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declarou aos jornalistas que na sucessão
pr·esidencial teremos, talvez, dois candidat.os
apenas. Sente-se que todos condenam qualquer gólpe revolu- res assediado pela reportagem que insistia em �ncolltrar

cionario no atual momento que atravessa o país. Por isso motivo politico em sua viagem inesperada ao RIo: E ,ele
1 A h da I d d d mesmo corria depois como noticia de desafogo que o go- limitava-se a responder, COfll seu bom humor discreto:RIO --' nova c ega a mespera a o governa arI, "

- '.. •
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. di á . ta I)',' .

V 1 d iu d t vemo federal resolvera a situação grave que se Ia criando «MOVimento e coar enaçao». I esponr Ia pCI gunta lide Minas sr, Benedito a a ares vetu esper ar um pou- , . , . '"

'

S d d" ,C! _

los nolitl
' ,.'

- t reouisítando para o Exército aquele material bélico. E via· reporter. « e sou um os COIl enaltOS , ...
»

co de agitação nos meios po I ICO�, no pnrnerro monJen o. •

..
. ,

Entretanto, logo depois. verificava-se que aquele prurido se a ch�mada u��ente do general Ne�to� Cavalcanti, afl�
de inquietação lião tinha fundamento. E' que não tardou de seguir par.� '- a,? Paulo,. con:o um indice de que o go

._-. em se apurar que o motivo real da vinda brusca do go-
vemo da União nao se deixaria surpreender.

vernador mineiro se definia em uma situação particular.
Como da vez anterior, o sr. Benedito Valadares decidiu
sua viagem bruscamente, em face de informação sobre o

c:i.tado de saúde de seu sogro, .que reside nesta capital.

A partida do sr. Aranh:3

Assediado pel8 reportagem RlO, l-O sr. Osvaldo Aranha pretende partir para
RIO, l-Ao desembarcar foi o sr. Benedito Valado: .. Washington pelo «Clipper» do proximo dia 8.

AZEPalestr'a corn O chefe
governo

do

RlO, 1 - Em conversa com os jornalistas em Poços
de Ca 'das, o sr. Getulio Vargas, instado pelas perguntas,
fa'ou longamente sobre politica, mas em tése. Negou que
se estivésse fazendo qualquer trabalho de coordenação
rara a sucessão presidencial, em Poços de Caldas.

Aleuern fOI mulou nova pergunta, indiscreta:
--V, exa. não acha simpatico o sr. Macedo Soares, ANO

em cuja candidatura tanto se tem falado?
-Muito simpatico - respondeu o presidente. Tão C omboiados Fa I-IU O Integra 11111smosimpático como qualquer dos outros apontados como can-

.dídatos.
E d

.

Sobre a vinda do sr. Lima Cavalcanti ao Rio, disse PARlS, 1 -

rn vista as

O sr. Getulio Vargas não saber se o governador pernam- acontecimentos da Espanhrl, os ::-.::
..

-_-_-_.y_"�_.,._.,.-._.,_r.r._.''-_'
...

_��
-

__-_- _

bucano vem tratar de politica; acredita que vem a passeio. barcos de pesca franceses) que

a convite do governador Valadares. vão habitual�ente ás, costas, de E mEm seguida, o presidente da R.epublica louva os pro- Pu�tugal, serao combOJad.o� ate o

cessas eleitorais inaugurados no país com a Revolução limite das aguas territoriais por-

de 1930. tugllêsas.
"." ,

G;-E' o que te�os feito �e melhor, até agora-diss�, Voltal�á Em palestra, assim fJ declara a �,. a.O pats tem-se mamfestado. Itvreillente, nas urras, dep�s. ta" o sr Artur Mueller, prestigiosada Revolução. Na República �elh.a t,tn,ha,mos a apuraçao I breva ,ze .

politica; hoje, te�os a apu,rasao _Judlclar,la, por tn!erme- chefe do Partido RepublicSino naque-���n�:s!ustlça Eleitoral, sem mjunçocs ou interíerencias es
PORTO

A

ALEGRE, 1 -- le rica municipioSolicitado por outra pergunta, respondeu o sr. Getulio I'
O genef/:.1 Flores ,da Cunha, ao

Vargas que não acredita que a apuração da eleição presi- che�ar � esta capital, ele regres-
Ha dias que está em Floria- precisamente no fáto

.

de que, se Ora o jornal «A Ofensiva», emdencial dure mais de quatro meses. As ultimas eleições ;0 ,cO RIO., recebeu logo, em pa-
nopolis o sr. Artur Mueller, dire- assim tivesse acontecido, ha mais um dos seus números, deu como

Para a Câmara dos Deputados exigiam muito tempo para acro, vanos proceres, com 05

d C
'

d P tempo tambem a desilusão teria enviada peja chelía municical ded
"

.

c nf renci u algum tempo ter 0« orreio o ovo», que ,a apuração porque estavamos em íáse e expener.cra e quais o tO,!
bli J'

.

d J uá para a chelía nacional a'.
did t N l'

-

idenci I dando conta do que soubera nos se pu ica em aragua. vm o... arag a ,

, porque eram muitos os can 1 a os. a e elçao presl encla, ,

I"
, , , Cavalheiro distinto jomalista _ Mas como?!-interrogámos. ridicula importancia de 168$000.t I do! did t meios po inces com que estivéra I'

d-1
teremos a vez 01S can I a os.

,. J e político de grande prestigio -Muito simplesmente. Porque correspon tente á arrecadação re-Corno os reporteres insistissem nas suas perguntas, em contrato nessa caplta., .

h f d P 'd' d
'

I' I' '" dO d d 'I como antige c e e o ar tI o a a ministração municipa mte- ativá a seis meses e a e .......
'

I' V : d I zovema or evera vo tar a ...

apertando O cerco, o sr. Cetu 10 argas somu e esc u -

,5) d R bi d d Republicano aH é ele presente- gralista em Jaraguá redundou no 600$000, correspondente a igualcapita a epu ica entro e ,.

d f J' 'I Spou-se:
. , . mente a alma das oposições co- maior fracasso que Deus fez re- perio o, re erente a omvi e. en-

- Vocês querem é identificar o hom�m .. '. ,

nma semana.

ligadas no municipio onde exer- cá sôbre este mundo... Jo do domino de qualquer dosTerminando sua pal��t'a com os jo:naltstas, já n� Eleições no cea sua atividade. A baixa dos impóstos, com seus adéptos qual o numero total
porta do hotel, o sr. Getulio Vargas, referindo-se á elei-

Registrar suas impressões, em- que os pregoeiros da idéia tapea- de alistados no seu municipio e
ção do presidente da Republica, mostrou-se íavoravel á Ch IIe bera em ligeira palestra. pare- ram o pôvo, registrou-se por um com quanto cada um contribue
eleição preliminar de uma Convenção Nacional, com repre-

ceu-nos de interêsse, no momento aumento que representa uma ver- mensalmente, facil foi fazer-se asentantes de todos os partidos politicas legalizados. SANTIAGO, 1 - No Mi· atual, em que todo {) mundo an- dadeíra extorsão á bolsa do co- soma total e em plesença dessa-O escolhido-concluiu o presidente-teria, então, ° nisterio do Intenor Ireuniram-se da «ás aranhas», e por tudo lono. Ás vitimas, escorchadas, .:onta cada um fazer o seu juizo ...sufragio diréto do eleitorado." sob a presiden,cia �o titular dessa quanto é canto, apenas se falar torcem as orêlhas, sem que dei. Dizem os ,olonos que as «comi
pústa, sr, ,1"'atl!3S ,�I1va, os c�efes em partidos e candidatos, dada tem pinga de sangue... das» foram grôssas e que se as
do ExerCIto, Pohcl!) e funclClna- a circunstancia, por todos conhe- -Não estará você exageran- �im já é agora, o que não virá
rios do Ministerio decidindo que cida, de achar-se o municipio de do? a ser depois ...Houve "comidas" •

.RIO I-A noticia de que o P. R. P. lançaria a can- os carabineiro� mantenha� a o�- Jaraguá sob o domínio administra- -Quem duvidar do que estou Não houve? Ignoro.didatura do sr.. Osvaldo Aranha á presidencia da Repp- dem por oca�lão do pleito elel tivo do Integralismo. afirmando, que ponha os ólhos Só posso afirmar que o inte.
blica, ao que parece, não repercutiu. fortem'ente nos meios toraI a realizahe no dia 7 do I E esse nosso intelê�fe em ou- nas cartas publicadas no nCor- gralismo em Jaraguá está "malei ..
oposicionist2s de Poços de Caldas, IstO é, entre os depü- corrente. vil-o redobrou, dado ser Artur reio do Povo", em que os desi- xo", não faltando muito para er
tados da minoria que aqui se encontram. Eles ficúrão encarregados da Mueller um adversario intransi- ludidos fazem questão de tornar trar na agonia... Estti tudo dan..

Reservados diante da curiosidade do rep0rter, res- vigilancia nos 1J0stos eleitorais. gente do situacionismo estadual, publico o seu desligamento das do «o fóra». Os colonos, luna
pondem ás perguntas que lhes são feitas com outra per- nas secretarias dos partidos politi- ao qual têm combatido com vi- fileiras do «sigma». Digo-lhe ticos e poétas, em face do pro-gunta que bem exprime sua duvida. cos, emquanto as usinas de eletri- gêr e sell desanimos pela tribuna mais: Si não fossem os sangren- saismo realista das c(j)isas, como

- «Acredita nisso h cid ide, os reserva(orios de agua e e pela imprensa. tos acontecimentos desenrolados o filho prodigo, estão voltando
Nos meios governamentais, entretanto, a noticia do as estações das estradas de ferro Acercando-nos, ao vêl-o na ha tempos e em muito maior nu- á casa paterna ...Como vê, razões

Gs,sivel lançamento da candidatura do sr. Osvaldo Ara- serão guardadas pelo Exercito esquina do nBubi". depois do mero essas deserções se teriam de sóbra tenho, como soldado do
nha provocou mais movimentação do que entre os opo- afim de impeàir depredações. abraço do estílo, aventuramos a registrado, pelo menos até ao mo- Pélrtído Republican�, para dizer
sicionistas. Toda a força de detetives no primeira pergunta: mento e.n que «A Ofensiva» que tudo em Jaraguá vai muito

Se O sr. Getulio Vargas continuou a fazer os seus dia da Eleição será comandada -Como vão as coisas lá por .jeu publicida.de ao "quantumn bem, e t�r sido pêna, que, ha
passeios e ainda hoje pela manhã foi fazer uma' excursão por um general de divisão, ou Jaraguá? dos cobres" enviados pela chefía mais tempo, o integralismo não
a cavalo em companhia do general Valdomiro Lima, en- pelo chefe militar mais graduado _ Vão muito bem. Ha muito municípal de Jaraguá á che{ía houvesse tomado conta da barca�
tretanto, 'seu ajudante de ordens, �oma�ldante �maral P:_i- em cada localidade.

que os integralistas deviam ler nacíJnal... ça municipaL.:xoto, ôntem após a chegada do� Jornais do RIO e de Sao

I
'.

II
tomado conta da barcaça munid- --Ao «quantum» ctos «Cô-

. aUlo, manteve longa conferenCia, pelo telefone, com o Aguardero a che

I cipa!... bres»?! Do que se trata?
palacio do �atete, tendo sido trocados t�mbem varias te- gada do Tapajós!! -Será que' você aderiu�!- -Po's não lêu?! ° meu jor-!e�ramas Cifrados, e o. �overnador Benedito yaladare� s�- ,- . perguntámos surpreendidos. paI "Correio do Povo", transcre-

'/ gUl� para o Rio, precIP.!tadament�, �(Jm o firme deslgmo Navio "Carl -Estou, onde sempre estive. veu a nota da "Ofensiva" em' de Impedir a coordenaçao da �alOna em torno do nome Sou soldado da velha guarda do português e alemão. Foi umado nosso embaixador em Washtngton. Hoepcke" Partido Republicano e dêle não bomba, que, ao estoirar entre a

Da firma Hoepcke S. A" Sec- desérto... gente teuta, provocou o maior BELO HORIZONTE, 1-
ção de Navegação, pede-nos tor- -Como então?.. «angú de carôço» de que ha Telegramas de Ubá informam
nemo& publico de que o navio Artur Mueller, atalha: mémoria em terras brasileira... que o come:ciante José Reis a�-

Carl Hoepcke. que deveria sair -Eu me explico. O desêjo - Não compreendo... sassinou com sc:is tiros de rev61-
ôntem, deste porto com destino manifestado porque os integralis- -Como sabe, o teuto, sendo ver o farmaceutico Virgílio Fir-
ao Rio, só o fará, amanhã, ás tas ha mais tempo houvessem to- rude na aparencia, é, por indo· mmo.

7 horas. mado coota do barco, Jeside le, de uma honestidade sem par. O criminoso foi prêso.

A voz POVODO _'__

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO

III I Florianopolis, Segunda-feira, I', d� Março dê 1937 I NUlVh�F�O 714

sJ u ág u

Acredita

Assassinato
em Ubá

\:%J Material bélico pera São
\\ Paulo

RIO l-O desembarque, em São Paulo, de material
bélico p�ra O governo do Estado, i::1pressiolloU os meios
politicos.

I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA Florlanopolis, 1-3 -1937

Fébreamarela Nada com
CristoS. PAULO, I-O dr. Bor

ges Vieira, diretor do Serviço
Sanitario, fez declarações a im

prensa sobre a notificação de
casos de Iébre amarela nas proxi
midades de Campinas, bem co

mo na cidade de Presidente
Venceslau, situada na Alta No
roéste.

O dr. Borges Vieira declarou

que os casos constatados não

apresentam caráter grave ou epi
demico, tratando-se de um surto

de verão dessa molestia, sem

fETUAN, 1 - A estação
de radio desta cidade divulgou
que, em Barcelona, uma turma da
milicia descobriu que se estava

realizando secretamente a cerimo
nia de um casamento religioso.

Os noivos, as testemunhas, o

cacerdote e os padrinhos foram

prêsos, sendo destruidos os objé
tos do culto.

Realizou-se, ontem, com mar

cado sucesso a regata interna.pro
movida pela dedicada diretoria do

----------- glorioso Clube de Regatas Aldo

Senhuras Luz.
maiores consequencias. •

t
Presenciada por crescida aseis-

Acrescentou que todas as me- comunls as tencia, notava-se, ainda, o compa-
didas preventivas foram tomadas RIO, 27 (Band)-A policia recimento de autoridades civis e

pelo Serviço Sanitario para debe- 1 deteve duas senhoras chamadas militares, elementos da nossa so-

RIO, l-A Comissão da Estatuto dos Funcionarios Públi- Íação da molestia, que será feita Percilia do Pinho e Maria Pinho ciedade e representantes da im-

cos da Camara rejeitou.v-aceitando por unanimidade de cem a maxima brevidade. Teixeira, que serviam de ele' prensa local.

votos. O parecer que nesse sentido emitiu o sr. PaulJ Mar- Explicou que a fébre amarela, mentos de ligação entre alguns Podemos, mesmo, afirmar que

tins-o véto oposto pelo presidente da Republica aJ pro-
nesses casos, tem carater silves- militares prêsos na Casa de De- a competição náutica entre os "ro

[éto de reajustamente dos quadros e vencimentos do fun- tre, manifestando-se apenas entre tenção e soldados de varias uni- wers" do Aldo conseguiu, em to

cionalismo público civil da União. Isso, todavia, não sig- a população rural, ISSO mesmo dades do Exercito e da Poli- dos os sectores," o melhor exito

nifica que o projéto tal qual êle foi discutido e votado pe-
em certas camadas. da Militar. possivel.

la Camara e submetido ao chefe da Nação, seja posto em As!duas mulheres eram por- I: pareO-Vencedores-Aldo

vigor, por isso que a comissão da Finanças deverá opi- tadoras de cartas e bilhetes dos Luz, Aldo Pereira, Alfredo Es-

nar tambem sobre o aspéto financeiro das partes vetadas. Forç,a m i I i. detidos, escondidos entre as rou- pindola, Bruno Müller e Luís

E é muito provavel-senão quasi certo-que esse último pas intimas que vestiam, entre- Horn. 2' pareO-.Vencedores-

orgão técnico se manifeste pela aprovação do áto pratica- ta 11111 da R io gando 05 mais tarde nos quarteie Erico ESpindola, jonson Linhares

do pelo presidente da Republica, sustentando, assim pon que visrtavam. Nilton Melo, Decio Moritz e Sei:
to de vista oposto ao da Comissão de Estatuto dos Fun- RIO, 1 -O governador do As intermediarias comunistas va Gentil. 3' pareo-I' lugar-
cíonarioc Públicos. Verificar-se-á, então, um conflito entre Estado do Rio de Janeiro acaba vão ser processadas de acôrdo Jairo Vaz, Érico Espindola, Diler-

as duas Comissões que repercutirá certamente no plenario, de exonerar do comando da For- com a Lei de Segurança. mando Schmidt, Heitor Lima e

dando margem a'largas e acaloradas discussões. ça Militar do Estado o coronel
Moacir Cardoso. 2' lugar--Moa-

Não é possível, por emquanto, fazer uma previ- Braga Mury, e nomeou para subs- Ord�m das cir Silveira,Renato Oliveira,Fran-
são segura dos resultados dos debates. A quasí totalida- tituto o coronel jairo de Albu- .

cisco Ferreira, Osvaldo Silva e

de da Camara, apesar de se inclinar pela rejeição de vé- querque Lima, qur. vinha exer- Advogadas Demerval Rosa.4· pareO-Ven-

to, não conseguirá talvez leva-lo a efeito, neste momento, cendo as funcões de chefe de Requereu inscrição no quadro
cedores-Aldo L.uz, Aldo Perei-

por que pelas disposições constitucionais qualquer véto Policia, tendo sido nomeado para da Ordem dos Advogados do
ra

C AlfredoJspmJola.5· pareo
presidencial para ser rejeitado pelo plenario deverá reunir responder pelo expediente da

po-,
Brasil, S�cção deste Estado, o I anes-:::- ert. ores, em l '

pelo menos 151 votos nesse sentido, ou seja a maioria licia civil o 10. delegado auxiliar, sr, dr. Heraclito Carneiro Ri- uJar: . anoe .tlD�a oas ondas

absoluta da Camara. Como se encontram ausentes.presen- Francisco Leal Junior beiro desernbarg idor aposentado (_\....oquel[os) amuo .0ntes,Sebas-
temente. mais de 100 deputados, é quasi certo que o véto

hão Pedro e João Silva. 2' lugar
não poderá ser rejeitado em virtude de não alcançar o ':'1-���������������������� -(Praia de Fóra) Canôa Nida:

numero de votos exigidJs pela Constituição para tal efeito. D I d'A· I
Adernar Pires, Porporato Pires,

I
r. vo qUina Jo,é Ramos e Oswal Baixo.

R III 1'l - Importação de Após a regata foi inaugurado
.

ellg lao . .
Adovgado

I
o retrato do Presidente Raul Si-

combustivels I Florianopolis moni usando da palavra o dr.Os-

S S
valdo Bu!cão Viana orador oficial

emana anta RIO, 28 (BANO) _ Ois-
�iiíiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,ii;Ji__iiiiiiiiiiiã iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"':': do clube, e dr, Marcilio Medeiros

pendemos em 1936, com a �����������������������r pelos remadores.Em nome da (a-

importação de combustiveis,
milia agradeceu a homenagem o

457.492:000$000. I Jockey CI u b Florianopol ís dr.Armando Simoni. Em seguida
Compramos: 1.431.175 to- presidente do clube, snr. Sidney

neladas de briquetes, carvão I
Noceti, convidou o snr. Capitão

de pedras e cocke, no valor O mais elagante centro de diversões famí- dos Portos para presidir a sessão

de 167.254:000$; 325.402 to- liares. afim de serem entregues as meda-

neladas de gazolina, no valor Luxo, seriedade, conforto e distinção. lhas aos vencedores, que desvane-

de 155.956$000; 87.453 to-
cido aceitou. E assim com enorme

neiadas de querozene, no Fsplendido serviço de bar com bebidas na- assistencia terminou a festa do

valor de 55.581 :000$ e . ..

cionais e estranjeiras. Aldo Luz que deixou saudades a

532.685 toneladas de oleo Feericamente iluminado com instalações 'mo- quantos a assistiram.

anos, imciarão no proximo mês combustivel, no valor de
dernissimas.

as suas incut'lbencias. 78.70 1 :(.)00$000.
Houve aumento na impor

tação de gazolína e de oleo

PRINCIPE DE GALLES combustível e redução na de
brinquete, carvão de pedra e

A rebe I ião cocke e na de querozene.

fia E. de Avia- 0- -O

ção Aguardem a che-
.

gada do Tapajós!
RIO, l-Por ocasião da in- O •

surreição de novembro de 1935, C t d
·

o então .cabo aluno da .Escola On a o r Ia Ide AViação Orleu GUllh�rme Ge ra I doMaculam tomou parte saherte
no movimento comandando uma Estado
secção de metralhadoras.

Dominado o levante, conse- Hoje, ás 13 horas, realizaram-

guiu êle fugi,r mas a policia se na E�cola de Comercio, as pro·
politica fazia diligen::ia para vas dO" concurso ao provimento
descobrir-lhe o paradeiro. do cargo de 30. escriturarios da

Depois de varias investigações, Contadoria Geral do Estado,
foi @le localizado em Belo Ho- Inscreveram-se no concurso os

rizonte e o sr. Israel Souto, de- srs. Eugenio Joaguim Coelho,
legado especial, pediu á policia João !\úoski, Eduardo Domin
romena sua captura, o que se gos da Silva, Aquino Lima e

efetuou. Geci!) Souza Silva.
Ontem á neite, chegou ele Para compor a b'mca exa-

preso a esta capital e segunda- minadora foram !torneados pelo
feria, será removido a casa de Govêrno do Estado os professo
Correção. res major Fernando Machado,
O ex-cabo aluno está denun- Antonieta de Barros, guarda-Ií

("iado como um dos cabeças do vros Manoel Joaquim da Costa,
1 :vante, tendo o procurador do sue-contador Mario Candido da
Tribunal de Segurança pedidu Silva e a datílografa Dulce Pe-
sua prisão preventiva, reira da Costa.

Cairá o véto
Em fócII, de e'íUl!VO, ti) caso

do reajust:;l�nentas do
funcionalismo civil

A MeSa Administrativa da
Irmandade do Santíssimo 'sacra
mento e N. S. das Dôres esco

lheu os srs. drs. Erico Enes
Torres e Paulo Dalle Fialo pro
vedores das festas da Semana
Santa, que se relizarao nesta ca

pital no proximo mês de Março.
As comissões escolhidas para

angariar donativos para as so

lenidades como fazem todos os

Fumem charutos
RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da

Sorveteria Gloria

2

A Gazet.
Desportiva

Guiomar
Navais

ROMA, 1 - O sr, Guerra
Duval, embaixador do Brasil jun
tO ao Quirinal, ofereceu no pa·
lacio Doria, Pomphily um almoço
em honra dos jornalista italianos,
dos correspondentes dos jornais
brasileiros e das grandes agencias
de informações.

Entre as diversas persolidades
que compareceram estavam os

diretores dos jornais romanos, re·

presentantes da Associação d03
Amigos do Brasil e os srs. V.
de Mdo, conselheiro, e Berenger
Cesar e Paulo Silveira, secreta

rios da embaixada brasileira.

Redator:AololI da V.lconclloa FORTALEZA, 1 -Confor·
me foi anunciado, a pianista bra
sileira Guiomar Novais deu um

concerto no Teatro José de Alen
car, sob os auspicies da Socieda
de de Cultura Artistics.
A pianista Guiomar Novais

foi muito aplaudida.

REMO

CLUBE DE REGATAS
ALDO LUZ

Almoço de
confrater

nização

Tudo ... menos

casar

BERLIM, I - Em entrevis
ta á imprensa, o professor Ernest
Ruedin, uma das principais au

toridades em eugenia, lamentou
o elemento nordno na Alemanha
demonstre tão pouco interesse
pelo casamento e pela prole. O
professor Ruedin declarou:

«Os nordinos são mai� dado!
á aventura do que outros povos;
expõem-se a maiores perigos nos

sports, no mar, em viagens, ex

pedições e guerras, e por isso, em

muitos casos, ficam impedidos de
ter familias numerosas.»

o suicidio de
urna freira

RECIFE, 1 - No Convento
da Gloria, situado no bairro da
Boa V�sta, suicidou-se ingerindo
violento tóxico a freira Maria
M"'gdalene, de 24 anos de idade.
E' ignor3do o motivo do gésto.

L�beralisrT\o
na Ingleterra

CIPx IRIS

Está definitivamente resolvida
a vinda a esta capital, no próximo LONDRES, l-Dirigindo-se
domingo, do mais forte quadro de li Associação Liberal, o vice
futebol de Itaiaí-o "Cip", que presidente do Partido Liberal,
deverá disputar um jôgo amistoso sr, Ramsay Muir criticou viva
com o rubro-negro. mente a politica do governo na-

A

No emba�e qu: se realizou, ha cional, ao qual acusou de se

cer�a .d� dOIS meses, �o campo &.�a�tar cada vez mais dos prin �

do CIP, entre os referidos qua- crpios de liberalismo na Ingla
dros, a vitoria coube ao Íris, pela terra.

contagem de 4x3. _ --:=---.--------

A pugna foi renhida, como se
Fumem charutos

verifica pela marcação dos tentos, "PRINCIPE DE GALLE5"
conseguidos na seguinte ordem: I .

-Cip; 2'-Iris; 3.-Cip; 4'
Iris; 5'-Cip; 6' e 7·-Iris.

Assim, pode-se prever que se

revestirá de grande realce o em·

bate de domingo.

por todos os tenistas do Club;
azul-ouro.

Desde o inicio da sua organi
zação, esse certame encontrou um

entusiastico acolhimento entre os

raquetistas do Clube da colina, o'

que vêm facilitando em grande
parte o trabalho da direção espor
tiva.
O programa está sendo orga

nizado de u'a fórma tal, que te
remos o prazer de assistir renhidas
partidas. t

O sr. diretor espoltivo, péde"
por nosso intermedio, o pontuaf:

O Lira Tenis reiniciará domin- comparecimento de todos os ra"

go próximo, dia 7, a &érie de quetistas do Lira, amanhã, dia 2f
competições e torneios internos ás I 7 horas, na séde do Clube.
que tanto sucesso obteve no ano Em nossa próxima edição da
que se findou, com mais um inte- remos o programa do referido tO("
rcssante torneio. a ser disputado

O "IRISR TREINA

Amanhã, ás 16 horas, os ama

dores inscritos pelo Iris realizarão
rigoroso treino no estadio da F.
C. D.

--

TENIS

nela.

.'ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Metrtz: FL.ORiANOPOL.IS
em: Blurnenau - .Joinville - Sao Francisco - Lagu,na

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Filiaes
Seoção de

FAZENDAS:
fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara terno. FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para Iaoelros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: C' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas I oromoveis, Motores de esplosão, lvl.ot07es
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perfpmartas res Material em geral para transmissões: ;-�O I

,\Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
C!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
ronlhas e f?,uarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO F iças, acces-

�atos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco ,\

Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G��ODYER �
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�teria) eJectrico em geral �

Ernpreza Nacional de I"av'e�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria' _. Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� �
."'.A.VAVAVAVgA���-:=' �������V�VÂV��.

A Gazeta Indica: DrArtur Pereira

e Oliveira
CUnh:a médlil8 de erlan

ças e sdultiJl

LABOf(ATORIO DE
ANALISES NCLlICAS

Atentae bem I Advogados
I Accacio Mo-I

I Dr. Ricard�1
Gottsmenn

•
•
•

Agencia Moderna de Pu- •
blicaç6es, com séde em São Paulo,

•

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
•

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

Erwin Kreuter)
Especiallsla em�-clrurgla

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorlo: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

•

te I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

R» iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57I n, 70. - Pho»> 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. I FONE-1524

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

.

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 ,

RESIDENCIA- Rua Este-I
ILves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Deseja concertar o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena-

I

mente satisfetto.

I�GdrO de Moura Ferre I
1

Forrnidavels lortalol proprlol, trai vezal
por lamana, todal aI legun·
daI, iar9al I laxtal·falral,

Extração com global da cr'ltal.

A i, ...a)\. ii -r.� IIIUt IA
_ honastldada, POil, OI lor·

lal�l .10 pre&�ncladol palo povo.

•

I
•

i
•

Df". M í gl.,. .H'� I
Boabaid

CLINICA GERAL
Advogado

RUd Trajano, n· 1 sobrado

I Telep'ione n· 1548 I
I :....= Dr. Renato= I==Barbosa==:

ADVOGADO

Vias Urinarias-Hemorroides
.

Consultas:
das 13 ás 16 horas

Pela manhã: f
com hora marcada'

Consult.-R. joão Pinto, 13�
1 elefoO(�. 1595 l

----....---�---_. �---�------__.

�
-=--r_,

.���••�"".-.... .. -'�';;;::.�-J'4;l<I'�_;·•••dd���.
�......... . ••••••••••

i Companhia "Aliança da Bahía"i \
• G IDr
• FUNDADA EM 1870 •
• •

:;: Seguros Terestres e Maritimos :
G Incontestavelmente a PRIM EIRA do Brasil O
D •
• CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS i,EM 1935f12.717 .044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

-

4.280:552$970

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater..:le cha
"mados para o interior, ILO..JAS

GARelAderbal
da Silva

R.
Rua 15 de Novembro n.

BLUMENAUi
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO-:
NES-TRICOLlNES--XADRESES-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 ".ii;"?fC�
(Melhores qu� os estranjeíros) IFUNDIÇÃO: - �INOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas I
cm geral, (agrícolas e dins)
-moinhos de fubá, ?��U IS, businas
para carroças, chap, l.,V 'ogão, etc.

, FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1, ,
__
: �

...O
!REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIAl _iS

,�1 Arnaldo 1\/lararlháo
ii RUA JOÃO PINTO -ANDf\R N. 5 TE�ERO

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

I LJ
ones 1631 .. 1290

I
Médicos
----------

Dr. Carlos Corrêa I•
A�entalr Sub·Agentel I Raguladores de Avsrlallem �Iodol ,OI Elladol I�o Bralll, no Uruguai a nal principais praçal altrangelral.

A,gentes em Ftoriancpcl is:

� ti Campos Lobo & Cla, :
s • Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 •
:" TELEFONE N. 1.083 ET\lD. TELEGRAFItO ALLIAlv{ A • (Curso de especialização em

ti • molestias de senhoras)
ti Escrítórios em Laguna e Itajahí e Atende na Maternidade,
t) " até ás 8 112 da manhã
.. Sub-Agentes em Blumenau e Lages., e á !arde-CE>nsultorio:
• .., ii ANITA GARIBALDI, 49
.•••• O.i.$------�G,--------,.I a-----------

•
Partos - Molestias de

Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dr. Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-l.191

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMa. I:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;
(Depois que receber a chave)

casa de 5:000$000 43$750
» » 8:000$000 70$000

1 » «10:000$000 87$500
1 » »12:000$000 1 ossooo
1 » » 1 j:OOO$OOO 131 $250
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer Ioga r que deseje o pres
tamista, desde que, sI contrato esteja em dia com os pagC\�
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali
zados pelo Govêrno Federal. -_ Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á tua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

--Não temos corretor de praça, atenderemos
mente no escritórío.

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAFITAIS

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

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

•

Cervejas! Cervejas! CHARUTOS?
Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Preâiléta, Du-
ola Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

:11
Só os fabrtcadcs por Costa Pena &Cia., Baía.

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSf:LHEIRO Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes-
21 .

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

-I
MAFRA,.

P;:-'-"':'õ I taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café

E N [;) E C S
! liõiiiõõ....;;;;;;;;;'iõiiiiiiiíiii·iiiiiiiõiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiii iiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiíiii�

I S!o Pedro), Casa Savas, CaféGloria e Salão Progresso
,5. ..

� t

i
· ••••••••••••G·······S

! Dentes alvos i
· �
• •
• eeme a neve.1•

••
*• •

: Halito agradavel I
I só com I
• g
• •
· .,

I Subioll
o •
• •
• •
" .
• o

���B�a�r�M�i�-r-·��·����
.. · ..

a�·r�""'�"'�'1 i a vossa I,- DE WILLV IKATZWINKEL. •

I Frios, docês, conservas e todo o gênera�debe-.

PA5TA.bidas nacionais e estranjeiras.. G
Centro de atração puramente familiar. • •

'--'"','''
--, ... , , • e

• G
• . D
........................I Mand,\Qs do. Pele ,-Feri;C\s

I uor dasAxilas

I
%

fi

O MELHOR
APERITIVO
TONICO'

ESTOMACAL

Só os fabrieados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PllÇAM PREÇOS-CASA P IEFIER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILL!

Indo a JOINVILLE ,
Hospe
de-se no

Hotel Central
COSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Vllconde de Tauna, n. 185 FONE.684

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deseja construir CAFE' BOM SO' NO I Dr...JAVA
Falta-lhe porém [capítal ? Praça 15 de Novembro IProcure fechar um contrato Antonio Paschoal

com a ENDECS que fínan- �������������!������

ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

provisoriamente R. Frei Caneca 74

com terrenos. Os interessa- ���������������������

(�_os d.evem entender-se com
•••O••GGeDG••••••.,••••OGF rancisco Pedro dos Santos • �� ® �

•
ra rr.esrna rua, casa n. S.

• A Companhia Editora Nacional •
• LANÇARA' NUM VOLUME DA fi
e Serie Brasil iana I.· �
G Santa Catarina u

b�rat,a 1 �30 ótima vende- • !
se a dinheiro, «) A C

.

t A C,
' N W

lníorrnsções na portaria do •. onquis a - o omsaçao
Oe·A A EvoluçãoHotel Gloria, ;; TODÁ A HISTORIA DE SANTA CATARINA •

• •
•

Um livro de Osvaldo R. Cabral D

I: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias :.
G••••G�••�••�e••I•••�.G

! Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hOJ·e mesmo na •u

•I: CREDITO MUTUO PREDIAL �
. ,

.
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"�'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ ••••••-----•••----- .

ALL1GA-SE o andar ter
reo da rua Trajano n.

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco

Agricola.
-----------------------,

VENOE--SEIno logar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

FORD

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
S6:424$498

RECEBE DEPQSITOS

PA6AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

C[C Limitada S·(. ala.
CIC. AvisoPrcvi06·I. ala.
Prazo Fixo S·(. ala.

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-

tia� da Boca.
CONSUL10R/O:

�ua Trajano n· 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

I
Em Joinville I
Faça seu ponto no

Café do Manéco-;Opti
mo café-bebidas nacio

na(!s e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho

tel Palacio.

LONDRES, 1 - O jor- Sumu!a d?s julgamentos da CANES, I - E' provavel
nal <Sunday Reíeree», puolí- ultima Sessao. que a senhora Simpson ve-

ca, sensacionalmente, em sua nha a recuperar as jóias que
primeira página, o seguinte I labea�:cor�us da comarca de pertenceram ás rainhas Vito-

cabeçalho: Porto União, impetrante dr. �ar- ria e Alexandra e que lhe
«Cochichos contra o rei. los Gu�rre!ro Kruger e paciente foram dadas pelo duque de

Boateiros de Mayfair enfren- Gregono �osack. Relator o sr. Windsor durante o periodo
tam a acusação de crime de des. PreSidente.

.

de namoro, mas devolvidas

lesa-magestade., Sob este ti-
. ,Con�ertldo o lulg�mento. em á família real inglêsa ha al

tulo, o referido jornal decla- dll!g:nclll afim de. pedir s: .

inter- guns mêses, para evitar qucs
ra que afmosos anfitriões maçoe� ao ?r; JUIZ, de DIreIt� se tões.
de Mayfair, corretores proe-

o paciente l,a esta pronu?clado
minentes e politicos da ala e caso negativo qual o motivo da

At r i z fuz i Iada
esquerda, a maioria dos quais demora.

ficaram desapontados devido l�ab("as-,co�pus da comarca .de PARIS, 1-- O "('arls Sair"
a seus nomes não serem in- Flonanopo!Js, Impetrante dr. Eu-

bli
.

t d t Ih',
.

F'
.

d C I pu Ica os seguin es e a es
cluidos na lista de honra do g:mo AlgbuelIreS?1 °RnrJlessa

e pa- sobre o caso da artista de
rei estão procurando vin- ciente e I va. e ator o sr. .

h I R it D', ,
. P id t

cinema espan O a OSl a Jaz

gar-se, encetando uma cam- ces, ce:1 en e.
. fuzilado em Sevilha como

panha de cochichos geral- A Co:te converteu o julga- ._

A' r' t d
forma d'e boa- mento em dilrgencia afim de ser espia:

I F
po IClat. sehcre a d'omente sob a �

d genera ranco 10 :1 pren r-
tos sobre a saude de Jorge i\voRca

o o processo.
2628 d do a artista ha um mês. Ro-

VI, dizendo que a mesma é ecurso cnme nO. . ,a·t D· t
.

.

f" t para as arduas comarca de Hamonia, recorrente St 1 a iaz 0trnara -se StISP:�bl-InSU icren e
D' P d d Sil a, porquan o procurava o -

tarefas do rei. O mesmo jor- OI��ngosJ e, ro R I
I va e re-

ter com as varias per sonalí-
nal diz que o gabinete já cdorn Ta

a ustlSça·b. he
ator o sr,

dadcs de seu conhecimento
discutiu os boatos tnas que

es. avares o rm o. .

f
-

b" , !1I ormaçoes so re as opera-
o primeiro ministro Baldwin Negado provimento ao recurso, -

ilit F'
.

.

fi t d çoes 1111 1 ares. ICOU consta-
não se acha propenso a ação. para con rmar a sen ença e

t d
.

d t' a o que, por mero c pOS o
pronuncia por que o cnme e au-

d di I d c
-

----------
.

- d d I e ra 10 c an eSL1.lO, a ar-
tona estao emonstra os pe o exa-

f t '. de f '11
.

d d d I t IS a enviava. e veVI la, m-

mesR
e corpo. e oe I 2°·645 d formações para o quartel-ge-ecurso cnme n.. a

Casc_atinha d S J'
' neral do governo de Valeu-

comarca e . oaquim, recorreu-
'E

.

f
_

ff
.

S'I id ela, ssas 111 ormaçoes oram

sempre igual I � te rancisco I va e recorri a a
d do: id f tW

J' R I d Silvei causa ':! OIS ra: s e e ua-
----- ustiça. e ator o ar. es. I ver-

dI'
-

blí""1lR ID �1!i iZaç a-O I ra Nunes. os pe a aVl�Çél.O repu rca-
U... iii r" ., ..

C"
. na contra Sevilha.

• A I A orte negou provimento ao
R't D'Japonesa recurso, para confirmar a sentença 0r a }atz comp�receu

de pronuncia do acusado que se peran de a cor, e matrciai, que
�������!�������_��I������� .

h "d a con enou é! mor e.
PORTO ALEGRE, 1 - Impun a a vista as provas

Chegaram a esta capital os abundantes dos autos.

srs. Owa, representante de Apelação crime nO. 5.622, da I Bebidas Nacionais e Extran-
uma firma [aponêsa de cou- comarca da Laguna. apelante a geras só NO

Fecularias - Moinhos de Assucar - Serrarias
ros e Nobutano Egoshi, re- Justiça e apelado Antonio Jenori- �AfE' �AVA

Engenhos de Farinha de Mandioca - Torradores de Café pre�entante do Ministerio dos mo Delfino. Relator o sr. des. Pra�5 de Novembro
Olarias - Autoclaves para Banha, Conservas e Charquead�s � , [Negócios Ultramarinos do Alfredo Trompowsky, Antonio Paschoal
Instalações para Cortumes--Tea�es parfl Cadarços--etc" etc. [apão. O sr. Owa já adque- !.1andado o reu a novo jul-

GRANDE STOCK PERMANENTE DE: riu 800 toneladas de couros gamento por que a negação da
I para a sua firma. O sr. Ego· autoria do crime esta' em franca
I

shi veiu conhecer o munici- contradição com a prova dos au'

pio' de Santa Rosa onde es· tos.

tão localizadas algumas fa- Apelação civil nO. 1.804, da
..

milias niponicas e estudar a comarca de Lages, apelante Car

colonização em geral. A Fe- los HOepcke S. A. e apelado
deração Rural ofer<:>ceu a amo Ataliba da Costa Aviia. Relator
bos um banquete. o sr. des Urbano Sales,

Foi confirmada a sentença pe

los seus fundamentos qu� são ju
ridicos·

yENDE--SE
Por preço de ocasião,

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

==�������������=:=������1�9�.�T_:r�at�a�-s�e neste diario.

i•••••----------GG.G-----�----e•••••D
• O

! C r e d í toM u t u o P r e d ia I ir
ti =====::.::.::.::.::.::.-=--=--:-:..--:..---------------��:::����������������:::--'==:::-=-------- •
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o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PFlE-
D IAL, destaca-se das mais sérias e vaf:ltaosas sociedades porque:

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

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

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

-seus premios, consequentemente. não ficarão em ,casa

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

Pedro de Moura

Advogado
Rua Trajano n.

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalha

pela
ERNESTO VAHL

5

garantido
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

CONSTRUÇÕES DE MAQUINISMOS COM
PLETO PAf\.A:

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

I
Cana

d����anhO;:�i�:�O�
Capim

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"

Ferrollntrigas so- Côrte deApe- As
bre Jorge VI lação

II III

Jueas
A

coroa

Bebam só

COlllraban
do café

RIO, ,- O secretario da;)
Finanças do governo flumi
nense, dr. Rocha Werneck,
determinou imediatas provi
dencias quanto á fiscalização
afim de evitar e reprimir com
energia, o contrabando do
café, na zona de fronteiré S
com os Estados de .'VI.inas
Gerais e Espirito Santo, no

municipio de ltaperuna, on�

E' o número do telefone àa de, segundo denuncias rece

CONSTUTCRA "ENDECS" bidas, vem sendo exercid �t
em larga escala, aquela cr;N

Rua Tiradentes N' 52:-Procum minosa atividade.

"7 8 O"

-po���1
"

MINANCORA
E' A POMADA IDEAL!

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

NUNCA EXISTIU IGUAL!!!

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo)1 curou com a

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

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

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Tem havidn centenas de curas semelhantes! ! !

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA
-------

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori
ginais, com o emblema simbólico ácima. R.:cüsem imitações !
Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua iatinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR!!!

'
__

E' um pr�� LABORATORIOS "MINANCORA" •

JOinvid)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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L.UZ E SEM FORCA
�

E' preciso que os srs. prefeitos obriguem
sr. Vélas a acender os r:>avios

A brasilidade de Santa Catarina conti ..

Minas e do Rio núa apoiando o gover..

Grande Ido balcão do Pa�acio da Liber-

no ledera Idade, que Minas era a menos

localists de todas as regiões do
país, S0 não me poderia contes-

RIO, l-De Araxá, onde tar a gazeta oficial riograndense, RIO, l-A' vista de noticias desencontradas, que
se encontra, o sr. João Neves que, em 1932,cobria de bal- têm tido curso, o sr. Nerêu Ramos telegrafou ao sr.

da Fontoura, dirigiu ao vesper- dões o povo paulista, acusando-o Getulio Vargas, dizendo que Santa Catarina continúa a

tino «A Noite», a seguinte de separatista e de outros crio' rpoiar e dar solidariedade ampla ao governo central.
carta: mes contra a unidade da Bra-

"Acabo de ler enviado pela sil.
solicitude de um amigo, um edi- Quanto a negar brasilidade á
torial do orgão oficial de Porto minha terra, não chega a ser

Alegre, no qual se me atribue uma exploração, E' uma puen·
negar a São Paulo e Rio Gran- [idade.
de do Sul sentimentos de brasi- '�Iiás, s� me não engano, em

lidade ! um de seus primorosos discursos
O simples enunciado da pro· o eminente brasileiro sr, Arrnan

posição vale por uma resposta. do de Sales Oliveira faz o justo
Mas donde decorre a acusa- €logio do sentimento de emula

ção? Sei-o agora; é de uma ção entre as diversas zonas do
entrevista que eu teria dado em país, sentimento que não é incom
Belo Horizonte com a afirmativa pativel com a noção de tática e

de qu� os dois grande Estados dos deveres a ela inherentes.
do Sul padecem do espirito re- Vê-se, assim, que ainda sobre
gionalista, tema tão alto eu estaria em preso

Começo por uma contestação tigiosa e ilustre companhia.
preliminar. Nunca dei semelhante Desde que saí do Rio, não

eazern AH05 H01E
entrevista. Passando por aquela mais me ocupei de politica e �r'CONSTRUTORA "ENDECS"
capital, limitei-me a falar aos aqui me acho neste maravilhoso . , ...

seus grande!': diarics, recanto de Minas entregue ex- RUl Tiradentes N. 52:-Procurem
Mas em nenhuma daquelas clusivamente aos cuidados para

palestras fiz qualquer assertiva com a saude. Maestro Ass i 5
qu-e, alesmo" de longe, parecesse Essa abstinencia não impediu Pacheco
com aque rue foi atribuida.

I
que um jornal noticiasse que

.

RIO, I - Faleceu á tarde,
A "Federação", portanto, está aqui vim tratar da candidatura I nesta .capital, o velho maestro pa-

citando em falso. Afonso Pena Junior e que tivera tricio, Assis Pac�eco, que conta-

Eu poderia parar aqui. varios encontros em Belo Hori- va 80 anos de idade.
Mas, quando �u tivesse dito, zonte com aquele preclaro con- O ilustre compositor. além de

como o' fiz em janeiro de 1930, cidadão. ter fornecido muitas partituras e

Sou um velho amigo e sincero peças de autores contemporaneos,
admirador do sr. Afonso Pena foi diretor dr� orquestra de mui.
Junior, presidente inexcedivel .!a tas companhias que aqui repre
Aliança Liberal, mas ha mais sentaram, quer nacionais, quer

I de meio ano que não tenho o estranjeiras. Tendo actuado tam

COmos r. A. rmando de prazer de avista-lo. bem em Portugal, foi o maestro

Sa Ies Olive i ra C) lide r d a Estas linhas são apenas para Assis Pacheco por essa ocasião,
ba n Ca da c aJta r i nense �ue .não passem como inverdades alvo dos maiores elogios da im- OUTRa5 ['ARTEm

S PAUL() I O D··· J' l·d d b d de tmagmações de reportagem. prensa lusitana.
. ,

- sr. 1 DIZ umor � I er a anca a
M

. .

fSanta Catarina na Câmara Fedec'al, que se acha nesta capital, pro.
uito grato, aqui ica

N0
atto.

d d P d C ld Ierenci h' I om.O• e crO• (a) João eves,
ce ente e oços e a as, 'CC',n erenciou oJI:: ongamente com o

A ' 21-2-37
governador do Estado e 1:0.11 o. dr. Armando de Sales Oliveira. raxa, ».

S
o

Não se diga que nas erguêrnos apenas de lança em ríste
contra os concessionarios da Luz e Força de Florianopolis e que
deixâmos sem a justiça de um veemente protesto á chamada Com
panhia Tração, Força e Luz, que ha um ano, num ramerrão ener

vante, acendendo e apagando, fingi iluminar Biguassú, São José e

Estreito.
A luz publica dessas localidades que, por certo, a aludida

Companhia é obrigada a manter, por fôrça de clausulas contratuais,
deixou de existir.

O sr. Vélas, gerente da Companhia, para evitar que as po
pulações indignadas cometessem depredações, mandou retirar dos
postes os poucos Iócos desgarrados que ainda existiam.

Isto quanto á iluminação pública.
No que se refére á particular, assume íóros de provocação

o desprendimento, o desleixo, a falta de consideração, enfim, pelo
consumidor, vivendo na dúvida permanente de ter ou não luz, muito
embora no fim do mês se vêja escorchado em quási o dôbro do
prêço cobrado na capital.

As poulações reclamam, com justa razão, o cumprimento dos
contrátos estabelecidos com as prefeituras, pelos prejuízos que resul
tam desse irregular estado de coisas.

Os prefeitos, em vez de atenderem aos reclamos dos seus

munícipes, fazem ouvidos de mercador e deixam o barco correr ...

esquecidos de que um dia vem sempre atrás do outro e que quem
semeia ventos terá fatalmente de colher tempestades ...

Os protestos são muitos. E' preciso que se tomem providen
cias sérias e imediatas.

O Estreito, por exemplo, é hoje, pode dizer-se. um bairro
da Capital. Não obstante seus habitantes estão sentindo os efeitos
do cáos apontado.

Alí estão aportando e fazendo quartel-general todos os va

gabundos que, conhecidos da policia, estão impossibílitados de atra

vessar a ponte Hercilio Luz.
A falta de luz representa para tais indesejaveis meio cami

nho andado para a prática dos seus delitos, recaindo, no fundo, as

responsabilidades dos prejuízos sofridos pelas vitimas, sôbre aqueles
que tinham o dever indeclinavel de olhar e zelar pela terra cujos
destinos lhes estão entregues ...

Torna-se necessario que os senhores prefeitos, obriguem o

senhor Vélas a acender os pavios ...

Suma
Pontifíce

Nossa Vida
nHIVER5.J1Rla5

CIDADE DO VATICA
NO, I-O Papa Pio Xl, cujo
estado permanente estacionario,
recebeu hoje monsenhor Borgon.
sine Duca, Nunceo Apostolico
em Roma; o marquês Camilo Se
rof;ne, governador da Cidade do
Vaticano, e o padre Felipo Soo
corei, diretor do posto de radio
pontifical.

Festeja hoje, o seu aniversario
nafalicio a exma. sra. d. Cecí de
Campos Faria, esposa do sr. Au
gusto Faria, proprietário da Far
macia Sto. Agostinho.

Aniversaria-se hoje, o galante'
menino Dico, filhinho do sr.

Nelson Pacheco.

"780"
Decorre hoje o aniversario na

talicio do sr. Olegario Felisbino
de Mélo, funcionario da Estação
Metereologica.E' on úmeio de telefone da

o galante menino Edson, filho
do sr. Haroldo Vilela, almoxari
fe da Penitenciaria;

a exma. sra, d. Placidina Mol-'
ta Espezin;

ClNE RE,X, ás 5, 7 e 8,30
horas, um filme' lar-west de sen

sações, com Larry Buster Crabbe,
Tom Keene e Katherifle De
Mille-Cerca inimiga.

a exma. sra. d.
Freyesleben Moritz,
sr. José Moritz;

a senhorinha Maria Freyesle
ben Moritz;

o jovem Valdemar Dias;
a exma. sra. d. Olinda Aguiar

Silva, esposa do sr, L. Consino
Inácio da Silva.

Antoniete
esposa dOI

CA'�TAZES
DO DIA

EM CASA DE FA�ILIA
alugam-se quartos com ou

sem pensão p'a colegiais e

moços solteiros.
Informações neste diario.

CINE ODEON,o lider, foca·
liza, ás 7,45 horas, O segredo
da criada, com Warren Hull,
Margaret Lin-dsay, Anita Louise
e Ruth Donelly.

Viajará pelo l Ioepcke, com
- destino a Capital da Repuhlica,

o sr. dr. Ari Pereira, advogado.

.�Ani'Versariou-se, ôntem, a exma ,

sra. d. Hilda da Silva Spoganicz,
esposa do sr. Bruno Spoganicz;
do comercio local.

Conferenciou
CINE ROYAL, ás 8 horas,

Dominador dos mares.

RIO, l-Chegou de Minas,
onde esteve em conferencia com

o govêrnador Benedito Valadares,
o sr, Virgilio de Mélo Franco.

Sabe-se que foi assegurado aos

deputados perremistas, que ora

formam DO situacionismo mineiro,
todas as garantias dos municipios
em que têm predominio eleitoral.

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

Bornbsu;; Ia ..

crirnogeneas
NOVÀ YORK, I-A's 23

heras de ôntem, explodiram bom
bas lacrimogeneas em oito cine
mas pertencentes á mesma em

presa.
Devido ao pânico que daí re

sultuu, ficaram feridos inumeros

espectadores, 235 dos quais fo
ram recolhidos aos hospitais,

REGRESSOU
OSR. ME'LO
FRANCO

Para S. Paulo seguirá, ama

nhã, o jovem J'llio Pereira, do
alto comercio local.Grandes manebras

Instituto de
-.fot C -t·bEducação mm ares em un I a

Em virtude de achar em pin
tura co edifício da Escola Nor
mal do Instituto de Educação,
as aulas do curso normal secun

dario e do curso normal prima
rio terão inicio a 8 de março.

Deverá seguir hoje, via terrestre" para Curitiba, acom
panhado do seu estado maior o digno militar coronel
Gaia Netto, comandante do 14' B. C•• aquartelado em João
Pessôa, que, em Curitiba, séde da. 5a. Re-gião, deverá par
ticipar das grandes manobras, que alí se realizarão dentro
em breve.

l'HE6Am UH5

Dr. Edelvito Campêlo de
Araújo

Chegou de S. Paulo, acom •.

panhado de sua exrna, familia OI

sr, dr. Edelvito Campêlo de
Araújo, diretor da "Penitenciaria
da Pedra Grande".

Lloyà Brasileiro
PORTO AL.EGRE

Companhia
---------------------------

l-I MA RECIF-E .....", ..

NORTE IS U L
no ANIBAL BENEVOLO sairá no pro-

ximo dia 7 para:
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

ASPTE. NASCIMENTO sairá
proximo dia 3 para:

CTE. ALCIDIO sairá no proximo ASPTE. NASCIMENTO sairá na

dia I' para: proximo dia 5 para:
Paranaguá Santos Rio de Ja- Itajaí - São Francisco - Santos - São
Delro - Vitoria - Caravelas- Ilhéus-- Sebastião -- V. Béla - Ubatuba - Angra

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

;

Laguna

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de-escalas dQS nossos na.vios «I-\nibal Benevo�o», «C te. CapeIa:t,
Enàereço: - Praça I 5 de l'Iovembro n. 1. - l' andar

«Cte. Alcidio» e «Aspte. Nascimento».
Agente

H, c. DA COSTA

f...,."
..

':-_ .....�-
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