
Manobras protelatorias
RIO. I-No gabinete da presidencia da Câmara. se

gundo relatou pessôa fidedigna. palestravam, num grupo
varios deputados. Estavam presentes os srs. Antonio
Carlos c J. J. Seabra.

Em dado momento veiu á baila a sucessão presi-
dencial. Aludiu -se ao exito das manobras protelatorias, em
que continua empenhado_o ch�f� .da Nação. E o sr. An

to.iio Carlos disse entao, dirigindo-se ao velho chefe

baiano: Aj�O
=-Você sabe, o que vai acontecer, Seabra? As «de-

marches» e as combinações irão se arrastando até setem

bro. Ahi será apresentada a emenda prorogando o man

dato do presidente. A Câmara naturalmente .aprov�r� a

medida, por grande maioria. E o caso estara patriotica
mente resolvido...

A esse proposito um jornalista perguntava: p�uco
depois, ao sr. Barreto Pinto, se era verdade que Já tinha

redigido a emenda prorogando o. mandato do sr. Getulio

Vargas. O jovem deputado classista respondeu:
-E' verdade. Mas estou com receio de apresenta-la.

Certas passagens das ultimas entrevistas do general Góes

Monteiro dão muito que pensar...
O fáto é que. apesar das .declarações. ót�mistas �e

certos politicas, segundo as quais as negocraçoes
A

serao

reabertas dentro de uma semana, logo que o sr. Flores da

Cunha esteja de novo no Rio. a impressão é que a su

cessão presidencial saíu da ordem do dia. Neste momento

fala-se mais em prorogação de mandatos do que em es

colha de candidatos. Ha deputados que não disfarçam o

ardor das suas esperanças. Não confiam na reeleição e

ficam emocionados diante da perspectiva de ":lai.s um ou

dois anos de subsidias. Estão, por isso, patríoticamente
decididos a assinar qualquer emenda que apareça �e�se
sentido. O sr. Barreto Pinto jii fez mesmo uma estatística

desses votos certos para as suas iniciativas: S�o pelo m�
nos cenco e cincoenta. A questão é os maIoraIs. as�umI· .

rem como o fizeram para a convocação extraordinaria da

Câ�ara, uma atitude de complacente neutralidade.
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quer o sr. Lima Cavalcanti que seja dos go· ...
vernadores, quer o sr. Getulio Vargas que seja
dos Partidos, envijando cada um o seu delegado

RIO 1 - Volta a ser aventada a idéa da reunião de Não se sabe,., os motivos
um concra ve dos governadores. no Rio de Janeiro. para a

«scolha do futuro presidente da Republica. Lançou-a o sr. RIO. 1 (BAND)-Indaga-se com curiosidade os motí
Lima Cavalcante, logo depois da sua chegada a esta ca- vos que poderiam ter levado o general Valdomiro Lima á
pital. Deu-lhe apoio, em entrevista concedida a um ves- Poços de Caldas, nesta ocasião em que lá se encontra o

pertino, o sr. [uraci Magalhães.
. . .

sr. Getulio Vargas.
Segundo o que ouvimos entre. �ohhco� nortistas, a E' bem verdade que o conhecido militar frequenta

c .nvençâo dos zovemadorcs se reunma em Julho ou agos- anualmente as estações balnearias de Minas, para trata
to. � eriam entã�examinadas as varias candidaturas suge- mento de sua saúde.
r.das desde fins do ano passado: Armando Sales. Macedo Entretanto. ha quem afirme desta vez que o general
Soares, Osvaldo Aranha. José Américo, Afonso Pena e Valdomiro Lima tenha sido chamado para conversar sobre
outras que acaso viéssem a surgir. suas antigas relações no Estado de S. Paulo, durante o

Depois de assentado-o nome do candidato. de acôrdo tempo que ali foi interventor. .

com o sr. Getulio Vargas, seria convocada a convenção O sr. Getulio Vargas pretendia tomar um conhecímen
nacional. Esta faria oficialmente o lançamento do candi- to mais detalhado dos elementos de atividade politica no

c a to. Estado bandeirante.
Ao eleitorado caberia apenas homologar a escolha

dos paredros. Tal qual acontecia na Republica Velha.
No Brasil, desde a eleição de Prudente de Moraes.

sempre foi assim. Os proc�ssos nunca_ mu�aram, embora
as formulas variassem. A urnca excepçao fOI a do sr. Ce
tudo Vargas, que chegou ao Cate te por força de uma re

volução e fol eleito presidente pela Constituinte.

Palavras do general Góes
RIO, 1 (BAND)-Causaram boa impressão as decla

rações do gal. Góes Monteiro. que acaba de chegar á S.
Paulo, vindo de sua inspeção ás regiões militares no Sul.

O ex-ministro da Guerr a negou terminantemente que
se esteja envolvendo nas negociações para a futura suces
são presidencial, afirmando que recusaria terminantemente
a indicação do seu nome, caso fosse aventada, porque as
classes armadas não se devem imiscuir em questões poli
ticas.

Os jornais dão relevo a uma frase do sr. Góes Mon
teiro. sobre o momento politico atual, dizendo que a situa

RTO, 1 (BAND)-O sr. Getulio Vargas, falando ao ção se lhe apresenta como «uma fogueira ao redor da qual
repórter do «O Globo» sobre a oportunidade de uma con- varias canibaes se preparam para devorar algumas víti
venção nacional para a escolha do futuro candidato á su-l mas, sendo que «Tupan conduit le bal».

cessão presidencial. disse:
«O melhor, sem duvida, é uma convenção de parti

dos. Cada partido que envie para a mesma ° seu delega
do. Far-se-ã uma eleição prévia. Indicam-se um 0U varias
nomes e aquele que obtiver maioria será o indicado. Este
seria o meio para a obtenção de um candidato unico».

COl"')venção de partidos

j.ê\.
-------------------------------

voz DO POVO Sem quaisquer llgações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
IIII Florianopolis, Terça-Ieir a, 2 de Março de 1937 I NUMEHO 715

Dr. Altamiro
Guimarães

Aliciernento
de trabalha

dores

Nomeações

Está entre nós desde on
tem D ilustre engenheiro

patricia
Pelo avião da �ondo:,chegou.1 �uer�to composta dos drs. Artur

ontem, a esta capital, o Ilustre en- Castilho, Alberto Randolfo Paiva
genheiro dr.Alexandre Guuierrez. e Adriano de Abreu. acaba de
superintendente da rêde Viação ouvir as figuras mais expressivas
Paraná-Santa Catarina, á qual e representativas do Comercio e

tem dado o melhor da sua inteli- da Industria daquela grande col
gencia e ofertado todo o saber da meia de trabalho fecundo e hon
sua alta competencia técnica. rado, as quais, sem excepção. por

E, precisamente. por muitos e uma só voz, destacaram a irnpe
inapagaveis terem sido 05 serviços cavei rétidão com que o dr. Ale
por êle prestados áquela rodovia; xandre Guttierrel. sempre agiu e

porque a sua administração se tem o esfôrço titanico por êle desen
imposto como um modelo de ho- volvido no sentido de melhorar
nestidade e de escrupulo, o não os serviços da estrada, que com
haver escapado, nem ter podido tanto zêlo vem administrando.
fugir ás levianas investidas dos Dcida a fôrça moral que encer-

invejosos e dos despeitados, ram e traduzem as classes conser-
Ao surgirem os primeiros ru- vadoras de joinvi]e, as declarações

môres contra a sua administração, que vêm de prestar á comissão
ou fôsse em outubro.irnediatamen- de inquerito, válem como testemu
te o dr. Alexandre Guttierrez se nho de honra, e, consequentemer.
empenhou, com viva insistencia, te. com uma das maiores satisía
junto dos podêres superiores da ções que o nobre engenheiro po
Republica. para que fosse nomeada deria ter nesta hora.compensando
uma comissão afim de proceder a os desgôstos provindos do sudario
um rigoroso inquerito a todos os infernal de torpêzas, que lhe trou
seus átos. xeram as invencionices e as paI-

.
Esse gésto define o caracter voiçadas do general Plino Touri-FOI· removida Marl'a Veroni-Í: I d b h

.-

impo uto o no re engen erro, e nho, procurando fazer média á
n� de Souza, servent.� do Grupo bastaria. por si, para que, como a custa da honra alheia, ou arrastaEsc�lar Lauro �uller dest.a fumaça, se desfizésse qualquer má do pelo odio que a ninguem ilustra.Capital e da Escola Normal Pri- impressão que no espirito publico Noticiando a estadia nesta camária do lnstituto de Ed�caç�o houvesse porventura ficado. em pital do ilustre engenheiro patri
para a Escola Normal Primária razão das perfidas e caluniosas in- cio, não podiamos deixar de fazer
an��a ao Grupo Escolar Lauro sinuações com que o general Pli- justiça à honradez do seu caracterMuller. nio Tourinho, pretendeu ensombrar sem màcula, focalizando a sua

Bebam S0 a honestidade e atassalhar os sen- personalidade distinta, por ser ela
timentos de um homem,cujo crime a de um grande patriota e a de
unico se tem resumido. em ter si- um grande brasileiro.

sempre iguall! do no desempenho das funções do O dr. AleXandre GuUiem.'z
seu alto cargo, um grande chefe e tem recebido numerosas visitas en- I

um incomparavel administrador. tre as quais a do sr. Capitão Er-
Ainda agora. em Joinvile, para nesto Nunes, em nome do sr.Go..

seu galardão, a comissão de in· vernadoI do Estado.

Dr. Alexandre
GuttierrezTranscorre. hoje, o aniversario

natalicio do sr. dr. Altamiro
Lobo Guimarães, presidente da
Assembléia Legislativa do Estado.

Não vamos aproveitar a signi
ficativa data. para tecermos em

torno do nome do nobre aniver-

Em virtude de haver o Te
souro do Estado representado á
Secretaria da Segurança contra

Frederico Sessin, residente em

Figueiredo, município de Bom
Retiro; João Ferrari e Eloí Men
des. residentes nos distritos de
Lontras. municipio de Rio do
Sul, e outros. por estarem ali
ciando trabalhadores rurais para
este e outros Estados, o sr. dr.
Claribalte GaIvão tomou severas

Atividade do sr. Valadares
RIO. 28 (BAND)-O sr. Benedito Valadares. de�d.e

sua chegada a esta c�pital, encontra-se em grande atlví

dade, terido coníerencíado por duas vezes com. o go�erna
dor [urací Magalhães e tambem com o sr. LIma Cavai-

canti.
.

A' noite o governador mlneíro telefonou' de seu apar-
tamento no Copacabana Palace para_ o sr. Getulio Var

gas, entretendo �r(1longada conversaçao.
Os circulas Informados asseguram que o sr. �aladar.es

veiu ao Rio a mandado do presiden�e da Repu�hc�, afim

de desarticular elementos que mantinham negociaçoes com

os chefes do executivo dos dois grandes Estados nor-

tistas.

e energicas providencias no sen

tido de ser respeitado e fiel
mente cumprido. o que dispõe a

lei n. 1.51 4 de 4 de novem

bro de 1925.

Deixou o cartão ...

Foram nomeados Jose Nicolau Fa
raco, porteiro do Grupo Escolar
Dias Velho. para exercer o

cargo de porteiro da Escola Nor
mal primária do Instituto de Edu
cação desta Capital; a normalista
Maria Madalena de Moura Fer
ro, diretora do Grupo Escolar
Dias Velho, para exercer o

cargo de diretora da Escola Nor
mal Primária do Instituto de Edu
cacão desta Capital.

sariante, uma série infindwel de

palavras laudatorias.
Queremos tão sórnente, num

preito de inteira justiça, não por
uma questão de cortezia, mas

por um dever de consciência,
localizar a sua figura. em cur

tas e simples palavras, para a

destacar pela modestia, pela afa
bilidade, pela convivencia e pela
dedicação aos seus amigos.

RIO 1 (BAND)-O embaixador Osvaldo Aranha �ue Como politico. êle se tem

está trab�lhando decididamente e� _pról de sua candida- projétado pela diplomacia, pela
tura não desanima de vencer as diticuldadcs que está en- largueza de vistas. pela inteligen
cont�ando para conquistar as símpatias dJS governad0r.es cia e pela lealdad,�. especial
de Minas. Baía e Pernambuco. que não se mostraram am- mente por esta última qualidade

1 tão rára na época ere que vive-
dispostos a apoia- o. .

Por esta razão, apezar de saber que o sr. BenedIto mos�. .

Valadares tem vetado qualque.r indicação de seu liame,
. San!_a . Cat�nna de�e a

.

Alta-

Vl'SI"ta-lo á noite em Copacabana Palace.

I
mno liulmaraes serviços mapa-

procurou . .
."\.

.

_

Achando-se ausente o governador mll1euo, o sr. vS- ga�r.ls que com a �epetlçao. p�r
valdo Aranha deixou seu cartão de visita. mUltos anos, da data que hOle

Remoção

Cascatint'"'\a

transcorre, outros mais e maiores
espera ficar a de\'er-Ihes.

Felicitamo-lo.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA - FIorianopolís, 2-3-1937

Explorador J. G.
Levan

Bebam só

Cascatinll�

Mascara contra
gases

2

COMUNISTAS PROCURADOS
A policia està

localizar

Fumem charutos

PRI NCI PE DE GALLES

GEORGETOWN 1 - O PRAGA, I - O presidente
explorador nOlle-ameci�ana J. G. da Republica assinou hoje um de

Levan, desaparecido recenternen- c�eto estabelecendo que todo a

té no interior da Guiana Inglesa cl�adão tcheco compre sua pr�
foi encontrado vivo e ileso nas pna mascara contra gases asli

proximidades da Chachoeira de x�antes, dentro do praz� .de 30

Caiteur, no rio Ompotaro, pelo dias. Os preços para aqutsrção de

aviador norte-americano Hart mascaras são muito em conta,
William. mas ás pessoas pobres serão for

necidos esses objétos em nenhum
pagamento.

Cifras convincentes, registradas 'lO r ns-:
tttuto aos Comerciarias

em campo para
varios ex-oficiais

bro:de 1935, que cobriu de
crépes a nacionalidade, le
vando a orfandade a deze
nas de lares, onde ainda hcje
falta o pão e sobram as la
grimas.
Entre esses ex.oficiais en

contram-se os major Costa
Leite e capitão Trifino Cor-l
rêa, que muito embora se en

contrem no país não foram
até esta data localizados.
Trata-se de elementos re

volucionarias perigosos pela
combatividade que vem de
de longa data, pois já em

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Co- 1924, nas barrancas do rio
merciarios atingiu, rapidamente, as suas patrioticas e hu- Paraná, tiveram papel pro-
rnanitarias finalidades, eis que creado para amparar o ponderante, tendo dado so-

trabalhador nacional, em cuja orbita se encontra, já hoje, bejas provas de heroismo e

() jornalismo do Brasil. valor militar. Ex-major Costa Leite CO '"'\g ressO
Para que se tenha idéa do que representa para os Ex-capitão Trifino Corrêa. No desejo de auxiliar den- Integranatainteressados o grande orgão de previdcncla social, damos,

. . ..

tro do nú��o Estado, as ,c�- gurança Pública, de fazer pu- RIO, 1 -Realizou-se no Ins-
abaixo, um quadro dos benefícios distribuídos pelo mes- A policia do D.I�tr.lto Fe- ptura� s?hcltadas pela �ohcla blicar e distribuir por todas tituto Nacional de Musica, uma
mo em todo o país, resaltando que, tendo apenas dois d�ral acaba de dmglr, uma do Distrito Federal,. aC,aba, as autoridades policiais, uma sessão solene comemorativa do
anos de vida, os benefícios distribuidos variaram de 50$- circular a todas as s�a.s con- por sua_ vez, o dr

..
Claribal- circular com os fotografias Congresso Integralista de Vito

(minimo) a 100$-podendo, pelos dispositivos regulamen- géneres do paí�, sohclt.a��o te Galvao, secretario da Se-
e dado� para a identifica- na.

tares, chegar 1:400$000.. _

a captura,de varl?� ex,oficiais

I
..

'I
ção dos referidos eornunis-

Os resumos, que publicamos, sao um atestado d? Exercito Nacional, envo!- Aguardem a che
I

tas que deverão ser prêsos
convícente da grandeza da instituição e de como se en- .vidos no te_nebroso movi- gada do Tapajós!! onde fôrem encontrados.
contram amparados quantos fazem parte de seu corpo so- menta comunIsta de novem- -

. . ....

dai: Consid�re·�e, aind?, que yultos0s os beneficios ,con. O QUANTUM DOS BENEFICIOS ASSIM SE ENCON- Féira de Li�o
cedidos, serao eles muitos matares, passado o penado TRA DISTRIBUIDOS
transitaria em que se encontra, onde só se concederão
aposentarias por invalidez e pensão a herdeiros, eis que
terá de ampliar o seu prograrr:a, indo a concessão de
aposentadorias por velhice, auxilio-maternidade, constru
ção da casa própria, etc.

Eis, em quadros estatísticos, a verdade do que afir
mamos:

sempre igual ! �
-----

Ouasi seiscentos ben�fi.
cios concedidos em dois

ano� d� exisiencia

APOSENTADORIAS

LIAO,I-A participação de
i�������������������iiiiiiiiii� países estranjeiros na Feira Inter,

nacional de Lião promete ser par
ticularmente importante. Já inicia
ram a sua visita compradores de
47 nações. Estão inscritos oficial
mente até agora 9 países.

I Regiõe� Sédes P(nsões Aposen-I Total de
tadorias I B�ne�i

cianos

I ManáosBelém
Fortaleza
Recife
S. Salvador
Belo Horizonte
Niteroí
D. Federal

I S. Paulo

I
Curitiba

Porto Alegre

1
2

so 3w
Ul 4
I 5......

�I 6
7
8
9
10

I I

r'

16
13
10
35
30

I5
17

220
99
22
-

20

497.
1 II

"

I'

I
.>

ASPTE. NASCIMENTO sairá
proximo dia 3 para:

QUANTUM

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

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

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

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navias ef\nibal Benévolo», «C te. Capela»,
Endereço: - Praça 15 de Novembro n. 1. w l: andar

4j de
38 de
37 de
30 de
23 de
9 de
10 de
4 de
5 de
2 de
2 de
3 de
1 de
3 de
2 de
I de
I de

50$ a 100$
100$ a 150$
150$ a 200$
200$ a 250$
250$ a 300$
300$ a 350$
350$ a 400$
400$ a 450$
450$ a 500$
500$ a 550$
550$ a 600$
600$ a 650$
650$ a 700$
700$ a 750$
800$ a 850$
850$ a 900$
1:000$ -

Total, 216 (1936 e Janeiro de 1937)

Laguna

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 8 horas,'
Dominador dos mares, com

Matheson Lang e Jane Baxter.

CINE ROYAL, ás 8 horas,
Cerca inimiga,com Larry Buster
Crabbe, Tom Keene e Katherine
De Mille.

SUL

Furta de re.
gistradas

S. PAULO, 28 tBand) _
A «omissão de inquérito, no

meada para apurar os desvios de
cartas registradas e mercadorias
ocorridos na 5a. Secção dos Cor
reios, encontrou a funcionaria
culpada. 1 rata-se de Rita Pinto,
ajudante da agencia do bairro
da Lapa, que confessou o furto
que vinha praticando.

Das cartas procedentes do es

tranjeiro que passavam por suas

mãos. Rita retirava os cheques.
dinheiro e outros valores, tudo
calculado pela COMissão de in
querito em perto de vinte con

tos de réis.
Dada uma busca na residen

cia da criminosa, foram apreen
didos varias cortes de fazenda,
vestidos e diversos envelopes vio
lados.

Suspensa das funções que
exerce, Rita Pinto, vai respon
der a processo pei ante a Dele
gacia de Furtos.

"7 8 O"
E' o número do telefone da
CONSTUTCRA RENDECSn

Rua Tiradentes N' 52:-Procum

III'"

{UVr!fttlâtJ�_
FUMANDO CIGARROS SOBRE
CIGARROS, ESPERA O SOMNO
E o somno não vem, porque
o systema nervoso está agi. ,

lado e descontrolado. Um

comprimido de ADALINA �.
é o remedio providencial.
Restabelece a calma dos i

(
nervos e permitte um somno

reparador e um despertar
n.gradavcl, com disPOSiçãO.,)

para o trabalho. J
i

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

Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

,,,"'

1.' ,
. ._,.� � j .•

",; i .

«Cte, Alcidío- e «Aspte. Nascimento».
Agente

H. C. DA COSTA

(
(
•

.,� ....... �� ,.- _' '�.'11.
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��ij.i, Dr. Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas-

I Cons. Mafra, 33 cata do Rancho Queimado marcas- Preditéta, Du�
Fone-1.191 viu Kutmback, Bavaria e Tira Prosa. Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.

�iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__",,_' M;a;;;;;;;;;';;;;iiiiiNNiiiiõiiiiiiõiiiililiiiiliiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíii� I' Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes-,--. . --"

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

,
C S--�-I'!, I--..M_A_FR_A;m:,:;;;2_;I_·iiiiõiiíiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiif(i·_�ii"iiiiii�:_·t:-"_'IiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiBiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� ! taria Chic (dá Iosíoros), Charutaria Portela (Café

I..
...

'

I). S.ãO Pedro), Casa Savas, Café Gloria e 'salão Progresso

�E�
, .,

1·�·e••o�o••G�O���••eOGI

! Dentes alvos í
· �
G G

: come a neve :
G •
• e

: Halita agradave. :
• •
o só com o
• G
G •
• •
·

S b· I·i· U 10 i
G o
• e
G o
� .
• G

���������������. .

I Ba� M'i'r���'�r
'oO •.•

'I! a vossa ii
DE WILLV IKATZWINKEL., g

I Frios, docês, conservas

;;e�to_d_();;;;Oiiiiiiíiiiiiig_êníiiiiiíieiiiiiiiroiiiiiiCiiiiide_biiiiiiieiiliii·iiiiiiiiiiiii_1 !:ffii':.. PA5TA f9!4�.fi',i•..",.',bidas nacionais e estranjeiras. � w

Centro de atração puramente familiar.
�_ " ••• _ • .e • . • _ •. _ __ •

G, G
• G
�.·fje.It••••�.�$.G�.e••G.iJ

A Etnprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Cervejas! Cervejas! CHARUTOS?

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
I » » 12:000$000 105$001
1 » »15:000$000 131 $250
1 » »20:000$000 17S$OOO
Prestações mensais.

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

Pode�emos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista, desde que, si contrato esteja em dia com os pagi\�

menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali

zados pejo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor

nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

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

II

o MELHOR
APERlTIVO
TONICO

ES�to fv1ACAL

Casa de Dive.sões
-------,---

.Familiares
Vispora Imf:� 'f�ial

o MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPER�C i� AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo governo do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, confõrto, honetis
dade e ambiz. te seleto o que muito lhe agradará

Popular, á Praça 15

Manchas da PeLe ,- Feridas
UOT dasAxilas

Só os fabricados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PItÇAM PREÇOS-CASA PIEFIER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILL!

'a &llS

Indo a JOINVILLE
Hospe- H t I Cde-se no O e entrai

I
COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietarío -ASSEIO E CONFORTO

Rua VI.conde de Taunay n. 185 FONE. 684

\.ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Metrtz: .FL.ORIANOPOL.IS
Blurnenau - ..Joinville - São Francisco ... Laguna -

Mostruario permaneote el"1'3 Cruzeiro do Sul

Secção de Secçilio de

Filiaes em:
,

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenerícíar madeira
Lonas e Impermeaveis ·Material em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: (l' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir PORões e Camas f oromoveis, Motores de esplosão, tV1oto�{i:S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- eleetrícos
Jabanetes e Perípmaries res Material em geral para transmlssões: Lo' I
,-\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
':'rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanleo
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
Empreza Nacional de l'Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �

rJ Fabrica de Pontas "Rita f\/laria' _ .. Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ��
��-������

�
.��àVAV.A.Vg..ô..���� ���â�V�VÂV���.

•

I
Extração com globol de cr'ltai. O Rua Trajano, rr 1 sobrado

A i l18Àili"'J-=r alIU...
_ hone.tldade, pOil, Ollor· I Telephone rr 1548 Itel13 .10 pr"sencladol pelo pOVO.

e - ..__.-� ,�-- I :_:: Dr. Renato=
�

,

,'" ==Barbosa==
.��••_.""-- .. _

..

-�.��4""i�';_"•••���. ADVOGADO

�•••G•••�. • •••GG•••"O
: Rua Trajano, 2 Hsob.)

i Companhia '�Aliança.da Bahía"i �d��:�t�:ti;�': FUNDADA EM 1870 I Dr Aderbal R.

G G
da Silva

!:..� Seguros Terestres e Maritimos !. I\dvogado

w. • Rua Cons. Mafra.: 10 (sob.
O Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II I �Fone. 1631 e

129°_1D •CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000• RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM;t935112.717.044:063$t57
SINISTROS PAGOS EM 19.35 4.280:552$970

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUj
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - eôr81 firmer.)
TECIDOS PARA: Reposteiros. cobertas de di

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

rosto e de mesa.
• Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças, etc.

A�ente'J Sub·Agentel 8 Reguladorel de Averlallem �todol OI Eltadol I Linhas para bordar.
d B II U ( t I Partos - Molestias de
...�_ ral, no rugua e nal prlnclp\aí8 praçal el range ral. Senhoras e Roupões de banho

Agentes em Frorlanopolts : Molestias de crianças (Melhores queo os estranjeiros) ICam L bo & c, ., Diretor da Maternidade" FUNDiÇÃO: -" SINOS DE BRONZE, maquinas de

CD pOS O la.
e Medico do HOlpital

-. forragem, fabricação de maquinas I�
a Rua Consel heiro Mafra, ;35 (sobrado) Caixa Postal. ,19 ., em geral, (agrícolas e dins) ,

��, TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLIAlYÇA • (Curso de especializaçêo em -moinhos de fubá, ?�".'I.� 1S, businas

l� • molestias de senhoras) para carroças, chap, t. (L:: 'ogão, etc.

U Escritórios em Laguna e Itajahí e Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1, 'i.' '
..0

., ii até ás 8 112 da manhã
e Sub-Agentes em B�umenau e Lages U e á !arce- Consuttorio.

REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIAl .vr �iS

� � A G 9 Arnaldo Marar"'h ão
�g .. NITA ARIBALDI, 4 I

•••• (UII.&---__;.==-----••••••••• iJ -.--. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiii'RiiiiiiiiUA�JOiiiiiiiiÃiiiiiiiiOiiiiiiiiPiiiiiiiiINiiiiiiiiTOiiiiiiiiiiiiiii�A_�iiiiiiiiD1\iiiiiiiiRiiiiiiiiiiN. 5 TERER_<?

Atentae bem I
•

i Agencia Moderna de Pu- i
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

"
Federal e possue a carta patente n. 112

•

Forrnidaveis lortelol proprlol, trel vazeI
por lemana, todal ai legun·
dai, 1er9al 8 lextal·telral,I

•
•

Advogados
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogacía á rua

Visconue de Ouro Preto

Indica:

n. 70. - PhOJ,P' 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

DrArtur Pereira

e Oliveira
ennles médica de erlan

çal . e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

I Dr. Pedro da Moura Ferro I
I

1 Drr Ricardo 1
Gottsmann

Advogado

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

Erwin Kreuter)
Elplclalllla em:-clrurgla

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

operações de plástica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorlo: Rua João
Pinto n' 13

FONE-1595

R�siJênc;a: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Médicos

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

.

das 15 ás 16 I 12 horas. D r , M igue I
Boabaid

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-I CLINICA GERAL

Lves Junior N. 26

I
Vias Urinarias-Hemorroides

T Consultas:ELEF. 1.131
das 13 ás 16 horas

O· t Pela manhã: ir
eseja concer ar o

com hora marcada\i
seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto. 13�
sr. Bouzon, á rua Padre 1 eleíone, 1595 (1
Miguellnho, que será plena- .:_'-------
mente satlsfetto.

LO.JAS-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZ ETA-Florianopolis 2 -3-1937

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

com terrenos, Os interessa
dos devem entender-se com

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

."

Pfl6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1, ala.
CIC. Avlsol'revioô']. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

(Edifício proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

I
I

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

�ua Trajano n: /7
(sobrado)

Tdetone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

EmJoinville I
Faça seu ponto no

Café do Manéco+-Dpti
mo café-bebidas nado

naes e estranjeiras
Bifes e petísquelras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho·

tel Palacio.

Jockey Club Florianopolís
O mais elagante centro de diversões famí-

liares.

5

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is

Deseja construir 1����������������
I

'

Falta-lhe porém capital?
Frocure fechar um contrato
com a ENDECS que finan
ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

provisoriamente R. Frei Caneca 74

Manifestação
anti-fascista

BELGRADO, l-A imprensa
noticia longamente os incidentes
que se produziram por ecasião da
anunciada conferencia do sr. Ljo- - .. - - _. . . -

Luxo, seriedade, conforto e distinção. titch, numa reunião de partidarios
Fsplendido serviço de bar com bebidas na- do movimento fascista de que é Medalhas de

1Perú e
cionais e estranjeiras. chefe.

I
-

E .darFeericamente iluminado com instalações mo- O conferencista devia fornecer sa vaçao qU·
dernissimas. explicações sobre a organização d

.

União '"Cécnica de Berlim que RIO, J (Band) - Por de- LIMA, J.-To a a Impren�a
RUA TRAJANO J O b do no' altos da d

.

bri l na caoi I t d id t d R aplaude a atitude da chancelaria

A· LL1GA-SE O andar ter- ' -so ra - 5 evia a ru uma sucursa na capita cre O O presr en e a epu- d E

I
Sorveteria Gloria yugoslava para facilitar a! trocas blica, foi concedida a [oa- qdue recuso� a proposlta o qua-

�reo da rua Trajano n. .

I' C
.

d C I or para pOI uma so ução transa-

15 com compartimento para
econormcas germano·yugos avas. quun arnerro e arva o, a .

I d r
-.

d r
-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... Parte da imprensa afirmára, entre- medalha de distinção de 1 a. clOn�. o, itigio e Imites entre

escritório, Tratar no Banco

������������������������il
os lOIS paises-;'; tanto, que se tratava sobretudo de classe, por haver salvo, com O . .

.

b dAgrícola. um instrumento destinado a servir risco da propria vida, 26
__

S

dJornpals, °f s:rbvam dque
a

d:-PARA HEMORROIDAS, d hitleri d f'
. cisao o em OI asea ano I-

a propagan a It ensta. pessoas o nau raglO OCOrrl-
.' .

I á d "

II P I hã do com O «Couto de Maga reito mternaciona e est e acor ..
_ E - e a man numerosos grupos l�l -

dicões di Ianti-fascistas efetuaram uma manjo lhães-, 110 Rio S. Francisco, �o com as suas tra ições dip orna-

INCOMODOS DAS SENHORAS lestação em frente do edificio em em Marabá, no Paraná. t_lc_as_. _

que devia falar o sr. Ljotitch �as Pelo. me�mo .decreto, foi Inqueríto 50.I a demonstração degenerou em VIO- concedida identica medalha
lento choque de que sairam feri- ao soldado do 6' B. I. da bre O petra-

I dos vários manifestantes e contra- Policia Militar, Manoel Go-
Imanifestantes. mes, por ter salvo 3 pessoas, eo

Por fim, restabelecida a ordem, com risco da propria vida,
o sr. Ljotitch pede falar aclamado do incendio ocorrido á 17 de
pelos seus partidários, Julho de 1936, 110 prédio n:

20 do largo da Bemfica.

SUSPENSÕES?
REGRASIRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS 'A
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Minarvina"
CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pascho ai

Convem saber!
A Loteria Federal do Brasil,

VENDE--SE
Por preço de ocasião, Vende-se nas bôas Farmacias Ivende-se o prédiu de porta E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioínvílle

e janela, á rua José Veiga 11.

19. Trata-se neste diario. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

mo 2 (Band) - o sr.

Café Filho, fazendo conside
ções em torno das imputa
ções levantadas contra íun-

----

Fumem charutos cionarios federais sobre o

"PRINCIPE DE GALLES" problema do petroleo no Bra
sil, requereu á Camara que
seja nomeada uma comissão

A favor "Fa ..d" no de inquerit? para esclarecer
os acontecimentos.

CIDADE ��ATrc!� Brasil À cor6açãodeJor-
1- No� circulos bem informados RIO, 1 (Band) - Vem cir- ge V I
prevê-se a próxima publicação de culando, ha dias, a noticia LONDRES, I - Corre que
um documento pontifical, em favor de que Ford visitará nosso o príncipe real da Etiopia, As-
da paz. país. f..\Vu-Quossen reoresentara o ex-

Observa-se, a propósito, que o Si tal acontecer, o Brasil Negus na cerimonia da corôação
Papa Pio XI desejava reiterar terá oportunidade de hospe- do rei Jorg� VI.
agora o apelo naos govêrnos e aos dar uma das maiores figúras Para tal fim, o príncipe, que
povos da terra em favor da paz", do mundo industrial norte- reside em Jerusal�m, partiria bre
irradiado por ocasião do Natal. americano. vemente com destino a Londres.

Trajar bem ! ?

é a UNI C A que possúe as ne
cessarias credenciais para ser
vendida e ter livr� curso em

todo o ter!"'itorio brasileiro

O criterio da sua organização, não foi baseado no sentido de
enriquecer uma determinada classe, uma sociedade determinada ou um

unico Estado; ao contrario, A LOTERIA FEDERAL 1)0 BRASIL {oi
organizada para enriquecer qualquer brasileiro" não importa a classe, a

sociedade ou o Estado a que pertença, esteja ele ignorado nas fronteiras
do Prata ou vivendo humildemente no interior do Amazonas,

s O'

Confecção

'RENNER'
garantido
depositaria.

Trabalha
pelo.

ERNESTO VAHL

I
I

Adquira o s.eu bilhete; contemplado, será um

chéque negoctavel em qualquer parte do Brasil

Extrações todas ás QUARTAS e

SABADOS

Premíos maiores: desde 200:000$!
Observe V. S. o seguinte:
No plano de DUZENTOS CONTOS, além do primeiro premio,

existem mais Q'JATRO MIL SETECENTOS E CINCOENTA E NOVE
premios, inclusive de TRINTA, DEZ, TREIS, E DOIS CONTOS!

,E agora observe V. S. o preço:

Bilhete inteiru 30$000
Decima. • • • 3$000

Repetimos:
EXTRAÇOES A'S QUARTAS E SABADOS !

-I�������������I�
r

Rua Conselheiro Mafra, 4�

.�O•••••O�•••••G.g�O••••

I A Companhia Editora Nacional :
• LANÇARA' NUM VOLUME DA G
e Serie Brasiliana e
• •
• Santa Calarina o
u - D
� O
;; A Conquista - A Cotonlsação G
• A Evolução •
• TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA O

: Um livro de Osvaldo R. Cabral I
: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias :
••••••••••••oe••• I.O.�••

·1
'. . ..

r' -.
� -,� _:ó, '_'...

-,.' !.:,"

CONSTRUÇOES DE MAQUINISMOS COM
PLETO PAR.A:

Fecularias·'- Moinhos de Assucar - Serrarias

Engenhos de Farinha de Mandioca - Torradores de Café
Olarias - Autoc1aves 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

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"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.

Duelo na Italia entre'JUram���d:ira
Na fórma da lei de Organização Municipal, reunir-se-à, em De Bono e Lessona Com toda a solenidade e porn-

sua primeira sessão ordinaria do corrente ano, a Câmara Municipal
pa militar realizar-se-á, amanhã,desta Capital. às 9 horas, defronte ao monumen-

Nessa reunião serà eleita a mesa. ROMA, 28 (BAND) - Bono desafiará tambem o sr. Bal- to do ceI. Fernando Machado, a

-----E-M-CASA DE FA!\1ILIA Parece confirmada a noticia do bo, por ter este militar feito re- cerimonia do Juramento à t1andei�Prisã., em alugam-se quartos com ou desafio que o marechal De Bono íerencias menos lisongeiras a' sua
ra pelos reservistas que compõem

Msfra sem pensão p'a colegiais e lançou ao ministro das Colonias, pessôa, quando governador da
a 3a, Cia, (Quadros) do 14 S.C.

moços solteiros. sr. Alessandro Lessona. Libia. Para esse àto civico Iômos dis-
Informações neste diario. O fáto do antigo comandante Seria este o primeiro duelo tinguidos com o convite, feito pes-MAFRA, l-A policia des-

em chefe das tropas italianas na entre figueas de evidencias no soalmente em nossa redação, pel>ta cidade acaba de lavrar um sig- Couros bra .. campanha abissínia não desmen- fascismo, brioso militar ten. Carlos de Me-nilicativo tento capturando um tir, quando interpelado pela im-
A Gazela nezes, �ornandante da aludidacriminoso de nome João Gelin,ki sileBraspara prensa, que teria desafiado o companhia.pronunciado pela justiça da Co-

J
- minitro das Colonias e considera- O t

·
------------

Transcorre hoje, o aniversario marca de Canoinhas. O _pau da uma confirmação taeita. espor Iva G.P. Recreionatalicio da exrna. sra. d. Car- O esforçado delegado de po- O sr. Alessandro Lessona li- Redator:Acloll deVasconcelol Dramaticolota Rosa Boabaid, digna esposa licia de Mafra, srs. Lucio Anto- PORTO ALEGRE-l- mita-se a declarar que ignora o

do sr. comerciante Feris 8cabaid, nio de Farias, tendo ciencia de Chegaram a esta capital os srs, fáto. Ao mesmo tempo, o titular FUTE BO' L
proprietario da acreditada Casa que o referido criminoso se en- Owa, representante de uma firma da Imprensa e Propaganda ja' Este grupo de amadores,que é
das meias. centrava nesta cidade, poz-se em japonêsa de couros, e Nobutano tem repictadamente desmentido S. PAULO, (BAND)- dirigido pelo habil amador conter-
.'

" ,', I I campo
afim de efetuar a sua pri- Egoshi, re�resentante d� ministerio tais noticias. Na temporada internacional de râneo, sr. Dante Natividade, está�mvers�naf�l h;t, a

� inte I
são. dos NegoclOs Ultramarinos no Ja· Consta, entretanto, que o mi- 1936 o selecionado italiano não ensaiando o belo drama em 3

Fachec Juha, I ha o sr. g son Ante-ôntem, o srs. Delegado, pão. O sr. Owa jà adquiriu 800 nistro fJlussolini, ja' autorizou o perdeu nenhum jogo de futeból. àtos «Nossa Senhora da Bonan-Pac eco.
em companhia do sub-delegado sr. toneladas de couros para a sua duelo. 4 çalt •Realizou 6 partidas, venceu e

fAZEm AtiD5 H01E l�ntoniAo Re�elaMto, dos sffuS au�i- firma. <?, s,r. Edgosshi veiRu conhecder Os mctivos que determinaram\empatou duas veles
--------------,

lares ntomo oura e rancl�- o m_umclplo, e anta osa o.n, e anim,osidade e,ntre as duas perso,- S. PAULO, 1 (BAND)-A
Imposto de

a exma. sra. d, Julieta Moo- B d S I I d I f I d d COnsu-Oco orges os antas, conse�U1u estão oca rza as a gumas arm las nalidades Iascistae, datam e OIS m i r contagem durante a tempo-
I ••guilhott, esposa do sr. João Pu- lavrar o tento dando voz de pnsão niponicas e estudar a colonização

a o

anos. rada internacional de futeból derilicação: ao individuo que procurou reagir, em geral. A Federação Ruralofe- O general De Bano teria sido 1936 foi de 9 a 3. Por êsseo sr. Hercilio dos Santos Sou- usando' porém de bastante habi- receu a ambos um banquete. d I d
'

ataca o pe o seu a versano, que escore, a Polonia foi derrotadaza; lidade, o sr. Lucia conseguiu sua

Cruzador criticou sua ação na Etiopia e o pela Yugo-Slavia. Na partida en-o sr. tenente Hildebrando Mo� ca.ptura. , prejudicou seriamente, recusando- tre a Alemanha e o LuxemburgoFelizmente o áto fOI' levado "Tucuman' f 'I'
,

se a ornecer os viveres so icita- se registrou outra contagem ele-
a efeito e o criminoso recolhido dos para as tropas que ali com- vada. Os alemães venceram pfJrao xadrês desta cidade, onde se VALENCIA, 1 - O vaso batiam. O sr. Alessandro, segun- 7 2
encontra a disposição das autori- de guerra argentinho Tucuman

outras fontes tentou tambem dimi-
a .

dades de Canoinhas. zarpou, ás 15 horas. A partida nuir a capacidade militar do ve- CAXIAS F. C. X PEDRAdo navio foi retardada a pedide lho marechal, como comandante R NDE F Cd I d Bl Th � A ..

as egações a e grca e c e· dos exercitos italianos.
Foi fuzilada co-loSvaquia, afim de permitir o Outro fáto que confirma a ve-

embarque de outros refugiados. racidade do duelo, é a constitui-
'$��AVILA 1 P

.., O Tucuman e esperado ama'
cão do juri de honra, compostoliS1 ,- nsionerros cap- h ' 9 h M h'

'd d d 'd n ã, ali oras, em arsel a. das seguintes pessôas: deputadotura os eante e Aranjuez e- ...

clararam que as autoridades de Giuseppe Garadona e senador
Alb-.cete fuzilaram o comandante O i ncend io na EmIlIO Bodrero. Este juri decidi-
bungaro Lassalos que se tinha

I"
rá se o desafiado poderá aceitar

apropriado do soldo de 3 com�
, ,Cen t ra legalmente a disputa pelas armas.

h, Admite-se como provavel quepan las. "

Os mesm:>s prisiôneiros tinham RIO, 28 (Band)-Prossegue, o juri re�olva pela não reaiízação
ditv ainda que part:ra para Va� na delegacia do 220. distrito, do encontw.

lencia o comandante de uma o inquerito para apmar a Orl- 01ltros informes adeantam
brigada internacional de nome gem do terrivel incendio no de- mo passivei, quo o n'tarechal
ignorado, visto ter-se recusado a posito de inflamaveis dl Central
servir aos comun:stas. do Brasil, em Engenho de Den-
0- • tro e que causou um prejuizo
Aguardem a che- avaliado em 800:000$000, con

forme já noticiallos.
gada do Tapajós! Pelas pesquízas realizadas no

G----------G local, surgiram duas hipotêses:
Capital Federal o jovem New- incendio c(Isual ou provocado
ton Avila, estuda ate de Medi� criminosamente.

Pedro da Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1 LOt'JDRES, 1 - Noticia-se

E' on umelO d� telefone da que o sr. Samuel Hoare, primeilG raVe ro lord do Almirantado, atacado

d t
-

- I de gripe, deverá permanecer va
. esas re rios dias afastado do exercicio

P.ln Tiradentes N. 52:-Procurem CAÇADOR, 1 .- Entre es-: das suas funções publicas.

R
iii

d
ta estação e a do RIO das Antas, IPt·deis a perto de N'lalcelino Ramos, neste 'I· ar.1 a

d .....

Egvpta Estado, cêrca das 19 horas de Impe 1< ... 8
" sexta-feira, um automovel de li- �

CAIRO, 28-A familia real nha que transport!lva a comissão TOKIO-l-Varios oficiais
do Egypto jà iniciou a sua anun- de inquerito sôbre a Rêde de impediram a partida para a Eu'
ciada viagem à Europa,tendo par- I Viação Paraná-Santa �Catarina ropa do paquete Kafari t7f(.Qrà,
tido com destino a Maeselha. tombou violentamente, em �onse� da Cia. Mykaisha, cujas autorida"

Depois de duas semanas de quenela dt: uma pedea encontrada des não embandeiraram em ar('o

pemlaneneia na Suissa, para os nos trilhos. por ocasião da última revista da
esportes de inverno, a familia real Além dos membros da comi- armada niponica.
egypcia visitarà a França,seguindo são, viajavam no auto o engenhei'
depois com destino a Londres, ro M:,dureíra e o sr José Silvai
onde vai assistir às eeremonias da ra, secretário da Chefia do Tra
coroação do rei Jorge VI. fego. Este uitimo caiu desastros��

mente, morrendo instantanea-
����OOOO�riG��;N�(c�������z�� mente. Foi-n.os enviado, como noS t
� I
r.� A r d E d d ��

L\s demais pessôas não ficaram anos anteriores, o bem feito� po Ices Consolidadas o sta o e Minas II
slquer feridas. e completo A

.

C t ri'� «Divida Fundada do EstadJ de S. Paulo � A moete daquele funcionario nense, para 1 9�_arJ�93;, �r:
Hoje, ás 7,30 horas, na Ca- � «Obras do Porto de Pernambuco. � da rêde causou grallde pena em ganizado pelo barão Fernan.tedral Metropolitana, a familia, ij VENDEM.SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �

toda a lona �ervida pela Estrada do von Dreifus, já falecido, ..

viuva d. Alice Vaz e filhos, fez ce· � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- H
onde era muito estimado, que completa, assim, o seulebrar uma missa pelo 60. ani·

E AR N � Em trem especial, seu corpo 9 a!1iversario de existenciaversarl'O de falecl'mento do saudo- � COLA O SANTA CAT' 11 A, A' RUA TRA� � f
'

b d d d d' d ' ,

'I
�-

�� JANO N 16 n
Ol, sa a o tran5porta o para e Ica a a maIOr dlVÚ ga· ...

so conterrâneo João Vaz Sobri- I!t ••

Ponta Grossa, residencia aa sua ção da terra catarinense.h' � família. A dpara ano.

51i�;;�a������1���e��if���i-i�ii�.�ii�i�.�i�i�i�i�i� , g.ra..e.c.e.m..o.s l
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Siriaco T Atheríno

Festeja, na data de hoje, o

seu aniversario natalicio o preza
do comerciante sr. Siriaco T.
Atherino, socio da importante fir
ma desta praça Atherino e lr-
mão.

Muito estimado e benquisto
em nosso meio social, o digno
aniversariante será, grandemente.
homenageado. «A Gazeta» [elici-
ta-o.

reira:

o sr. Pedro Americo Dias.

5EtiTE tiOVA

Realízoll�se, domingo último
no estadio de ltacorobí um em

bate de futeból entre as equipes
do Caxias F.C. x P. Grande F.C.
saindo vitoriosa o Caxias F. C"
pela contagem de 2 x O.
O quadro estava assim consti�

tuido: Placido-Candido··-Aodré
Camilo-João-Jurandir- Celso
-Osmarino--Osmar-Irineu -

Noél

Está de festa o lar do sr.

Carlos Gainette e de sua exrna.

esposa d. Maria Elisa Gainette,
com I) nascimento de uma meni
na que tomou o nome de Helena.

Acha-se de parabens o lar do
sr. comerciante Romão de Faria
e de sua exma. sra, d. Omelia
Nunes de Faria, com o nasci
mento do seu primogeAlto Jocio
Matias.

Após alguns mêses de perma·
n�ncia nesta cidade, em gôzo de
férias, retornou ao Riol o esti
mado conterrân€o Edmundo Luz,
chefe de maquinas da Companhia
Costeira.

O lar do casal Oscar Pereira,
comissario da nossa Policia Civil,
e d. Irêne da Silva Pereira, en"

contra-se enriquecido com o nas

cimento do seu primogenito Gil
berto. "780"
HABILtTAt'f!lo

Estão se habilitando para ca

sar, no oficio do Registro Civil
desta cidade, o sr. dr. Paulo da
Silva Medeiros e d. Elisabeth
Angelica Riggenback.

CONSTRUTORA "ENDECS"

Acresce, porém, o fáto de
ter sido encontrado um pedaço
de lona embebida em oleo, que
foi imediatamente enviado ao

Gabinete de Pesquizas para
exame. O engenheiro Renato
Abreu declarou ser êsse oleo de
qualidade inferior e, portanto,
sujeito á inflamação em uma

temperatura mais elevada.
Por essa razão, a hipotêse

mais aceita no momento é a se

gunda.

cma.OUTR05 E'flRTEm

Viajou hoje, para a Capital
da Republi:a, o prezado conter

râneo sr. Hildefonso Linhares,
funcionario dos Correios e Tele,
grafos de Beio-Hori�onte.

Sra. dep. Abelardo Luz

Edmundú Luz

Ontem, regressaram, ao Rio,
os jovens estudantes Nerêu. r'Vlu
filo e Rubens, filhos do sr. dr.
Nerêu Ramos, ilustre governador
do Estado.

mI55A

Quinta-feira próxima, ás 7,l5
horas, da Igreja de São Francis
co será celebrada �issa em ill�

tenção á alma de Maria Lídia
Bom àll Silva, r€centemente fale
cida.

Seguiu, ôntem, para o Rio de

Janeiro, acompanhado do seu fi
lho, jovem estudante Fernando
a exma. sra. d. Zica Luz. con

sórte do sr. deputado Abelardo
Luz.

Para o Rio, vIaJou hoje o jo
vem Tito Tolentino.

Pelo lloepcke seguiu

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Joínvile

para
(MARCA REGISTRADA)

roupa fina como para roupa comum

--
...

_-

A Alfandega desta capital co

bra, sem multa, até 31 do corren

te, os emolumentos de registro de
patentes do imposto de consumov ,

Loja Maçonica "He
gene racão Cata

rlnense"
Em sessão economica reunem·

se, hoje, à noite, em seu templo,
à rua 28 de setembro n. 80, os

obreiros da loja maçonica nRege.
aeração Catarinense",

Côrte de Apel.
lação

Reunem�se, hoje, em sessão oro

dinaria, os srs. desembargadores
da Côrte de Apelação.
Atacado

Anuarío ce

tarinense

S��Ã���RCeAt
ESPECIALIDADE

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




