
S���á' i�c�to acreditar que a f.. lcafrua
RIO, 22-Está sendo esperado de avião nesta capi- �

<. i� '._ . .1 .,.:--.... ii revelia do Dena;ralameniotal, hoje, o sr. Lima Cavalcanti, governador de Pernarn- �e liM�eS;�e Ir
buco. d� Educação ?

de um desastre o

advogado Osvaldo
Sab'5ck e farníii�
Ontem, á tarde, quando

regressava de Canasvieira,
conduzindo o seu próprio
automovel, e ac. mpanhado
de sua esposa, filhinha e pes
soas da íamilia, o dr. as-

o
valdo da Silva Saback foi

Nioaou::m desconhece, come- [áto que se reveste de extrema "cobres". Um verdadeiro negoci vitima de Jamentavel desas
tendo por i-so flagrante injustiça gravidade, e que, por isso mes- da China ...
quem o contrário disser, que o mo, reclama uma providencia, que Deste modo, os grupos Esco- treücorreu O fito na dcs-
atual govêrno tudo têm feito, ao mesmo tempo seja uma satis- lares e demais estabelecimentos

d cida do morro das Pedras,não se tendo poupado a esfôrços fação dada aos milhares e país de ensino, pertencentes á inspe- distrito de Santo Antonio.
nem sacrilicios para desenvolver que caíram nêsse autentico conto ção sediada em Florianopolis, Nesse local o carro do dr.
o ensino no LtadG. d) vigario.,; translorrnar am-se em escritorios

Saback e outro de praç:1,Quem não estiver dominado O inspetor escolar da circuns- de «Comissões e Consignações». pertencente ao chaulíeur Ota
pela paixão, lia-de no.ar mesmo cripção de Florianopolis, como operando á "vista" e a =praso» ... via Cardoso, que seguiam
uma preocupação especial da par bom mineiro, tomou-nos como por "conta propria" do Inspetor
te do Chefe do Executivo Ca- uma caterva de maloios molanas ... AntonÍo Lucia. d.reções opostas,-sem que

V até agora, se possa preciza rtarinense pala esse séctor da iajando até São Paulo, alí Será licito acreditar que o ins-
a razão=-chocaram-s, violen-Publica administração. se entendeu com a Campanhia petor, por seu livre arbítrio, ti-
tarnente, do que resultou fi

Daí o podermos assegurar ce- Editora Nacional, para loge após vesse tomado, tão ás escancaras,
carern feridas as pessoas da

tegoricaménte, não caber ao go- o seu regress 1 á esta capital, de- a abusiva iniciativa de ordenar
- tarnila daquele advogado, in-vêrne a rninima parcela de res- terminar aos corpos docentes da ao professorado a aquisição obri-

clussíve êle proprio graveponsabilidade no que coucêrne ao sua jurisdição o uso obrigatorio, gatoria de tais livros e que a di-:t mente.
caso dos livros didáticos, não não só do livro didático de sua retoria do Departamento de Edu-

Os feridos foram récolh;
passando de manobra dos adver- autoria, recentemente saído do cação teudo ignorasse?
sarios do situacionismo, com o in- prélio, como tambem de todos Não deixaria de ser interessan- dos, incontinente, ao Hospi-

tal de Caridade.
tuito de pr�d.lspôr os ânimos pa�a I Qqu�les ou�ros, com que entrára I

te que esta particularidade f?s.se A Policia OvO abriu in.
a cabala eleitoral que se aproxt em 'uegocios" com o gerente da- apurada, pelo menos, adrninis-

querito.
ma, as explorações que em tôrno quela editora. trativarnente ...
do caso se procuram fazer. A prova de que êsse negocio Ascende a dezenas de contos ra que fosse determinada .

suoe-

Jornal independente, p0UCO se tinha sido <grôsso> e "graúdo", de réis, o total das compras su- riormeate a abertura de u TI rig:_
nos dá que agrade ou desagrade estava no fáto das malas do perlluas de livros sem utilidade, roso inquerito, afim de apurarPORTO ALEGRE, 21-Noticiam os jornais que den.
o que porventura houvermos de correio, nãQ chegarem para as feitas pelos pais, não sem grande as proporções e até que ponto

tro de dois ou três dias reaJizar-se-á uma importante reu-
dizer, porque acima das invfstidis I encomen las ... Diariamente na rt>- sacrificio por parte da malOna foi a falcatrua.

nião da C�efia C�ntral_ da .F.r�nte Unica Riograndense, quixôtescas dos despeita-:los, está partição postal se viam pí!has e dêles. E' o proprio Inspetor Antonio
pata examinar a sltuaçao politica estadual e fede�al. ,} consciencia sadía dos homens nlais pílhas dos livros: Sei lêr, As queixas fervilham c1amoro- Lucío quem afirma estarem O�

.

Para tomar parte no �mP.ortante co�c�ave estao sen- de bem. Seric Cesario Mota, Leituras in- sas, achan<'lo-se as vítimas c.me- grupos escolaies transformados em

00 ,guardadJ5 os srs
..
RaUl Pila e Ma.unc�o Cardoso, q�e termediaria.s, Vida na roça, O pe- gadas de razão. Por outro lado, casas de negocio, tendo como

se encontram, resp:ctlvamentc em Cidrclra e na Granja ESCANDALO DE PE' qUfno escolar, A vida escolar, o inspetor Antonio Lucia, por caixeiros os professores!...
Carola. Lêr brincando e outros, obras es- nós abordado atira com as cul- Mas, não é só isto. Ha muito

O escandalo está de pé, sendo tas flue vin'.Iam consignadas não pas sobre os hombros do pro- mais e melhor. Das saborosas
de todos conhecido. Anda aí de apenas áa livrarias locais, mas fessor ado. Era este quem conti· «comidas», ao que se rosna, o

bôca elD bôca, travestidu á ma- até-pasmem os incréusl-diré- nuamente lhe faz;a sentir a defi- "prato-fórte" está na «Revista de
PORTO ALEGRE, 21-A Convenção dos dissiden- neira dos desejos de cada qual tamente aos grupos, afi.n de se- ciencia dos livros usados, com a Educação».

tes republicanos será realizada no dia 4 de março prc- ':! semi-tonto á maneira de Ana- rem vendidas á ... comissão. agravante ainda dos alunos lião Ao que nos disséram, neste
ximo. creonte. E para que w'm os filhos dos demonstrarem grande interesse pe- particuL,r, não se trata de um'

Nos cafés, nos jardins, no necessitados pudessem escapar á la leitura da série Fontes. Daí, "negocio", mas de U'D "jôgo" ...
mercado, nos trapiches, a grita é «matação», obrigavam-se estes a segundo nos d<:!darou, o ter acon- Um jogo banal. Banal, mas na

ensandecedôra. Tudo clama, tudo adqui,il-os, concedendo-se-lhes selhado, como leitura supllõ:menlar, cérta. O jôgf) do "rApa", em

3f.! ql:Cixa. todavia a facilidade de os paga- o uso de outros livros didáticos, que ao govõ;rno tem caído e s,'m

rem em prestações mensais de inciusive do seu, para meihor pre «pôc» e "deixa", n0 güe:
500 réis, o ql:le, com o auxIlio aproveitamt"nto do ensino, tendo se refére ao� "cobres" prua a

de 200 réis semanais solicitados os dirt>tores d05 grupos, por sua publicação, e ao i\lspetor Anto<1;(l
pelos professôres em suas prele- exclusiva iniciativa, para facilitar Lucio "rápa" e "tira" qUi,,,,to
ções aos alunos remetidos para a a aquisição desses iivros, fundado aos lúcros que tem mdid) no

compra de livros !lOS estudantes cooperativas!... bolso.
pobres, assegurava a liquidação Esta declaração bastaria, se Sobre este �1timo assunto, fala-

de um e abreviava o reembôlso dos outras razões não existissem, pa- remos com mais vagar.

Logo que seja decidido o recurso relativo a

eleição do sr. Mélo Néto, será apresentade
'oficijalrnente a candidatura Sales de Oliveira
a'�:'presidencia da Republica.

Manoel Villaboim, realizou-se ôntem a reunião da bancada
�. PAULO,a21-0 deputado do Partido Libertador estadual do P. R. P., cujo objetivo principal foi a recon

sr. Barros (dss�l, aqui chegado õntern, foi visitado no dução, á lid:rança da mesma, do deputado Cirilo Junior,
Hotel Esplanada, onde se hospedou, pelo sr. Carlos Pra- eleito por unanimidade de votos.
do de Mendonça, secretario particular do sr. Armando de Deliberou-se, tambem, a eleição do sr. Moura Rezen
� ales. tendo em seguida se dirigido para a residencia des- de para desempenhar o cargo de sub-líder, devendo a

te, corr, quem conversou largamente. bancada perrepista seguir a orientação de sempre.
Interpelado pelos jornalistas, disse:
-- «A minha viagem a São Paulo não tem, absolu

ta nente. intuitos políticos. Vim apenas acompanhar a mi
r:'h 1 senhora, que vai fazer uma estação de aguas em

Liudoya.
E a melhor prova do que estou dizendo é que de

pois de visitar os meus velhos amigos, Armando de �'ales
Oiive:ía e [uli» Mesquita Filho, procurei o sr. Silvio de

C'impos. sabendo então que o grande chefe perrepista se

encontra no Rio».
Passa, . ntão, o sr. Barros Cassal, a falar sobre a

s t ração politica riograndense, para dizer que o Partido Li
hertador não tem compromisso algum no que se refere á
sucessão presidencial, asseverando, a segulr, quasi textual-
mente: Ar�O

-«Apesar de não ter o partido a que pertenço ne

nhuma espécie de compromissos, na esféra federal, nem

com os republicanos, nem com os liberais, eu e muitos
de meus co-estaduanos não podemos esconder a nossa

simpatia por um candidato paulista.
E' entretanto, ainda um pouco cedo para manifestar

se por uma Iórrna mais completa, mesmo porque não ha
ainda nenhuma candidatura lançad.u.

Isto vem demonstrar-disse o sr. Levi Carneiro -que
Não p6de s,� r e Ie i to o almirante Protogenes não poderia lançar uma candidatura

RIO,20 (BAND)--O sr. I (vi Carneiro, falando sobre a impossibilitada de contar com o apolo do proprio Estado.

indicação do seu mandato para a futura sucessão presiden
cial, disse que por um dispositivo da Constituição, no qual
colaborou, é inelegivel em seu Estado, a não ser p ira J.:

putado federal, em virtude do seu parentesco com o al''''i
rante Protogenes Guimarães, governador do Estado do
Rio.

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

Sem quaisquer politicas.

Proprietario e Diretor Hesponsavel ..JAIRO CALL,ADO
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escon alo õos li- Vi t i m â

escolares

Fala o.sr. Afonso Pena

RIO, � I-A proposito de noticias, segundo as quais
seria o candidato do Partido Progressista Mineiro e do
situacionismo baiano para a presidencla da Republicá, o

sr. Afonso Pena [unior, em entrevista concedida a um ves

pertino, fez as seguintes declarações:
-«��ão estou absolutamente envolvido em politica,

nem tomei parte un qualquer negociação nesse sentido.
Só tive conhecimento do fáto pela imprensa vespertina de
õntern, Desde a pacificação mineira, afastei-me de qualquer
atividade partidaria e ignoro o andamento das <dernar-

. ches- em torno da sucessão presidencial».
Como lhe fosse perguntado que candidato considera

mais á altura do cargo, respondeu:
-«Deve haver candidatos dignos, porque o Brasil é

forte e nobre e os seus homens hão de refletir essa gran
deza e essa força».

E acrescentou, para concluir:
- «Mesmo por que ha, pelos menos, um ano, não

tenho oportunidade de conversar com o sr. Benedito Va
ladares e a ultima vez em que palestramos não se falava

i
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Conclave gaúcho

em sucessão».

Convenção

Candidatura Sales

Reconduzi<'lc á liderança
S. PAULO, 20 (BAl\ID) - Sob á presidencia do sr.

BONDE E PACOTE

fUO, 21-«A Noite» publica a sef,uinte nota:
.

- «Dizia-se, hoje. em rodas politicas que, logo que
.

seja decidido o recurso relativo á eleição e posse do sr.

,Cardoso de Mélo Néto, no governo de São Paulo, será

apresentada oficialmente pelo P. C. a candidatura do sr.

Armando de Sales á presidencia da Republica».
A população entrando no "bon

de", por ordem do professorado,
foi levada no «pacote» pelo res·

petivo Inspetor escolar!...
Estamos em presença

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA - Florlanopolis, 22-2 - 1937 2

o malôgro politico en .. Na defesa intrangente Segurava
t P· C' e P R P da soberania nacional dore O •• •••

LISBOA, 21-E' o seguin- brltaníco no sentido �e en- -------

te o texto da comunicação viar observadores adidos á Tragicos efeitos do bombar •.Noticias" enviada ao Comité de Não- sua embaixada, para verifi-
dellO de AnduiarIntervenção pelo governo por- car o cumprimento, por par-

tuguês, definindo sua atitu- te de Portugal das. obriga-
de no caso do contrôle inter- ções quanto ao alistamento VALENCIA, 21-Vinte e seis mortos e 34 feridos,
nacional de suas fronteiras. de voluntarlos.Os observado- alguns dos quais se acham em estado desesperador, eis o

'

«Portugal jamais abando- res britanícos não são con- computo das vítimas do recente bombardeio de Andujar
naná a posição assumida,nem siderados �eleg�dos de .qual- pelos �aviões nacionalistas.

...

admitirá o controle interna- quer orgamsmo Internacional. 1 rata-se provavelmente do bombardeio mais tragico
cional, porque acredita que O governo co_nfia e_:n 9ue a que já tive oportun.idade de assistir, e i�so porque .foi
o controle internacional dos as outras potencias farao JUs- efetuado sobre uma cidade de pouca extensão e sem meios

negocias de um país por tiça á sua bôa vontade, por- de defesa e proteção, de tal maneira que os aviões pu
meio de um organismo in- que, de outro modo, com a deram lançar as bombas sem riscos e com a certeza de
ternacional não somente é convíção de que a sua pre- atingir os objetivos.
baseado em um processo in- sença atrapalharia a unani-

suíiente, como tam.b��oes- mida.de das resotuções do Ação do bombardeio
tabelecimento de oficiais con- Comité, Portugal se verta na

troladores por parte do Co- contigencia de afastar-lo>
rnite seria um formidável

R!O, 20 (Band) - Tendo precedente em materia de li
a Assembléia Legislativa con- berdade e independencia de
cedido licença de 6 mêses, um pequeno país.
para o tratamento de saude, O governo não tem neces

ao general Flôres da �unha, sidade de se opôr ao con

governador do R G. de ��ul, trole dos portos portuguêses, Redator:Acloll de Vasconcelos
o elevado cargo será trans- porque o plano do comité
ferido ao sr. Darcí Azambuja. não propõe tal medida. O go-
O governador gaúcho go- vemo, instado por potencias

sará suas Iárias €:m sua ta- amígas a resolver as diíicul
zenda situada na fronteira. dades, dirigiu um convite ao

a cabeça
filho

o "Diario de
cDnfi:rn1� ti sua

reporitagem
PORTO ALEGRE-21- de vento, que nos poderão des

Subordinada ao titulo "Tem fun- mentir aqueles que, amanhã. se

damento, sim, senhores!" ° Diario quizerrnos, poderemos desmascarar
de Noticias, desta capital, pu� à luz da integra dos documentos
blíca a seguinte nota: a que nos referimo i, muito dos

«A completa reportagem poli- quais estão por êles mesmos assi

tica que o Diario de Noticias nados ...»

divulgou na sua edição de ante

ontem, relativamente ao malôgrado
acôrdo paulista, nós a mantemos

nos seus minimos detalhes, inte

gralmente, frase a frase, linha a

linha, palavra por palavra. sem

admitirmos alteração de uma única

virgula.
Esta declaração faz-se necessa

rio, porque já se vai tornando
hábito de grande número eh
nossos politicos desmoralizar a in

formação jornalística contraria aos

seus interesses, embora verdadeira,
com desmentidos cuja única fina
lidade é estabelecer a confusão
no espirito público.

Para isso, utilizam-se, comu-

I
��������������������I_-a

mente, do serviço telegráfico e su- Igerem aos correspondentes de ou- POMADA
tros Estados os desmentidos em

titules mais ou menos berrantes. M I NANCORA
para lançar a confusão entre os

leitores e gerar o descrédito da
., ...

reportagem visaca na noticia Jor-

nalistica, em geral.
Temos, inúmeras vezes, supor

tado resignadamente, tais manifes

tações, mas, como tudo tem o seu '

limite, não mais estamos dispostos
a silenciar.

Foi ontem dito que não tem

fundamento o que noticiámos a

respeito da tentativa de articulação
riogranàense-paulista.tendo gôrado
o acôrdo com São Paulo.

Tem fundamento, sim. senhores!
Tudo quanto o Diario de Noti
cias divúlgou, em sua sensacional

reportagem, é rigorosamente exà

to.

Não ha de ser COUI titulos mais
ou menos aarrafais, com palavras� --

o gal. Flôres
descansará O ataque foi, por outro lado, tão repentino que nin

guem pôde abrigar-se verdadeiramente. Como de costume,
deitei-me por terra junto a urna parede baixa e larga, afim
de evitar os estilhaços das bombas ou os escombros dos
predios atingidos.

O bombardeio foi extremamente rapido. Em alguns
minutos os aviões, que voavam a uma altura média, lan
çaram cerca de 20 enormes bombas. Estas explodiam aos

grupos de duas e três, fazendo estremecer a terra.

A Gazeta
Desportiva

S. PAULO, 20 (Band)--O
sr. Luís Aranha, presidente da C.
a.D., acaba de informar que pros-

seguem os entendimentos.iniciados Assim que diminuiu o ruido dos motores, deixei o
pelo sr. Castelo Branco, em Bue-

meu precario abrigo. Os gritos dos feridos e dos moribun
nos Aires e Montevidéo, para que dos subiam dos escombros das casas destruidas, onde se
seja reiniciada a disputa das taças declaravam os primeiros incendios. Vi, então, um espetaRocea e Rio Branco. culo horroroso: uma mulher ainda jovem que agarrava a

Desde que essas dema�cb�s che- cabeça do filhinho decaptada por uma bomba e que aperta
g.uem a bom. termo: o pubh�o ca-I va de encontro aos seios nús o corpo da criancinha.
noca e pa�hsta, ter� oportumdad.e A' ultima hora proseguiam os trabalhos de remoçãode presenciar a dl!put� de dOIS dos escombros.
troféos de expressão, pOIS está nas �����������������������
cogitações da C.B.D. realizar esses

encontros com argentinos e uru

guaios no Rio e em São Paulo.

Espetaculo horroroso

E' A POMADA IDEAL!

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

NUNCA EXISTIU IGUAL 1 1,1

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Florianopol isS. PAULO, 20 (Band)-O
ex-campeão mundial de todos os

pesos Max Schmelling partirá para :iiiCiiiiiiilo-'iiiiii.-iiiiiiUiiiliio·biiiiii·iiiiiiieiiiiiliio,jjijji'-iiiiiiiiiiiii·dii!!iiiiiiaiiiiis�iiiiiiiii!F�uiiiiiiiiiiiiin-c�••!iiiiiaiiiiiiiiiiiiiniiiiiiaiiiiiiiiiiiir�l.iiiiiio�Sos Estados Unidos no próximo
dia 24 do corrente. Públicas Civis de Santao pugilista alemão vai prepa-
rar-se para o encontro em disputa Gat_rina
do titulo maximo, frente a James
Bradc1ock, marcado para o dia 3
de Junho.

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo}, curou com a

",Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! 1

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

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes 1 I 1

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

Já se encontra em pleno funcionamento a bem montada e

util secção de aparelhos elétricos sob a competente e abalisada di
reção do sr. dr. Osvaldo R. Cabral, dessa util e vitoriosa Asso

S. PAULO,20(Band)-Num ciação, Dia a dia, o Clube dos Funcionarios Públicos Civis de
dos últimos jogos em disputa da

Santa Catarina ganha terreno com relacão á Assistencia Social,Taça da Inglaterra. o jogador principalmente o seu Departamento Medico-Cirúrgico. cresce cada
Dickinscn foi encarregado de bater

vez mais no conceito do funcionalism� público. Basta dizer, queREPAREM BEM AO COMPRAR I I ! uma pena maxima contra o Cris-
no ano findo, em hospitalização de Associados e pessôas de suas

ORA" J ':dI1I
tal Palace. O chute foi tão vio- Iamilias foi dispendida a importancia de: cinco contos novecentos

II E' um produto dos LABORATORIOS "MINANC - oínvt e
lento �ue o guardião deste teve

e oitenta e quatro mil e noveceotes réis (5:984$900) e em com-
-- ----

-

-
de sair de campo com as costelas

pra de material cirúrgico, medicamentos aparelhos elétricos, pesso--

quebradas. h f di d d
.

I
. .

__________��_�----------_��_._. aI e ?utros =' oramentos oi rspen i o a apreclave Importanc�aMEXICO 21 - Em entr e- e.o.ee ....- ...�..�v: de trmta e seis contos trezentos e sessenta mil e setecentos réis'

,,� -vista á Agencia l-lavas, Leon •
" (36:360$700), o que bem demonstra seu grande desenvolvimento.

Trotzky, �nterrogado a�rhopo�ito I C r e d I' toM u t u o P r e d ia I .Inc'.d·ente CAFE' BOM SO'�NOdas acusaçoes de que tm a im-�.
" .JAVApedido os seus partidari.o� de to- � � com o juiz Costa Praça 15 de Novembro

mar (..arte oa guerra civil espa- �� ;; Neto Antonio Paschoalnbola, declarou q11e jamais deu �
instruções nesse sentido a quem

quer que seja, e ,,�crescentou: .

"Deixar de apOIar o exercito

republicano na Espanha, 50 ?
podem lazer os poltrões, os traI

dores e os agentes do fascismo.

E' dever elementar 2e todo o

revolucionario lutar contia os ban�
dos de Mussolini e Hitler."

IA proposito da opOSição do

partido da União Marxista da

Espanha, o ex-comissario do Po
vo da U. R. S. S., disse que

não se tratava de uma organizaçã\1
trotzkysta e, como se critic�ra v�
ria� vezes, apezar de simpatia
que nutria pelo heroismo d7 seus

membros, sôbretudo os Jovens

que combatem na frente de bata�

llla. Observou que o P. U. M.,
t'l'nha cometido um erro ao tomar •

, Apressa i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hOJ·e mesmo na A

parte na combinação eleitoral da � _

Frente Popular, «a cuja sombra o , CREDITO MUTUO PREDIAL !
general Franco preparou, durante � ;;viÍrios mêses, impunemente, a �

. ��� L� " _��
atual insurreição.» �G.G.O,--------.��·_-------_ .

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações!
Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.

Traizky e ai

guerra es

panhola

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil RIO, 20 (Band) - Duran- do, protestando aclntosamen

te o sumario de çulpa do

eX-I
te e dirigindo�se descortez

capitão Alvara de Souza, mente ao juiz Cssta Neto,
ocorreu um incidente entre o que rebateu com energia
jutz Costa Neto e o r�u. 'suas palavras, fazendo o ex.

Este procedeu de maneira lCapitão Alvaro Souza ca ..

grosseira perante o magi�tla- lar-se.

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

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

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

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

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.
liares.

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.

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

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

J",..

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ca rios e c
Mertrtz: FL.ORIANOPOL..IS

A Gazeta

E3lur,.,enau - ..Joinville - São Francisco - Laguna -

Móstruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secoiio de

Filiaes
...._

em:
Secção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara ternol fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de bererícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para offitinas mechanícas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em (eral para a lavoura: f' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Porões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, ·y'!otOU$
lA em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrlcos
Jabonetes e Perfpmarlas res Material em geral para rransmísczcs: r:o .

. �lchoados e Colchas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)_leos e graxas lubrificantes
reathas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, q-.:ces-

�atos, chine11os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

Deposítaríos dos aíamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GCODYER
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.ateriaJ electrico em geral

Empreza Nacional de l'iave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna' e Max"
� Fabrica de Pontas "Rite fV1aria' -� Fabrica de Gelo i&Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �� �
.�.A.VA.VAVà..VIÂ�����������à�V.Â.VÂV���.

fftentoe bem I Advogados
I Accacio Mo-I•

•

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

e

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

•

•

te I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

n. 70. - Phü1IP' 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. "adro da Moura Ferro I
I

Form ídavela lortelol proprlol, trll vezel
por lemana, todaa ai segun·
daa, ierç81 • I8xtal·Jalral,

•
•
•
.,
O

•
.,

I
•

Advogado
Extração com alobol de crlltai.

A i 1 1a� i I "rad dau. IA
. honestidade, pOil, OI lar

telft:.J .10 pr.IIIDcladol pelo povo.

RUd Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone n· 1548 ,
__...._...._.__---_- ._---�-----_....

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

.

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do HOlpltal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 t 12 da manhã
e á !arce- Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

•

l�entelr Sub-Agentea e Reguladores de Avarlallem _
todel OI Eltadol I

-=0 Bralll, no Uruguai e naa prlnl:lpail praçal eltrangelral.

A.gentes em Ftorlanopol is:

Campos Lobo & Cía. o
I •
D Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa. Postal. 19 O
D TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAfItO ALLIAlvÇA O
• •
• Escritórios em Laguna e ltaiahl G
o D
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages Cf
U •
•••••• \1,••----;::.-----••-•••••------

Dr. Carlos Corrêa

Indica: Dr' Artur Perira

e Ollvera
Clintes médica de crian

ças e adultos

LABOI1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

I Dr. Ricardo I
Gottsmann

Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P .....ressor

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Eapeclallsla em: -cirurgIa
ger81-

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rt!:·iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

CONSULTORIO·-·Rua Tra-.
ano N. 18 das 1 O ás 12 e

.

das 15 ás 16 I 12 horas.

TELEF. 1.285

t». Miguel
Boabaid

CLINICA GERALRESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

I"
Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:TELEF. 1.131

das 13 ás lõ horas

O
. Pela manhã:

eseJa concertar o
com hora marcada

seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 eleíone. 1595
Miguelinho, que será plena- -'-------�.

mente satisfeito.

LO.JAS

(í! A R O I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRESES-ZEf IRES

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

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

rosto e de mesa .

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

Roupões de banho
(Melhores queo os estranjeiros) IFUNDiÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas I
em geral, (agrícolas e índs)
-moinhos de fubá,?� 1S, businas
para carroças, chap, j" 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1. '�O
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl �iS
Arnaldo Ma rar,hão
RUA JOÃO PINTO -ANDf\R N. 5 TE�ERO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I

II d
Nos v:,�;�;" j" rafll1,C:a Popular, á Praça 15

F'ILIAL
INDUSTRIAS:

� Coqueiros "Maravilha" �
� Municipio São José �
� REFINADO- FIL fRADO- �
f_.� ESCRIPTOfiIO: BRANCO E �B1 Florianopol is "Moreno" �� c. Postal, 118 �

I I Teteph 1.637

j
SOMENOS REFINADO-�IL-

Telegram,: - "COQUEIROS" ;TRADO
---- --_

A GAZEl A-Flori;dl1opotls--1937
I

I Dr.
I

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 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

» »12:000$000 1 05$00,')
» » 1 j:OOO$OOO 131 $250
» »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 legar que deseje o pres

tamista, desde que, s] contrato esteja em dia com os 'pag�
mentes, regularizados pelos nossos planos aprovados e h�cah
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Dueto r
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo
ne num. 780.

--Não temos corretor de prél.",a,'" atenderemos diréta-
mente no escritório.

II

Casa de Dlve.sões
Familiares

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

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao V ispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, conforto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

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

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu..

taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

Bar Mira-mar
DE WILLV !KATZWINKEL

Frios, docês, conservas e todo o gênerojde be
bidas nacionais e estranjeiras.

Centro de atração puramente familiar.

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos
Só os Iabrieados em Joinvílle pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPER

Rua 15 de Novembro n. 366
.

JOINVILLE

Hospe
de-se no

Hotel Central
I 'Indo a JOINVILLE

COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação
do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n. 186 FONE. 684

_.�
.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA-Florianopolis 22-2-1937

Deseja construir

Falta-lhe porém capital7
Procure fechar um contrato
com a ENDECS que finan
ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

provisoriamente R Frei Caneca 74

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
I

I a mesma rua, casa n. 5.

FORD
barata 1930 ótima vende

se á dinheiro.
I nformações na portaria do

Hotel Gloria,

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C(C Limitada 5'(. ala.
CIC. Avisol'revloê'j. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
-

Clinica gerai e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL7ORlO:

�ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

I
EmJoinville l
Faça seu ponto no

Café do Manéco-.Opti
mo café-bebidas nado

naes e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

ROMA. 21 - Comunicam I Diriglo, grande chefe religioso
de Adis Abeba que o marechal

\
copra. O general Liotta, chefe

Graziani, vice-rei da Etíopia, [o do estado maior da aeronautica,
vitima de um atentado, do qual foi tambem ferido e está em es-

saíu ligeiramente ferido. tado gráve.
O general Aurelio Liotta, que Quando ao marechal Rodol-

o acompanhava, foi gravemente fo Gr�ziani, os ferimentos são I) O exame de admissão á I,
atingido. lever. série ginasial se realizará nos dias

Bebidas Nacionais e Extran- 26 e 27 de fevereiro. ás 8,30
ROMA, 21 - Telegrafam

geras só NO horas da manhã e ás 2 tarde.
de Adis Abeba dizendo que o

CAFE' JAVA 2) Os exames de segunda épo-atentado contra o marechal Gra
15 d N b ca começarão aos 3 de março.Praça e ovem ro -

ziani se produziu por volta do
Antonio Paschoal Inscrição 16-27 de fevereiro.

meio dia quando o vice-rei da 3) A matricula para as séries
Etiopia regressava de uma visita Revo i IIção do curso fundamental e para o
ás igrejas e mesquitas, onde dis- curso médio estafá aberta de 1.13
tribuía esmolas aos pobres. por d� NOvem - de março.
motivo do nascimento do pnnci- IIro 4) Todas :as inscrições para
pe de Napoles. exames e para a matricula podemrodas as autoridades, civís e

ser feitas por procurador.
militares, assistiram á cerimonia RIO. 21 - O Tribunal de 5) Os alunos internos. sem falta,
Juntamente com os notáveis cop- Contas ordenou o registo do crê- devem estar presentes no dia I 5
tas e mussulmanos, dito estraordinario de 700 contos de março, ás J 8 horas.

Um glUP:) de indigenas conse- para ocorrer ao pagamento de 6) Não haverá trânsito do
guiu infiltrar-se entre os pobres \ despezas com a repressão do mo- Internato para o Externato
e arremessou, subitamente, certo vimento extremista verificado nos durante o ano escolar.
numero de bombas de mão, que Estados de Pernambuco e Rio 7) Abertura das aulas 110 dia
fizeram numerosas vítimas, tendo Grande do Norte, inclusive inde- 16 de março.ficado gravemente ferido o abu,7a nização das d espezas efetuadas 8) Continúa a funcionar o cur-

pelo governo nos respetivos Esta- 50 médio, dependendo a matricula
dos sendo 500 contos para o da idade minima de 10 anos com
de Pernambuco e 200 contos, pletos até o dia 30 de Ablil deE' on úmeio do telefone da d R' G d d Npara o o 10 ran e o orte. 1937. Os alunos deste curso po-
Bebam só derão prestar exame de admissão

em dezembro de 1937.
9) O fardamento ginasial, que

sempre igual I'� será obrigatorio nos dias àe aula
para os externos, nas seidas para
os internos e para todos nos átos
oíiciare, terà o mesmo feitio e os

mesmos distintivos que até agora,
sendo a única fazenda admitida o

kaki "Cavador" fabricado exclusi
vamente para este uniforme,à ven

da em peças na casa Hoepck-,
em côrte nas alfaiatarias. O cinto,
as platinas, o cadarço das calças

, devem ter a côr azul-claro.
.

Os c�efes de serviço
... estão. As platinas não sej�m largasl:O,NDRES.-19-A �JDI,ão sendo aVJ�ado� de que venh�uem demais e costuradas na própriaSovléht:a aderiu ao convemo

m-I
as contravenções, ae,aso �xlsten- túnica.

ternacional d� humanização da tes, �fim de que a diretoria po�· 10) O Ginasio abre este ano

guerra submarma. �a agI[ com segurança. o 1. curso complementai pre-
juridico, coincidindo o tempo
de matricula e abertura de aulas,
assim como as taxas de inscrição
e joia, com as do curso funda
mental. A mensalidade serà de
50$000 rs, com acrécimo anual
de 50$000 rs. pelas aulas pràti-

Instituto Nacional
Previdencia

de

Vitima dum alentado

CA,RTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas, E' hora de amar, com

Edmund Lowe e Ann Sothern.

CINE -ROYAL, ás S horas,
Casados por despeito. com

Gene Raymond, Sylvia Sidney
e H. B. \tVarner.

CINE ODE01\1, o lider. foca
liza, ás 7A5 horas, Estrelas na

Broadway. com Pat O'B�ien,
Jean Muir, ja-nes Melton e Jane
Froman.

••••••••••••••••••OG••••
fi A Companhia Editora Nacional �

I LANÇARA' NUM VOLUME DA I
• Serie Brasil -ana �
• G
• Santa Catarina �
- �w

.. �1C!i'
• G
� A Conquista - A Cotonlsação fJ
• A Evolução �

I
TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA

I
� Um livro de Osvaldo R. Cabral �

ALUGA-SE a casa da � �

_

rua Esteves Junior rI.: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias I179 com muitos quartos. no �� _
(o

_ � � _t' �a�a, " _,. �. �andar térreo e no posterior, a�.!i$.eG••eGGa�eDO�••�G
com ótima instalação de ban
heiro e porão habitavel.Tra
tar no Banco Agrícola.

Trabalho
pela

Rua du Principe no.

I
197. em frente ao no- ERNESTO VAHL
tel Palacio. I Rua Conselheiro 'Mafra, 4�
��!_!__..,���____

.;Pi
___

De ordem do sr, Representante faço ciente 8 todos os

funcionarios públicos federais. que segundo estabelece o,,.arto•
17 do Deco. 24.563 de 3 de Julho de 1934, todo aque
le que tiver aumentado os seus vencimentos, está obrigado
a aumentar o valor do seu pcculio, nos termos do /trto. 12
do mesmo decreto que abaixo se transcreve:

Ano. 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. lun
cionarios tomem as necessarias providencias no sentido de se

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

íuncionarios, fixando-lhes a idade em 60 anos, para calculo
de premio devido, de acôrdo com o que estabelece o arte,
16 do decreto acima citado.

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

(a.) ML\RIO LACOMBE
Escriturario

I �-::�-�-�-:�-::::::::_::::�:::=
I CONSTRUÇOES DE MAQUINISMOS COM

PLETO PAr�A:

"780"

RIO, 21 -O diretor da Cep
traI está procurando evitar que a

lei que proibe acumulação de
cargos seja naquele repartição
burlada.

Avis�s
O

para
ano letIvo.
de 1931

Fecularias - Moinhos de A ssucar - 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:

CONSTRUTORA "ENDteS"

R�� Tiradentes N. 52:-Procurem Cascatinhe

caso

Maquinas para furar - Caldeirões de Ferro de todos os

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

OTTO BENNACK

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

Com a maxima satisfação atende-se quaesquer
Consultas e Orçamentos, que serão feitos por

Engenheiros competentes.
J O I N V I L L E S. Catarina
Caixa Postal n. 43 Telegrs, "Ferro"

GOVERNADORES
EM VIAJEM

.-------,�
Aguardem ache ..

gada de Tapajós!
�--------------�

Complô
PARA DERRUBAR O
GOVERNO VERMELHO

Trajar bem ! ?

Acumulação
de cargos

RIO, 20 - Deverão chegar
aqui dentro de breves dias os

governadores de Paraná, Espirito
Santo e Pernambuco.

Hurnanizaçao
da guerra
submarina

:���1p�:�tjJJt�;I;��-<��t�-
J�;:Y�.

s O'

Confecção

'RENNER'
garantido
depositaria

PRRR FERIORS, H�FLm1AçÕES,
ULCERRS, OUE!MRDURRS, ETC.

��<'.Wj;�"'Sk�'R
LnBORQTORIDS "r"1it�HNCORH"- JOINVILE

VALENCIA, 19-0 ministro
do interior vermelho, em entrevista
concedida aos jornalistas. anunciou
que foram prêsos aqui numerosas
peesôas.inclusive membros do exer

cito vermelho. devido a descoberta
de uma conspiração para derrubar
o govêrno vermelho.

VE
�r;; ,;"""",.. re.- � e"'.

. . &d � l�-mê7 �-- 4iiãZ' �

UMA BATEIRA, ver e

tratar nesta Redação,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLIS, 22 da Fevereiro da 1937==--� ���E:ii� _��������������������������������:ê'':��-rs-.·:'';:;;;;;��:&i:.�ª;�E�i��::������:::�����l Nossa Vida -Reellcetadas as Alagoas e a

I" ff'c r
.

i O a à e � RHIUER5RRI05 Mrc����_I��ueStãO
� � Anivers:ria -se hoje, o estima- , ,demarches ' '? do petroléo volta a interessar vi-

� _""""

� do. cont"rr�neo, sr. Edgar Car- vamente, mais uma: vez, todo o

iji I C'
e bom, da bôa tk.� ne�r�, f�nclOnano aposentado do Estado. A' parte o desfile houve�� Aqui neste recanto buco ico, pacifico •• M do Trabalho. um grande comicio, de caracter� terra barriga-verde, onde deixei o umbigo e. vi pela vez � imsteno NO HOte I N ata I houve gran -

popular, em que falaram inume- .� primeira a luz do dia, vim refazer as energias gastas na � Aniversaria-se amanhã, a gen- de atividade politica ros oradores, inclusive o deputa-��... vida tropidante e tumultuaria da cidade. lffi til senhorinha Jurandira Ramos. do Rodrigues Mélo, presidente:;� d � ° d� Mas infelizmente os tempos mu am e os costumes ilt RIO, 21-05 corredores da - Roberto é quem eve ter da Comissão Permanen'e de Pe-� , � enzern BH05 HOJE
d !�� tambem, Campos Novos de hoje já não é mais o que � Üâmara estiveram movimentados coisas interessantes a ec arar, troleo e o deputado Emilio Maia,� foi outr'ora, pacili-o e pacato, virou cidade com aspecto � a exma. sra, d. Dolores Fer- hoje. Sucederam-se os encontros dentro de poucos dias. Não é ver- Todas as associações representa"�-.., d' I Ih Ui d d�� de vila grande e mala-se gente por á ca ague a pa, a. .• nandes de Oliveira; entre os srs. João Carlos Macha - ii e? tivas das classes e instituições� Faz-se um homicídio por semana e ás vezes, para variar �� a senhorinha Jlndira Pereira; do, Otavio Mangabeira, Roberto O sr. Roberto Moreira sorriu publicas telegrafaram ao presiden-�� fazem-se cinco numa semana. J6 é alguma coisalll, .. Já é f� a exma, sra. d. India Furtado, Moreira, Waldemar Ferreira e e confirmou: te Getulio Vargas, a seguir, ex-� um progres,o crescente que deve impressionar S(·ri3.lD:nte, � esposa do sr. Euclides Furtado. Homero Pires. Este, chegado da -S�r,á u� prato dos deuses pondo a situação de abandono, a� pelo menos a quem conheceu Campos Novos em pnscas � Baia, procurava se inteirar da si- para os jornalistas.i. situação material do Estado na.� éras. Dizem mesno que delinquentes impunes perambulam � BATI5ADO

tuação. A propósito dessas coníe- Ambos se �fastaram" rdoma�- questão do petroleo, resaltando <>I!t livremente pelas ruas da CIDADE. Tambem já aparecem � Foi ontem levada á pia ba- rencias, dizia-se que tinhara sido d� a palestr� Interr.omplda.Dcpols fáto de] achar-se .abandonada naH pelas curvas das estradas cruzes solitarias, de braços aber- � tisma], a menina Jurema Andra- reence�ados entendlme,ntos ��tre os sa�am, seguindo �untos os s.rs. deserto, na praia da Ponta Ver� tos, suplicando e clamando JUSTIÇA.
.,

� de, filha do coletor Alberto An- perrepls�as, os I..berais gaucnos e Joao Carlos, O.tavlO Mangabeira de e prote stando contra esse des-� Parece que essa senhora respeitavel, fria e seremssrma, � drade. os pecerstas, assl,nalant:lo- �e como I e Roberto More,�a" rumo ao apar- ca:o do Ministro da Agricultara.� de olhos vendados e ouvidos abertos, ante o pipocar dai � um fáto expresnvo a vmda ao I tamento do sr. Silvio de Campos,� zarruchas e dos arcabuzes, fugiu daqui e'1p3,vorid,a. .

� ml55A
Rio do sr. Mario Tavares, a cha-j onde se aguardava o sr, M:uio Não fugiuf,(� I)

b I d t � 7 30 h-'j E' que a a ança sem a esp3. a e a impo encla�:. Realizou-se hoje, á;, 0-

�� da JUSTIÇA; e a espada sem a balança é o imperio � ras, na Catedral �v1etropolitana� da força bruta, conlorrne o conceito de Rodolf v�n Ihe- � missa de 7' dia de falecimento,�� ring, em ,� LUTA pelo DIREITO. Mas aqui todos � mandada celebrar pela família de
� êsses adôrnos pomposos e simbolicos de THEMIS, foram � Serapião Nunes da Silveira, Esse
@� substituidos por instrumentos mais barulhentos, mais expres- � áto de fé religiosa além da familia,l�l sivos e mais sumarissimamente executantes, tais como: re- � contou com a presença de cres·
� volver, pistola, etc., etc., emfirn numa palavra, por ,u,m � cido numero de pessôas amigast� páu de fogo que ernquanto o diabo esfrega um olho, dita � extinto.
� e executa uma sentença. DC'pois... um defundo... uma �
� porção de gente (mulher e crianças) chofam e. se vestem ij . ,

I� de preto, recolhidos e arabrm;hados na sua trISte desgraçd � I Aguarder.., a che�
� de terem perdido o cbefe, seu arrimo e seu â.nparo e de � gada de Tapajós!!� nada puderem esp::rar da tão decantada justiça dos homens. t!1I. . _ ... _.

� Di'Zem os mestres que o grande remedio contra a de- �
H linquencia é a escola, estamos de pleno acôrdo, e, verda- � Pedro� de seja dita, Santa Catarina gasta anualmente mais de 250[0 �
� de sua renda com instrução pública. Mas isw não basta, � Erllesta� é preciso que o professor ,seja capaz. e su!icientement: cu� - �� to, para atravéz das explIcações maIs rudimentares, IIIcuhr ll'!J RIO, 21- A proposito da@ nos aludidos conhecimentos gerais mais compl�xos, � saude do sr. Pedro J:.rnesto,�� Num Grupo Escolar daqui ha u�a exceção, existe � d d� um professor que visitando um meu velho amigo, perglln- � declarou o sub- iretor o

� tou como se charr.ava o seu filho. M1 HOSP�� �lidar. E t t[�j -Enéas, respondeu o meu amigo. �
- r. e ro rnes o em

� -Bonito nome, disse em tom enfati::o o educacionis- � estado efetivamente muito
�� , 'llI fraco. O seu estado geral�If; t Enéas foi um grande e extraordinario profeta.!!... � f EI��

a,

-Não, Enéas foi o personagem que II grande Vir- (!f é bom, pode'se a irmar. e

r(�.j ENEIDA ,i tem sofrido muito nestes úl-
F"11 gilio canto em sua. .

� timos dias. Os síntômas da
�,�I -Ah 1. .. E é ! I ... rerlarguiu o professor, meio bas-

� sinosite são cada vez mais
�� baque e d,! olhos esbugalhados.

d � acentuados e as reações fe-� Depois o meu amigo tornan o por t@ma o poêma � b
'

d�1 .

'I' d' b G de Troi", sobre os W1 riS se suce em.
.� vugllano ISC0WW S0 re a uetra

r O seu tratamento achll-se� amores de Enéas com Dido, falou sobre Ulisses e seus � entregue a mé.dicos particu.� trabalhos, dc., etc. Narrou como Dante encontrou Virgi- �� O C r I
'

f 'i1' lares seus am1gos, em quem�� li0 no prologo da ivina ome( Ia e como os t OIS oram

� çl,eposita inteira confiança.»�� juntos ao Inferno, onde o florentino, luta, entre ,�uelfo; e I!t
�� Gibelinos colocou todos os seu> adversanos polIticas e os �
�l foram visitar. Repetiu a inscrição sinistra: -L '-\SCIATE �
� OGNI SPERANZA? OH VOI QUI ENTRADE-. �
� Cítou o primeiro verso da ENEIDA: - Arma virumqae �
� canO.-Ma3 não, nada mais consegUIu arrancar do pro- �
� fessor basbaque. �� S. P L\ULO, 21 -À senho
ij E no primeiro momento opOituno� o m(.ço-prof�5sor � ra Corina Fontana, casada
� dr.spediu-se, tomou do chapéu e cobrlll-se, o chapéu ficou � com Cesar Paulo Fontana
� imovel. Eu já tellho visto corpOl:) sus,pel1so.s no VACUOIl!... � dono de um brasserie loca-
�j O homem saiu e o meu amIgo ficou fazendo con- � li sada no Edificio Mdrtinelli
� jectura sobre a profunda escuridão daquele cerebro que � sabendo que seu esposo ti
� tem por missão iluminar os cerebros das crianças, para � nha uma amante, alvejou-o
� que não cometam crimes. Um parad,oxo! Qu�ntos, cn�p.s � com três tiros de revólver
� não terão sido cometidos contra as Inocentes mtehgenclas � entregando-se depois ao pri
� infantis, ao serem ,mini�tradas expl�cações �obre as eru-

.
H meiro guarda-civil que encon

� ditas e extraordznarzas profecws do grande e ex- � trou na rua. A vitima, em
@� traordinario profeta ENE'AS. � estado gravissimo, foi reco
�� ��Os progenitores de, alunos ainda lamentam a falta que � Ihida á Casa de Saude .".!la
� aqui faz o Professor DJalma Bento, afastada pela Instru- � tarazzo. A criminosa est
�ti çãO Pública da direção do Grupo daquí. � depondo na policia.
H � ---

� BISBILHOTA � Difamo� e fo
����������������.:#1�������r��� assaSSI �ado
Conferencias Fumem charutos CAMPINAS, �o _.Acab

I"t" ,. "PRINCIPE DE GALLES" de morrer na Benehcenna Portu
pO I Icas

_ guêsa, o sr. Carlos Hoffman
RIO, 21-Não só na Câ- O cap. Joao vítima da cêna de sangue ocor

mara que o dia de hoje es- A I b t rida ha d:as no bal - Ve,t�rano
teve animado politicamente.!

.

e r ? por ter difamlldo a famlha d
No Hotel Natal, onde t:lm-I no gab I nete preSi- João Alves.

bem se hospedou o sr. Ma- dencial -H--b-------rio Tav�ares, que veio ao Rio, a eas-co r."
a chamado do sr. Sílvio de RIO, 21 (BAND)- Acaba

e: ed·ldoCampos, as conferencías, po- �e ser re=luisitado pelo, Ministe· P U� COnC
líticas se sucederam. Ali fo- no das Relações Exter'ores: para RI,O, 21 (B��d) - Te�d
ram t�r, ao cair da noite, os servir no ,gabintte, do pr�sl�ente O Tnbunal Mllltar �onced,d
Rrs. João Caxlos Machado, da Repubhca o plempotenclano de O habeas-corpus, lmpr,eta,d
Artur Bernardes, O t a v i o la' classe, cap. João Alberto, em favor do. major Rlbelr

Mangabeira Roberto Morei- que se encontra presentemente da Co�ta, fOI esfe posto ef

• a e outros: em Minas Gerais. liberdade,

mado do sr, Silvil) de Campos. Tavares com quem conferencia- S. PAULO, 21 -A policiaAludia -se tambem á uma Iór- ramo
forneceu uma nota sôbre a eva-mula que estaria sendo redigida são dos presos do presidio de)

para base de novos entendimentos. A bebida Paraiso, verificado ha dias, con-
: Em dado momento, os jorna- consumida "lO Car. forme noticiamos. Os fugitivosli;tas se acercaram do sr. JoãO
Carlos Machado, procurando uma naval são: João M�teus. Helio Morato

Kraembul, Alexandre Wainstein,explicação para aquela movimen- FORTALEZA, 21 (BANO) Vitor Azevedo Pinheiro, Natah-
tação politica. -- "Quantas garrafas de cerveja

no Rodrigues, Jose' Ferreira de
O lider gaúcho fez blaglJe. Fortalela ingeriu durante o Car- Carvllho, Paulo Emilio Sales

Apontado o sr. Roberto Moreira, naval?" E' com este titulo que Gomes, Olavo Lopes, João De-
que o chamava para uma nova um matutino local estamp:m cu-

losso, Fuad Demelo, Dêus�edit
palestra, inforrrou: riosa estatística do baquisrno na

Gomes, Brasilio José Paula, Be-
" 7 8 O"

Capital do Ceará. nedito Almeida. Artur Heladio

I
Foi constatado que, durante a Neves, Augusto Lucas da Cruz,quadra catn!valesca do correnle Issam 4.luf e Jorge Gaivão.

E' o número do telefone 1

ano, se bebeu nos principais ba-aa

CONSTUTCRA RENDEcsn res e casas de diversões desta 1ue apreciam mais o wh:.sky, a

capital, onde a cerveja tem maior champagne, etc., sem deprimente
Rua Tiradentes N- 52:-Procum saída, sem se falar nos clubes da beer. 20.243 garrafas.

Arna I do Maran hão I
Rua ..João Pinto n. 5, terreo

CAIXA POSTAL N·4S
(PHONE 1346

TELE

I ( GRAl\1MA "Algodão"
FLORIANQPOLIS

-

SUB ..AGENTE EM JOINVILLE:

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

sentante de fabrica!""ltes e exportado-
res, vende os seguintes artigos, ofere-
cendo excepcionais vantag'9ns:

I

- Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO
-

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS
,

e de algodão, para café, farinha,Sacaria de aniagem arroz, assucar,
, (ecula, herva-rnate, etc., de llERNAMBUCO.

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fiM,. da BAHIA.

= I
Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagells e malharias, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

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

,

Atoalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA i.

á ,

INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU. ,1
�

;

Sinos, machinas agricolas e industriaes, buzinas para carretas, etc., da ;

i
EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).

I

a Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor.
.

tador�s, CEARA, RIO GRANDE DO· NORTE, PARAlfYBA, PER-de
,

- NAMB'JCO, S. PAULO e PARANA.
, Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.
e

Cirmos de tricot, de BRUSQUE.
Madeiras aparelhadas. de RIO DO SUL

�-

Cimento belga, (nora importação) Vidros belgas, (para importação)
. �

o Compra aos melhores preços:o

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

Sangue!

I'-
I
1

!..

,�. ,�/
I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




