
I

RIO, 26 - Um vespertino ouviu o sr. Jurací Maga
lhães que sintetizou as suas respostas nos três pontos se-

guintes: RI 6 F' u J 1a)-Vou realmente á Baía, segunda-feira proxima; O, 2 - ub rca «O orna »:

.>, b)-Não existe nenhum blóco do norte, do qual o
«Como noticiámos em nota á parte, os governadores

sr. Lima Cavalcanti seria o líder, no Rio, durante a mi-
do Rio Grande do Sul e da Baía ausentam-se 'desta capi

nha ausencia e a de outros governadores; tal, além de outros próceres p iliticos, que aqui estiveram

c)-O sr. Unia Cavalcanti aventou a hipotese de se
em grande atividade, entre êles dois chefes perrepistas.

reunirem, futuramente, no Rio, todos os governadores, pa- Sabe-se, entretanto, que o sr. Lima Cavalcanti fica en

ra estudarem preliminarmente o problema da sucessão. carregado de levar ao conhecimento do presidente da Re

ConcJrdei com a idéia, e se houver esse conclave polití- publica que, proximamente, voltarão a se reunir, aqui, as
.

co, nele tomarei parte. forças politicas dominantes no Rio Grande do Sul, em São

O governador baiano disse que não se chegou a acôr- P.aulo, na Baía,. �m Pernambuco, em Minas, que serão con-

do e que não ha coisa alguma assentada. vidados a participar do con�lave, o�tros Estados do Nor-

Acrescentou o sr. Jurací Magalhães: t�, pala escolh�rem um candl�ato UOlCO, que será subme-

--Fala-se e estuda-se as possibilidades. Com certe- tido á aprova�ao do_ sr. getuho Va�gas. . .

a de tudo isso saíra o nome que satisfará a todos no .

Essa dehb�raçao_fOl tomada ?Iante das dificuldades
• �rasil. ' , surgIdas nas artlculaçoes que se Vinham processando.

E mais adiante:
-O que existe até agora são tecidos dos fabricantes

e não compradores...
O governador baiano explicou:
--Ha II::> mercado, varias tecidos de bôas marcas e

de bons fabricantes, apresentados para concorrencia, séria
·ehones�. Mas o pov� que é o comprndo� é a queml�������������������������������������������compete escolher... As fazendas são de bôas fabricas. A VOZ: DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Tambem a propaganda do material é grande. Mas o

comprador inteligente está procurando tecido fino, que o Proprietario e Diretor Responsaval ..JAIRO CALLJ�DO
satisfaça inteir?mente... Fique certo que o comprador Ar TOachará o que quer... » - concluiu o governador da Baía. � mi Florianopolis, Sabado 27 de Fevereiro de 1937 I NUMEHO 713

Candidato unico Os nomes que serão objéto da coordenação são os

dos srs. Armando de Sales Oliveira e José Americo.

o ambiente é o rnesrno

ruo, 26-Publica o «Correio da Manhã»:
«untem, divulgou-se, celere, na Câmara, que a can

didatura Osvaldo Aranha subia de cotação.
Entretanto, o que é evidente é que as negociações en.

trararn em tréguas».

o general Góis vôou pé1ra
POÇCJS

CURITIBA, 26-Chegou, hoje, o general Góis Mon
teiro, que partirá, amanhã, para São Paulo, de fórmas que
seja possível estar domingo em Poços de Caldas, onde se

avistara' com o presidente Getulio Vargas.

Endossando declaraçoes Notas & Fátos fala á "A 6az ta"RIO, 26-0 er. Silvio de Campos partiu de avião Candidato vêrde
para S. Paulo. "o Estado". de ôntem, publicou
r Interpelado por ocasião de seu embarque declarou que

a notícia, de que o dr. Heraclíto, vai
dentro de bréves dias. prestar juraàs «íernarches- para a solução do problema presideucial meato ao Integralísmo.

continuam, tendo que se aguardar o desenvolvimento na- Não nos interessa saber se a ca-

tural dos acontecimentos. misa vêrde, lhe irá assentar no côrps- p. t t .!. ' t ",JI ..J!
Interrogado sobre a candidatura do sr. Osvaldo Ara- bem o mal. Gôstos não se discutem. -I�esen emeo e es tl.8 as Ullanhw@ o resllilI

nha e sobre as atividades do general Flôres da Cunha, de- especialmente em matéria de modas iâíSllbelec=me�1!II.. .!.o da linL. � R�IWià.p��A�.. ��I&.... =

clarou. e de plástica. O que �ma uns é feio. fAI II III n I. I: 111 e;a <:Ii; liW � �
-

ti.� � if.l �

para outros é bonito... A fi'C fi!", S'� l1'l !li

«Endosso todas as declarações do governador do A novidade maior. amais =tran- gre CD� OS vapores apema, hlCat<q
Rio Grande. O nosso ponto de vista está na melhor

har�lchant'"
não é aque1aque o "Estado" d=o" e "An·.ba. I Dellle ..�I!l�"

mania posslvel-. nos deu. O ·'dou". está no nome do I' � D • - 'UI iiWJ

sr, Heráclito ir figurar na lista dos

S
-

d .

I candidatos íntegralístas á deputação Em virtude da remodelação -Que motivos determinaram ços vinham prestande ao comér-eparsçao e corpos. .. federal!
Pelo que apregôam os propagandis- porque acabou de passar a agen- a sua nomeação de agente nesta cio. Para tal fim e com tal in-

tas do nôvo crédo, a conquista das cia do Loyd Brasileiro nesta ca- capital? tuito, troquei idéas, em palestras
posições dentro do ..sígma". não é pital, resolvemos ouvir o seu -A uma demonstração de con- repetidas, com o presidente dd
feita por dá-cá-aquela-pálha". Para novo agente e nosso distinto con- fiança e amizade dos meus che- Associação Comercial) sr. Joséalguem subir um "furo" na escala

t
" H

.

C t I d f V'
. .

tuit FIlomeno, o qual se mestra alta-erraneo sr. ernam as e o a es, un para aqui CO'D o ln ULO " �.. -

das suas competições. é preciso que
tenha comido o pão que o diabo amas- Costa, sobre á sua gestão. preconcebido de trabalhar pelo mente interessado no assunto, por
sou... Cavalheiro afavel, recebeu-nos Loyd e pela minha terra. Ten- . serem incalculaveis os beneficios

Os cargos estão na razão diréta com a fidalguia propria de um do sido gentilmente recebido não que com as escalas semanais pa
dos serviços prestados a. Causa. Sendo verdadeiro <gentlemann», pron- só pelo Exmo. Snr. Governador ra para o norte e sul desses na-
assim. como é. para que o dr. Herá- 'f' d d d I d N R be n l vi d

.

At
,.

M d S ti ican o-se es e ogo a ar- erêu amos, como tam e n VIOS, a Virão para a nossa capi-e o sr. ace o oa re9. . . clito de "seminarista" galgue de um

salto a "cardeal". sem ter rufado no nos todos os esclarecimentos que pelas autoridades, comerciantes e tal.
tambor nem assoprado na corneta. 11 nossa reportagem porventura industriais locais, essa dernons- Ao terminar, o sr. Ernani Cas-
é porque sem dúvida altos e relevan- julgar de interesse á publicidade. tração de aprêço estimula-me nas telo da Costa, com firmeza e a-

tes serviços prestou ao "pápa" do sr, Assim, o sr. Hernani Castelo intenções que trago de bem ser- centuando as palavras, diz-nos,
Plínio Salgado. da Costa, começou: vir o Loyd e bem servir tambem já quando, na despedida, nos a-

Quars teriam sido esses serviços?
O d

.

f -"0 sr. almirante Graça os meus coestadoanos. pertava a mão:
n e e como esses servrços oram

prestados? Aranha II quem o nobre presi- -Tenciona introduzir novos - Diga pelo seu jornal, quePartu rbando a v i Iegiatu ra Embora a resposta a todos interésse, dente dr. Getulio Vargas, em serviços? -perguntámos. aqui estou disposto a continuar o

éla vale de preferencia para os ínte- bôa hora, convidou para admi- -Sim,- respondeu-nos. E, meu passado de trabalho e hon-
POÇOS DE CALDAS, 26-0 ambiente politico em gralistas da "velha-guarda". aos nistrar o Loyd Brasileiro, q\le, acrescentou: radez, pelo progresso do LoydPoços de Caldas foi bem mais animado hoje do que dias quais o dr. Heráclito irá "passar a per-

como todos sabem, se encontra- -Estou presentemente estu- em minha terra.
anteriores. Parece que do Rio e de São Paulo chegaram ��:: q�iued�����f�ra�b��o d;:aIt� va á beira da falencia, designou. dando o restabelecimento da ano

roticias qude preohcuparabm os que acompanham daqui, de
premio... me para assumir a direção da tiga linha entre Rio de Janeiro

onge, as emarc es so re a sucessão presidencial. Caso contrário tanto "plinianos" co- agencia desta capital, afim de e Portu Alegre, ('om 05 vaporesDe São Paulo veiu o sr. l uiz de Oliveira Santos, mo "milícianos" irão diser que a· ..

Ih h 11" d C I Clmpnmu- e um CUll o mora «Loman ante ape a», « oman-
funcionaria da sc<:retaria da bancada do Partido Progres- "justíça" no "sigma" não passa de

h d I d I d b I B.

t Câ F d I T' I t'd d conversa•••continuando a arraia-miúda que se armonisasse ao a sua ante A ci io» e «/\ni a !�ne-
SlS a na mara e era. ena e e raZIO, segun o apu-

a ser arraia miúda, e. como tal. a. administração superior. Não ad- volo», que tão relevant:!s serv:�
rámos, uma mensagem de revelancia do sr. Noraldino Li-

ser espesinhada, calcada e pertrí.ia mira que êsse seja o propositoma ao governador do Estado. Nesta mensagem estaria ex· por tudo quan�.o é ..doutor..... do ilustre almirante Graça Ara�
pendido o pensamento do sr. Venceslau Braz. SATURNO nha, uma vez que I) nLoydn jáO sr. Getulio Vargas, que vinha mantendo se'l habi· não é a casa se:n dono, que pa-tual sorriso, hoje só desceu á hora do jantar, apresentando Chefl'a receu ser durante longos anos.

"' uma fisionomia séria e dando a impressão de que estava
�reocupado. Teriam sido noticias trazidas pelo correio Interrompendo o nosso entre'

aéreo militar a causa da preocupação do presidente? Ou d., TrafagO vistado, perguntámos:
seriam as informações telegraficas recebidas do Rio? -O que ha sobre a oficia-

�r
A reportagem procurou colher informes sobre a cau- Pastam lização do Loyd?

/sa da mudança do estado de ânimo CO chefe da Nação, O sr. dr. Dal" Afialo, digno -O que ha, é o seguint�:
mas em todos os lados encontrou mutismo absoluto, a dir�tor regional dos Correios e Presentemente encontra-se na ca
rnais absoluta reserva. Telegrafos desigoou o oficial dl- mara Federal, o projéto enviado

O que ha, de certo, é que os politicas que estão em quela repart�ção sr. Martinho Cal- pelo nobre presidente da Repu�
Poços de Caldas mantiveram, durarlte toda a tarde e con- lado Junior pala exercer o car- blica no sentido dessa oficializa'
tinuaram durante a noite a dentro, conferencias telegrafi- go de Chetfe do 1 rafego Pos- ção, o qual já foi aprovado pela
tas qua�i ��interruptas com o Rio e com São Paulo. tal neste Esado. I comissão de finanças.

o agente do Loyd

RIO, 26 -Segundo corre nos circulas politicas, o sr.

Macedo Soares estaria disposto a abraçar a candidatura
lia sr. Osvaldo Aranha, caso não consiga reunir todas as

possibilidades a seu favor.

RIO, 26 - A «Gazeta de Noticias» diz que o sr. Ju
rací Magalhães está se despedindo para voltar á Baía sa

bendo que norte vai tomar. O jornal diz que o norte do
governador baiano é o sul, isto é, São Paulo, onde de fáto
a candidatura Armando de Sales já provocou uma separa
ção de corpos do governo federal.

Condenado
por espio·

nagern I

WASHINGTTN, 26 - o
Tribunal Federó:l condenou á
doze anos de prisão o tte.
lia Marínha John Farnsworíh,
acusado de se haver comu·

nicado com os auxiliares na

vais japonêses em Washin
gton, sobre documentos so

eretos da Marinha America
na, conspirando, tambem,com
dois comandantes da Mari
nha Japonêsa.

Degrille
preso

BRUXELAS, 26 - Du
rante um "menting" realizado
ontem em Gentes, com a

assistencia do presidente do
Conselho do Minis1ro Van
Zeeland, a poiicia prendeu
o chl2I\; do movim'.'nto re

xista sr.Leon Degrelle. Quan
do discursava o chefe do go
verno belga, o sr. Degreile
pediu a palavra para respon�
der ás declarações feitas pe
lo mistrito Van Zeeland, em
consequencia do que foi ex·
pulsos do salão onde se rea

lazava o «mecUllg» com ai
guns seus partidarios, senda
recolhido ao carcere,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Regras talgi ..
enicas para
ter saude �

alegria
Procuremos obedecer aos pre

ceitos de higiene, pala ter saude
e alegria. Os livros de higiene
devem ser de leitura obrigatoria,
não só nas escolas como nos lares.
Muitos deles são escritos de ta!
forma que os lemos com imenso

prazer e, sobretudo, com grande
aproveitamento.

Seguindo-se os preceitos de hi
giene desaparecerão as causas mais

frequentes de fraqueza e de de
sanimo que escravizam tantas viti
mas nas cidades e nos camp05.
A higiene ensina não só a

defesa contra as doenças, como

tambem as medidas para manter

o fisico e o psíquico em perfeita
forma. Nos tempos que correm ha
muita gente nervosa porque não

sabe se alimentar convenienternen
te e porque não dorme nas horas
de descanço.

Existem muitas pessôas «ner

vosas>, desanimadas, irritaveis,
neurastenicas.só porque não sabem
dividir bem o dia.

Para combater o desanimo, a

irritação, a neurastenia, nada mais
facil: regularizar a vida, deitar-se
nas horas convenientes e usar o

esplendido Tonófoslan da Casa

Bayer, obedecendo as demais re

gras estatuidas pela higiene.
Numerosas pessôas que usaram

o Tonofosfan ficaram admiradas
do bem estar que sentiram apenas
com as duas primeiras injeções
desse precioso medicamento-ab
solutamente indolor e de grande
proveito para os enfraquecidos,
sejam crianças, adultos ou velhos.

"780"
E' on úmeio de telefone da

CONSTRUTORA "ENDEeS"

Rua Tiradentes N. 52:-Procurem

Man ifestação
a urna cadela
HOCHESTER, 25-0 povo

fez uma grande manifestação de

simpatia a uma cadela, de nome

,Queenie, á qual foi oferecido ...
um banquete de honra. Duzentos

representantes da nata social desta
cidade promoveram a "homena
gem", por�ue a cadela tinha salvo
a vida a toda uma familia por
ocasião de um incendio. Depois
de ter sido servida como uma rai
nha e comido como uma... aba
dessa, Quennie teve de ouvir sem

rosnar inumeros discursos entusias

ticos, enaltecendo o seu heroismo.
A festa terminou com a colocação
de uma coleira de prata massiça
no pescoço da cadela, que nem

poc isso se mostrou mais orgulho-
5a ...

(,

de

Laguna

2

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

0- • Forst e Liane Haide.

Aguardem a che
gada do Tapajós!
• •

E' o número do telefone da
CONSTUTCRA "ENDECS"

Rua Tiradentes N· 52:-Procum

Ilrradiação de
-------1 Roma
Fumenf charutos

BUENOS AIRES, 26 -

Quando a policia pretendeu
prender o gangster Antonio
Caprioll e um companheiro,
ambos pertencente á qua
drilha de "Pibe Cabeças, na

praça do bairro Residencia,
em Belgrano, sendo dispara
dos mais de cem tiros, entre
os policiais e os pistoleros.
Numerosas pessoas que

passeiavam na praça foram
presas de panico, mas não VENDE--SE
houver feridos.
Os criminosos fugíramo Por preço de ocasião,
Presume-se que a quadri- vende-se o prédio de porta

lha esteja implicada no ra- e janela, á rua José Veiga n,

pto do pequeno Eugenio. 19. Trata-se neste diario.

morte

comutada
A outra mulher que deveria

ser eletrocutada juntamente com

Mildred é uma preta de nome

l\ linjio Mitchell, que tambem
teve sua pena comutada para
199 anos de prisão.

--------------�----------------

CINE REX, ás 8 horãs,
em última exibição-E' hora de
amar, com Edmund Lowe e AnQ

-----------.----- Sothern.

SOU8iMOS Pena

Nomeação
Foram nomeados os pro

fessores major Fernando Ma
chado Vieira, Antonieta de
Barros, guarda-livros Manoel
Costa, Sub-contador Mario
Candido da Silva, e a dati
lografa Dulce Pereira da Cos
ta, para constituirem a ban
ca examinadora do concurso

para preenchimento do car

go de 3' escriturario da Con
tadoria Geral do Estado,nas
matérias aritmética, portu
guês, escrituração mercantil,
caligrafia e datílJgrafia, na

ordem em que estão seus
nomes colocados.

AMANHA,áli 2, 7 e 8,30 ho�
ras, uma pelicula cheia de bravu
ra e audacia-DominaJor dos
mares.

"7 8 O"

SPRINOFIELD, 26 - Foi
comutada a sentença de morte

contra a senhora Bolston, vulgo
Mable Mildred, matadora de seu

marido Joseph Bolston. O go
vernador Henri Horner salvou-a
á última hora, quando já se acha
va na cadeira elétrica, sendo a

pena capital transformada em 199
anos de prisão.

Anulado trJda G trabalha A comutação causou decepção
aos que esperavam a execução
Ja Mulher branca, sendo êsse

será novamente tomado em consi- fáto virgem na historia de Ilinois.
deração e será apresentado para I

A ré não contava com a ele
a aceitação definitiva aos govêrnos meneia e falando, ôntem, á im
participantes. prensa, ela declarou que tinha a

-------------- esperança de que não fosse POIl
Bebidas Nacionais e Extrau- pada sua vida, em atenção a seu

geras só NO sexo, dizendo aos representes
OAFE' ..J AVA dos jornais que a entrevistaram:

Praça 15 de Novembro «São repugnantes essas mulhe-
Antonio Paschoill res que se escondem sob a ca-

O•
- pa de sua própria fraqueza».

• ..-mau _

auxiliou Remoça0
Foi removido o professor

RIO, 26 - Informam de Vítor Lima, da direção da
LONDRES, 26-A Russia Saquarema, Estado do Rio, Escola Normal Primária do

soviética renunciou a participar no que o coletor federal Alcides Instituto de Educação para a

contróle naval da Espanha, con- Silva, um seu irmão e auxi- direção da Escola Normal
forme declarou hoje o delegado liado por um irmão da víti- Primária anexa ao Grupo
soviético perante a comissão de ma, assassinaram o negocl- Escolar Lauro Müller, desta
não intervenção. O representante ante Antonio Pedro Ivo, ICapital.
de Portugal renunciou então tam-

bem a participar do contióle na- �����������������������

val, sob a condição que outras Dr. Ivo d'Aquinapotencias não reclamem novamente

a participação. Esta declaração
põe fim, segundo os meios bem
informados ao plano de contróle
naval das seis potencias. O plano �'''iiiii-iiiii·iiiiiiiiiiI·-�'iiiiiiiiiii-'iiiiíiiiiiii'iiiiiiiiiiii-iiiiiiiiíiiiiiii;;;;;;;;íiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii;;
das quatro potencias provavelmente
GOO•••----------••••----------•••••••
� -
� '<Mi'

! C r e d í toM u t u o P r e d ia I I
• •
� '.

Fracassou o plano de

c o 11 t r ó I e

LONDRES, 26-A Russia
e Portugal renunciaram li partici
par do contróle naval da Espa
nha.

PRINCIPE DE GALLES

Policia e

gangster.

AMANHA, ás 5, 7 e 8,30
horas, um filme emocionante, com

Gary Grant,Joan Bennett e L10yd
Nolan-Olhos castanhos.

CINE ODEON, o lider, foca.
liza, ás 5 e 7,45 horns,Pilherias
da vida, com Joe E. Brown,
Ann Dvorak,Patricia Ellis e Wil.
liam Gargan.
AMANHA, ás 6,30 e 8,30

horas, O segredo da criada
com Warren Hull, Margaret Lin:
dsay, Anita Louise e Ruth Do
nelly.

LONDRES, 26-A Russia
renunciou ao direito de participar
do contróle naval da Espanha,
tendo o sr. Marky, embaixador
soviético, entregado, hoje, ao Lord
Plymouth, a nuta colocando a zona

da Biscaia, que tinha sido entre

gue ao controle da esquadra russa,
ao dispôr das esquadras britânica
ou Irancêsa.

Pelrolina

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

.
,

seguinte:
Anúncio em italiano, espa-

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

ra li rica do Teatro Real da O'pe
ra de RO'Da.

Respostas aos radio-ouvintes.
-

Concerto de piano.
Noticiario em espanhól e por

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

Adovgado
Florianopol is

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

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

o Tonico capilar por excelencla l
Destina-se a rnantêr uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos I
Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

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

Minancara

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Fetmacies, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA."·· Joínviíle

Brasilei.ro
SUL

no ANIBAL BENEVOLO sairá no pr<l-
ximo dia 7 para: (

Rio Grande
Pelotas
Porlo Alegre

ASPTE. NASCIMENTO sairá
proximo dia 3 para:

-Cte. Alcídío- e -Aspte. Nascímentos ,

Agente
H. C. DA COSTA

navios «AnibaI Benevolo-, «C te. Capela»,

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

-a [oia de entrada é accessivel a todos-2$OUO

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

: Apressa i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •

I CREDITO iVl'UTUO PF�EDIA'L :
• •
•••O.it------•••------••••••••�������������

Companhia õe Hou, Llovõ
�--------------------------------------------------------------------------------------------------

L-INHA RECIFE .... PORTO AL-EGRE
N o FI T E

CTE. ALCIDIO sairá no proximo ASPTE. NASCIMENTO sairá no

dia l: para: proximo dia. 5 para:
Paranaguá . .-,. Santos -.- Rio de Ja- ltajai -- São Francisco - Santos - São
neiro � Vitoria - Caravelas- I1héus- 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 I 5 de Novembro n. 1. - l: andar

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

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I�,Blur"enMa�u - ..Joinville - São Francisco .. Laguna - _a"g��'l .11

ostruario permanente ert'.3 Cruzeiro do Sul �
Seoção (:te Secção de Secçiio de �

FAZEND AS: ,SFazendas naclonaes e extrange'ras .,lara terno. FERRAGENS: MACHINAS;

I,·e.Morlns e Algodões Machinas de beneticiar madeira
'

,

Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machínas para officinas rnéchanícas

:(J,.�"..
,

Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíros
,

Roupas feitas e janellas, tinta,� Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. f:�
Lnha para coser e sergir Porões e Camas I oromoveis, Motores de esplosão, IVlotoms ,;,
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:tafhe- electricos . •

Jabtmetes e Perlpmarlas res Material em geral para rransmíssr.es: L(\ I

. \lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
c."'rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
TOftlhas e guarda-napos Arame de ferro - téIas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO F eças, acces-

�atos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico .

Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G(\ODYER �

I
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Mqíerial electrico em geral �

Er'Y""apreza Nacional de l'Jav,e�a9âo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/tarja' _. Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �i�AVÂVAVâVg���������tt����"'V�V�V��'

Car
Metrlz: FL..O

Filiaes em:

--------�CI-----------

fftentce bem!
•
•
•

Agencia Moderna de Pu- ..

blicações, com séde em São Paulo;
fi

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 •

Form ídave tS lorlelol proprlol, Ires vezol
por lemana, Iodas a. segun
das, 'ler,s. a lexlal-Ielra.,

Extração com globol de crislai.

A i .. 1áÀ. i I �()� dsu. d
_ honeslldade, pOil, OI ser

lelti3 ilo preabncladol pelo povo.
...:.. --. .- ..------- ,---- -�--

o
A�enlesr Sub-Agentes e Reguladorel de Avarlaslem �Iodo. os Elladol Ido 8ralll, no Uruguai e RIS prlnclpaís praças e&trangelrS8.

Agentes em Ftorianopol is:

Campos Lobo & Cía.
,
, Rua

-t
Q
,
,
" ••

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFltO ALLIA!vÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes em Blumenau e Lages

e c I.

•

.

IANOPOLaI

iii i

RLld Trajano, n· 1 sobrado

Telcphone n' 1548 1
I, Dr. Renato=

� ==Barbosa==
..��••W... ---� Ta -�.z;e:.:""";;""-1" �7 ;�--�.d.��.m?�. ADVOGADO

�•••G�.... • .e.....o�O Rua Trajano, 2 (sob.)
..' e \

Fone 1325-Ater.de cha-

I; Companhia "Aliança da Bahia":
'mado. por" o interior.

• I .�-I:; FUNDADA EM 1870 I Dr. Aderbal R.

f'� • da Silva

: Seguros Ter estres e Maritimos : RuaC����:��a� 10 (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil I �l.Fones 1631 �

1290_1" CAPITAL RALIZADO 9.000:001}$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADE,S IMOVEIS .

14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS EM� 19351:2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

I) Dlrelor da Maternidade
e Medico do Hospital

I (Curso de especializaçâo em

,f� molestias de senhoras)�'Y
• Atende na Maternidade
ii até ás 8 112 da manhã
• e á tarde - Consultorio.
G ANITA GARIBALDI, 49

••�.S_-_�,-.----,••"•••••G -------

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

tór io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phoi.e- 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Advogado

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Indica: DrArtur Pereira

e Oliveira
Clllilca médica de erfan·

ças e adultos

LABOflATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

1 Dr. Ricardo 1
Gottsmer1n

Dr. Mig�.Jel
Boabaid

CLINICA GERAL

Ex·chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P..Jcessoi'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em:-clrurgla

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

R�ú<.!ênci�: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

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

.

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26 Vias Urinarias-Hemorroides

Consultas:TELEF. 1.131
das 13 ás 16 horas

Deseja concertar o
'Pela manhã:

com hora marcada
seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 elelone, 1595
Miguelinho, que será plena-

'
__ o

mente satisfeito.

C:;iARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUi
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - Côre8 firmeI:)
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 esn anjeiros)

0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agrícolas e dins)
=-molnhos de fubá, ;:v

_ . IS, businas
para carroças, chap, ;"l';'; 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1.) '
..0

REPRESENTANTE ExC:"'USIVO EM FLORIAl �iS
Arnaldo Marar,hão
RUA JOÃO PINTO -ANDAR N_ 5 TERERO

LO.JAS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.

• __ o_

I
, Dr.
I

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

:11
Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baía.

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíana.jkes-
21 ' taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

E N I:) E C S II j;;;;;;;MiiiiA_FR_À_'-iiiãiiiliií�'_"iIiij-iiiiiiii'iiii-iiiiiiiiiiiiiii�;_?i.iiij;{;"iiiiiiiiT:-iiíil'iiõiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;õiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� i. �:�a P����)��as!Ot!���:)éa�h�\��f�j: s���t��g��::�
•

· •••Go.eD••�a.o••e.eo••
•

! Dentes alvos i
• e
• G

I come a neve I
• •
• •

: Halito agradavel =
· ' .

'I 50 com :
• •
o I)

! Subiol !
: .

-

=
• •
• •
" .
o •
" .
� e

���B�a�r-�M�-·i�-r-·a�-·.��-��·��r�·
..�.--�-�.

: a vossa I:
• eDE WILLY !KATZWINKEL
G •

Frios, docês, conservas e todo o gênerojdebe-.

PASTA.bidas nacionais e estranjeiras..
.

G

;;iIii;__iiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiieiiiiiiint.roiiiiiliiiiiiiiideiiiiiiiiiiiatliiil�aBii:_iiiiiiiiã.Oiiiiiiiiiii.__ .Piiii�tiiiiii.r�iiiiiiimiiiiiiieiiiin_t€_f_a_miiiiiiiliiiiiõiaiiiiiir'�iiiiiiiiiiiiiii� : :
• •
· ..
•••••eGoe�.o�••��.e.I•••

Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Cervejas! Cervejas! CHARUTOS?

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave)
1 casa de 5:000$000 43$750
1 }) }) 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » »12:000$000 1 05$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 1 ,1. quali
dade assim como todo o material empregado será de 1 a.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista, desde que, si contráto esteja em dia com os 'pag�
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e h,scah
zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes ti: 52 ou pelo tele]o-

I
ne num. 780.

--Não temos corretor de pra�a, atenderemos diréta-

mente no escritório.

ficmchas da Pele ,- FendQS
uor dasAxilas

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

-

--

Espel hos
-

Só os fabricados em joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

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

.. - - -

·

IIndo a JOINVILLE

Hospe- H t I Centralde-se no' O e
COSINHA DE Ia. ORDEM sob a orientação

do propríetario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Tauna, n. 185 FONE. 684

... - ...

Casa de üíve.sões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

<," ,iK

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GALEiA-FloriaIlOpoHs 21-2-1937

I
VENOE--SEno logar denominado vila

Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

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

FORD
barata 1930 ótima vende

se á dinheiro.
lníormsções na portaria do

Hotel Gloria,

Banco de Crédito
Popu lar e Agrl
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:

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisof'reviofi'j. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Clrurglão
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-

tias da Boca.
CONSUL7ORlO:

Cf?ua Trajano n: /7
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Instituto Nacional
Previdencia

de

I

Deseja construir ,r-', e.e••G�eG.G.OG5.t)••G.e
Falta-lhe porém [capttal ? A Companhia Editora Nacional I

Procure fechar um contrato e LANÇARA' NUM VOLUME DA •
com a ENDECS que fínan- • Serie Braslliana •
ciará sua construção para • •
pagamentos módicos cada � Santa Catarina e
mês, concorrendo ainda aos � G
sorteios. • A C A C •
Procure Sergio Araújo: � onqulsta v olonlsação e

provisoriamente R. Frei Caneca 74 • A Evol ução G
• TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA e
o o
r.S% Um livro de Osvaldo R. Cabral �

ALLlGA-SE o andar ter- :: �

j 1" � �reo a rua rajano n.
� POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias •15 com compartimento para ���,�_�-'"Íilil.b�!�Mlt�r>!������������(���

escritório. Tratar no Banco ��w��u.w������""�������u��w

Agrícola.

-I
Em Joinville I
Faça seu ponto no

Café do Manéco-,.opti
mo café-bebidas nado·

mws e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho·

tel Palacio.

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

funcionarios públicos federais, que segundo estabelece o.,.arto.
17 do Dec», 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 peculio, nos termos do I1rtO. 12
do mesmo decreto que abaixo se transcreve:

Arto. 12-A inscrição obrigatoria, observado
o disposto do artO• 30. será feita para um

peculio correspondente á seguinte tabela:
Vencimentos anuais Peculio que

de mais de corresponde
2:000$000 até 3:600$000 5:000$000
3:600$000 » 6:000$000 10:000$000
6:000$000 » 1 0:00$0000 15:000$000

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

. 30:000$000
Üutrosirn. cientifico que fica estabelecido o prazo

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

enquadrarem dentro do citado decreto.
Findo esse pr azo 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.

II! Instituto Nacional de Previdencia em Santa Catari
na, aos 1 J de Fevereiro de t 937.

5

•

ranzinzas

A Gazeta Cassado c
Desportiva mandato de

Redator:Acloll de Vaaconcelotf um IIrei� Ita

RIO, 26 - Felegrama proce
dente de Bel() Horizonte, aqui
recebido, informa que a Câmara
lv1unicipal de Muzambinho cas

sou o mandato do prefeito Janua
rio Magalhães, porque este se

aliou aos inimigos do falecido de

putado Licurgo Leite.

PermeneCSn
rá 8in POÇOS
(,18 Caldas

RIO,26 -Anuncia-se a' úl
tima hera que o presidente Getu·
lio Vargas, não regressará no

próximo domingo, pretendendo
prolongar sua estadia em Poços
de Caldas por mais uma �e-

(a.) Mt\RIO LACOMBE'
Escriturário

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

Existem pessôas ranzinzas, en

tre outros, pelos seguintes motivos:
porque não dormem bem á noite:
porque são importunadas a todo
nstante; porque não se alimentam
convenientemente.
Ha uma espécie de ranzinzice

muito frequente, que se pode di-
Amanhã. com inicio ás 8 ho-

zer de origem toxica, gastro-in-
testinal. ras, realizar-se-á' a regata interna

promovida pela diretoria do gloNão e exagero afirmar que o rioso Clube de Regatas Aldo Luz,homem revela, por suas atitude s
entre os seus associados.

a maneira pela qual se processa Constará essa competição, além
!t sua digestão. dos pareos em embarcações de

Quando digere bem, apresen- classe, de uma interessante provata-se, via de regra, senhor de si, de canôas comuns, para o que jácalmo, refletido e bem disposto.
se inscreveram concorrentes das

Já quando digere mal não d· d d ilh
d b d·

'
iversas zonas e pesca a 1 a e

orme em e noite, torna-se d ti t
d di

<

di I h
o con inen e.

urante o Ia m isposto, ma u .

\ A ' éli ti
.

morado, irritavel e sem tenacida- P?S o

Pt
r

tiO dnau tcod maugu-

I
rar-se-a o re ra o o sau 050 con-

de para os trabalhos que requerem l
A R I S' I id d. . erraneo au imone, so em a e mana.

pacrencia e perseverança. ,.

d
Af d

. .

'd· I que
sera continua a com a entre-

,_

im e

cdornglr as

mads Iges- za de troféus aos remadores bran-
toes, rccornen a-se comer evagar,

v

d CAFE' BOM SOo NO
.

b I' h I' co e encarna o.

mastigar em os a imentos, ter 0- ..JAVA

I
IaS ce�tas para as refei�õe�. . ! PROGRAMA DAS Praça 15 de Novembro

MUltas vezes os individues \
Õ Antonio Paschoal-

ranzinzas, que sofrem das vias! COMPETIÇ ES: --�- � -- --�_.�_._.- o __ • __ r

gastro - intestinais, so melhoram! I: pareo I b t H r
5' pareo, Homenagem ao sr.

di
. t., c asse a er a, .on.a

f
. . .

com tetas ngorosas e com 'o uso L' N' t' d St ...

tari I
Pre eito MUnicipal em saudade

dos comprimidos de Eldoformio 210gaOO
au

Itca
e

dal'h \..adarlOa-t- ao inicio do r�mo bar;iga.verde--
d C B

. me ros, me a as e pra a '

a asa ayer, que protegem a d d 1.000 metros, medalhas de pra-. .

I
. .. oura a.

dI'mucosa intestina e evitam as irn- ta ourada ao
. lugar e de prata

tações, respoosaveis pela irritação 2' pareo, Principiantes, Ho- ao 2, lugar.
elo sistema nervoso. menagem ao dr. Osvaldo Bulcão Esta prova. que constitúe um

Viana-l.OOO metros, medalhas fáto inédito em Florianopolis, será
de prata. disputada entre canôas de pesca

a remos de pá (máximo 4 remos),
por remadores extranhos ao Clube
e na maior parte profissionais.

RIO, 26 - O Botafogo, ao

que parece, estít' no firme propo
sito, de ainda este, ano, no mês
de maIO, empreender lima via
gem ao ve'ho mundo, ende dis
putara' o «Tomeio da Exporta

t__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':; ção a se realizar em Paris.

Pessôas·

CLUBE DE REGATAS
ALDO LUZ

FUTEBO'L

EXCURSÃO DESPORTIVA

Na madrugada de amanhã.par
tirá desta Capital com destino a

Brusque, onde levará a efeito uma

competição desportiva com os lo
cais, uma embaixada do Figuei
reose F. C., presidida pelo. des
portista Armando Santana.

"RIO, 26-PlOcedente de Be
lo Horizonte, chegou, hoje, o

Atlante, que disputará com o Vas
co da Gama, domingo proximo.

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

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

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

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalho

pela
ERNESTO VAHL

garantido
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

REMO

o reajusta
mento das 3' pareo, Novíssimos, Home

nagem ao dr. Aderbal Ramos da
Silva-l.OOO �metros, medalhas
de prata.

I �lRIO, 26 -Pelo «Pan Ame

I rican» deixou, ôntem,· esta capi
�al, ,a embaixada da C. B. D.
que nos vai representar no certa
me sul-americano.

Como chefe da embaixada irá
o se. Decio Amaral, que incor
porà a turma em Santos.

A representação cebedence é
esta:- Moças: Piedade Coutinho,
Isa Silva, Mé.ria Ines Rinalde,
Edm�a Silva e Renata Roenier
(do Rio Grande do Sul.)

Homens-v- Alvaro Totó, José
Gaspar da Rocha, José Godo:
T avsres, Decio Amaral Filho.
Alberto Csbaleiro, Aldo Rosa �
!\.demar Queiroz.

RIO, 26 -Um vespertino ou

viu o sr. JOão Alberto, antes de
embarcar, tendo s. s. declarado
que o presidente da Republ;ca
aprovára sp.u memorial sôbre a

oficialiLação dos esportes, encar

regando-o de elaborar uma lei
que regerá os depostos nacionais.
Cinco dias após seu [egresso,
apresent:::Li o projéto á Câmara e

cinco dias mais tarde estarão da
dos os primé:IOs passos rara a es

perada ofiícialização.

• :r

CIVIS
RIO, 26 - A Comissão

de Estatutos idos Funciona
rias Públicos aprovou unani
memente o parecer do sr.

Paulo Martins. contrario ao

véto de reajustamento dos
civís.

·'-''''$m
4' pareo, classe aber�::-�'Ho

menagem Alvaro Acioli de Vas
concelos-l.OOO metros.medalhas
de prata.

,

PARE!
,

� OUEO� DE SEUS C�BELOS
US�NDO

PETROllNO MINQNCORn
[mm,U;1Qíl;l;IUij;,mãliUIlf9I

INF�L1VEL N� C�SP�

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro_ de diversões famÍ

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsp1endido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo·

dernissimas.

liares.

RUA TRAJANO, ··1 O-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLIS, 27 de Fevereiro de 1937==

Atacado pela
fé!""a

DENTRO DA JAULA

O
- JOINVILE, 27-Na função Amanhã a Banda de MusicaRIO, 25 - "O jcmal," do' A "C'

,

, • A _

de ante-õntem a noite, no irco da Fôrça Publica, realiza, ás 19RIo, publicou, ontem, declarações 9 Irmãos entre os números do h J d' OI'
,

Lembras-te quando, no Rio, Ih f d ',o oras, retreta no ar im rveira
, que e ez, pouco antes o seu

programa da noite, figurava a B 'I b d dsoube que tinhara acabado os embarque, o general Flôres da ibi _ di" f
.

e o, o e ecen o o programa
bondes aqui? C h,

eXI ,Iça0 e, uma eoa a ncana abaixo:
F'" d AI

'
un a.

na Jaula, cUJO domador é o des-
iquei encanta a: e es serram «Inquerido sôbre se acreditava id C

.
- M f' Ab

'

id d -
' temi Q apitão usta a. o ser

su sntui os por con uçoes mais
qUI! no seu regresso do Sul se d 'I

.

dei f'd
.

áoid f arma a a jau a no pica erro, OI
mo emas, mais r pi as e con ar- ultimariam os entendimentos aba-]: d id f'.

J" I' d
' mtro UZI a a era, que se encon-

taveis, a via rea iza o o meu SO°
nau a cabeca e objetou: f' O _I dh, di' do turi

:r • trava unosa. {lama ar ao en-
n o, o esenvo vimento o tunsmo -Qual nada V acha possi- 'I - é' dIlh

" Irar na jau a, nao cons guIO o
na

_

a.

industri
vel somarem-se quantidades hete- dominar a féra foi atacado fe-Nao temos 10 ustna nem co- "\ C t" -

'

. . , b I rogeneas r orno es a a stluação, rozmente, recebendo profundo íc-
mercio, mas mumeras e ezas na- é coisa para ir muito longe' di

,
-

,

d d
.

'Ih di
. nmento na perna ireita, e, nao

turais, ver a erras maraVI as Ig- Referindo-se aos nomes em fó- f
'

- dd 'P -

-

osse a intervenção e outros au·
nas e serem Vistas, arque nao

co o governador gaúcho tem pa- '1' d h' I A

itari ?' XI lares a compan Ia, a' eoa
as aprovei anarnos

.
lavras para o sr, Armando de teria estraçalhado o domador.Todas que sabem apreciar a Sales Oliveira assinalado que o I d' C' M, '

d
' me iatamente, o apitão us-

natureza tenam pressa em VIr a - atual presidente do Partido Cons- f' f
'

id I d D idI d
,,'

d
' , I

'

d I' b ta a OI SOCOrri o pe o r. aVI
A's 14.25 insta ou-se a sessão, sen o mrcia os os rmra- a aqui on e o cima tam em titucionalista é um nome que con- d OI" d

t b II h d ide t dete inado a apresen nos aiuda ' . ,

R'
e iverra, qUI! proce eu os

ra _a lOS e aven o o pres en e rm úla -, J .' .
ta com muitas srmpatias no lO curativos de emergencia,taçao do acusado. I Ja havia mesmo quem estivesse Grande do Sul dentro e lóra de

A audiencia foi assistida por mais de duzentas se interessando: tinhamos um bal-
seu partido; que o sr. José Ame-

pessôas.
r _ A

neano em Canavieiras, a inegua- rico é um homem digno de exer-

LlIIS Carlos Prestes chegou com as maos n?s _?ol- lavei praia de banhos.
cer a alta investidura; e que o

sos, calçan�o tamancos, de calças brancas, paleta cinza As estradas estavam relativa-
sr. Osvaldo Aranha tem agido

e sem col�n,nho. mente cuidadas. nas demarches com elegancia ementas.
O jU,lZ mando li O acus�do sent�r.se, tendo Preso Já là se foram mais de dois desprendimento.Entretanto, muitas Essas as impressões que leva

tes respondido cortezrnetne: «Estou muito bem.» anos e, ..mudei de opinião. são as divergencias em relação a de uma semana de atividade poli-
Inquerido pelo juiz se sabia porque comparecia ao Tenho saudades do nosso bon- , •uns e a outros. tica nesta capitx .» sempre igual I wtribunal, {)restes respondeu: dinho e lastimo que �nham aca- ������������I����������������������
«Não sei do que se trata, Estou completamente bado com êle: não me mudei para

segredado da humanidade, ha um ano, Preciso conhecer o centro da cidade e os onibus,
do ._que me acusam.» mesmo os de bôas molas, sacodem

O promotor passou a explicar a Luís Carlos Pres- mais que o nosso bonde de rodas
tes os motivos de sua presença, acusado de desertor. quadradas ...

Após essa explicação, Prestes esclarece que está Sinceramente a

afastado da vida militar, desde 1924, ignorando, assirr., ISABEL
as reformas introduzidas nas leis militares,

A certa altura diz: «Para poder dicidir é necessa
rio que este conselho me forneça os recursos necessarios, ReligiãD
pois ignoro a legislação militar atual. Desejo saber com
que elementos posso contar, porque estou disposto a me FESTIVIDADE DE N,S.
defender, desde que não me conservem como uma féra OS p S S
encarcerada, numa incomunicabilidade vexatoria.

D A SO

Dada a palavra ao auditor, êsse acha que o pe
dido do acusado deve ser deferido, para a dignidade da
Justiça.

--A
E E

BILHETE 'Na hora do
embaraue ...

Retretada
FORÇA PUBLICA

I AguarderJ1 a che- 'II
__

gada do Tapajós!!
Realiza-se, amanhã, na resí

dencia da familia da noiva á rua

Padre Roma, 49, civil e religio- G ra nde
samente, o enlace matrimonial da e sca nd a Io
graciosa e gentil senhorinha Anas-

, ,

tacía N. Spirides, filha do sr, PARIS, 26 - Verifícou 'se,
Nicolau Spirides, c.om o estimad.o I o,n,

tem, na Camara um con-
o memno Gilberto Pinto de f t t de abastado comerciante desta Cio 11 O com roca e rnurros.en- IOliveira: dade sr. Apostolo Pascoal. tre os deput,actos comunistas
a senhorina lsolina Segui; No áto civil servirão de para- �,o sr, _Helel Nest, durante a
a senhorinha Marilia Schutel; ninfos por parte da noiva o sr. dlS,cus,sao do problema da
a exma. sra. d. Sibila Gla- I dConstantino Spirid€s e senhorinha rnmona germamca, quan O

vam.
Despiria Spirides, e pelo noivo os O deputado Nest se eníure-

Sta. Zenita Carnpêlo srs. Antonio Paschoal Apostolo, ceu contra os d�putados da

João Athanasio e d. Cristina esquerda, repetindo as acu-

Festeja hoje, o seu aniversario Athanasio. sações contra a adrntnistra-
natalicio a graciosa senhorinha Servirão de padrinhos no relj- ção da Theca, publicadas
Zenita Campêlo, filha diléta do gioso o sr. Antonio Paschoal num seu livro. quando se en

nosso estimado conterrílneo sr. Apostolo e senhorinha Despina contrava banidQ na Alema-
Celso Campêlo, alto funcionario Spirides. nha.
dos Correios e Telegrafos. EM CASA DE FA�ILIA

Os comunistas exclama-
vam:

rHE6Am UN5 alugam�se quartos com ou «Gangster fascista I»
Está em Florianopolis o sr,

sem pensão p'a colegiais e Helei enraivecido invadiu
Luiz de Araujo Ro�líudo, oficial moços solteiros. a bancada dos comunistas,
administrativo de 1 a, classe da Informações neste diario. expulsando dois dêles do re-

Delegacia de Curitíba, recente- Filmem charutos cinto a socos.

me�e oom�do inspclm da C� «PRINCIPE DE G�A�L�L�E�S�"���A�s�e�ss�ã�O�f�o�i�S�u�s�p�e�n�sa�.����i·�·������������������������������-. --

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Welzel & Cia. •• Joinvile

(MARCA REGISTRADA)
reconlenda ..�e tanto para roupa fina como para rOUpa comum................................_ ..

ente deJulga Prezada
amigaPrestes

Apresentou-se COr=1 as

mãos nos bêlsos, calçan,,,
do tamanco e e sem

colarinho
RIO, 26 - No quartel da Policia Especial reuniu

se, hoje, o �onselho de Justiça que julgará o sr, Luís
Carlos Prestes,

O Conselho estava constituido pelos coroneis Fa
ria Junior, presidente, Flavio A. do Nascimento, Oto Feio
da Silveira, major Bueno Goutart e juiz Darcí Roquete
Vaz.

ffltZEm AN05 H01E

ENLACE5

Apostolo-Spirides

Realiza�se, heje e amanhã, a

tradiclonal festividade de Nosso
Senhor dos Passos, na visinha ci
dade de S. José.
A's 21 horas de hoje, haver à

trasladação da venerada imagem
da sua Capela para a Matriz, de
onde sairà em procissão às I 7
horas de amanhã.

letorias Federais deste Estado.nHIUER5.]RI05

Sra. Acaclo Moreira

Passa hoje, a data amversana

natalicia da exma. sra. d. Epo
nina Moreira, virtuosa esposa do
sr. major Acacio Moreira, depu
tado á Assembléia Legislativa do
Estado.

PRIMEIRA PARTE

Aristocrata Marcha por A.
Souza. Mefii'tofele Fantasia por
A. Beire. Cavatina Costa Diva
Neli Opera Norma por B. Bellí
oi, Lohengrim Fantasia por R.
Wagner.

SEGUNDA PARTE

Fosca Duetino e Romansa por
A.C. Gomes. O Apaixonado
Valsa por Catarioa Lima Araú
jo. A princeza das Czardas Gran

----------- dioso Pot-Pourri por E. Kalmam.

D ' d f ld d daí Sargento Praxedes Cunha Do ..

ai "as, 1 ICU a es, e o brado por Oscar Vieira.
pouco otimismo com que encara,
nesta altura, o rumo dos entendi-

Bebam só

Oascatinha

Arnaldo Maranhão
Rua ..João Pinto n. 6, terreo

OAIXA PÓSTAL N· 45
( PHONE 1346

TELE
( GRAMMA "Algodão"

FLORIAN.QPOLIS
SUB ..AGENTE EM JOINVILLE:

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

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag�ns:
Tecidos GROSSOS. MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA. RIO
DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

arroz, assucar, [arinha,Sacaria de aniagem e de algodão, para café,
----.------------------.------

[ecula, herva-mate, etc., de PERNAMBUCO.
Couros e sólas de todos os typos e para todos os fins, da BAHrA.

Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens e malharias, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

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

Atoalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA
INDUSTRIAL GARCIA. de BLUMENAU.

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

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).
Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor

tadoras, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAHYBA, PER

N/\MB'JCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.
CimtOs de tricot, de BRUSQUE.

Madeiras aparelhadas, de RIO DO SUL
-------------------------------

Cimento belga, (vara importação) Vidros belgas, (para importação)
--------------------------------------__ ,,---------------------

Compra aos melhores preços:
TACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para as tecelagens

Residuos de toda a especie, de FIAÇOES, TECELAGENS e MALHARIAS

S�BÃ��!RCtA,
[spECrAlIOAD�,�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




