda-feira, próxima, ás a vertir ime latamente os ca�a-filhos entre os quais anoe e d7.30 horas, na Catedral Metro- dores. quan o aparecer o lobo
Luís Simões Lopes. d' dpolitana, será celebra a missa em que Já causou tão graves

ânos'l FLaR I ANO PO L
Faleceu, em sua residencia á intenção á alma de Serapião Nu- Todo um exercito de caçadores

.

'. l' _.

IS
rua Felipe. Schmidt, o Jovem nes da Silveira, recentemente Ia- e armadilheiros encontra-se em

� .
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CONSTRUTORA "ENDEeS"

Rm Tiradentes N. 52:-Procurem

BanditlSF.l0
na China Aldeia

CAIXA POSTAL, J 34

End. Tel. "GLORIA"

Praça 15 de NDvembro
Santa Catarina

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Welzel & Cia. •• Joínvile S��Ã���RGtAt

[SPECIAUDAD�(MARCA REGISTRADA)
para roupa fina como para roupd comum

-�.
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