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Quem quizer que lance sua uéla cio rrlor
Declara o sr. Getulio Vargas aos jornalistas

1 em Poços de Caldas, referindo-se á sucessão
presidenc ia I. tro da Justiça, o sr. Lima Cavalcanti saiu para o salão

_'" principal do gabinete e entrou a palestrar com os presen-
�':/

RIO, 24 - Ouvido pelos jornalistas ernquanto janta- tes, emquanto o sr. Agarnenon conferenciava com outras

va, o general flôres da Cunha confessou quanto se sente pessôas.
d:sacorç-oado com o contacto que está tendo com o arnbien- A palestra do sr. Lima Cavalcanti, nesse ambiente,
te politico, I evára todo o dia em conversas, podendo di- a certa altura, teria sido francamente politica e em torno

zer que só no momento é que encontrara tempo para al- da sucessão.

[1;oçar, aquela alta hora da noite. . .
. Dean�e do que se propala em tom? do nome do sr.

O governador gaúcho faz um depoimento espontaneo Jose Américo para suceder .ao s.r. Getulio Vargas, o, &over
da tristeza que o domina. Estava certo que ia voltar, no nadar �e Pernambuco teria tido �f!1a fáse de!mldora,
roximo domingo, sem nada ter conseguido. Verificava, neste I1I,omento, do seu estado de espírito em relaçao ãque-
�solado, em todas as conversas tidas, que empolga o am- la candldat�ra. ...

biente nacional o espirita de competição pessoal, o cunho O sr. Lima C�valcan�1 ten.a dito q�e nesse momentoso

das -coteries-. as aspirações individuais. E tanto mais a�sunto de sucessao presidencial. estaria com todo o Bra

desolado se sentia, porque o país reclama o sacrificio das sil, menos com o sr. José Américo.

pessôas. Sórnente não se devia transigir com os altos in
teresses nacionais.

Esclarece o general Flôres que retornará em seguida,
para aqui aguardar o inicio de sua licença, em abri:' E,
se chegar a uma solução feliz no problema da sucessão,
escolherá a estação de aguas onde cuidará de sua saúde,

�-ecidindo-se mesmo a ir a Europa. Se nada ficar resolvi
do, voltará, com resolução, ao seu posto.

-E de São Paulo.: que me diz v. exa.?
- «Só lhe posso dizer que São Paulo é um grande

Estado».
Perguntado se sua visita a Poços de Caldas se pren

dia ás demarches para a sucessão, o sr. Getulio Vargas
respondeu:

-«Absolutamente não. Quem quizer que lance sua

véla ao mar».

Corno o reporter insistisse querendo saber qual o

candidato do Chefe da Nação, este limitou-se a dizer:
- «Aos chefes politicos não a mim compete falar».
O reporter perguntou:
-V. exa. não acha a questão prematura? Tendo

tomo resposta:
-«Está enganado: achava em 3 de janeiro, daí por

diante, não».
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Vélas ao mar. . .

o sr. Venceslau
rnandista"

RIO, 24--Noticias chegadas de Minas dão curso ás
simpatias demonstradas pelo sr. Venceslau Braz, pela can

didatura Armando de Sales Oliveira,

POÇOS DE CALDAS, 24 - 0 sr. Getulio Vargas
consentiu em falar um pouquinho aos jornalistas. Indaga
do s obre a candidatura do sr. Osvaldo Aranha, disse que
é um bom nome, tão bom como os outros que se anda
falando por aí. O jornalista interroga:

Candidato avulso

Estamos positivamente informados que além dos can

ida tos á deputação federal apresentados pelos partidos,
rá surgir um avulso, qual seja o nosso patricio sr. Hipo
ito Pereira.

Segundo o que nos foi possivel colher, o sr. Hipólito
ereira já está trabalhando no manifesto a ser oportuna
nente lançado ao eleitorado, definindo f) programa da
ua atitude no caso de vir a ser eleito.
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A voz CO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

III I Florianopolis, Quinta-feira. 25 de Fevereiro de 1937 I NUMEHO 711ANO
Dr. Adolfo Konder

Ha muito que o sr. Osvaldo Ara
nha andava doidinho por entrar nas

comidas do sr, Adolfo Konder•••
Esse desêjo êle o trouxe de Bue-

nos Aires, onde num dos íntervalos RIO, 24-Na 1 a. Vara Cri- travando com êle luta corporal.
da Conferencia, Pan-Americana, o sr, minaI, realizava-se o sumario de O dr. Mamede, magistrado
Edmundo da Lu: Pinto, co� aquele culpa de varios réos, processados que presidia a audiencia, vendo
poder de persuaçao que lhe e}ecullar, por crime de estelionato, ,\ sala se assim desacatado, soou vio-
o convenceu serem as lagostas de I

. .

Itaiaí as melhores de todo o mundo. estava .rep eta. O mterrog.atono lentamente os tímpanos, enquanto
endendo pa ra Sao Pau lo Chegado ao Rio o nosso embaíxa- era feito pelo dr. Mano, de os advogados Grandino Filho e

dor em Washington, fez vêr ao ex- Moura Albuquerque, pramotor Paulo Mazagão, auxiliados por

,
RIO, 24-0 modo de como estão seguindo as de- govemado!, ,de Santa Catarípa, não de Araraqua-a, interinamente soldados e guardas-civis, procu

arches, deixam transparecer existir grande tendencia lhe ser lícito esquecer-se dele quan- substituindo o dr. Cesar Sal ra- ravam apartar os contendores em

or parte dos situacionismos baiano e gaúcho para o sr
do recebesse da sua �erra natal algum d t f ti C !;d- meio do grande tumulto que se, . presente dos apreciados crustaceos o, promo or e e IVO. omo a

rmando de Sales. macruros... I vogado de um dos réos, acom- estabelecera.
Reafirmamos assim a informação dada em nosso des- Como os desejos de certas pessôas panhava o sumario o dr. Olivei- Depois de varios minutos de

acho de ôntem, sobre ser a r,ossa impressão terem os representam ordens em determinadas ra Pinto. confusão, os .animos serenaram a

contecimentos politicos nacionais voltado a primitiva fase, ocasiões, o ter',logo alí, o sr. Adol- A certa altura, o dr. Olivei- a calma foi restabelecida.
O que se refere á articulação em torno do nome do ex-

fo Konder convidado o
A

sr, Os�aHo a Pinto ach d - O dr. Jose' Joaqul'm Mamede
. Aranha para uma "lagostada" a rua r

:
an o que. o .

pro
overnador bandeirante. Barata Ribeiro. motor sala de suas atribuições, da Silva comunicou imediatamen-

Feito o convite, em carta aérea, exclamou: - "V. ex., não está te o Íáto ao dr. Julio de Farias,
pediu a um amigo lhe enviasse o que sendo leal"! presidente da Côrte de Apela
�elhor encontrasse, no !ndícado sen- Essa fráse fez com que o sr. ção, o qual mandou abrir inque-
tído, com a determinação expressa M' d 1\"Alb bRIO, 23 (BAND)-O sr. Henrique Baima, presidente da encomenda estar no Rio, sem falta, ano e l't'Joura. uquerque rito so re o lamentavel fáto.

a Assembléia Legislativa de � ão Paulo, chegou ao Rio no preteríto sabado. se levantasse rapidamente e, O dr. Marcondes Machado,
avião. Por maior boa vontade que existis- avançando para o dr. Oliveira medico legista da Policia, cha-
Tendo o ilustre procer peceista conferenciado com o I s�, por, mais esforços que tivessem Pinto, lhe desferisse violento sôco mado ao Palacio da Justiça,

overnador Flôres da Cunha em sua passagem por Santos s�do feitos, ne!ll raça de Iagôsta �as no rosto. O advogado, vendo-se procedeu ao exame de corpo de
á . .
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\
redes care, Dal, o ter-lhe Sido envia- d'd"-s� grande. �mportancla a sua viagem a. c:,apltal da Re- do, no avião de domingo, um cabaz agre 1 o, atuou-se ao promotor, delito no dr. Oliveiro Pinto, que

ubhca, admitindo-se que se trate de missao relevante- de sírís. claram estar empanturrados o primei.
está ferido na vista esquerda.

ente politica junto ao governador gaúcho e aos elernen- Decepcionado, o sr. Adolfo Konder ro, como bom gaúcho, com'um chur- Tendo o fáto ocorrido den
s a êle articulados, tanto mais quanto o sr. Valdemar �ão s� "apertou" todav�a. Deu or��m ra3CO, e o segundo, como bom paulís- tro do Tribunal, o inquerito será

erreira, líder da mesma bancada na Câmara Federal, tem, a cosinheira p�ra rechela� os, Str1S, ta. com uma pratalhada de feijão com feito pelo proprio juiz. I· d tb f· d f
' com bastante pimenta, plmentmha e arroz... nC R' en e emem, con erencm o requentemente com o chefe no· pl'ment�ao T 'n d o a L t

".
. �

,

ra d
• erml a o gape, o sr. ;ler e

I 'In ellse. O sr. Osvaldo Aranha, olhando a Setubalcorreu a avistar-se como sr. Aguardet,f1 a c::�e,�, I ",Bostontravessa. como bom diplomata, co- Silvio de Campos aql1em disse: gada do T"'lopaJosiI'"\.' d' Ed d V V h '

M"
"

(Õil .' BO_::,TON, 24-0 sr. Hugh, I,Ce rvenção meç(iU por Izer que o sr. mun o - amos. en a corolga ao tnlSte-
,I Luz Pinto tinha razão, pois nunca em rio da Justiça. _

.., ...
-

Ford, c"ilsul geral da Inglaterra,
, matogt-OSsense sua vida e em nenhuma partedomun- "Fazêro quê? Exnlf)sa� de telegrafou ao ministro do Comer'
CUIABA', 24-Na sessa-() de o'nt_em, da Assembl,e']'a d t' h í t I

A

t d I f' I f A d O ro. m a v s o ago5 as aque e el- •• n ormar o gamenon e que o s-

b
� cio em LC!ldr�s, pediudo in�tru.

eg_islativa, foi aprovado nor 18 votos contra 7, ei.l vo- tiú•••e pa.ra não "fazer feio" entrou valdo deu "march<l á ré", sendo carta ft. !U� l.� ��
•

l' A liHf lJI1 � II 'NI jf.;� .._ ções a respeito du c,)nflíto pro-çao nominal, um requerimento do líder da maioria, assi. nos caranguejos até dizer chêga... fóra do baralho••.O Adolfo Konder em.
i ad Os srs. João Carlos Machado e Lt- purrou•• lhe uma barrigada de ca.ran.. ANTUERPIA, 24 - Três vocado pela equipagem de. car-

O por 17 deputados, pedindo a intervenção federal. .

L'
.

erte Sdubal, que tinblm ido no engô- guêjos... oficiaís foram mortos e dez feri· gueiro mana que 8e recusa a

do da "mayonaise", pela agua que o ••E que tem isso?! dos gravemente durante a explo- transportar n:lrato pim'l os rebe\-
sr. Osvaldo Aranha lhes fizéra crescer ••0 que tem isso? Ora esSa! Onde são de quatro obuzes de arülha- des hespanhót.�.
na bôca ao dar-1hes conta do convite, é que voce viu caranguêjo, que anda

tia no campo de Braschaet, quan- A equipagem decidiu p 'rm�-
em presença da traveS3a e do p.:dido p'rá trás, empurraralguem p'rá freno
gentil do sr. Adolfo Konder para tam- te?.. do se realizavf\m instruções mllita- necer aqui enquanto nr o çhe�H

RIO., 24-Depois de ter confereuciado com o minis- bem abancarem. entreolhando-se. de- SA.TURNO res. uma decisão.

Notas & Fátos'Cena
Caranguejáda

de pugilatoAo que se diz nas rodas oposicionistas locais, tão
pressa a situação politica esteja resolvida, o sr. Adolfo
onde r virá a esta capital, afim de dar conta aos seus

wigos das dernarches por êle realizadas, tudo levando a

rêr, em face das ultimas noticias chegadas de avião, que
ssa visita venha a ter lugar por toda a primeira quinze
a do mês entrante.

Um conceituado comerciante desta capital, chegado
o Rio, que ali se encontrou com o chefe do Partido Re
ublicano, declarou-nos ter-lhe o mesmo dito, que espera
a estar em Florianopolis até o dia 15.

entre proclator e

advogadu

No Rio o sr. Baima

Nada cor,..) o sr.

Arnerico
..José

SAUDE DE
GRAZIANI

rARIS, 24 - Segundo noti
cias recebidas de Adis-Abeba
agravou-se muito o estado de
saúde do general Graziani, vice
rei da Etiopia, vitima de um

atentado dos naturais abissinios,
O general Graziani tem sua

saúde abalada por graves com

plicações determinadas pelos fe
rimentos recebidos no atentado
sofrido na capital da Abissinia,

ROl\ lA, 24 - O marechal
Graziani, vice-rei da Etiopia.
está gravemente enfermo de pneu
'nonia. Esta complicação é con

sequencia dos lerimentos recebi
dos por ocasião do atentado de
que foi vitima. A noticia não

poude ser, corfirmada oficialmente.
Assegura-se tambem que o

gal. aviador Leotta perdeu am

bas as pernas em consequencia
do atentado.

Afirma-se que o estado de
saúde de Graziani não é deses
perador, mas despachos particu
lares aqui recebi �os de Adis
Abeba indicam que reina alí
grande apreensão pela compli
cação pulmonar, temendo-se pela
vida do vice-rei.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CATAR'NEN- Naufragou
MADUREZA um quebra

gêlos

Colisão de F-
�

-II- aviões II João de Minas escreve

S. PAULO, 23 (BAND)
Na partida internacional de fute
bol disputada domingo, em Pra
ga, o quadro da Tcheco-Slova
quia derrotou o da Suissa, pela
contagem de 5 x 3.

S. PAULO, 23 (BAND)-
J. P. Vimile, num Bugatti, foi o

vencedor do Grande Premio Au
tomobilístico de Pau, em 221 qui
'Iometros e 521 metros, em 2
horas, 41 minutos f. 15 segun
dos. Em 20. lugar chegou Com
mier num Talbo e em 30. Drey
fus, num De Lahaye .

S. PAULO, 23 (BAND)
O Atlanta, de Buenos Aires, jo
gou domingo pela segunda vei, na
Capital Federal, tendo enfrenta
do o Vasco da Gama.

O prelio terminou erepatado
cem a contagem de 2 pontos.
O primeiro tento foi marcado

, por Feitiço, com um chute do

I centro do campo, aos 20 minutos

Ide lúta. Nena foi o autor do 40.
,

Na segunda fase os argentinos

jreagiram e igualaram a contagem,
RIO, 24 - O procurador excepções. O procurador se

, passando a dominar a partida, sem
Geral de Justiça Eleitoral,no baseia ainda em tratadistas,

I alteração no placard. seu parecer dando provimen- pareceres e razões de juris
Virgiho Fredrigi arbitrou a con-

te �o re�u�so do P.R.P. con- prudencia, de modo a con

tento. tra�a eleição do sr. Cardoso cluir pela anulação da eleí-
S. PAULO, 23 (BAND)-

de �elo Net� sustenta, como ção do sr. Cardoso de Melo
O Grande Premio Automovel razo�s � nultdade, �o pleito. Neto.

r Clube, realisado em Buenos Ai- Pnmelr_o: Ha �ICIO na re- E' relator desse feito, o

I res, no circuito Llavolhol, em 129 preseAntarao classista, por h.a- desembargador Ovídio Ro
i quilometros, foi ganho, or Carlos

ver tres representantes a �als. mero. que, declarou. a irn
; Zatuzf'k, em uma hor�, 45 mi- Segundo: A falta de a�stna- prensa não conhecer ainda
� nutos e 11 segundos; 20. Ricar- tura dos votantes em_ livros, as razões ds procurador e

! do Nazi em uma horss 53 mi
ata ou folha de votaçao. Ter- que o Tribunal, só dentro de

i nutos e' 18 segundos; 3�. EngeÍ c:iro: Não ter sido a el.ei- dez dias debateria o proces

II Calabato em uma hora 54 mi- çao. processada na Justiça soo

nutos e 29 segundos e 4;5;40. Ri- Ele�toral, a �ual compe!ia -:B-:-e-:-b-a-m-s-ó----�-
I d C ' h 55 desígnar a da.a da eleíçãocar o aru, em uma ora, :d' I .

'

.

t 14 d 115 presr I-a, apurar sufrágios, Cascatl"nharmnu os, segun os e. I I '1
.

GDGfJ••
-------•••O==------G•••••• pro� amar e elo e expedir

� ti
o diploma em seu favor.

! C r e d í toM u t u o P r e d ia I I
G •
• •

SE DE

A· matricula está aberta, podendo os interessados
ser atendidos, diariamente, das 10 ás 12 e das 14 ás
16 horas, na séde do Curso, á rua Padre Miguelinho, rr
16.

Nervosismo IEscóla de
epidémico Comércio

A civilização trouxe, a par de
grande beneficio, lambem grande
prejuízo para a humaaidade.Nesta
época da velocidade, nem todos
os pobres mortais conseguem ada

ptar-se ás novas contingencias tu

multuosas e exaustivas. Em con

sequencla, Tema um sem numero

de vitimas, dando impressão de
epidemias de nervosismo, so

bretudo nas grandes capitais.
Muitas vezes esse nervosismo

A Escóla de Comércio de
Santa Catarina, que funciona no

andar térreo do Departamento
de Educação, já abriu a matri
cula dos CUf50S propedeutico,
períto contador e de admissão.
devendo as aulas terem inicio no

dia 1 6 do mês de março vin
douro.

$_--------0
Aguardem a che

ocorre em pessôas aparentemente gada do Tapajós!
sadias, mas com desordens do me" !l\tI'1
tabo!ismo celular. Para estes casos �---------.
basta, muitas vezes; o repouso de Alfredo Soaalgumas semanas, um regime ade-
quado, ou mudança de c1ima,para
corrigir o estado psychico. Casos
ha, entretanto, em que é suficiente Por alo de ôntem do sr. goestimular o metabolismo celular vernador do Estadc, foi nomeá

por um medicamento fosforico para do o sr. Alfredo Soares, atual
que tudo entre nos eixos.Neste f

. .

d
..

I' 1 d d
id Ih di

. ,unClOnano a mumcipa lua e e
SEnti o, o me ar me icamento e J. ·11 d
T f f d C B EI

OInVI e, para exercer o cargo e
o ono os an � asa

.

ayer. e encarregado do pôsto fiscal da
levanta as energias perdidas, com t

- f
"

d I id
d

..
- f d

es açao erroviana ague a CI a-
o uso e poucas IO)e.çoes, azen o de.
desaparecer as manifestações er- Elemento de solido prestigio,
roneamente capituladas por "ner- dotado de excepcionais qualidavosismo ou neurastenia". des de trabalho e de caracter,

foi um dos raros funcionarias da
prefeitura municipal, que depois
do trinunfo do integrahsmo alí,
soube manter com firmeza e alti
vez as suas convicções de arde
I'OSO deíessor da liberal-democra
era.

Saindo da prefeitura, onde
exercia o �algo de chefe da re

partição de ve ículos, não será
sem pesar que ('5 seus colegas do
Departamento o verão afastar-se,
não obastanle o antagonismo das
suas idéas.

«A GAZETA,» que sempre
enconlrou em L\lfredo Soares um

bom e l�al amigo, envia-lhe um

abraço de felicitações pela sua

res

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,15 e 8,45
horas, Castelos no ar, com John
Howard, Willie Howard,Eleanore
Whitney, Wendy Barrie, Benny
Baker e George Barbier.

CINE ROYAL, as 8 horas,
Acabou a canção, com Wílly
Forst e Liane Haide.

CINE ODEON, o líder, foca
liza, ás 7,45 horas, Amôres tra
gICOS, com Kay Francis, Paul
Lukas, lan Hunter e Sábil Jason.
P íd

.

?rovl enClãS ...• justa nomeação.

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Ftorianopol!s

...

Pessôas residentes á rua Blu"
menau pedem-nos levêmos ao

conhecimento de quem cabe pro
videnciar, um fáto que se está
verificando naquela via publica
e que, fatalmente, terá conse

quencias desastrosas, caso não

sejam tomadas medidas que ve

nham a pÔI paradeiro ao ver

dadeiro abuso que se está veri
ficando.

Em um quintal de certa e

determinada casa naquela rua,

ha um tiro ao alvo em que, todas
as tardes, são praticados esportes
com erpingadas, etc., podendo
lacilmente, pessoas que moram

em casas vizinhas,vir a ser pre
judicadas com a «brincadeira» .

A' quem de direito, a re

clamação justaque fazemos.

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PRE-
D IAL destaca-se das mais sérias e vantaosas soci€dades porque:, -

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias é feita unicall)€nte sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois ::)orteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua ViSCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas..Pelo dr. SecretarÍo do Interior

e Justiça foi nomeada a banca
para d�r parecer sôbre o livro •
"Minha Escola", do inspetor �s- � Apressa i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
co�ar Antonio Lúcio, a qual esta e o

co.rnpost�
dos educa�ores Bar-jlG

CREDITO MUTUO PREDIAL =:ii
re:lOs Filho, Anadahna Moura e o
fem> e Antonieta de Barros. •••••• ••• -------••••••••

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Para dar
parecer

Alonga-se a parecer prin- Ocipalmente em estudar os ca
racteristicos da democracia,
estabelecendo que, entre tais
caracteristicos, o essencial é
o sufragio universal e direi-
to d� unidade e alistame�to GENEBRA, 24 - Hoje a

d.e �eltores,. ambos esses prm- retirada do Paraguaí da Socie
ClplOS escntos em clausulas dade das Naçõe� tornar-se-á eEe-

I expressas na Constituição tiva, de conformidade com o ar
Federal.Esta estabeleceu ape- tigo l: do Pacto que para

.

tA Õ á I'
,ISSO

n�� res �xc�pç es e �lçãO determifta seja o aviso dado com
d.. r�ta: Pnm�lro:. Nas dlspo- dois anos de antecedeocia.
sl�oe� tran�l�onas, pa�a a O Paraguaí notificou esse de
prImeira elelç.ao do preslden- sejo a 23 de feverp.iru de 1935
• te. da.Repubhca e para a dus e a J 9 de fevereiro de J 937 o

pnm�tros gJvernadores,
.

de- seu Ministecio das Relações Ex
termmando fossem eleitos teriores confirmava o aVI'so p

, .

I t· bI
. rev,()

pe as respec Ivas assem éJa5 da retirada.

cons�it�intes. Segu�do: Para A decisão foi vivamente ]a
a elelç�o do pn�sldente da mentada nos circulos diplomati
Repubhca e substIto, quan�o cos de Genebra, pois esperava-se

o�ordra va�adno segu.nddo �Ie- 1ue o Paraguaí viésse ocupar
�IO ? peno o

. t:resl enclal, novamente o seu logar na Socie-
r�rcelro: A elelçao de pre- dade das Nações.
feitos, que os Estados podem A decepção é tanto mais sen
estabelecer, serem feitas pe- sivel quanto que a recente C _

I C M···
on

as. _

amara umclpals. A ferencia Pan-Americana de Bue�
elelçao do governador pau- nos Aires proclamou a est 't
r t

-

t
' .

- reI a
IS � nao es a, pOIS, compre- solidariedade que liga os Estados
endlda em nenhuma dessas do continente americano.

LONDRES, 24-Dois aviões
militares colidiram quando voa

vam sobre Cranbrook, no con

dado de Kent.
Os pilotos de ambos os apa

relhos conseguram salvar-se ser'

vindo-se dos paraquédas, mas os

aviões ficaram inutilizados.

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

A Gazeta
Desportiva

MOSCOU, 24 - Noticias
recebidas de Odessa, ainda não

confirmadas e por enquanto 'Sem

maiores detalhes, anunciam que
o quebra-gêlo soviético «Semjor
ka» naufragou no Mar Negro,
acreditando-se que tenha pereci
do toda a sua tripulação.

Bebam só

Cascatinha
sempre igual ! �

Redator:Acloll de Valconcllol

(Original da ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS
OCULTAS, por correspondencia, c. postal 2911,
São Paulo.)

o homem não nasceu exclusivamente para ser

instruido, para saber. Fundamentalmente, o homem
nasceu para viver, para funcionar na ordem natural
de ser. fi vida humana, assim-como todas as vidas
_.é uma tirania, uma disciplina biologica.

E' um erro, já se vê, carregar a maquina huma
na unicamente do combustivel inerte da sabedoria.
Esse combustivet não queima, não lubrifica, não vita
lisa. Ele, que só interessa ao cerebro, entope mais do
que limpa a maquina animal da vida.

Esse erro não é só brasileiro, mas é muito mais
brasileiro. O menino tem que ler, estudar, decorar á
bessa. O rapaz tem que fazer cursos academicos
enormes, passando depois á obrigação de formar bi
bliotecas, compra! livros, e neles perder a vista e a
côr sadia dos cabelos.

Ninguem nasceu para ser sabia, pois si assim
fosse o cerebro era o unico orgam do corpo. Quanto
á missão de pensar, de ser inteligente, harmonioso,
ou não ser estupido, o cerebro não é o orgam exclu
sivo para isso. Pelo contrario. E' no corpo são, todo Io corpo, e não só o cerebro são-que mora a alma
sã.

.

Si a vi�a, para funcionar como Deus a fez, pre- IIcisasse de livros, os livros nasceriam como produtos
naturais da terra. Os livros seriam frutos ovos hortas
jardins [erteis.

' , ,

A sabedoria atrasa o homem, pois tudo que não
é natural desnaturalisa urna natut alidade tão profun
dq ç?mo a vida. 7a/vez seja por isso que o homem
civilisado em geral tem a noção, cada vez mais vio
lenta, de que o cerebro o tapeia. Merecesse o cerebro 'I

I
confiança, e as guerras seriam travadas nas acade

�as, com ideias, e não fóra delas, com ferro e��I
Anulada a eleição do

sr. Melo Neto

I

Paraguai
retira-:>se da

Liga

.
,.

CUSTAM A PASSAR, QUANDO
O SOMNO CUSTA A CHEGAR!
Mas um comprimido do .

ii

ADAUNA, reatabelecendo
�

• normalidade ao Iy.lema
;,

...
•

<

nervoso, proporcloDa um
I

,

somno calmo e reparador �
• um despertar natural •

!'iI

agradave1. ADALINA é um �

'I
calmante suave, sem inco","

.enieDle de qualquer ...
tureza.

sempre igual!!

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
ola Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

I
MAFRA, 21.

.'

.

1'.l7-1l:'��"""'���

E CS
i 1�;;;;;;;i·���;-'::iil�'��!;"'J':'f'�"''7·c.�,.;;...,-,;
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.fi'

i
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a o

I Dentes alvos I
u •
• •
• cOln� a neve •
o •
• li
• •

: Halito agradavel I
· ' ;.,
• so com ti
D •
• •
• e

I Subioll
· .,
e o
• o
• •
• •

���������������e o

I Bar Mi��.��r
. m.

i a vossa iDE WILLY IKATZWINKEL. •

I Frios, docês, conservas e todo o gênerojdebe-"

PASTA
O

bidas nacionais e estranjeiras.!. !Centro de atração puramente familiar. v �
.�:-=.... fi O

• O
• U
.DOOGO.O•••••••••••O•••�

I

E

Cervejas! Cervejas!

A Etnprera 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
1 » » 12:000$000 105$00,')
1 » »15:000$000 131 $250
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista, desde que, s] contráto esteja em riia com os 'pag�
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fl:cah.
zados pejo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes tr 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

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

Casa de Dlve.sões

Familiares
Vispora Impe-ial

o MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

Manchas da Pete.- Fen'dQS
Suor dasAxilas

_-

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

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

Nos altos da Farrnacia Popular, á Praça 15
de Novembro

�,
,

--_-_

-,

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

0-'

i Espelhos
•
•
.,

Só os Iabrieados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-.CASA PIEFIER
Rua 15 da Novembro n. 366 -' JOINVILL!

Indo a JOINVILLE
Hospe
de-se no

Hotel Central
COSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação

do prop rietario -ASSEIO E CONFORTO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Blurnenau ... ..Joinville - Sec Francisco Laguna - _sge:'l 'l�
Mostruario permanente el""D Cruzeiro doo Sul ti

Seoção de Seoção de Sec9�o de .�
ureND�: R

Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara ternol FERRAGENS: MACHINAS: '?;:

,MLorlns el Algodões i M t
.

I 1
Machinas de nenerícíar madeira �-

onas e mpermeave s a ena em geral para construcções: Machinas para officinas nrechanícas ,�.'.�.�'{JTapetes e triutos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas pàra Iaoeíros ,1

Roupas feitas e janellas.{ tinta Machinarios em geral para a lavoura: (' ados, 'fd
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, rnoính..o etc. ��:i
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocomovels, Motores de esplosão, iV1otún�s �(�'lLI em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talh� electricos ,}
iabonetes e Perfllmarias res Material em

-

geral para transmissões: 1-:0.' I
. \Ieolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona {�
"'rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ':>Ieos e graxas lubrificantes . k
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOf<D P iças, �l,ces-

Sapatos, chlnellos, meias Productos chirnícos e pharmaceuticos soríos, serviço mechaníco
t>ept)sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M:iterial electrico em geral

Ernpreza Nacional de I'-Iave�ação "Hoepcke"--vaporee "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite f\IJaria' -* Fabrica de GelG HRita Maria" - Estaleiro

.

Arataca" �
·.��VAV�Vlâ�� ��""'���������_����VÂ.VÂ.V.6��.

,

�
L

..

�

learloa De
IANOPOl..1

Filiaes
Metrtz:
em:

F�O

c

A Gazeta Indica:

Atentae bem! Advog-ados
lAccacio Mo-I

DrArtur Pereira

e Oliveira
Clínica médica de crian

ças e ad�ltcs

LABORATORIO DE
ANALISES NCLlICAS.,

•
..

Agencia Moderna de Pu- •

IIlicaçães, com séde em São Paulo;
"

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 ii
I

•

te Ira tem seu escríp-

tór io de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

,- -II Dr. Ricardo
Gottsrn��nn

D r , MigLI61
Boabaid

CLINICA GERAL

Ex·chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P,vressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeciall81a em:-clrurgla

geral
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 tr 13

FONE-t595

Rt!,iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

n. 70, - Ph01lP' 1277.

I Caíx 1 Postal, 110.

I Dr. f'edro da Moura Ferro I
I

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

.

das 15 ás 16 1[2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-I
Lves

Junior N. 26

I
Vias Urinarias-Hemorroides

TELEF. 1.131 Consultas:
das 13 ás J 6 horas

Deseja concertar o
Pela manha:

seu rádio? Procure o
com hora marcada

Consult.-R. João Pinto, 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 elefone, 1595
Miguelinho, que será plena- _I _

mente satisfeito.

Forrnídaveia lorlelol proprlos, Ir" vezes

por I8mana, Iodas as segun·
das, �ar9as I saxlal·lalras,

ExtraçãO 10m globol da crlslai.

A i li 1á� i • -ri -=:a "lU...
_ honaslldade, pOil, OI lor·

lel�� i.O preaflnc'ados palo povo.

•

I
"
O RUd Trajano, rr 1 sobrado

1 Telephone n' 1548 I
1

i
•

Advogado

LO..JAS

C-:'; A R C I
Rua 15 de Novembro n.

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'l'RICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren - Côres firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.

Confecção
.

de camisas, calças, etc.
LInhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros] IFUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e dins)
-moinhos de fubá, ��

__ 1S, businas
para carroças, chap, J _'. 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB i. l
..O

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl �;s
A r rve lcr o Mararlt-lão
RUA JOÃO PINTO -ANDAR N. 5 TERERO

_ • ._. -.-....._..-.- .......__ i � • .__

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

.�•••�"" ---. - --:-�.� �·..r.�;-�.;-"••G�m?�. ADVOGADO

�_.�.����� ;#.t.!, o�e••••o�. Rua Trajano, 2 t(sob.)
'fIi;j1I ,,'i8 _��'i!!O U' �

� Fone 1325-Ater• .:Ie cha-

! Companhia "Aliança da Bahía'" \ 'mados para o interior,

e 0IOj
-

! Dr Aderbal R.

��� FUNDADA EM 1870 W da Silva

!i.tl1 SeguraIs Ter estres e Marítimos I, ndvogadc

...� ..
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

.!� Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil • ttf�,Fones 1631 e

1290_1�� �
G CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM\ 1 935,\�2.717.044:�63$157
SINISTROS PAGOS EM 1935· 4.280::'52$970

(Curso de especialjzação em-

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Médicos

e. Dr. Carlos Corrêa

IAp,enles, Sub·Allehte•• Reguladora. de Avaria. [em �Iodo. os Esladoa
':0 Brasil, no Uruguai a Oi'S principais praçaa aslr'angelras.

Agentes em Ftorianopol is:

ti Campos Lobo & Cía. I
I'.� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
�§J TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA ti
� �
• Escrítór los em Laguna e ltaiahi �

•= Sub-Agentf es em Blumenau e Lages �
D ••
••••••�.�;= ---;::. D _

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrelor da Malarnidada
Medico do Hospital

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deseja construir G••G�G.G••••�.o••�.GeGG.
• A C h' Ed" N O

Falta-lhe porém [capítal ? • ompan la Itora aCionai.
procure fechar um contrato e LANÇARA' NUM VOLUME DA G
com a ENDECS que íínan- • Serie Brasil'ana �
dará sua construção para • •
pagamentos módicos cada � Santa Catarina o
mês, concorrendo ainda aos U -

_ f.�
� sorteios. G A C

"

t A C
' .. �

Procure Sergio Araújo:. onquls a - otontsação �
provisoriamente R. Frei Caneca 74 • A Evol ução O

\ G TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA •

ALUGA-SE a casa da I Um livro de Osvaldo R. Cabral �
rua Esteves JUnior fi.:: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias :179 com muitos quartos. no � _ @ ., � �

�ndar terreo e no posterior, .ee••�.e.Go.��.G.lee.�8G
tom ótima instalação de ban
heiro e porão habitavel.Tra-1ar no Banco Agricola.

_ I

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

rorn terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

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

FORD
barata 1930 ótima vende

se á dinheiro.
íntorrnações 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
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5'1. ala.
elc. Avísol'rcvioô']. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

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-

tia� da Boca.
CONSUL 7ORlO:

W_ua Trajano n' /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

nes.

Agravo nv. 883 da comarca

de Rio do Sul. agravante Adele
De ordem do sr. Presiden- Reif e agravado Walter Schmidt

te, comunico aos jogadores S. A. Relator o sr. des. Urbano

I
inscritos para concorrem no Sales.
campeonato deste ano que Dado provimento ao agravo,
os treinos serão realisados para que o dr. Juiz a quó receba
todas as segundas feiras no e processe os embargos de execu

campo da Federação, sendo çào. Vencidos os srs. desember
obrigatorio O cornparecirnen- gadores Urbano Sales e Medeiros
to dos mesmos. Filho.
(A) Aldo Linhares Sobri- Apelação civil na. 1.809. da

nho, lo. ::;ecretário. comarca de Florianopo!is, apelan
te Ferreira da Costa & Cia. e

apelados Domingos Evangelista
& Cia. Relator ° sr. des Silveira
f"Junes.

Reíormacla s sentença apelada,
para mandar cancelar as expres
sões contidas MS razões de Iis,

Apalação cnme na. 5.581,
Esta Instituição faz publico que da comarca de Tubarão, apelante

pelo prazo de dez dias (10), a a Justiça e apelado João Tomás
contar desta data, acha-se aberta Bernardo. Relator ° sr. Silveira
concurrencia para a compra de Nunes.
uma maquina de escrever com car- Mandado o reu a novo julga- MOSCOU, 22-0 comissa
ro para 170 cento 6 (setenta) menta por ser a decisão absoluto- rio de comercio exterior anulou

Illiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiiíiiiiiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiiíiiiiiíiiíiiiii�
espat'os. na contraria a prova dos au- d- dI.

-;$ urante o mês e janeiro nume-
As propostas, que deverão ser tos.

rosas encomendas feitas ao extran-
����������������-��������� cirigidas ao guarda-livros da Cai- D-r-.-Pe-d-r-o-d-"'-M-o-u-r-a-F-e-rr-o ° ,

di d .

.. Jeuo> porque as con ições e cre-
xa, sr. João l\.rêas 110m, alem

Advogado dito não são bastante Iavoraveisde constarem preço e marca, de- Rua Trajano n. 1 para a Uniã0 Soviética.
vem ser acompanhadas do respe- O valor total das encomendasctivo catalogo. VEN

...... E�-SE I d I._, anu a as se e evaria a seis mi-O pagamento é a vista.
P d'-

Íhões de rublos, afetando pnnci-Florianopo!is, 20 de Fevereiro ar preço e ocasrao, I R' Yde 1937. d édi I t
pa mente a umama e a ugoven e-se o pr lu (e por a SI '

•

ALTINO DE OLIVEIRA e janela, á rua José Veiga n. _3v_Ia_.
_

Presidente 19. Trata-se neste diario. Não ha noticia

Instituto Nacional de
Previdencia

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

funcionarios públicos federais, que segundo estabelece o"arto.
17 do Deco. 24.563 de 3 de Julho de 1934, todo aque
le que tiver aumentado os seus vencimentos, está obrigado
a aumentar o valor do seu pecúlio, nos termos do ;Hto. 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
Üutrosirn. cientifico que fica estabelecido o prazo

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

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

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

16 do decreto acima citado.

III Instituto Nacional de Providencia em Santa Catari
na, aos I] de Fevereiro de \937.

(a.) M;:\RIO LACOMBE
Escrituraria

I

EmJoinville I
Faça seu ponto no

Café do Manéco-.opti
mo café-bebidas nada

I naes e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

1 Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho·

tel Palacio."s

CONSTRUÇõES DE MAQUINISMOS COM
PLETO PARA:

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

---0---

GRANDE STOCK PERMANENTE DE:

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

Côrte de Ape- Cada UHn:m ��.

laçao rancou a

areal,. do
outro

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"

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
garantida
depositaria

Trabalho
pelo

ERNESTO VAHL
Rua Conselheiro Mafra, 4�

Irradiação de
Roma

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

seguinte:
Anúncio em italiano, espa-

nhól e português.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Concerto da Banda dos Agen-

tes de Pub!;ca Segurança.
Noticias do Centro Italiano de

estudos americanos.
Execussão de ca�ções espanho

las.
Noticiaria em espanhól e por

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

Sumu!a dos julgamentos da
ultima Sessão.

Habeas-corpus da comarca de
P U J D S. PAULO, 24-f::o..m [anelorto nião, impetrante osé e-

ro de 19.56, Maximiliano Ce-metrio de Albuquerque e Silva e
sar Martins convidou seupaciente José Moreira. Relator o

sr. des. Presidente. compadre Antonio Alexan-

A Côrte não tomou conheci- dre, português, para beber

menta do pedido. Vencidos os
um garrafão de vinho, Ale-
xandre distraidamente derru-

srs. desembargadores Urbano Sa-
b .- b II H F tOu o garrarao, que ranc o-o,es e . on es.

f d
.

h
Agravo n. 878, da comarca oE qfue .edz perMer. �l' vm O.

1 C N t
n urecr 0, • axtmt iano o

Cae dOdamPdos BOtOtvos, tagralvan
es

agrediu pelas costas mutilan
an I ° e I ercou e s m. e

d Vid I A t
.

d L po-Ihe a orelha esquerda com
agrava °ih

I

aR I nt
0010 a

d
uz

forte dentada. Agora, pas-
er:�:r:uS:b�inh:.a

or o sr. es.
sado mais um ano ambos se

encontraram e foram nova-Foi dada provimento ao agra-
vo. Vencidos os 5IS. des. Ta- mente beber juntos! em boa

vares Sobrinho e Silveira Nu- camaradagem. Depois de va

rias libações, -e quando já
embriagados, travaram acê
sa discusão em torno do pas
sado incidente e Alexandre
atacou Maximiliano dando
lhe forte dentada na orelha
direita e arrancando-a por
completo, para calmamente
degluti-la em seguida.
A' policia prcnIeu Ale

xandre e já terminou o in
querito. Nos dcpoírncmos que
prestaram, quer Maximiliano
quer Alexandre confessaram
as suas proezas e se deram
por satisfeitos.

--------- ��,-

Tamandaré
F. C.

AVISO

Caixa de A.
e Pensões

dos Empregados da
C. Telefonlca Cata-

"7 8 O" I

E' o número do telefone da
CONSTUTCRA "ErmECS"

Rua Tiradentes N° 52:-Procum
rinense

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

Equilibr�o
econori11co

I

o anjo protetor de seus filhos é a

"Lombrigueira Minancora"
����������.�������

"Raid"
Paris-TokiD

SIDNEY, 22- O avião do
trafego entre Bcisbane e Sidney,
cuja perda foi notada quinta-fei
ra, última, foi considerado deííni
tivamente perdido. Viajavam no

aparelho sete pessoas, Partiram
em busca do avião desaparecido

I dois aparelhos de aviação os

I quais
não .e�contraraom até ag0ra

10 menor sm,,1 do aVião desapa'
recido, supondo-se que o mesmo

tenha sido envolvido por algum
ciclone.

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2. 3 ou 4).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua propria I
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

E' um produto dos Laboratoríol "MINAN'�ORA·Jolnville

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAF'E' ,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo·

dernissimas.

PARIS, 24 - Os aviadorfs
hancêses, srs. Libert e Den:s

I partiram hoje do aérodromo de
Le Bourget as dez e vinte da
noite, (hora G. M. T.) numa

tentativa de alcançar Tokio em

cem horas. O aparelho em que
estão realizando o r.,ià é um

Caudron-Renault S:moun, e este

aterrizará em Anthenas afim de
liliiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiii� ser reab:1�lecitlo de combustivel.

liares.

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

�:�---�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
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Procedente de Blumenau está
em Florianopolis o presado con

terrâneo sr. João Medeiros Jor.,
digno e ativo diretor-gerente da
importante Empresa Industrial Gar-

==A FLORIANOPOLlS, 25 de Fevereiro de 1937==

N EEAL.TRU"
�ESTO A díretoria do querido LI-
� RA TENIS CLUBE DE FLO-

.���������������������__���������.� RI���POLI�,e�elogiavel ini
ciativa, c(,:)ngregará os seus assocíados nurn elegante agape, revertendo a renda
ei'n proveito dos infortunados po�tadores da péste branca.

'

Quando a imprensa local noticiou. a inauguração Nossa Vida Infantaría Obras ITemporalda nova séde do Lira Tenis Clube, resultou por diversas '

d t
..

d S P Ivezes o conforto que ali se encontra bem como o incan- f�HIVER5ARI05
aerea es rUI as em • au D

çavel �desejo dá sua digna diretoria em proporcional a LONDRES,24-0 «Mornig
dossa elite o que melhor se póde apresentar na Arte, no Aniversaria-se hoje, a gentil Posts informa que as autoridade,
Recreio e no Esporte. Agora, no periodo de repousso das senhorinha !'v1ar�inha Maria 01:1- militares britânicas realizaram, re-

lides carnavalescas, o querido Lira promoverá para o pri- fiques. centemente, experiencias para o

meíro domingo de março não só um grande almoço, co- fAZEm AH05 H01E transporte de infantaria, munições
mo tambem um torneio intimo de tenis. e combustível, por aviões. Com

Mais feliz não podia ser essa nobilitante iniciati- a senhorinha Maria Tolentino relação a essas experiencias.proje-
va, visto que, em sua própria séde e núm só dia, o Lira de Souza; ta-se tambem experimentar as

apresentará aos seus associados urna festa não só distin- a senhorinha Hilda Rola; possibilidades de desembarcar tro-
tas e original, como completa nas finalidades dos seus es- o sr. Rodolfo Formiga; pas por meio de para-quedas.
tatutos. Ha ainda a acrescentar, que para todo \ êsse Dia o sr. Francisco Pereira Lessa; As autoridades militares daqui
Festivo, os seus socios nenhuma despesa terão a não ser o sr. Hugo Figueiredo; não acreditam, entretanto, no valor
a da insignificante quantia de 2$000 por inscrição, cujo o sr. João N. Sabino; pratico dos metodos russos de de-
produto reverterá integralmente em favor do Dispessario o sr. Virgilio Moum. sembarcar grandes efetivos de troo

Clementina Fraga, que sob a competente direção r;o ta- 5EHTE HOVA pas em para-quedas. Se Iôsse crea-

lentoso médico dr. Miguel Boabaid, procura minorar os I da a infantaria aérea britânica.se- Facuidede
soírimentos dos infelizes portadores da tuberculose. Está de parabens o lar do sr, ría e�pregada sómente pa�a. a

I de [) i re ito
E' assim justiíicavel o entusiasmo reinante no meio Haroldo �ilel�, �'!Ioso almoxari- de�trUJç�o de pont�s Ierrcviarias Tiveram inicio hoje, no edi-

da nossa melhor sociedade e a simpatia com que foi aco- fe da Pemtenclana do Estado, e depo�ltos de mumções. ficio da Faculdade de Direito de BOXlhida a noticia da realização do agape, que primará pela com o nascimento de um menino\" "Santa Catarina, ás 9 horas, 11S

distinção e elegancia. que tornou o nome de Evaldo. 7 8 O provas escritas dos exames VtS- Consta-n03 que se encontre
Felicitamos a operosa diretoria do Lira pelo seu °ATI5ADO tl'bulare' d I' ã t hu E' on umero do telefone da s. em vias e rea izaç o um ma c

altruistico gesto. O numero de candidatos, que de box entre os conhecidos ama-
Ante-ontem, foi levada á pia CONSTRUTORA nENDEcsn b - é

.

d d d N
bati I 'M' I'"

se su meterao aos exames am- ores este esporto, srs. umas
atismal, a menina ., ana nes, n T' d N 52 P d Cardoso e LUI's Ceballos.

hlhi h d M I B d
{'.In Ira entes . :- rocureru ma ar.

I m a o sr. anoe em' a �������I----- �����
�k��a, Iuncionario da Casa Hoep- �'��'

1
- -

�
:��;��;nh�P�:,i�omJO:égd; I HOte I G LO R I A �Cunha, da nossa

melhorsocieda-I
CANTIGa LA. PORTA) ��

de e filha dileta do distinto con- �J
terrâneo er. João Alcântara da
Cunha, presidente da câmara de � O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O

, PARIS, 24-Segun-:!o <Le I ta cocedida, hoje, aos jornalis- vereadores de Florianopolis e che- �
Jour», o embaixador da França tas: f d t f d C' í.�' UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR Ee o ra ego os orreios e �
em Madrid, Herbette, atualrnen- «A luta durará muito tempo Telegrefos do Estado, o estima-

�"te em Saint Jean de Luz, teria ainda, isto é, emquanto os re· do coestaduano sr, Paulo Outra,
dirigido uma carta sensacional ao beldes não se convençam da im- agente comercial nesta cidade.

',�

govêrno fr ancês, na qual leria de- possibilidade absoluta de triunfar. l

clarado que a vitória do general Em todo o caso, concluíu, Ma- t'HE6Am UH5

Franco está iminente. drid desaparecerá do mapa, da
Sería um suicídio, diz o em- Hespanha, mas não se entregará

baixador, se a França continuas- aos rebeldes.
se a apôiar os republicanos hes- M--a-u-r-I.-c-I.-o-·-d-e-panhóis. Agora é mais impor-
tante do que nunca, diz o em- L dbaixador, observar a não-inter- ace r a
venção absoluta. declara-se inocente

PARIS, 24-Segundo um

comunicado oficial do quartel ge- RIO, 24-0 dr. Mauricio de [onr, Tito Carvalho

neral nacionalista, prossegue o Lacerda apresentou-se respe�tosa- Regressou a Florianopolis, o

avanço sôbre o nfroFlt" de Te- mente perante � JUIZ
••

sumanante.
nosso estimado colega de impren

ruel, no setor de Vive} dd Rio. De�larou que fo�a viuma de UITla
sa vibrante jornalista Tito Car-

As trepas nacionalistas fizeram falsidade e desejava defender-se, valho, diretor do Diario da
progressos importantes. Continuam pois tinha convicção plena de sua I T d

b 1 hevi b
' .

A d
ar e.

os ataques o c evistas só re as inocencia. pont&�a para seu a -

.

estradas de reabastecimentos de vogado o dr. Mano Bulhões Pe- De Cruzeiro chegou o sr.

Oviêdo. Em vista da série de dreira, pedindo prazo para a de- José Joaquim de Uma, inspetor I

derrotas sofridas, o seu impeto lesa prévia. escolar.

Idiminuiu muito, e a cifra de mor- O dr. Mauricio de Lacerda, '

tos marxistas é de mais de ..... em palestra com seus antigos com- CeI. Marcos Konder
10.000. Hoje de manhã, aprow panheiros de imprensa, expôs su- � End. Te I. "GLOR IA"veitando um periodo de calma, cintarnente suas razões de defesa, Após mêses de permanencia ��

Ios nacionalistas enterraram 2.250 evidenciando que, se não ocupasse na Europa, retornou a Floriano- �� �
vermelhos. Da Su. divisão iníor- um cargo rendoso, capaz de atrair polis, o inteligente e culto

coes-��
CAIXA POSTAL, 134

ma-se que o ataque sôbre as po- a cobiça de muita gente, não ter ia taduano sr. cel. Mal cos Konder,
sições de Vivei del Rio, ao nor- sido apontado, injusta e caluniosa- influente politico oposicromsta e

te de Teruel foi repelido co.n mente, como- um dos responsaveis lider na Assembléia do Estado, � I'.'grandes perdas para os assaltan- pela sedição de novembro de 1935. da bancada minorista Praça 15 de Novembro "'"

tes marxistas. Disse mais que sempre estivéra
MADRID, 24-0 general incomunicavel,- para que não pu- ��� F LO.RIANOPOLIS Santa Catarina i.".Miaja comandante das forças ver- Jésse gritar perante o povo cario- Filmem charutos t\7irnêlha� que defendem esta capi- ca sua arrefutavel e irrefragavel

tal, assim te;��!$=*:='=M éi •••P.R_IN.C_IP.E_D_E_G.A.L.L.E_S."_.�_�.. ��iilt@1_.�_��iii)i�iiiI�;=��ii�íi_iiiiiiii iil��i�iiil��1iíliiilli;::;�·i·•••"",�

MOSCOU, 24 -Por ordem
de Stalin, foram queimados, nas

praças publicas, dezenas de mi
lhares de volumes de Radeck,
Kameneff e Fricdiand, condena
dos por complot contra Stalin,

As autoridades de polícia dis
tribuiram uma circular a todas as

bibliotecas e livrarias da U. R.
S., intimando a destruição das
obras desse autores, ôntem muito

apreciados e hoje considerados
inimigos publicos.

S. PAULO, 24 -Um gran
de temporal desabou esta tarde
sôbre a cidade, Três mulheres
morreram atingidas pela enxurra

da no bairro de Bexiga e dois
homens foram mortos por uma

faisca eietrica, no bairro Vila
Maria. As aguas invadiram todos
os bairros, causando vultosos da
nos.

No bairro de Sant'Aana, uma
faisca incendiou lima residencia
particular.

Na Vila Guilhetme, outro ho
mem foi ferido gravemente por
um raio. Os bombeiros trabalha
vam ativamente.

Iminente a

general
Fracassou iii ofensiva ver
mneBha" Oviedo, ascell

dendo a dez roil osmortos

vitoria do
Frallca

TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS

João Medeiros lar.

12 confor·taveis apartamentos
ao quartos e IS banheíros

cla.

irgem Especialidade"
de Wetzel & CiSa •• Jaínvile

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

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

o Sabão
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