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O general Flôres da Cunha
desmentiu o lançamento da can-.
didatura oficial do sr. Osvaldo;
�ranha declarando ter profunda
simpatija pelo sr. Armando de

Sales Oliveira

A candloatu�a Arrnando

Instinto de conservação..•
RIO, 25-Pro<.:urando remar contra a maré dô=Cãte'tê,

o sr. Benedito Valadares outra coisa mais não faz do que
agir em obediencia ao instinto de conservação...

BELO HORIZONTE, 25 -O Partido Popular Rege- Com o. sr. Aranha n.a. presige�cia da Jtcpubllca. é

nerador, presidido pelo sr. Raul Mata Machado, e que fóra de duvida .que a politica mmel,ra .. será el:tregue aos

tem concorrido ás ultimas eleições neste Estado, vai lan- elementos
. capltane?dos pelo sr. Vlr.glllo de Melo Franc?

çar, amanhã, a candidatura do sr. Armando de Sales á pre- A,�redlta-se, ate, em alguns meios, que do .c?mba,e
sidencia da Republica. á candidatura do sr. Aranha, caso venha a verificar-se,

seja passivei a formação de uma frente unica em Minas

Bancada constitucionalista entre o sr. Valadares e o P. R. M.

Lançado o nome do sr. Ar
mando da Sales por Uin

partido :-nineiro

RIO, 25 - O general Flôres da Cunha, interpelado
pelos jornalistas sobre o falado lançamento da candida
tura Osvaldo Aranha, declarou:

«Não é verdade. E' fantasia dos jornais. Em todo o

caso, vocês devem procurar ouvir o embaixador. Ele é

presidente honorario do nosso partido. Se fôr, de fáto,
lançada a sua candidatura, nós a examinaremos CO!l1 a

n.axima bôa vontade e simpatia. A respeito, porém, nada
sei. Repito: vou voltar para Porto Alegre sem compromis
sos com qualquer candidatura. O Rio Grande oficial está
inteiramente á vontade para examinar qualquer nome».

De malas prontas. . .

RIO. 25-Em suas notas politicas, diz o «Correio
da Manhã»:

«��o jantar de ôntem com o general Flôres da Cunha
e os srs. Mario Tavares e Silvio de Campos, respondia o

embaixador Osvaldo Aranha a uma nossa pergunta. es

tava de malas prontas com o proposito de partir para
Washington no começo de março».

RIO, 25-A bancada constitucionalista reuniu-se na

sua Secretaria, aqui. Apezar das reservas mantidas, a pro-RIO, 25-A reportagem politica, indagando do gene- posito dessa reunião, o -Diario da Noite» diz saber que o
ral Flôres da Cunha. da sorte da candidatura Armando

sr. Valdemar Ferreira expôs os detalhes dos entendimentos
de. Sales Oliveira,' ouviu do governador gaúcho, o se-

políticos de que tem participado para a solução do pro
gumte:

. _ blema da sucessão presidencial, definindo claramente a ati-
«I amento que os paulistas na.o se �nténdam. La,menta- tude do P. C., e reiterando a sua solidariedade ao sr. Ar

o sinceramente. Tenho. p�ofunda stt?patIa pela ca�dldatura, mando de Sales,
Armando de Sales Oliveira. Mas e com verdadeiro pezar ----------------------
que a ela não posso hipotecar o meu apoio, pois eles não
se entendem. Trata-se de um grande nome. Se meus pa
tricios de São Paulo se entendessem, São Paulo se integra
ria na unidade nacional, porque o sr. Arruando de Sales
é uma figura que se impôs pelo equilibrio e pela capaci
dade empreendedora, no conceito da opinião nacional».

O governador do Rio Grande fez urna pausa- e, em

seguida, acrescentou:
«Eles, porém, parece que têm mais raiva do sr. Ar

mando de Sales do que do sr. Getulio Vargas.
cu sr. Darcí Azambuja, quando esteve, ainda recen-

ANO
temente, em São Paulo,

-

ao regressar a Porto Alegre, dei
xou-me mesmo a impressão de que não será possível unir
os paulistas, pois resumia as suas impressões declarando
me que emquanto o P. R. P. pedia cem, o P. C. só lhe

queria dar dez. Bl:.RUM, 25 (A. 8.) -No-
«Minha impressão pessoal, agora-continúa o gene- ticias o Angritf a descober

ial - é que, lançada a candidatura Armando de Sales, ta de um movimento contra
grande parte do 1-'. R. P. sufraga-Ia-ia, porque ela surgiu Stalin, na chamada "Acade
como uma candidatura em oposição ao Catete». mia Vermelha" de professo-

res, em Kiew, A noticia te
ria causado grande sensa

ção em Moscou, pois a refe
rida academia fôra formada
10m o expresso proposito de

f
. Foi julgado, ôntem, pela nossa se referiu ao oficio que o sr. I dou fardado, procurando untar

PORTO-ALEGRE, 25-«A federação», em sua edi- ed�car P[f es�?res litf�] :58 mais alta Côrte de Justiça, o "ha- governador do Estado, dirigiu ao\el ânimos, sem que até esta data
ção de hoje atacando os maioraes da Frente Unica por ,�çoes e I o.so ladPo �

-

beas-corpus que havia sido im- sr. Secretario da Segurança Pu- fosse molestado.
.

I d J d d Ctt di tivessem acima e quaisquer '.. -

se terem co oca o ao a o o a e e, IZ:
d

.

d petrado pelos integralistas do bhca, datado de 12 do corrente Em face destas _ informações a

«Ninguém ignora que o estado maior do �. R. R. e UVI as.
Timbó, no sentido de poderem mês, recomendando que não irn- que o desembargador Urbano

alguns oficiais graduados do P. L. ocuparam posição estra-
. _ reunir-se. pedisse de fórma alguma as reu- Mueller se referiu relatoriando o

téglca ao lado das forças que operam em defesa do

ca-I A d h II
Foi relator o sr desembarga- niões dos partidos políticos, e.n- feito, o sr. Othon Gama d'Eça

tete. guar ern a c:: , e- I- dor Urbano MueIier Sales, que bora em estado de guerra, e or- foi á tribuna declarando que, em
Esta é uma verdade que somos obrigados a aceitar, gada do Tapajós]! denando a punição dos delega- virtude do que acabava de ouvir

em principio,. dadas as frequentes �cl1sações .feita� p�los
--

- - - - -

dos de policia que porventura do nobre relator, lôsse quai Iôsse
jornais do RIO aos proceres suspeitos e o silenclo siste- Notas & Fátos Correios alemãis deixassem de cumprir esta deter- a sorte que o "habcas-corpus'viés-
matico que se segue a tais acusações. minação. se a ter, desde já se declarava

Fica, por consequencia, taticamente estabelec�do, que BEHUM, 25 (A, B.) -Os Nas informações prestadas pelo satisfeito uma vez que as ordens
O estado maior das forças frenteunlstas, em ativi ade no Cambio nêgro Correios alemãis publicaram chefe do Executivo Catarinense, dadas pelo sr. governador do Es-
Rio, ocupou definitivamente o setor que vai do Cuanaba-

b I dti' tado ao Secretario da SegurançaO sr. Antonio Ludo. na sua qua- O a anço correspon en e a dec arava este representar a peti- 3

'ra ao Palacio das Aguías-. lídade de inspetor escolar. fez parte Outubro, Novembro e De- ção de habeas-corpus um amon- represe�tavam ,�ma garantia para

C I"" .", de uma das mêsas, nos exames da zembro de 1936. O total de tuado de inverdades, dando as
os .partIdos politicos de Santa Cí1-

O r r-e Ig Iona r10S...... segunda é�oca realisados� ultímamen- rendas importou em 496 mi- mais exuberantes provas de não tanna.

-

_

'
te no Instítuto de Educaça? Ihões contra 450 milhões de t h id t d t'- Julgado o "habeas-corpus", foi.

díd d O ld Entre os alunos examinados se- , . er aVI o pOI par e as au on
d

.

'dRIO, 25 -A 'propo�lto da can I atura o sr. sva. o
gundo se diz. esteve uma inter�ssan. despesas. No mesmo perlo- dades a maior violencia, antes o mesmo nega o, por unamrm a

A:ranha, que sen� apoiada pelo P. �. P., um" vespertino te mocinha. que durante o ano letivo. do do ano anterior verifi- tere:n sido os

.

integralistas, que I
de de votos.

diz .qpe O g�l. Flôres da Cunha estar�a de ac�rdo com o
se havia imposto ,á admiração. dos cou-se 454 milhões de mar- destacaram para Timbó

_

vários
------------

ap?lo perrepista, a�entuando que se pode questíonar a, res- �rofes�ores pelo bulho da sua mte-I, COS em renda, contra 438 em elementos, inclusive um oficial do Bebam sópeito dessa candidatura, que transforma o sr. Osv�ldo hgencla., , ,despesas. Exercito reformado, que ali an-
Aranha virtualmente em correligionario dos srs. Washíng- Sub.mehd� a prova oral. o Inspetor Casca tin h e! .

' AntOniO Lúcio, perguntou-lheton LUIS e juho Prestes. -Díga-me, senhorita: O que enten-
de por cambio?

O sr. ,Artur Bernardes é Apanhada de.chofre. a mocinha res- O G O V. E R"arma ndist�" pondera .

'" • _ ç.". , --De cambio só sei o que ouvi de
RIO, 2 )--0 «Correio da Manha». refenndo-se a con· papai. a respeito do "cambio nêgro",

ferenci� havida entre os srs. Artur Bernardes, Valdemar por causa do caso da banha •••
l Ferreira e Flôres da Cunha, esneve:

-

·-Outro exemplo?
«Não lográmos saber o que ficou resolvido na confe- ·-0 seu caso•••

r
.

d s srs Bernardes e Valdemar Ferreira com o go- --O, meu casol •••Qüal, caso?enCla O '. , --Sim, O caso dos Imos escolares.
vernador do RIO. Grande do Sul. E certo, P?rém, que tra- Foi a conta. O inspetor perdeu 1.

taram das candidaturas, ou melhor, da candidatura do sr. linha e a môça foi reprovada.
Armando de Sales Oliveira. O sr. Berrardes é por essa

alldidatura. SATURNv

����������������--.����������������

Sem quaisquer ligações politicas.voz co POVO

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
IiI I Florianopolis, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 1937 I I--lUMEI�O 712

Contra Stalin

Negado o

aos

"habeas ..corpus"
Integralistas de Timbó

"A Fec.'ieração" ataca os

frenteunistas por estarem
estes com o Catete

o gavêrnador Nê�eu Ramos não
vale das medidas de excepção

IA·lmoço de
.

�

I amizade
atend€:rá o pedido das·
classes conservadoras

ADO
sempre igual ! �

Grande núm!:'!w de amigos e

admitadores do nosso distinto
Constou-nos ontem que o governador Nerêu Ra- cont.erranêo sr. -José do Vale

mos, decretará a dilatação do prazo estipulado para cum- Pereira vão oferccer-;he, na prl
primento do decreto 72, de vendas e consignações, aten-l xmJa semana, um almoço, corr o

dendo, assim, justa aspiração do comercio catarinense. prova de amizade.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA - Florianopolia, 26-2.-1937 2

Pr�feitura !'IIunicipal de CobrançaSao Joaquim da Casta
da Serra de Educação e Saúde

..

PRESO
O temivel handhíc
Antonio Mendes

RIO, 24 - O ministro tl!! Fazenda mandou declarar á

Associação Comercial de Industrial de Joinvile, em resposta á
sua consulta sobre a cobrança àa taxa de educação e saúde,
crêada pelo Estado de Santa de Catarina-que deve continuar a

ser cobrada a taxa pelo decreto n. 21.335, de 29 de abril de
1932, porquanto não pronunciou até agora o Senado a respei- CANOINHAS, (pelo correio) as mortes, tantos horrores, con
to da sua constitucionalidade, sendo de salientar que escapa ás -A população de Papanduva tar 18 anoa de idade.
atribuições da autoridade estadual competencia para decidir ou de- está jubilosa pela brilhante e fe-. Juntamente com Antonio Men.
clarar que a lei tributaria da União não é mais obrigatoria, e liz 'façanha dos policiais destaca- des foi prêso uro dos seus com-

a) Impos. e Prof. e Pten. de Bebidas e [umo 428$400 sim apenas facultativa. dos nesta cidade que, comanda- parsas, seu irmão João Mendes,
b( » Cedular sla renda de imoveis rurais 3:8279700 OUASO CATAR ,NEN _ dos pelo brioso oficial da Força Outro seu irmão, Virgilill
d » Territorial Ubano 436$300 Pública do Estado, tenente Os- 1V1endes e mais alguns membros
e) Taxa de Matadouro e gado abatido 60$000 SE DE MADUREZA mar Silva, acabam de prender do bando, conseguiram fugir,
f) 1> l'> EmoJumec.t05 5$000 o terror dl zona, o temivel ban- estando a policia no seu encalço.
f) lt «Aferição de pesos e medidas 248$000 5:005$400· A matricula está aberta, podendo os interessados dido Antonio Mendes.

ser atendidos, diariamente, das 10 ás 12 e das 14 ás Esse bandoleiro, chefe que éra
16 horas, na séde do Curso, á rua Padre Miguelinho, rr de uma quadrilha de salteado-
16. res, com seus saques, assassina

tos e toda a possivel especie de
banditismo, denominava-se orgu
Ihosamente nLampeão de Papan'
duva", dizendo que naquela terra

a unica autoridade era êle. CAMPINAS 25 - Ha
postos em RIO, 25 - t\nuncia-se,qur! Assaltos á mão armada, as- dias, em ROcinha, rnuniciplo

I iberdade a emendo do sr. Barreto Pinto, sassinios de emboscadas, violen- de [undiaí.verificararn-se qua
prorrogand� o mandato do

....

s de-. cias á mulheres indefesas, rou- tro casos de fébre arnaréla.
S PAU' O 25 A putados, nao passará na Camara, bos, tudo êsse bando vinha pra- Um dos enfermos veiu para. ...., - secreta- d "d 1 30

ria da Segurança Publica distri-
on e existem cerca e

_

re- ticando com incrivel audacia. Campinas, onde faleceu, no

buiu aos jornais o seguinte comu- presentantes que se op�rao. Por Papanduva submetia-se á sa- Hospital de Isolamento. Ou

nicado: ISSO, o
.

sr. Barreto Pinto não nha perversa dessa horda de ban-] tro enfermo, do mesma pro.
«A partir do movimento de c�nsegulrá os 200 votos necessa- doleiros. A população fugia, cendencia, tambem sucumbiu.

novembro de 1935, foram deti-
nos. imigrava. O comercio trancava Os outros dois casos são

dos elementos extremistas em nu-
ás portas. de caracter benigno.

mero de 743. Bebidas Nacionais e Extran- Para que se conheça a espe- Foram tomadas energícas
Desses prêsos, 332 foram sol- geras só NO cie de bandido a que pertence providencias, tendo o mal

tos, em diferentes épocas, en- CAFE' .JAVA o tão temido An�onio Mendes, sido debelado, não havendo

quanto se achava no governo do Praça 15 de Novembro basta que se registre uma de perigo de sua propagação
Estado o dr. Armando de Sales Antonio Paschoal suas costumadas fráses: em fórma epidemica.
Oliveira, e depois das necessrias «Por cinco Mil réis já vale

avenguações, A Superintendencia da Ordem a pena matar um �ome�, por

Ultimamente, e nas mesmas Politica e Social organizou 202 q�e a �ala custa 50 quinhentos
condições, foram soltos mais 94 inqueritos por infração da Lei de ré�s e hc� o saldo de quatro
e 1 9 dêles evadiram-se. S�gurança, inqueritos esses que

mil e
. qumhentos»., ,

Restam, portanto, 298, cuja estão sendo encaminhados ao E interessante o fato d éssa

situação esta
"

sendo cuidadosa- Tribunal de Segurança Nacio- perversa creatura, autora de tan-

mente examinada. nal.

23:224$703 RIO, ;25 -O capitão-tenente
Carlos Americo Pereira Gomes e

o tenente do C. F. N. Osvaldo
Bsrbosa de Souza, sob o funda
mente de se acharem na iminenciv
de prisão em virtude de um pro'
cesso que lhes move a justiça mi

NOTA: Todos os documentos que se relacionam com o litar, impetraram uma ordem de
presente balancete estão arquivados nesta Tesou- habeas - corpus ao Supremo
raria á disposição de quem os queira examinar. Tribunal Militar.

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

Bebam só

Cascatinha

sempre igual!!

de taxa

Febre amarela

Balancete da Recetta e Despesa Relatí
vo ao mês de Dezembro de 1936

RECEITA

Saldo que passou do Mês de Novembro 14:783$503

RENDA TRIBUTARIA

Companhia àe Hauc Lloyà Brasileiro
LINHA RECIFE .... PORTO ALEGRE

ASPTE. NASCIMENTO sairá
proximo dia 3 para:

no ANIBAL BENEVOLO sairá no pro-
ximo dia 7 para:

Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

navios «Anibal Benevolos , «C te. Capela», -Cte. Alcidío- e -Aspte. Nascimento».
Agente

H. C, DA COSTA

RENDA PATRIMONII\L

a) Aforamento e locação de Terras
c) Cemiterio

428$700
4$000 432$700

Prêsas poli- Mandata
ticas prorrogado

RENDA EVENTUAL

d) Multas
b) Cobrança da Divida Ativa

539$000
2:464$100 3:003$ 100

23:224$703
Saldo que passou para Janeiro de 1937 9;810$903

Despesa
ADMINISTRAÇAo E FISCALIZAÇÃO

a Subsidio ao Prefeito
c,d, e ], g, m) Vencimetos dos Iuncio

narios inter.
h) Percentagem li Exatores
j) Material de Expediente
I) Correpondencia Oficial

c) Limpesa e conservação de proprios
mumcipais 88$000

450$000

1 :290$000
749$600
30$900
42$400 2:562$900

INSTRUÇAO PU'BLICA

a) Subvenção á Escola Normal Primaria
b) » »Soc. Mus. Mozart joaquinense
d) Aluguél de casas para escolas

Estaduais
e) Vencimentos a professores municipais
f) Material para alunos pobres
g) Aux. "O pintor Martinho de Haro,

(Nov. e Dez.)

900$000
300$000

1:065$000
1:600$000

6$000

200$000 4:071 $000

PrDva
AUXILIO DIVERSOS NOVd Vork

Parisa) Aluguél de casas pau estações telegraficas 30$000

PATRIMONIAL RIO 23 -O Aero Clube
Brasileiro recebeu comunicação
do seu congénere francês de que
foi aberta a inscrição para a pro
va aêrea Nova York-Paris. O
premio é de trÊs milhões de fran
cos.

Essas prova serà comemorativa do

433$600. décimo aniversario do primeiro
vôo realizado com sucesso pelo
grande aviador Lindbergh.

A glande prova deverá reali
zar-se em agosto.

HIGIENE E ASSIS fENCIA SOeI L\.L

PREIFETO

a( Assistencia a indigentes
c) Saneamento e Obras Hospitalares

(ao Hosp. local)
c) Auxilio á Caixa Escolar, Novem.

e Dezembro

63$000 EVENTUAIS

1 :000$000 28$500
405$100

a) Policia
b) Despesa Eventuais

40$000 1 :03$0100
PESSOAL INATIVO

DESPESAS POLICIAIS
110$000
37�600

Vencimento do 20. Fiscal aposentado
Restituição feita pela portaria nO. 585 147$600 Habeas-cor

pus
a, b)Vencimento dos Íns, de Veicules

e Carcereiro 220$000
BALANÇO 9:810$903

SERVIÇOS GERAIS

a) Lim. de ruas, jardins e outro Logradouros 212$000 São Joaquim, 1 de Janeiro de 1937
Archimedes de Castro Faria, Tesoureiro
VistoVIAÇÃO E OBRAS PU'BLICAS

a) Constr. reconst. e concervação de vias

públicas 4:312$300
b) Veicules ferramentas, etc. 233$400 4:545$700

NORTE
CTE. ALCIDIO sairá no proximo ASPTE. NASCIMENTO sairá no

dia l: para: proximo dia 5 para:
Paranaguá - Santos -- Rio de Ja- ltajaí - São Francisco - Santos - São
neiro -- Vitoria - Caravelas-c- Ilhéus- Sebastião - V. Béla - Ubatuba - Angra

Baía - Aracajú - Recife dos Reis .- Rio de Janeiro
--------------------------------------------

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos

Endereço: - Praça 15 de Novembro n. 1. - l: andar

SUL

Laguna

"

-'."'�.�I;�,
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MACHINAS :
.e

Machinas de nenerícíar madeira ��
Material em gerai para construcções: Machinas para offiélnas mechanícas ��Cimento-ferro e� barras, ferragens para portas Machínas para laoeiros '�

e jane as, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r' ados, }�.Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��Fogões e Camas I ocornoveis, Motores de esplosão, !V'Í.oto1es i�
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jaíhe-

.

electricos r'�
res

,
Material em geral para transmíss ��s: j' .o . ��

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona f;�\
Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes f��
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOr\D I'eças, 4i..�ÇS- ®.Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco � j
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G,"ODYER J.f
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

I'-Iavegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,.
r\llaria" -� Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

Blurnenau N ..Joinville - Sao Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. 1 e das 10 ás 12 e

'

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 I

RESIDENCIA- Rua Este-I
II

ves Junior N. 26

I
Vias Urinarias-Hemonoides

TELEF. 1.131 Consultas:
das 13 ás 16 horfls

I D
. Pela manhã:

eseJa concertar o
com hora marcada

seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13

\
St. Bouzon, á rua Padre 1 eleíone, 1595
Miguelinho, que será plena- _'-- .-----

�••••����_ � •••••••••• Rua Trajano, 2 f,(sob.) ,;.;.;m�en�te�sa�t�isf���ito�·�������íiiiii ��
�� .��' � .

O Fone 1325-Ateri.:Ie cha- i=i

Companhia "Aliança da Bahia"í \,
�mados para o interior.

II'! Dr Aderbal R.
FUNDADA EM 1870

ii da Silva

Seguros Ter estres e Marltirnos !.;� J\dvogado
v

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Incontestavelmente a PRIMEIRA d("J Br'asil II �Fones 1631 e

129_0 ICAPITAL 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'?1935 {2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 '�4.280:552$970

Car I
Metrlz: FL.ORi

Fíliaes ern:
Seoção ('�e

FAZENDAS:
azendas naclonaes e extrange'ras �ara lerno.
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trillfos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Jabonetes e Perfumarlas
,\kolchoados e Colchas
C!ortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chínellos, meias

Deposítarlos dos afamados
Charutos cDANNEMANN.

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas IIRite

FERRAGENS:

Atentae bem 1
Agencia Moderna de Pu

blicações, com séde em São Paulo;
,é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente no 112 •

Formidaveís lorlllol proprlos, Irei VIZ••
por ••mana, todal as segun
dai, �er9as 8 slxtae-'elral,

Extração com global dI crlstai.

A i, 1aÂ i I
. ri� .reu. li hunestldade, pOil, OI ser

t8lu:,) �ão pre.�ncladol pelo povo.
�-�-""--"""__--.-- �---

'I

���••W... -� - ---;-�7.� ':�'"':��,�••d����.

•

Ap,ente.! Sub-Agente. e Regulador", de Avariai [em Jodos OI Eetadol I
�o Bralll, no Uruguai e nas prlncipai. praçal estrangeirai.

Agente5 em Florianopol is:

Campos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

TELEFOl\'E N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA

Escritórios em, Laguna e Itajahí

, -v.

Advo�ados
I Accaclo MIO-I

•

te I ra tem seu escrip-

tÓI in de advogada á rua

Visconce de Ouro Preto

'I n. 70. - Ph0JeP' 1277.-

I Caix 1 p(Js�al, 110. I
I Df. P'edro de Moura Ferro I
I

Advogado
RUd Trajano, rr 1 sobrado

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

ADVOGADO

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde_. Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Indica:

i Dr. Ricardo I
Gottsrnann

Ex-chefe da clínica do Ho�pi
tal de Nürnberg, (P.vres50f
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialisla em�'clrurgla

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

operações de plastica

LO.JAS

Dr' Artur Perira

e Ohvera
Clinlca msdlca de crian

ças e adultus

LABOt1ATORIO GE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorío: Rua [oão
Pinto Ir ]3

FONE-1595

R<! j(:ência: Rua Visconde
de Ouro Prel(J n' 57

FONE-1524
----------

Dr. (\liigL-�el
Boabaid

CLINICA GERAL

GARCI
Rua 15 de Novembro n. 70

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

I'.forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agrícolas e inds)
-moinhos de fubá,::>� 1S, businas
para carroças, chap, 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB L ��O
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl �;s
Arnaldo IViaranhãO
RUA JOÃO PINTO -ANDAR N.. 5 TEJ:<ERO

iiiliiii'íiiiiiiiiiiiiii_'iiiiiilõiiiiiiiiiiiiiiiiiõiíii
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Sub-Agentes em B�'umenau e Lages �
•

. iO. &.�G�----..-.____,---.I".GG•••� --------
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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 fosforos), Charutaria Portela (Café

I.
São Pedro). Casa 5avas, CaféGloria e Salão Progresso

i
••••••••••••DU.OD•••••••
• G'

! Dentes alvos I
G .'
• e
" COln\) a neve D
G o
• •
• •
ti Halita agradavel o
• •
· ' .
• 50 com "
• •
• •
• o
·

ubiol lG o
• •
G •
• •
• o
o •
• •
• •
• •
• u

1���B�a�r�M�i�-..-·�a·.�·��··��r���I!,:. a vossa i."DE WILLY !KATZWINKEL: �

I Frios, docês, conservas e todo o gênerojde be-

I ·O.@�'""..
: PA5TA ui.'bidas nacionais e estranjeiras.... �Centro de atração puramente familiar.

�--------�--'-�"�"-"--�------� � O
• •
• G
G•••••••eo••••••••••••••

-I

o MELHOR
A�ERJTIVO
TONICO

ESTOMACAL

A Etnprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Manchas da Pele .- Feridas
Suor dasAxilas

: �l

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$000 105$00,1
1 » » 1 5:000$000 131 $250
1 )} )} 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de Ia. 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 rija com os 'pag��
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fI�cah.
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo tetefo-

I
ne num. 780.

--Não temos corretor de pral_ra, atenderemos diréta

mente no escritório,

Casa de Dlve.sões

Familiares
Vispora Imperial

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

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estad�. .,

Não deixem de ir ao vispora Imperial pOIS, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e amoieute seleto o que muito lhe agradará

Só os fabríeados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA P IEPER
Rua 15; de Novembro n. 366 JOINVILL!

I Nos altos da Farmácia Popular, á Praça 15

I
de Novem_lbr_o__

Indo a JOINVILLE

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

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Vllconde de Taunay n. 185 FONE. 684

ti.'.

t
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Deseja construir I' ••••eG.�••�.O••••O.G.O
Falta-lhe porém [capítal ? � A Companhia Editora Nacional I

procure fechar um contrato U LANÇARA' NUM VOLUME DA •
com a E�DECS que fínan- • Serie Braslliana O
dará sua construção para G e
pagamentos módicos cada � Santa Catarina fJ
mês, concorrendo ainda aos � e
sorteios. rG C.Procure Sergio Araújo: e A Conquista .. A olonísação O
provisoríamente R. Frei Caneca 74 • A Evolução •

O TODÁ A HISTORIA DE SANTA CATARINA •
• O C e

ALUGA-SE a casa da.
Um lívro de svaldo R. abral G

_

rua E�teves Junior fi.: POR ESTES DIAS Em todas as Ltvrarias li179 com muitos quartos. no .
� "'��®�)õ .�. . . �.lõl . �)' � .�. . '. .

�� � ��.�
andar terreo e no posteríor, Gg.�,�G.O��GS���.�I.����.
tom ótima instalação de ban
heiro e porão habitavel.Tra
tar no Banco Agrícola.

VENDE--S !t1!:

Por preço de ocasião,
vende-se o prédio de porta
e janela, á rua José Veiga n.

19. Trata-se neste diario.

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Ftortanopotts

In'iercambio
comercial

RIO, 25 (BAND)-As notas

estatisticas sôbre o intercambio
que mantemos com vários países Iestrangeiros, esclarece que 05 re

sultados da nossa balança comer-jcial com os Estados Unidos apre-
sentam em 1935, a nOS50 Iavor.]Mudou i
um saldo de 719.000:000$, I
tendo contribuído o café com ,.. de sexo
244.000000$.

"Kidnapers"
na Arger.tirH3
BUENOS AIRES,25-A pc

licia informou havei sido raptado
Eugenio Pereira Raiola, de dois
anos de idade, filho de um rico
socialista, criador de gado, estabe
lecido em Camet, na Provincia de
Buenos Aires.

Simon Pereira, pai de Eugenio.
declarou que seu filho desaparc
ceu quando sua rnãi Dolores o

deixou só na estancia de sua prc�
priedade em L21 Surpresa.
A policia telegraf-.u para todo

o país, ordenando rigorosa vigio
Íancia nas estradas e que seja
passada revista em todos os car

ros, detendo os que conduzam
pessôas suspeitas.

Instituto Nacional
Previdencia

de

Quanto aos países europêus,
eis o que nos informam as cifras:
a Dinamarca, a Finlandía, a Fran
ça, a Italia, a Suécia e a No
ruéga, igualmente nos ofereceram
saldos sensiveis, notadamente a

França.

I
Mas ha na Africa um país

cuja balança comercial é também
muito Iavoravel ao Brasil: a Uni
ão Sul-Africana.

Em regra, é () café a merca

doria que mais contribui para os

saldos verificados.

BUCCINI, 24-Uma senhora
de trinta anos de idade, de nome

Assunta, natural da Aldeia de
Vila Lago, na região de Abruzi,
tornou-se homem, após quatro
operações, praticadas pelo profes
sor Creso Rosa.

Agora Assunta apresentou-se
ás autoridades, declarando-se pron
ta para o serviço militar.

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

funcionarios públicos federais, que segundo estabelece o,,.l1rto.
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 l1ftO. 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)$000 )> 1 G:OO$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
OutrosirLl. cientifico que fica estabelecido o prazo

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

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

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

II
16 do decreto acima citado.

Instituto Nacional de Providencia etn Santa Catari
na, aos 1] de Fevereiro de t 937.

(a.) M�RIO LACOMBE
Escriturario

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

lranclsco Pedro dos Santos
r a mesma rua, casa n. 5.

FORD
barata 1930 ótima vende

se á dinheiro.
Informações na portaria do

Hotel Gloria,
Situação
terror

Banco de Crédito
Popular e Agrl
cola de Santa

Catarina

BELEl\1. 24--lnformações de
Alcobaça dizem que a população
está na iminencia de sofrer um

novo ataque dos selvicolas, que já
estão depredando as casas dos ar

redores da cidade. O govêrno está Iprovidenciando para a remessa de
socôrros, enquanto os habitantes
retiram-se em direção do baixo
Tocantins.
A situação é de terror.

Desacato ao

tribunal
(;ur��so t�S ..

tamentoRIO, 24 (BAND)-Compa
receram, ôntem, perante o Tri
bunal de Segurança Nacional, em

audiencia presidida pelo juiz Cos
ta Néto, vários réos implicados
no movimento Comunista de
1935.

- Durante a mesma, ocorreu mais
um incidente entre o referido juiz
e um dos acusados, que timbra
sempre em desacatar o Tribunal

liiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiãiiiiiiiiiiiiiiii__� e tratar grosseiramente os mem-

bros que o compôem,
Ontem, foi a vez do ex-capi

tão Euclides de Oliveira, que
taxou o Tribunal de "fascistan,
gritando que protestaria a não ser

que o trouxessem amordaçado.
O juiz Costa Néto, perante

sua reiterada impertinencia, or

denou que o réu fosse retirado
do recinto.

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

S. PAULO, 24 -Nos ar"

quivos de jacarei foi encontrado
um testamento original, aberto em

1698, de LViaria Euquesia J03m.
A avaliação dos bens deixa-

e- �5 dos pela extinta, naquela época,
Aguardem a che- é bem interessante. Varios escra-

d d T
., , vos tiveram o preço do custo fi-

ga a o apé'Jos. xado entre 20$000 e 30$000;
• • uma criança de peito em dez tos-

HO •"1.. ; .. .a. I
tões euma outra criança, menina,

" ... � de cinco anos, em seis mil leis.

cataslrafe A extinta contemplou, no seu

testamento, varias pessôas, vcrian-

ANTUERPIA, 25-.No cam- �o entre um e cinco cruzados.

po de Brasschaet ocorreu hoje uma CAFE' BOM SO' NO'�=
explosão quando um grupo de ofi- ..JAVA
ciais fazia exerci cios com cartuchos Praça 15 de Novembro
de tonite de 20 quilos. Antonio Paschoal

Para comunicar o fogo a uma

das cargas acendeu-se uma longa
mécha que se pôs a arder. Espe
rou-se a explosão, mas esta não

se produziu. Depois de passar
mais algum tempo, como a explo
são não se désse, os oficiais apro
xirnaram-se, julgando não haver
mais perigo. Foi nessa ocasião

que o cartucho explodiu, fazendo
sete mortos e dezenas de feridos.

Entre as sete vitimas, quatro
morreram imediatamente, o quinto
morreu pouco depois e 0& outros

dois quando eram transportados
para o hospital.

Um dos feridos acha-se em

estado muito grave.

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva

... RECEBE DEPC>SITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C(C Limitada 5'(. ala.
C(C. Avlsof'revioõ't. ala.
Prazo Fixo S·I. ala. CONSTRUÇOES DE MAQUINISMOS COM-

PLETO PAR.A:

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:

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

'Rua Trajano n: /7

(sobrado)
Teleíone 724 (manual)

HORAS MARCADAS

Tamandaré
F. C.

AVISO

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

Matau df�is
!IS _

II�fllaOS

BELO HORIZONTE, 24
--·Domingo ultimo no Ípiranga,
municipio de Cruzeiro, o comer

ciante José Dias Carvalho, POt
motivos ignorados, matou a tiros
de carabina, dois irmãos lavrado
res, após rapida lúta corporal.

Pouco depois chegava ac loco!
o lavrador Manoel Mendes, pai
das vítimas. Alucinado ante o

tragico quadro que deparava, sa

cou do revólver, prostrando com

um tiro o assassino dos seus

filhos,

OTTO Sr-NNACK
De ordem do sr. Presiden-

I te, comunico aos jogadores
inscritos para concorrem no

campeonato deste, ano que
os treinos serão realisados
todas as segundas feiras no

campo da Federação, sendo
. obrigatorio o comparecimen
to dos mesmos,

(A) Aldo Linhares Sobri
nho, 1 o. �ecretário.

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 TelegH. "Ferro"

-I
EmJoinville I "7 8 O"Trajar bem ! ? Os três cadsveres, ficaram ex"

postos por longo tempo na rua,
até chegarem as autoridades, que
conseguiram apaziguar os ânimos
dos doia grupos.

CARTAZES
E' , 1

DO D IA _

o numero do telefone na

I CONSTUTC'RA "ENDECSn

CINE REX, ás 8 heras, Rua Tiradentes N· 52:-Procum
Castelos no ar, com John Ho
ward, \_\'illie H<...ward, Eleanore ��������������������������
Whitney, Wendy Barrie, Benny
Baker e George Barbier.

Faça seu ponto no

Café do Manéco-.opti
mo café-bebidas nado

naes e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

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

s O'

Confecção

'RENNER' FEBR�b s

Traballl0
pelo

ERNESTO VAHL

garantido
depositaria

CINE ROYAL, ás 8 horas,
Acabou a canção, com Willy

IForst e Liane Haide.

CINE ODEON, o lider,

foca-Iliza, ás 7,45 horas, Estrelas na

Broadway, com Pat O'Brien,
Jean Muir, James Melton e JanelFroman,

(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.
Tremedeira)

Curam-se prontamente com

"'CAPSULAS ANTISEZONICAS MIN í\NCORl\"

Em todas as bôas Farmácias

E' um produto dos Laboratorlol Mjr�AtU:�J\--Join::_ll

no.

Ho·

Rua Conselheiro Mafra, 4�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLIS, 26 de Fevereiro de 1937==: .

Mandado de Ra$�'Desla I

Segurança 11- :

Fuzilado no
RECIFE, 25 - De acôrdo Y. "

com os dispositivos legais, li
" Igre

������������� Côrte de Apelação do Estado ROMA, 25 - O gener�indicou ao governo o nome do Graziani telegrafou ao sr.
If.

Violenta explosão sr. Felismino Guedes, juiz de Benito Mussolini nos seguin
direito do municipio de Canho- tes termos:

O glorioso Clube Nautico Al- HOLLYWOOD, 25-Cinco I de caracter realistico, com o troar tinho, para membro da mesma. "Ontem, o Ras Desta foi.
do Luz organizou. com os seus conhecidissimos atores da téla es- de canhões e descargas de metra- O governador do E-tado, capturado por um bando de
valorosos "rowers", uma animada caparam milagrosamente a uma lhadoras. porém, não cumprindo a irdica- indígenas de Dedack Toclu.

Ocorre, nesta data, o transcur- regata interna para domingo pró. morte certa, em consequencia de Um dos estilhaços de bomba. ção da Côrte, nomeou para a comandados pelo capitão Tue
so do aniversario natalicio da xirno, iniciando-se ás 8 horas. uma explosão ocorrida hoje, du- atravessou o peito de George Da· vaga aberta o sr. Austerliano ci, na região do Tigre.
exma. sra. d. Adelaide Linha- Constará o interessante certame rante a filmagem de uma cêna de ley, de 41 anos de idade, matan- de Castro. Desta foi imediatamente

"

res, viuva do saudoso conterrâ- nautico de oito pareos, inclusive guerra, nos studios da Universal do-o instantaneamente. Daleyesta. O juiz Felismino Guedes, não executado."
neo major Lauro Linhares. um de canôa comum a quatro Films. va, no momento da sua morte, se conformando com o áto do O general informou mais

remos. Menos afortunado, um extra acionando uma metralhadora. governador, requereu mandado de que os motivos de sua recen-

Para essa original prova, até pe�ito em explosi�os, encontrou no O mor�o era um vetera.no da

I s.e,�urança que foi concedido. te viaj�m á r.egião d�s la-

Festeja hoje, o seu aniversario ontem, se havia� inscrito 11 em- acidente um tragico fim.' Grande Guerra, e um téc.mco em !_tO mandado de segurança que gos fOI obter ínformações so-
natalicio o distiuto oficial da Fôr· barcações,. de diferentes zonas de Louise Fazenda,Barbara Read, tudo o que se refere a armas e I suspende o áto do governador bre O paradeiro do Ras Desta.

ça Pública, sr, major Trogilio pesca, da Ilha; Richard Cromwell, Slim Summer- explosivos. do Estado despertou sensação O Negus, ao que se diz,
Mélo. A to contínuo a competição ville e Amy Divine, são os cinco causando bôa impressão a sen- planejava pedir a Ras Des-

desportiva será inaugurado o re- artistas, cujas vidas só por um Av i5D tença que mantém a indicação I ta que o representasse nas

trato do saudoso conterrâneo Raul milagre foram poupadas, quando, da Côrte de Apelação. solenidades da coroação do
Simone, que, quando vivo, foi ar- em consequencia da' explosão, se A Secretaria de Segurança rei Jorge VI.
doroso defensor das côres branca desmoronou uma parede de cimen- Publica avisa que o telefone Com a morte do Ras Des-
e encarnada, desempenhando car- to. da Secção de Expediente tem "7 8 O"

ta, foram aniquilados os úl ..
gos de destaque na diretoria. A explosão, verificada durante O numero 1557. !imos rebeldes abissinios.

Nessa ocasião verificar-se-á a a confecção do film De regresso, Fumem charutosdistribuição das medalhas aos re- cujo argumento se baseia no últi· Verme Iho, E' on ümei o de telefone da
madores vencedores da regata do I mo dos famosos livres de Eric

B PRINCIPE DE GALLESdia, e das competições oficiais de. Maria Remarque, _l'oobre a guerra ranCO e CONSTRUTORA "ENDECS"
J 933 a 1936. I mundial, semeou o pânico entre azu I Ru'l Tiradentes N. 52:-Procurem CASTRO ALVES

CAFE' BOM SO' NO lOS
atores .

.JAVA O acidente deu-se durante a
I lAIA, 25 - Um decreto Pelroleo á s. PAULO, 25 -Acha-se

Praça 15 de Novembro filmagem de uma cêna de guerra,
1 I d b em São Paulo o sr. J,'>Cl'rea poz termo 80S argos e ates f·· '-.

Antonio Paschoal sôbre as côres da bandeira nacio· super ICI9 Teixeira Monteiro, secreta-
Funcionarios nal, fiyando que êla seja das cô- rio da Casa de Castro Alves,
aposen tados res vermelhas, brancoa c zul, RIO, 25-0 professor Jorge que aqui veiu com a missão

Grande parte da população Bodstein, que viajou pelo Esta- de articular nos meios cultuo

HAMBURGO, 25 - Será RIO, 25 - Uma comissão era partida ria das tradicionais do do Mato Grosso, disse á raís e artisticos e da irnpren-
lançado ao mar hoje nos estalei- composta de Iuncionarios aposen- côres da casa de Orania que imprensa que a zona firme do sa, as homenagens que assí
lOS alemãis de Finkenwaerder tados fez entrega ao presidente eram laranja, branco e azul claro rio Negro constitue prolongamento nalarão a data da 90' ani-

Procedente do Rio, encontra- um novo navio tanque construio da Republica de Um memorial que predominavam em muitas do Chaco e lá existe petroleo. versario da morte do grande
se em Florianopolis, o sr. dr.ldo por conta da Texas Oil pedindo o abono de um aumento. ruas por ocasião de festas nacro- Acrescentou que se tem provas, vate baíano no proximo dia

Alvaro Catã0, deputado á Assem- Company de New York. Tra- provisorio. Essa mesma comissão nais, no lugar chamado Morra, de que 14 de março. O Centro I I de
(

bléia Legislativa do Estado. ta-se de um navio de 14 mil solicitou, ainda, o andamento do o azeite aparece d f1ôr da terra. Agosto promoverá uma ro-

toneladas que será batizado pel- memorial que se acha em poder As fazendas dalí valiam cem rnaria á hérma de Castro AI·
consul geral da Colornbia em Ham- do ministro da fazenda, devida- Dr. Pedro de Moura Ferro centos de réis e hoje estão sen- ves e realizará uma sessão

burgo, com nome de nNova mente informado pela Diretoria Advogado do negociadas por milhares de solene no salão nobre da Fa·
Granada", da Despeza. Rua Trajano n. 1 contos. culdade de Direito.
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Viuva des. Pedro Silva

Transcorre hoje, o aniversario
natalicio da exma. sra, d. Ra·
quel Ramos da Silva, viuva do
saudoso coestaduano d€sembarga
dor João Pedro da Silva.

Viuva major Lauro Unhares

Major Trogilio Mélo

fAZEm AH05 HOJE

O joven Lotar Schiefler;
a exrna, sra. d. Rita Tolen

tino Neves, esposa do sr. João
Carlos dos Neves;

a senhorinha Catarina de
Campos Buchele;

a senhorinha Etelvina Xavier
Batista;

a exma. sra. d. Olga Peaze-
ra Montenegro:

o sr, Liberato B. da Silveira;
o sr. Nestor Moreira;
a exma. sra. d. Noemia Sou

za, esposa do sr. Lindolfo Sou
za, dedicado Iuncionario da Im
prensa Oficial,

caeeam UH5

Dr. Alvaro Catão

Dr. Savio Sêco

..

De Imbituba chegou a esta ca

pital o sr. dr. Savio Sêco, alto
Iuncionario da firma Lage naque
la localidade sulina.

•
•

Encontra-sé nesta cidade, o @
H. dr. Oscar Leitão, juiz de �
Direito da Comarca de Laguna. �

�
e

Acha-se em FJorianopolis, o <S.
sr. dr. Flavio Tavares, Juiz de �
Direito da Comarca de Mafra. Q

Dr. Oscar Leitão

Dr. Flavio Tavares

•
G

Visitou-nos ôntem, o sr, Sady •
Schmidt, diligente inspetor da G
importante companhia de seguros �
de vida Previdencia do Sul, <G
sediada em Porto Alegre. •
-------0
BAILARINA �
comunista I
BELO HORIZONTE, 25 G

-I-\. policia mineira, a pedido �
da polícia de S. Paulo, prendeu,'�.• (Ô

quando de sua chegada a esta I:
.

capital, a bailarin� Electra Te- !
rêsa Nelson GafCIa, acusada

cO-I
�

mo comunista. A policia minei-"
[a, porém, verifico� não ter lun·I·�damento a denuncia, e

D
�

Boletins •
II!!

t �
comU.llS as �

�
RIO, 25 - Na madrugada D

. de hoje os comunistas lança- •
ram na residencla do presi- •
dente do Tribunal de Segu- •
rança Nacional boletins ex-.
tremistas, com dizeres des- �
l'l speitosos ao tribunal, pro- �

UI51TA5

•

Redator:Aeloll de Vasconcelos

REMO

REGATA INTERNA

MAIS UMA PROVA
--------------------------------------------------------------------------.----------------------------------

do que representa o Seguro de Vida e da maneira

"
da Companhia de Seguros

PREVIOENCIA 00
(Seguras de Vida)

de proceder

SUL."

A carta abaixo transcrita merece ser lida com toda atenção. Isso fará com que, V. S. desde já, escolha a

Companhia onde ha de realizar o seu seguro de vida.
fIorianopolis, lIde Janeiro de 1937.
lImos. Snrs.
Diretores da Cia. de Seguros
PREVIDENCIA DO SUL
Caixa Postal, 76
PORTO ALEGRE
Amigos e Snrs., Saudações
Formulo a presente com o fito de exteriorizar minha satisfação pela maneira rapida de. como foram liquidadas por

essa Companhia minhas apólices de seguros nos. 3844 e 3845 da classe «Dotal 20», e aproveito para externar minha ad
miração sincera pelas grandes vantagens que oferece o plano «com acumulação de lucros», pois com o seguro de I O con
tos de réis--cinco de cada apólice-recebi, como acumulação total de lucros, a importancia de rs. 5:218$000. ou seja mais
de 50010 do capital segurado.

Assim, plenamente satisfeito pela maneira correcta e pronta com que a PREVIDENC1A DO SUL cumpriu o que
comigo contratára, tornei-me dela um amigo sincero e não cessarei de recomenda-la ás minhas amizades, por ter çompre
endido claramente que o seguro de vida, dada sua nobre finalidade, é uma garantia imprescindível contra todas as incer
tezas que o futuro póde trazer para as familias, nos dificeis tempos que óra atravessamos.

Autorisando-vos a fazer desta o uso que vos convier, subscrevo-me com elevado apreço e conslderação,
amo. ato. abrdo.,

(ass.) ANTENOR MORAES
A firma estava devidamente reconhecida

Companhia de Seguros
«PREVIDENCIA DO SUL»
(Seguros de Vida)

Séde: Andradas, 1049

(Edificío Proprio)
Caixa Postal, 76
End. Te!.: PREVISUL
PORTO ALEGRE

A' PREVISUL
Caixa Postal, 76
PORTO ALEGRE
Queira informar-me das vantagens de um seguro de vida.nessa Companhia
Nome , � .

Endereço , � , 1 •••••••••

Cidade ,. .

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




