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RE NI
(5 sr. Adolfo Konder
lJoão Carlos Machado e Osvaldo�ranha, nada
transpirando do que foi tratado.
,

conferenciou corn os
.

srs.

RIO, 22-Abordada pelos jornalistas na Rotisserie, Solidaria com o gal. Flôres Na passagem por" Santosonde estava almoçando, sobre a sucessão presidencial, o

general Flôres d� Cunha, sacudindo a cabeça denuncian- RIO, 22-Chegou ao nosso conhecimento, que o sr. SANTOS, 22-Em sua passagem por aqui, o ga1.
da nada s?ber, disse entretanto:

.

Otavio Mangabeira afirmou sua solidariedade ao general' Flôres da Cunha conversou com o sr. Henrique Baima,
A- «La d� longe de �nde .

eu VIm, acrescentou, a gen- Flôres da Cunha, em relação ao problema da sucessão, presidente da Assembléia Legislativa do Estado .
.

te ve esta coisa por aqui muito confusa. avançando que o acompanharia com o candidato de sua

��Perccbendo o desapontamento do reporter, acres- preferencia.
centou:

-E' sério, ° que eu sei, já está divulgado, de mo-
"Nada de politica"do que venho para conversar com os meus amigos sobre

PORTO ALEGRE, 23 _ Ouvido pelo «Correio do
o que ha de novo.

G J' P d d N' I V
.

á d
.

O jornalista volta á carga, fazendo referencias ás de- RIO, 22-0 «O lobo» registra que o sr. Getu 10 ovo» o eputa o ICO au ergueiro, cerca o proxrrno

darações do sr. João Carlos Machado aos -Diarios Asso Vargas, pouco antes de tornar o aparelho que o conduziu congresso dos dissidentes republicanos, convocado pelo
dados», feitas ha poucos dias. O líder liberal disséra que,

ôntem, a Poços de Caldas, disse o seguinte, ao ser inter- sr. Lindolfo Calor, disse:

diante do fracasso das «dernarches- para a formação de pelado pelo seu representante: - «Sobre o proximo congresso promovido pelo sr. I ln-

F I f d diô «Nada de politica. E sobre a sucessão presidencial dolfo Colar posso assegurar-lhe o Partido Republicano Rio-
I�ma frente unica em S. 'ali o, em avor a can 1 atura

d I I d
.

d B d IV'!fo sr. Arrr.ando de Sales, o situacionismo gaúcho ficava tudo é prematura. gran ense, pe a pa avra o eminente r.. orges e l '!�-

com liberdade e sem compromissos, podendo vir a exarni- Diga pelo «O Globo» que tudo que se fala e tem sido

I
deiros, desaprova por completo, e, nesse sentido, ouvi do

nar a candidatura do ex-governador paulista. publicado 1I0S jornais sobre a sucessão presidencial, lião meu chefe categorica declaração de inteiro desacôrdo com

-E' fá to, confirma o general. passa de boatos». es_s_él._re_u_n_i_ã_O}}_. � _

-«��ão só essa, como qualquer outra».
O governador gaúcho ia levantar-se. Surge um novo

conhecido. Mostra-se admirado de sua presença. Indaga
onde estava hospedado e, obtendo resposta, comenta:

-«Por que não vai para Copacabana 7 Lá a tem-

peratura é menos pesada que no centro da cidade» .

O general responde, sorrindo:
-«Não costumo mudar de cavalo, principalmente na

hora do combate... rico lá mesmo».

E se despediu, prometendo falar mais largamente so

bre a situação quando possuir melhores elementos.

Dissldencia repubUc",:,;na
gaúcha

Minas com S. Paulo?

A. voz 00 ��OVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel '.JAIRO CALLt.\DO
m L, Florianopolis, Terça-feird, 23 de Fevereiro de 1937 I NUMEHO 709Al'�O

Centralizaçao das "de
marches"

o gal. Flôres "queimou" a

candidatura Aranha

PORTO ALEGRE, 22-Fóra do Rio Grande, chegou
se a ter a impressão de que, uma vez lançada a candida
tura do primeiro ministro da Justiça do governo revolucio
naria, o partido dominante nos Pampas cerraria fileiras
em sua defesa. Essa impressão, entretanto, é errada. Po
demos assegurar que já foi definida a atitude do Partido
Liberal, em face da hipotese da candidatura Osvaldo
Aranha.

Em carta dirigida ao nosso representante diplomatico
nos Estados Unidos o general Flôres da Cunha lhe decla
rou formalmente que, se essa candidatura viér a ser lan
çada, não contará com o apoio do partido oficial dos
Pampas.

SITUAÇÃO POLI'TICA SITUAÇÃO ADMINISTRA
TIVA

-Porque motivo telegrafou
ao general Flôres da Cunha hi
potecando-lhe solidariedade, quan
do ele não é catarinense e sim
chefe de governo e de partido
de um Estado estranho?

-No Departamento do Ensi- -Não tomei a iniciativa de
no, onde os professores não têm telegrafar ao general Flôres da
o que de direito lhes competia. Cunha, a quem admiro profundaE' conhecido nê�se particular � mente, Apenas respondi a· um
meu �odo de ver, que ex�lanel telegrama daquele ilustre general.da tnbuna parlamentar. Doe-me I

Quanto ao fárto de ser ele gcprofu.ndament� qu@ -os. profess?res vernador de um Estado estranho,
catannenses ttvesse� Sido pnva- não vejo aí motivo para que eu

dos, po� um decreto do, ?over- escrupulisasse em lhe telegrafar.nadar do Estado, do dIrel�� de Admiro sem reservas ao generallicença para tratarem de legitimes Flôres da Cunha. Bati-lhe as mi
i-iteresses; dóe-rne, ainda, que ilhas palmas em 1930, emquanto
pr�f�ssore,s de cer�s Zonas, de outros batem hoje ao governadordilici] acesso no Lstado, houves- de um Estado estranho as me
sem s�do córtados em 50$000 lhores palmas do seu entusiasm�.
me?SaIS, que o �esouro. lhes �e- Refiro-me ao sr. Armando de

ve�la pag.a�,. a titulo de melhona� Sales Olivei.ra, perso,nalidad,e ilus
peio .sacnhclO que .f�z�m _em ex

tre, de projeção nacional, 30301u
pandir, longe da clVlhz�çaol �s lamente não maior que a do geluzes do aliabéto, E nao é so. neral F leres da Cunha. Si ao
I lei-de abrir a bôca, opor��na- governador Je São Paulo podem
mente, ,para contar, �or m!udo, r ser enviadas moções de aplauso
as medIdas" a meu ver erroneas

em face da sua atitude na poli.
que o gover�o �o Est�do tem tica nacional, porque ha-de ser

t�mado no bienio deCOrrido., Me- proíbido ou vexatorio fazer prodidas erradas. Não lhes discuto testos, de igual teôr, ao bravo
o intenção... gaúcho que dirije os destinos dos

Pampas?

seio do diretorio. Retirei-me dê
Íc com uma renuncia, feita em

termos os mais dedicados. Não
obtive resposta. Cada um dá o

que tem ...

A Oposição Demacratica Ca�ta·
fiél da balançao

RIO, 22 - Nos circulos politicas tem-se como certo

que, com a chegada do general Flôres da Cunha, a ques
tão das candidaturas pr.esidenciais serão decididas dentro
de duas semanas.

A impressão dominante é a de que o governador
gaúcho centralizará todas as «dernarches- daqui por dian
te, dele dependendo a palavra de ordem.

O TELEGRAMA AO GAL.
FLORES

Rio Grande e Seia

na lúta politica que, fatalmenle, Slt tra
vará ent're governistas e integralis l

-tas·.,declara á reportagem de "A Ga
zeta" o dep. Barreiros Filho1"00, 22-Segundo informações inteiramente dignas

de fé, partidas de fonte seguramente conhecedoras do que
vai correndo em torno das candidaturas, prestigioso chefe
politico de um dos mais importantes Estado do Norte in

terpelou o sr. Benedito Valadares sobre como receberia a

candidatura Sales de Oliveira, tendo o governador de Mi
nas respondido que Minas Gerais a aceitaria com grande
entusiasmo, sentimento esse de que ele, governador, par
tilharia com assoluta sinceridade.

Quiz o acaso que a nossa [e

portagem política tivesse encon

trado, ôntem, no Café Gloria,
ao caír da tarde, o deputado
Barreiros Filho, que é, sem [a
vôr I um dos mais brilhantes e

dos mais cultos espíritos catar i
nenses.

Dada a sua recente atitude
política, não nós era dado, por
nossa vez, deixar escapar a opor
tunidade de ouvil-o.

Acêrcando-nos, por uma ques
tão de prudencia, entabolámos
u-na palestra banal, procurando
oriental-a diplomaticamente de
modo a podermos, em dado mo

mento, dirigir-lhe a seguinte per
gunta:

duas primeiras fôrças. A terceira,
será o fiél da balança.
-Acha que póde haver qual

quer entendimento?
-Acho que não póde haver

nenhum entendimento.
-Porquê?!
-Por motivo das divergencias

em que entra o factor pessoal,
resultante de fundas feridas, por
ventura causadas por excessos e

injustiças da Revolução de 30,
em Santa Catarina.
-E não poderá o fiél da ba

lança pender para o integralismo)
- Julgo o inverso da sua lrase,

salvo o ponto de interrogação!
quem deverá pender é o integra
lismo para o Iiél da balança ...

RIO, 22-Acabamos de apurar que o ultimo politico
que conferenciou ôntem ii noite com o general Flôres da
Cunha, foi o governador Jurací Magalhães, em companhia
do sr. João Carlos.
, Nesse encontro, verificou-se a identidade da situação
CO gal. flôres da Cunha em face no problema presiden
cial, isto é, ambos demonstraram que, até este momento,
não têm compromisso com qualquer candidato.
, Ficou, entretanto, bem claro que o unico candidato de
Verdadeira simpatia do sr. Jurací Magalhães é o sr, José
Arneeíco e não o sr. Armando de Sales, como seguida
mente se vem afirmando.

O governador baiano, entretanto, sem compromisso
de especie alguma continúa, como o ga:. Flôres da Cunha,
i}. examinar os candidatos que reunirem maiores forças.

- O que pensa sôbre a situa

ção estadual?
-No campo politico

ministrativo?-inqueriu.
-Politico-respondemos.
-Penso que existem três sec-

tores: governismo, integralismo
e oposição democratica. A luta
se travará, fatalmente, entre as

-E administrativamente? °
ou ad- que nôs diz?

- Fui um dos 34 deputados
que aprovaram as contas do go
vernador na Assembléia Legisla
tiva. Não obstante, ha pontos em

que -é possivel di vergir ...
-Por exemplo?--atalhámos.

•

CADA UM DA' O QUE
TEM ... E AGORA? ...

-

-Porque deixou o Diretorio
C�ntral do Partid0 Liberal?
-Porque tenho perssonalidade.

Não poderia, em partido alguma
submeter-me as decisões arbitra
rias da chamada maioria parla
mentar. Não fui indisciplinado.
Fui coêrente comigo mesmo e

dei escancaradamente as minhas
opiniões na Assembléia Legisla
tiva. Era por consequencia insus
tentavel a minha situaç�o no

-Na próxima sessão legisla
tiva qual a sua posição na As
sembléial
- Hei-de ser, o que sempre

fui: atirador que não espera VGZ

de comando, nem dorme na pon
tada ...

o ESCANDALO
dos I�vrus escDlali�eS

Recebemos do sr. professor livros escolares e da «Revista de
Antonio Lucio, inspetor escolar da Educação.»
1 a. circunscrição, com séde nesta Devido a' carencia de espaço
capital, longa carta referente a só em nessa edição de ama

nossa reportagem de ôntern sôbre nhã, é que podemos msenr a ci
a escandolosa «negociata» de tada missiva.

SUCESSÃJ PRESIDEN-

-E sobre a sucessão presi
dencialê O que pensa?

Co.7tinua na 6a. pagina.

.
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FORD
offerece para 1937

Se�lIador
Vespasiano
RIO 22 {BAf'.lD)-O sena

eor Vespasiano Martins sofreu.
ôntem, a extração de uma das
balas localisadas no braço es

querdo, em conscquencia do aten

tado de Cuiabá.

CAFE' BOM SOo NO
.JAVA

aPraça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Morte mis'"
teriusa

nestes ultimes annos

E NOVA ECONOMIA DE MANUTENÇÃO
Aperfeiçoado, em todos os detalhes - para maxima efficiencia, com grande
mais coofortavel, mais seguro, mais economia, e 60 H.P., para maxima

elegante - Ford offerece, ainda, os economia, com grande efficiencia, o

mais baixos preços, nestesultimos an110S! que representa mais reduzido custo de

E, além disto, o Ford para 1937 pro- manutenção, inclusive nas despez8s de

porciona a opção entre motores

� licença, de preço menor para o

V·S de duas potencias: 85 H.P.,� Ford de 60 H. P.

RIO. 22 (BAND)-A poli-
cia carioca esta' empenhada em

elucidar a causa da morte do is-.
raelita Germano Bernstein, fale
cido em Petropolis, no dia 1 5
do correnle.

A suspeita nasce da série de

péripecia� verificadas, tais como:

o cadaver foi parar em S. João
de lVleriti'; Germano foi sepulta
do com o nome de Hermann
Bernschtain como figura na guia
de licença, assim como a data
constante ela mesma guia e a de
fevereiro de 1936 e, o que é mais

grave, o israelita Jacob demons
trou grande interesse em apressar
o enterro de seu cornpstriota.
Assim sendo, foi este detido.tendo
o mêdico legista de S. João de
Meriti procedido á autopsia. Na
da sabemos, ainda, sôbre ore

wltado da mesma. �

Examine, pessoalmente, os preços e os modelos do

novo Ford V-8 para 1937, nas exposições dos

A(iEt�TES FORD AUTORISADOS EM TODO O BRASIL

�(l;
CARROS FORD PARA 1931,

COMPLETAMENTE EQUIPADOS

desde 16:600$
(Posto no vagão, em São Paulo)

Vêna desan
gue num tri

bunal

LONDRES, 22-A primeira
moeda cunhada com a esfinge
do rei Eduardo VI será posta em

circulação na quinta-feira, 25 de
março. Segundo a tradição, nesse

dia serão repartidas moedas entre

a população pobre, por conta do
rei. A cerimonia terá logar na

catedral de São Paulo, uma vez

que a abadia de Westminster està
fechada devido aos preparativos
para a coroação do soberano bri
tanico.

Ror/IA, 22 (BAND)- No
recinto do Tribunal Militar veri
ficou-se uma cêna de sangue ten

do um soldado, de nome Danara,
pertencente á "Divisão 23 de
Março", ferido com três tiros de
revolver o capitão Calocioco.

Ambos os militares respondiam
a processo, por ter o capitão, em
resposta a uma atitude insolente
do soldado, quando da campanha
Abissinia, esbofeteado-o nas faces,

o EQUIPAMENTO COMPLETO INCLUE:
• Parachoques
• Pneu e roda sobresalentes
• Limpador simples de parabriza
• Accendedor de cigarros
• Vidros de segurança
• Purificador de ar, a banho de o!eo
• Manometro de oleo
• Thermometro de radiador

__ ' __A_ I• Cadeado para a roda sObre�

,

��m�F����,,� �.__."��".S�••"�.$k�L__.�-4.Nq"��� &�.I__'�"�L�__��,�����.��.��.•���

Jornalistas
prêsas

RIO, 2�- (BAND)- Ao
presidente da Republica foi en

tregue, ontem, um apêlo conten

do assinaturas de varios jornalis
tas, em favor dos seus colegas
detidos e que até agora não f",
ram indiciado••

Pedro de Moura Ferro �
o

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

Advogado
Rua Trajano n. 1

Expedição
Soleri e

Freire

o QUE

SANTIAGO DO CHILE,
22 (BAND)--A falta de noti
cias dos expedicionarios Soleri e

Freire, faz prever que os mes

mos tenham morrido, vítimas da
fome e dJ frio.

IMogdas
Entretanto, as pesquizas pros

seguem, dirigidas agora na dire
cção de vale Hermoso, esperan
do-se ao menos ser possivel o

encontro d-JS cadaveres dos ma

logrados expedicionarios,
O irmão de Soleri, que par

tiu de avião, afim de inspecio
nar o local onde provavelmente
teriam perecido os ousados jo
vens, não voltou até o presente
momento.

I Aguardem a che- II
.

gada do Tapajós!! I
com a efige do Jor

ge VITrabalhos
forçados

PARIS-22 -- Informam de

Gijon que Gabriel Soclay, autor

do rapto e do assassinato da me

nina Nicole Mascote, fàto êsse

ocorrido em abril de 1935 em

Chllumont, foi essa noite condena
do a pena de tr abalhos forçados
perpétuos, pelo Tribunal da Cot
d'Or.

Como foi anunciado, Gabriel
Soclay tinha sido condenado á

morte em 3 de outubro do ano

passado pelo Tribunal da Haut
Mame, mas o julgamento foi anu
lado e o proces.ro enviado para o

Tribunal de outro Departamento.

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

Arabes e

judeus Dr.

JERUSALEM, 22 (BANO)
-Em Tibp.riade ocorreu serio
conflíto entre arabes e judeus.

Quando um omnibus que con

duzia numerosos israelistas, atra

vessava uma das ruas da cidade.
ROMA, 22-Comunicam de um grupo de arabes atacou o

Addis Abeba que o atentado veículo á pedradas.
contra o marechal Graziani deu Em represalia, os judeus' m

já lugar á prisão de 2.000 indi- vestiram contra outro omnibus

gcnas. que' conduzia árabes, agredindo
A autoridade militar começou

I
todos os passageiros.

o interrogatorio dos .acusados,que .Entre, .o� f�rid�s encontram-se

serão imediatamente Julgados. dOIS policiais inglêses.

Contra
Graziani

Ten-..parais Inos Estados I
Unidos

NEW YORK, 22 - Uma
forte mas rapida chuva produziu
estragos nas margens do rio Hud
son, havendo quatro mortes em

consequencia de um descarrilha
mento provocado pela corrente.

.. ,.......�....... ..,.

Morto Febre Condenação
Mariam d

· tima e distinta consideração.
e extrem ístas Deus guarde a pessôa de V.S_

,�ISBOA-:-22-0 Tribunal (a) Aquino cr;omás de LimaMIlitar Especial condenou o mé- S taridico Manoel Freire a 6 anos de
ecre ano

deportação e José Provisco e José
Caldas a multa de 2.400 escudos,
todos acusados de propaganda su- Remoçàobversivas,

ROMA, 22-As tropas ita
lianas que tomaram parte na

ação de expurgo, na parte su

doéste de Adis Abeba, encon

traram forte resistencia de um

grupo de abíssinios, sob a che
fía de Fabre lVlariam, segundo
noticias aqui recebidas de Adis- Promotoria Foi removido, a pedido, o pro
Abeba.

d T·
r. fessor Oto de Souza Oreer, da!

Após violento combate, os na- e IJucaS direção do Grupo Escolar Prof
tivos puzezarn-se em fuga, mas . '. José Arantes, de Camboriú,paul
varies chefes do levante foram .

Assumiu a Promot�na de TI- a direção do Grupo Escolar Prof
capturados e executados no local. jucas, para a �ual fow nomeado, Joaquim Santiago, de Joinvile
O chefe do grupo, Fabre Ma- o_sr:. dr._.H�nnque João Müller.

riam, que tinha jurado assassinar if�������'�.�����.���.��������
Marechal Oraziani foi morto. _ Dr. IVD d'Aqu ina

Adovgado
Florianopol is

SOUSEMOS

Irmandade
de Nossa

Senhura da
ConceiçãD-

Fumem charutos

"PRINCIPE DE GALLES"

Snr. Diretor do Jornal:A GA- '

ZETA. Nesta. De ordem do Ir
mão Provedor, tenho a honra de
comunicar-vos que, em sessão rea

lizada a 11 do corrente, foi em

possada a Mesa Administrativa
que tem de gerir os destinos desta
Irmandade no decorrer do ano em

curso, abaixo transcrito:
I-Provedor: João JOSt da Sil

va, eleito; vice-provedor, Leopoldo
Candido Pires, reeleito; secretario,
Aquino Tomás de Lima, eleito;
tesoureiro, Virgilio Farias,reeleito;
procurador, Adernar dos Anjo"
reeleito; juiza da Irmandade,Isabel
Lopes da Silva; l ' juiz das festi
vidades, cap. Fernando Costa; 2'
juiz, José Fiorezano: 1 a. juiza das
festividades, Tarcilia Gotardi; 2a.
juiza, Julia Abreu.
I1--MESARIOS: - Rodolfo

Paulo da Silva, Gomercindo Ca
minha, Antonio Abreu,Alexandre
Vital, cap. Dermeval Cordeiro.
III-,SUPLENTES: - Airis

Luciano da Silva, Francisco Er
nesto dos Reis.Pedro Beli.Angelo
Vitali, Epaminondas de Carvalho.
IV-MORDOMOS:-Pedro

Beli, Narbal Silva, José Francisco
da Rosa, Heitor Dutra, Manoel
Pedro da Silva, Antonio Lobo do
Livramento, Alvaro Tolentino de
Sou;�a, Pedro Evaristo Dias, João
Machado, Jacob Vitali, Fulberto
Machado, Carlos Sonete, Angelo
Vitali, Henrique Ferrari, jeronimo
Lima, Herondino Avila, Heitol
Farias,Julio Vieira,Rodolfo Paulo
da Silva, Campolino Alves,Heitor
Julio Vieira, Akvaro Soares de
Oliveira, Francisco Miguel da Sil
va.

V-MORDOMAS-Teodo
sia Vieira da Silva,Nair da Silva
Souza, Helena Vieira, Luiza Bes
tri Dominoni, Rosinha Fiorezani,
Ester Berreta, Alzira Farias,Irene
Nicolins, Manoela Leal Maricela,
Rosa Vitali, Linaura Siqueira,
Olgtl Caminha, Diamantina Ro-·
mani, Teresinha Carrerão, Maria
Teresa Jaques,Olga Freitas,Maria
de Lourdes Carvalho, Odilia Or
tiga, Maura Vitali, Cici Beltrani,
Hercilia Diogli, Augusta Jaques.
Valho-me da oportunidade que

se me oferece para apresentar -vos
05 raeus protestos de elevada es�

Mira Mar? II
Estudantes brasüet..
ros na Alemanha

BERLIM, 22 - o grupo de
29 estudantes e medicos brasilei
rcs que acabam de terminar a,

viagem de estudos de quatro se

manas na Alemanha embarcaram.
em Hamburgo a bordo do navio'
«La Coruna», com destino ao
Brasil.

Sim! E' o ponto mais aprazível em Floriano
polis para V. S. saborear, com sua família, gozoza,
refrescos, etc.

Praça 15 de Novembro.

WILLY KATZWIN�_j--

Proprietario:

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ICarlos
Mertrtz: FL...ORiANOPOL.IS

o c I
em: E3lurnenau .. _ ..Joinville - São Francisco � Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro do- Sul

Secção de Secç�o de

Filiaes
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e exãange'ras tlara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de berrerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para offiêinas mechanícas
Tapetes e trilHbs Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoelros :.!�..Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, culüvadores, moinho etc. t�Lnha para coser e sergír Fogões e Camas Locomoveis, Motores de espIosão, 'Vloto7{�s �
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perípmarias res Material em geral para transmlss �..;S� Lc I

. \&colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras
.

mancaes, correias de couro e lona
eortlnas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Jeos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FOf<D P .ças, �\�ces-

�atos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco
DePt.»sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G(-"ODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�terial electrico em geral �
Empreza Nacional de I'-Jave(t,ação "Hoepcke"--vapor-es "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" �

f � Fabrica de Pontas "Rite h/laria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �L..VAVÂ.V4V�VI�����@)1�����&:P'"�VÂ..V���:
A Gazeta Indica: Dr' Artur Parira

e Oltvera
Cllnica médica de crian

ças e adultos

LABOf\ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

�".'-----.-----

tem seu escrip-
Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Fítentoe bem! Advogados
I Accacio Mo-I

,- �-II r». Ricardo
Gottsmar"in

CONSULTORIO·��Rua Tra�
ano N. I e das I O ás I 2 e

.

das I 5 às 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

c». Miguel
Boabaid

•
•

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

"

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 1'12

•

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

Erwin Kreuter)
Especlallela em:-clrurg!a

geral-
alta cirurgia, ginaecologia, [do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r:ervoso e

operações de plastica

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

FONE-1524

•

feira

tó. io de advogacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

n. 7(). - Phoi.e- 1277.

I Caíx 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

�.
I.

I
ti

Formldaveis lortelol proprlol, trel vezal
por semana, todal aI segun
dai, �er,al I lexta.-felral,

•
O

I Advogado
CLINICA GERALExtração com globol de crl.tai. RUe! Trajano, rr 1 sobrado RESIDENCIA- Rua Este-

I I Lves
Junior N..

26 Vias Urinarias-Hemortoides
Telephone n' 1548

TELEF. 1.131 Consultas:
.

das 13 ás 16 horas

I I O
-

t 'Pela manhã:
•

.,�_ Dr. Renato= eseJ�d_c�nce� ar o
com hora marcada

� .
, ==Barbosa:=

\
seu r-a 10. rocure o Consult.-R. joão Pinto, 13

.��••",,,,,_--_-_,,_.-__��.:,_;,,_ _J".....�;'�--a•••d����-��. ADVOGADO SI.. B�lIzon, á rua Padre 1 eleíone, 1595
. Míguelinho, que será plena- ---------

�......... • Rua Trajano, 2 f,(sob.) �m�en�te�sa�ti�sf�t:'i�to�.�������iiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii,��

I Companhia "Aliança da Bahía"i \ F�::d��-ra�te�:i;� I
'

L o .J A S

• °I I � A R C I A• I Dr_Aderbal R. �'���2����������
: FUNDADA EM 1870

; da Silva Rua 15 de Novembro n. 70

: Seguros Ter estres e Maritimos : RuaC:'���a�r��IO(soh, BLUMENAUI
R Incontestavelmente a PRIMEIRA de" Brasil • �,Fones 1631 �

129_0 I
. ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO-

;; _,. NES-TRICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

•
_

CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 (Tingimento a Indanthren - COreI firmes:).

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358 Médicos TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549 van, roupões, etc.

RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935_l2.717.044:063$157 Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
SINISTROS PAGOS EM 1935

-

4.280:552$970�. rosto e de mesa.
� Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças, etc.

A�ent••! Sub-Agentes e Reguladorel de Avariai 'em .todol OI Eltal!o. I Linhas para bordar.
Partos - Molestias de';0 8ra.lI, no Uruguai e nal prlnclpail praças eltrangelral. Senhoras e Roupões de banho

Agentes em Florianopol is: Molestias de crianças (Melhores queo os estranjeíros) 'ICam pos Lobo & Cía. o Diretor da Maternidade FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
\I • Medico do Hospital forragem, fabricação de maquinas
" Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Catxa Postal. 19 ti em geral, (agrícolas e inds)
II TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA • (Curso de especialização em -moinhos de fubá,?p 1S, businas

• ., molestias de senhoras) para carroças, chap, --' 'o, 'ogão, etc.

'. Escritórios em Laguna e Itajahi G Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1, �JO
� • até ás 8 112 da manhã
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages. e á tarde=- Consultorio: REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl �jS

tit • ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo Ma rarlhãO
•••• ..i•• ::. �___

RUA JOÃO PINTO -AND.t\R N. 5 T��ER�_

aI.Ut"
_ honeltldade, pai., o. .or

telGIS i.O pre'tinclado. pelo povo.
--_....-...._-�-- -- ,�--___...----_-"

i-. '

-,

"

•• �. , • .<-"
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A GAZEl A-Florianopolls-1937
,

fJ Cervejas! Cervejas!
,1'!

ill-:�""�'J)
������:Só as fabricadas com a crístalina agll�, da Cas
tcata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
,fofa Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.
i Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

.

I
MAFRA, 21.

C S
i I�iiiiiõiiiiiiiiã�'\-----,'iiiiiimii�'�õõiiiiii&iiiiiiliiiiiiíiiiiiii�

I Dr. Osvaldo Sílva Saback
I ADVOGADO

II Cons. Mafra, 33
Fone-1.19)

EN
o

••••O••OD••DD�.���aG•••G
a ,�
• I)

: Dentes alvos I:
� �
• o
• COln\l a neve e
o •
• •
· .,

: Haliio agradavel I:
· ' .
e 50 com �
· �
• o
'. �

! Sub 1·01 !
;J U
G •
G G
• o
o •
• •
• •

T. •

���B�a�r�M�i�-�r-a�..!�m�a�r���1 !,.,' a vossa !,•. ".DE WILLV !KATZWINKEL:: :
Frios, docês, conservas e todo o gênerojde be- �

PASTA
ti

bidas nacionais e estranjeiras. I !,� 2.':.::"Centro de atração puramente familiar. � v
�----------.����----------� . �

G •
G G
••••••••••••••••••••e•••

CHARUTOS?
Só os fabrlcadcs por Costa Pena &Cia., Baia.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíana.jkes

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

e "
@ •
cWí� •.,oI,i..pr

�f� •..._i'J!

�:.. , "(;::.':}
�; .. G.�10".'

�� .'
• •

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATeNTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos

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 1 05$00r)
1 » » 15:000$000 131 $250
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista desde que, s] contrato esteja em rtja com os pagr\�

mentes, rezularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali

zados pelo Governo Federal. - Procurem nosso Diretor

nesta Cidade, á rua Tiradentes 11' 52 ou pelo telefo-
D ne num. 780.

II --Não temos corretor de pra'ta, atenderemos diréta
mente no escritório,

Casa de Dlve.sões

Familiares
Vispor'a Imperial

o MAIOr< E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAF-ITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao li inpora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, coníõrto, honetis
dade e arnbi.n.te seleto o que muito lhe agradará

Farmacia Popular, á Praça 15

Manchas da Pele - Fer,idC\S
Suor dasAxilas

Só os fabricados em [oinvílle pela única fabrica
do ESTADO

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

Indo a JOINVILLE

::�e�o Hotel Central
COSINHA DE 1 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
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Deseja construir .e.�.GGefj.�G••e••••••e

Falta-lhe porém capital? A Companhia Editora Nacional I
procure fechar um contrato. LANÇARA' NUM VOLUME DA •
com a ENDECS que finan- • Seria Brasilrana �
dará sua construção para G G
pagamentos módicos cada G Santa Catarina _
mês, concorrendo ainda aos D ., tf.�
sorteios. � A C

.

t A C
r .. �

Procure Sergio Araújo: G onqurs a.. oronlsação •
f1rovisoriamenteRFrei Caneca 74 • A Evolução •

• TODÁ A HISTORIA DE SANTA CATARINA e

I Um livro de Osvaldo R. Cabral I
::: POR ESTES DIAS Em todas as Uvraria,s :
••ee.OG••��e��eG.��e••e

__
---_.----------------

ALUGA-SE a casa da
rua Esteves Junior n.

í 79 com muitos quartos [O

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

I
--------�------------

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

rrancisco Pedro dos Santos
I a mesma rua, casa n. 5.

FORD
barata 1930 ótima vende

se á dinheiro.
Informações na portaria do

Hotel Gloria,

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital 136:700$000 II,

Reserva 56:424$498
--

�RECEBE DEPC>SITOS

PA6AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

c,e Limitada 5',. ala.
IC,C. Avisof'rcvioô']. ala.

Prazo Fixo S·[. ala.
I ..

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tiai da Boca.
CONSUL10RIO:

1?_ua Trajano n' 17

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

Instituto Nacional
Previdencia

de

Irradiação de
Roma

+

Rivais de Mata

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

hmcionarios públicos federais, que segundo estabelece o
..•
é:lrto.

17 do Dec». 24.563 de 3 de Julho de 1934, Iodo aque
le que tiver aumentado os seus vencimentos, está obrigado
a aumentar o valor do seu pcculio, nos termos do I1rtO• 12
do mesmo decreto que abaixo se transcreve:

Ano. J2-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
6:001)$000 »10:00$0000 15 :000$000

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

. 30:000$000
Üutrosim, cientifico que fica estabelecido o prazo

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

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

funcionarias, lixando-lhes a idade em 60 anos, paré). calculo
da premio devido, de acôrdo com o que estabelece o artO•

16 do decreto acima citado.

Instituto Nacional de Previdcncia em S'Jnta Catari
na, aos 11 de Fevereiro de t 937.

(a.) M.L\RIO LACOMBE
Escrituraria

CONSTRUÇÕES DE MAQUINISM.OS COM-
PLETO PAKA:

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

---0---

GRANDE STOCK PERMANENTE DE:

A Estação de Roma 2. R.O.
onda c. m. 31,13-kc. 9635, ir
radiará hoje, ás 20,20 horas, o

seguinte:
Anúncio em italiano, espa·

nhó] e português.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão do Teatro Alia

Scala de Milão de um áto de

A bela Jacquelims� ��t�HtU5(fJ
condenada á m@r'ie�f<1;;UM!i
"condessa" a esperai)

de julgamefHirl@
PARIS, 21-Todos os circu-I des, sem distinção de pai tidos po

los tecem os mais variados comen- Íiticos, continuando suas excursõe I
tarios acêrca da prisão efetuada através da fronteira, a San Sebas"
na Espanhll, de uma mulher Iran- tian e Fontarabia, onde os seuS

cêsa, a segunda em poucos dias, anigos residiam. A 9 de janeiro
acusada de espionagem, ela trlelonou a alguns amigos re

A primeira foi a sra.Constancia sidentes em Biarritz, dizendo que
Georgel, nascida em Nancy, de á tarde irIa a San Sebastian, e

familia muito humilde, apesar do desde então nunca mais regressàra
,. que usava o nome de condessa à casa.

raoio-

Danichewksky. Respeitando a tra- Mais tarde soube-se que fôraouvintes.
Idirão que exige o maior mistério detida ao cruzar a fronteira, c e-Noticiario em espanhél � por-

::r

em tôrno as pessôas envolvidas em vada perante o tribunal militar de
casos de espionagem.pouquissimoe Pamplona,que a condenou à mor

são os detalhes que se conhecem te, sendo transferida para a prisão
á seu respeito.Sabe-se unicamente de Fontarabla.
que Constancia exercia a profissão Aparentemente, as acusações

E' on umero do telefone da de dansarina, encontrando-se em contra ela se baseiam no íàto dela
Barcelona, quando foi surpreendi- ter. nos primeiros dias do anel,

I
CONSTRUTORA "ENDECS" da pela guerra civil. As suas re· visitado Ávila e inspecionado o

Rln Tiradentes N. 52:-Procurem petidas viajens através da fronteira aerodromo daquela cidade, regres-
. _ 1 lranco-espanhó]a, originaram

a cu- sando logo para a sua morada:
CARTAZ E..S riosidade das autoridades catalãs. mas, caso estranho, pouco dias
DO O IA I Constancia fazia-se acompanhar depois os aviões rebeldes bombar-

nestas suas excursões por duas I dearam pela pnmeira vez o aero-

CINE REX, ás 8 horas, pessôas, uma das quais, ao que se drama de Avila.
Rosas negras, com Lihan Har- informa, de nacionalidade alemã. Naturalmente as autoridades
vey, Willy Fritsch e WiHy Bir· Constancia foi detida nos pri- [rancêsas se encontram na impos-
gel. meiros dias da semana passada sibilidade de interceder em seu

em Barcelona, para onde lôra, se· favor.
gundo ela própria iníorrnou.com a

------

intenção de penetrar em territorio Grév te aiCa WJ

rebelde, onde tencionava reunir-se ,.,.m-'l
I Uem�cacom um rapaz seu amigo, atua-

mente oficial no exercito do ge·
neral Mola. Esta3 declarações des- BELO HORJZONTE,22-
pertaram as suspeitas das autori- Terminou o movimento grévista
dades catalãs, que não chegaram dos académicos de Medicina
a compreender por qual motivo desta capital, contra o aumento

Constancia viéra a Bar celona se, das taxas.

como ela declarára,desejava entrar Depois de varias entendimen
em contacto com as força� revoo tos a diretoria da Feculdade de
lucionarias. Medicina resolveu não considerar

PRINCIPE DE GALLES Torna-�e necessario acrescentar o aumento verificado pela Con-
que a policia de Barcelona des- I gregação, atendendo assim ao

cobriu que o ballet Wouschi<i- apêlo dos academicos.
ne, ao que Constancia dizia per-
tencer, nunca existíra. Constancia A 4

m.

CURITIBA, 20 -A policia encontra-se agora detida em Ru· a. v�aJem
conseguiu desvendar o crime da celona, onde espera ser processa- do" AInl i ran te
Vila Guaira, cuja autoria cabe a da, pela acusação de espionagem.
Joaquina Pereira de Andrade. Estas noticias despertam na Sa Id a n ha"

Tendo-lhe nascido um filho, na FrançEl inteira a maior curiosidade RIO, 22-Depois de ter es-

I madrugada de domingo, Joaquina e comentarios de todas as espe· tado no dique nRio de Janeiro\
de Andrade estrangalou-o com cies, que tomaram novo incremen- onde sofreu uma limpeza geral
um pedaço de saia, enterrando-o to devido a uma informação rela-

e recebeu pinturas, o nosso na�

no quintal de sua casa. Um ca-
tiva á prisão da jove� esposa.a�" vio-esco]a "Almirante Saldanha"

cherro da vizinhança desenter- daiusa de u� conhecido confeitei- está últirnando os seus prepara
rou o recern-nacido e tratou de ro eótab?lecldo em Hendaya. tivos para deixar o nosso porto.
eva·lo �ar!) a residencia do seu

Esta Jovem senhora go:a de d�pois de amanhã. afim de rea"

dono, arrastémdo'o pelas ruas. grand� fama .em toda a região da lizar mais uma viagem c!e instru-

I Uma das mãos do pequeno fronteIra, devido á s.u� beleza, �ão ção com uma das turmas do
cadaver foi devorada pelo cão, comum, e .ao prestigIO adqUl[i�o curso superior da Escola Naval.
que lhe déra ·muitas dentadas no

no seu ofiCIO pelo esposo. MUito sob o comando do capitão de
corpo. admirada e cortejadl pel�s ele· fragata Soares Dutra.

Presa, Joaquina tudo confes· mentos e!�gantes das .locahdades Essa viagem, que é a quartada h'ontelCa, Jacquelme Alonso Isou. terá provave mente a duração(tal é o nome da jovem) penetrá· de 15 dias apenas, devendo o
ra varias vezes em territorio es.

seu regresso verificar-se nospanhól, em viajem d� prazer, se· meados do proximo mês de ma!�gundo ela própria declarára.Depois ço, reencetando o nosso veleiro
I do romper da guerra civil,Jacque. .

outra viagem, com nova turma,• ne conservou suas antigas "miza. do mesmo curso da Escola.

I PARA HE�O_RROIDAS IIINCOMODOS DAS SENHORAS

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

opera lírica.
Conferencia de Ermete Zacco

ni sobre o téma: Contribuito á
historia do Têatro italiano: pai
xõ�s européas sobre os palcos-

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 Telegr�. "Ferro"

"
. .

cerncos amencanos.»

Concerto de violino.
Respostas a cartas de

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

"780"

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 7,45 horas, Estrelas na

Broadway, com Pat O'Brien,
Jean Muir, James Melton e jane
Froman.

CINE ROYAL, ás 8 horas,
Casados por despeito. com

Gene Raymond, Sylvia Sidney
e H. B. Warner.

Fumem charutos

EstrangulDu
O filhinho

Bebidas Nacionais e Extran.
geras só NO
CAFE' JAVA

Praça IS de Novembro
Antonio Paschoa!I

EmJoinville I

Faça seu ponto no

Café do Manéco-.Opti
mo café-bebidas nacio

·1 na'.!s e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

.\

I Rua do Principe
197. em frente ao Ho·

no.

tel Palado.

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
garantido
depositaria

Trabalho
pela

ERNESTO VAHL

Rua Conselheiro Mafra, 4t

Bebam só

Cascatinhe
sempre igual ! �

A Gazeta
Desportiva

SUSPENSÕES?
REGRASIRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedia indicado é:

"Minervina"

Redator:AcloU di) Vi3�conç�h)!j

-�rreino

O Iris F. C., fi:aliza hoje,
ás 16 horas, no Campo da Fe
deração Catari;L'pse de D���)nr-

I
tos, rigoroso tre:,lO, para o yHe
devlOm compare'·Cf todos os seus

«playcrs» .

Vende�se nas bÔ1s Farmacias
E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" _ Joínville

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLIS, 23 de Fevereiro de 1937==

fuga Declarações O sr. Adolfo Konder MigU:�herínode Trotzky ������������

das prêsD� políticas
O general Miguel Costa

não fugiu

em atividade política
Via Panair regressou hoje

de Santos procendendo da
Capital paulista, onde Iôra

e especialmente assistir os íu
nerais do grande industrial
conde Matarazzo, o d stinto
conterrâneo sr,' .".t\iguel Athe-
rino, socio da importante
firma Atherino e Irmão desta
praça.

A rccambelesca

RIO, 22 - O domingo de ôntem foi de grande
movimento para a politica.

O sr. Osvaldo Aranha, depois de haver se encontra
do com os srs. Costa Rego e Sílvio de Campos, reuniu-se

nega com veemencia,

A
•

Durante a entrevista, disse ele: err. reservada e demorada conferencia com os srs. Adolfo opuslçãa"'-T E h I'
, Konder e João Carlos Machado. _

Entre os prêsos que fugi-
«1'11\ span a, os esta mistas,

Muito embora nada transpirasse do que foi trata- Conclusçao
rarr figura um inteletual, ra-

que dominam o governo lança-
do, podemos assegurar que ii conferencia entre o sr.

-Na pouca luz que me faz
ram uma formula, que Largo O ld A h Ad lf K d J

-

C I
sobre o caso, penso que o 8ra-

paz de grande talento, per- Cab-leiro tambem adotou' pri- sva O ran a e os srs. o o on er e oao ar os
'I d ht L . d

.
. a - '.

M h de f
' ,

d da : t t
SI eve procurar um ornem que

enCe�tle da ufm�l' aSdma�l,s meiro a vitoria militar, depois uI
ac a o 01 conSl' era a Impor an e.

, combata o� estremismos libertici-concei ua as arm tas e J, reforma social. Opino que esta LE I DE N EU d O d h
'

P J P 1 E T· d S rtA
as. nome esse ornem am-

au o, auio .rm 10 e a- formula é funesta para a revolu- Bebam só r d
' " M h dles Gomes estudante de di- - TRAL I D D

a não se impos. as a- e

reito escritor e que, recen
çao e:panhola. , Ca5cat i I'ha A E aparecer, rutil�ntemente. na Iigu-

,
,

Nao vendo, da realidade, WASHING 1 ON 22 A ra de um gaúcho ...temente, ainda escreveu uma nenhuma diferencia radical nos sempre iguall!, ,'� T h d o bastan-obra comunista. comrssão senatorial aprovou li
In amos escuta os UI

dois programas, as massas traba- t
O general Miguel Costa lhadoras, sobretudo os campone- n?"a lei de neutralidade, proí- _e_.,,

_

não fugiu, nem teve conheci-
ses, caíram numa indiferença ab- VISITA bindo a exportação de armas e "7 8 O"menio do plano de fuga. I OFIC IAL munições destinadas a países be-

�- ..�
so uta.

ligerantes. E' o número do telefone da
� .� Nestas condições, o fascismo

Aguardem a che- vencera' inevitavelmente, pois a Ontem, o sr. capitão Ernesto -

" CONSTUTCRA nENDEcsn
id d I' Nunes, ajudante de ordens, em Acordo anglo ..nortu- R T" d N 52 Psada do TapaJoás! superiori a e puramente mi itar "ua Ira entes

.

:- rocum
.... esta' de seu lado. nome do sr. Governador do Es- gues
·�---------G -----�----- lado, visitou o sr. cap. de corveta RegressoU
E-Caixa de A Cristiliano Figueiredo Aranha, 06- LONDRES, 22:_Lnd Ply- LOl""\dres' XOne raçao e Pen sO·es cial da nossa Marinha de Guerra mouth anunciou ao sub-comité a LONDRES, 22 _ O minis-'

recentemente nomeado para a Ca- realização de um acôrdo anglo- tro Eden e sua esposa chegaram
dos Empregados da pitania dos Portos de Floriano- português sobre controle nas Iron- á estação de Vitoria ás 18,10
C. Telefonica Cata- polis. te iras de Portugal. horas de hoje.

rlnense ������ ����

pel;'��a�:ti�!ç::zfazla�b�IOt: m Hote I G LO R I A I
contar des�a data) acha-se aberta � �
concurrencia para a compra de � �AHIVER5f'1RI05 II
uma maquina de escrever com car- � (ANTIGO LA PORTA)

Aniversaria-se hoje, a menina I'Q para 170 cento e (setenta)

I' �Maria da Gloria de Oliveira, espaços. �1
filha do SI. Oscar Soares de As propostas, que deverão ser O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O �J
Oliveira, Iuncionario público. dirigidas ao guar�a-livlOs da C,a:- �. �

. . xa, sr. João !\reas Ilorn, alem r�� UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E �ftJAdmitindo que foi o en- �esteJo� �l1tem, ? seu amver- de constarem preço e marca, de- l�'Q l�genheiro Alexandre Weins- sano natalício o estimado conter;- v�m ser acompanhadas do respe- � TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS ��
tein quem deiineou o plano, râneo sr. Vitor ESpindola, bab.l ctivo catalogo. �t;l �este consistiu no [segulnte: eletricista instalador. I O pagamento é a vista. �� 12 confortaveis apartamentos ff'
perfurando um b�raco de 1

enzern nHD5 I-1OJ8 Florianopolis, 20 de Fevereiro O t a b h"metro de profundidade que, de 1937. B quar os e I an eiras

partindo da sala de enferma- o jovem academico Odilon ALTINO DE OLIVEIRA
ria, junto á parede atingiria Gallotti; Presidente
a base do alicerce da pare- o jovem Fulberto De Maria;
de do prédio. a exma. sra, d. lolanda To-

Este, que é de construção lentino;
antiga, não deveria ter ali- a exma. sra, d. Cecilia Ma-
cerces mais profundos do cedo Simões;
que um metro. o sr. José Fernandes de Oli-
Eíassim aconteceu. veira:

Em seguida foi feito um o jovem Nei Viana, filho do Na Faculdade de Direito
tunel de cêrca de 9 metros sr. Ruí Viana. acham-se abertas as incrições
de cumprimento, que deve- o sr. Waldir Wendhausen. para cs concursos das cadeiras
ria dar no quintal de um de Direito Romano, Direito

CHE6Am UH5 )predío visinho ao do presi- I Civil, (40• ano Direito Interna-
dio. Acompanhado de sua exma. cional Privado, Direito Industrial

No último dia das escava- família encontra-se, em Floriano- e Legislação do Trabalho, bem
ções os prêsos fizeram a polis, o sr. Alfredo Montenegro, como abertas, tambem, se acham,
saída, a qual foi ter ao reíe- digno prefeito municipal de Bom até o dia 28 do corrente, aS

11rido quintal com a altura de Retiro. inscrições para a matricula nos

cêrca de 2 metros. cinco anos do curso jurídico.
Dep. Rogerio Vieira Para 05 exames vestibulares End. Tel. "GLORIA"A terra escavada Encontra-se em Florianopolis já estão inscritos varios , ca��i-

Io sr. Rogerio Vieira, deputado á d.atos. Os ,concur50s ,de. Ciên-
A terra escavada pelos A bl" d Est do era das Finanças e Direito ;\d· CAIXA POSTAL, -134

ssem ela o a.
", ,

Icomunistas foi encontrada, rmmstratrvo, possrve mente, rea-

I,.
muito bem batida, sob as fALEnmEHTD5 lizar-se-ão ainda no corrente mês, �
camasfda enfermaria encos- .fJugusto Sutter depende?do, apenas, da resposta I'tadas ás paredes dai sala. ao convIte que a nossa Facul- Praça 15 de Novembro
As ferramentas usadas fo- Faleceu, ontem, na cidade de dade dirigiu a do visinho Esta-

ram ferros das mesmas &ca- Blumenau, o presado conterrân�o do do Paraná pard a vinda de

� FLORIANOPO LIS Imas. sr. Augusto Sutter, Juiz de Paz um catedr�tico da�.uele concei- I

��
Santa Catarina

�
Os Eprêso conseguiram al- do I' dishito da séde daquele tuado Instituto a ahm de fazer �� . �

cançar a rua Vergueiro pu- mumClplO. parte da comissão julgadora. ���f��-----------�4tMitP:'D

S, PAULO, 22- Na ma

nhã do dia 10 deste mês, a

guarda do presidio politico
do Paraizo foi alarmada com

a noticia da fuga de varias
comunistas que se achavam
na enfermaria.

O vigilante que, cêrca das
7 horas, entrou de serviço,
foi quem avisou os demais
guardas.
Comunicado o fáto ao di

retor do presidia, sr. Plinio
de Morais, essa autoridade
para alí se dirigiu imediata
mente.
Entre os foragidos do

Presidio do Paraizo estavam

alguns intelectuais e.entre es

tes, um engenheiro que exer

ceu posições de comando na

A'emanha, durante a Gran
de Guerra. Era Alexandre
Weinstein.

Supõe-se ter sido Alexan
dre Weinsteln quem estudou
o plano de fuga e o pôs em

prática.com os restantes com

panheiros de prisão. Nenhum
outro prêso teria sido ao

que parece, capaz de conce

ber tal plano e executa-lo
em todas as suas minucias.
A execução do plano de

veria datar de 15 dias antes
da fuga, porque, do contrario,
não teria sido o mesmo bem
sucedido.

MEXICO, 22-Trotzky pre
vê a derrota dos governistas, em

entrevisla concedida a uma agen
cia francesa, rebatendo as acusa

ções feitas pelos comunistas, se

gundo as quais o exilado russo
lando dois quintais, depois impediria seus partidarios de in-
de terem saído do tuneJ, e

corporarern-se ás forças governis
desaparecerem. tas espanholas, [a'to que Trotlky

Conferenciou reservade
de'morada rnente

'Um estudante

a

Um tunel

Foi exonerada, a pedido,Emi
lia Feno Costa do cargo de pro
[essora do Grupo Es('olar Arqui
diocesano São José, desta Ca
pital. _

Nossa Vida

Faculdade
de Direito

(MARCA REGISTRADA)
recolllendaa.se tanto para roupa fina como para roupa comum

.............................

o Sabão

"Virgem Especia,lidade"
de Welzel "eis. .. Jaínvile S�SÁ� r:RCt�

ESPEC1AlfOAOE, •
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