
• QUE
o ministro da _Justiça teria declarado que a

vf�r'dad7eira sOlução para o momento politico
a prorogação do rrierrcía+o presidencial,
de evitar urna luta de consequencias

I
: go formal contestação. Não é verdade que eu me 'tenha
encontrado recentemente nesta capital ou onde quer que

mo, 3 (BAND),- Afirma-se que o ministro Agame- fosse, com os ilustres riograndenses srs. Osvaldo Aranha
r on Magalhães teria declarado ao governador Lima Ca- e Darcí Azambuja. Com o primeiro, de quem me prezo O !""egresso do sr. iL\ranha
valcar.ti, embaixador Osvaldo Aranha e sr. Carneiro de de ser amigo, não me avisto desde o dia 23 de maio de

Mendonça que a verdadeira solução para o momento po- 1932, e ao segundo ainda não tenho a honra de conhecer RIO, 3-Estamos seguramente informados de que o

l.t.co seria unicamente a prorogação do mandato do presi- pessoalmente. Bastam estes fátos para demonstrar a tal- sr. Osvaldo Aranha manteve, ôntem, prolongada conte
r'cnte Getulio Vargas, afim de evitar uma luta de conse- sidade das informações sssim veículadas sobre a minha rencia telefonica com o sr. Getulio Vargas em Poços de
(meneias imnrevisiveis. atitude em face do problema, ora tão debatido, da sucessão Caldas.

.

() sr. Osvaldo Aranha teria repelido energicamente a presidencial da Republica. Tenho, sim, a esse respeito Em consequencia, o embaixador, provavelmente. "não
sugestão alvitrada, sendo apoiado pelo sr. Lima Cavalcan- opinião pessoal, desvaliosa embora, bastante conhecida e mais podera' embarcar de regresso aos Estados Unidos,
ti '� pelo maior Carneiro de Mendonça. manifestada sempre tom inteira franqueza aos amigos e no proximo dia 8, como estava anunciado, pois o Chefe da

J ,

correligionarios que me têm interrogado e nunca cogitei Nação lhe teria feito sentir a necessidade de aguardar o

() sr'. ()5 \i'a Ido /.",. ra I"")hanão é modifica-Ia, mediante quaisquer transações ou conchavos termino da sua estação de aguas.

candidato

afini
�rrlr:)rev·isiveis nos quais jámais colaborei. nem diréta nem índirétamente

em cuja viabilidade jámais acreditei».

RIO, 4-0s jornalistas conseguiram palestrar com I)

sr. Osvaldo Aranha, aos quais declarou:
-Não ha nada. Tenho conferenciado, é verdade, com

varias pollticos, mas unicamente com o objetivo de servir
ao meu país desprendidamente. O Rio Grande tem uma

1 soma considerável de responsabilidade nos quadros politi
cos e as minhas atividades se tem desenvolvido inteira-
mente no sentido de remover as dificuldades do mo

mento.
- Não. Ninguém ajuda falou em nomes. Simples ANO

coordenação das forças politicas com o elevado proposi-
to de encontrar uma bôa solução para. o problema da su- til

1l1li de ontem I ncentívand
ces.ãg jornalista fica desconcertado. Nada de objetivo sessão Integra

.

IS\a
o tu:ismo

o

conseguira até aquele momento. Arriscou mais uma per- D Jt • --,- d f· d __ fi::d d RIO, 3 (BAND) -A Pre·
gunta: ar r�,Sla.aram Juramen O e I ..:n1I, a e ao feitura pretendeç crear um parque-E a sua candidatura, e.nbaixador ? Não foi lembra- "siiT�ma" OS desem barn"",.IJ"'O,.e� Cal"nei ,,.

ri,. �.;","r5"'" .;,_"·;"l.'l __ i ; ",;>�{:.
da pelo P. R. P.? � .. .. , 'c>" t" �

�
'{ S � 11<1 "" ; • .:;;, q, .. �anl�u! < l. an.oem, um

__1'-J'>{'l" I Pura hnt�<::h! l'JL í,.1'Ij( ,ii i'ng"itOl' ',O lI· IJ \ ,., " ,
- iI<"Õ í!; "4', 4.� .:;,,,;,,' 'ilBmi ,,,r�, lÍr��tQ'ii�" .....�.,. �" """ � • �. dl. li • 'A., ' " .•. > "..,' • ' � • .. -,

i ti �\{'.. 2Ú;t � ,,' � �� $J t� >;.� � , q � l1F. I.;;;� � �"w'i' !ii Ô'�k�� :i,��. I ({'JlPO de mte!prt.: '5 rI) ateo e-
nome. E r.e tenho convc"�.aúo a re;:;j, :L� {l.i �!.l( s , f) "iFrt 1

"." :' 1'" ."'\ ti' '. I' �"r.:' p,:j -, .. > '", t : �
,

'á di
, , . r I'h sed·;. '!J mlcl"",, mtegrxue- I aeShr,"1C::J nor Uel):; para razer 1. QIÍI;na oemccr .... ia "tI estava r- 'l'l� ,!lU <J granoe 1)(\,,1,1'0 �L unsta ...

os meu,s amlgos-:J o ',}�,sc-e UrJ1r�''!Ií:'':>':'I, ..�, tC·111 Li UCI�t: I, ." _; �, I' �. ,.. b .: ; '7 � I, I d
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- r- I. ' \ I t
i

l' "� �L,_,a mediJa toi comen-
problema sem preocupação regio.ialuta. Póde dizer mes [ve l' :,�"1 uma '_v,lc:mda sew0,_! � r a Of1 í::ngao' -n e se ur' ;., ,,'1111'i, :;_,;, _!;�., .. .;.�

)1 mo que dio so::;" .c·and;�;dlU. l�a �ual pr��;rdrarn Juram.ento de t,rma do Slgma e promenteu dar Sigma aos humll�es operarI�s aI. tada favoravelmente pelo sr.

E estendendo a mão ao reporter, que já se retirava, hdehdad� a cama do «sigma» a a causa,. tudo o ,que. pu?es- presentes. Fez dlversa� consldera- Wolf Teixeira, do Conselho Con·

O sr. Osvaldo Aranha acrescenta: senhura '-'arl�s Sada, .de5e�ba�- �e �roduZlt a sua mtehgencla e ções de or.dem doutrmarla. Em sultivo de Turismo, que assegu-

_ Eu hoje sou apenas embaixador do Brasil em gador Herachto CarneIrO Rlbel- II!SpUar o seu coração. Com pa- seguida fOI cantado por todos os rou serem Aespe�ados no Rio ain-

\17 h' t ro dc�embargador Salvio Gon- lavras confoJtadoras saudou o ope- presentés o Hino Nacional sendo da este mes, cerca de 10.000
'V as tng on. ' "

, "

'
.

d
.

d'
--E quando regressa para os Estados Unidos ? z�ga, José �pecke, �smar Br�n- rar�ado presente. amm�ndo-o ao encerrada a sessão. ,turIStas e varias proce enclas.

--Ainda não sei. Talvez no dia 8, se até lá o presi- d)ao, Fran:13co "�essoa Ma,cl �I traoalho pelo mtegrahs�o, que .

dente GetuHo Vargas tiver regressado de Poços de Cal- f edro Werner, lhom"z. Oh�el- Ih� ha�en� de propOrcIar uma CHEGOU A MINAS'd' s ra, Manoel Sousa e Dano Zlm- eXIstencla digna de que são me-
a .

-E se ele não tiver regressado, o senhor não irá ao mero recedores. As últimas palavras do
O Ju"aci M Ih

_.

seu encontro em Minas? A SESSÃO orador foram coroadas com uma sr. ..- " aga aes
-'-Não. 'Não irei. Aguardarei aqui a SLla v)lta. A sessão foi presidida pelo dr. prolongada salva de palmas. "Nõs, que não temos paixões proorias,

Othon Gama d'Eça, perante o A ORAÇÃO DO DESEM- não serviremos ás paixões alheias"--de-
qual, os novos inscritos, proferi· BL\RDOR SILVIO clara em discurso o governador
ram as solenes palavras do jura- Em seguida odes. Salvio Gon- BAI'A, 3 - O governador agitado por elementos vano�,

.RIO, 3 - Hoje, num dos corredores da Câmara, as- menta. zaga discorreu com tara habi- Jurací Magalhães foi recebido uns, servindo a interesses perso·
sistimos uma interessante cêna de que foram protagonis- Na Mesa além do Chefe Pro- hdade sobre a vida politica bra� I por inumeras pessôas. inclusive nalissimos. outros, visando supe·
tas maximQs os srs. Batista Luzardo e Otavio Mangabei- vincial. dr. Olhon d'Eçe, viam- sileira desde o Imperio. altos representantes do governo, rio�mente os interesses da cole-

,

ra. Estava o oposicionista baiano palestrando com o pro� I se todos os secretarios provinciais, Disse que o bondoso DeUS do parlamento e da magistratura. tividade, nós que não temos pai-
fessor Matto Peixoto, ex-presidente do Ceará e outra.! inspetor nacional, governadores que lhe tem facultaqo uma exis- Os carregad::>res das Docas xões proprias, não ser\'iremos ás
pessôas, quando passou pelo grupo o pugnaz representan- de regiões e os chdes municipais tõncia tão longa, culmina agora promoveram uma expressiva ho- paixões alheias».
te libertador. de Florianopolis e de São José. com a graça de poder ingressar menagem ao governador, empu· AS DEMARCHE�

O sr. Otavio Mangabeira ataca-o, e, leva lido a mão O sr. Carlos Sada, governa na Ação Integralista, prestando o nhan;:!o um cartaz com os dizeres: Tratando da sucessão presi-
ao bolso do paletot em que o sr. Batista Luzardo sempre dor da 1 a. Região, usando da se'l juramento de fé juntamente «'\0 capitão Jurací M3galhães, denci'il disse que não tra�ia aos

USOU O seu indefectível lenço vermelho, procura-o por ter palavra, saudou em termos ex- com os (}perario� ali presentes. ilustre governaclor, os trabalha- b:1íanos uma palavra definitiva.
aquela insignia tão dQ agrado dos gaúchos nos tempos pressivos os novos companheiros, Que nunca vira no Brasil um dores das Docas da Baía". No Rio apenas se processam
<los movimentos armados que sacudiram suas coxilhas. dizendo da influenci'\ que vem movimento igual ao atual, que CONTRA O PERSONALISMO as demarches para a Wlução do

Juntando a palavra á ação o oposicioni�ta da bôa tendo o ictegralismo em todas as sobrepõe o domínio do espirito No Palacio da Aclamação, problema presidencial.
terra faz «blague» com o sr. Batista Luzardo, dizendo camadas s�ciais, alongando-se após ao dominio da materia, emquan- falou o sr. Clemente Mariani, nDe tudo, fiqui ao par,-diz
que ele não mais devia usar ,aquele lenço, do quaí estava em considerações de ordem dou- to ate agora o que sucedia, era o que saudou o governador em o governador.-Não vos trago,
até com vontade de se apropnar. trinaria, sendo ao terminar muito universo. Ql1e só com a união nome do Partido Social Demo- porém, o verbo apaixonado, nem

O líder libertador, sem se perturbar, retmc.a: aplaudido. espiritual e com Deus, Patria e cratico. os clang01es da luta, Trago-vofl
- «Oh! já sei para que você quer este lenço. E' Familía, se poderia construir um Disse que além dI') crear um a palavra serena do homem que

para dividi-lo em varios pedaços e distribui�los entre os FALA O DESEMBARGA- Brasil digno de nós. partido, o sr. Jurací Magalhães precisa zelar pelos superiores in-
deputados peceistas. DOR HERACLITO Termina o orador concitandc soube dar�lhe independeacia, com- teresses da coletividade».

O sr. Otavio Mangabeira gosta da «bJague» e, no Em seguida foi dada a paia- aos integralistas a levarem de ven� bater o personalismo, não inter- Termmada a oração do go.
mesmo tom, exclama: «Qual,-acho que, a esta altura, vra a� des. Carneir� Ribeiro.

I
xenda o se,u ideal sem desfaleci-

i

vi,ndo já�ais nas decisões �a co· vernadur formaram·se varias ro

talvez nem mesmo isso serviri2.». que disse ser aquele Instante um mentos, pOIS, embora não lhes missão diretora da agre;;mação. das no salão nobre do Palacio,
dos mais felizes de sua vida, por· permitisse Deus contemplar a vi- Agradecendo, disse o capitão Em uma delas disse o sr. Ju·
que ingressava no integralismo, toria do Sigma. ela beneficiaria e Jurací Magalhães que estava rac; Magalhães que a Baía mede
que considerava como a causa restituiria ao povo brasileiro, uma confortado com aquelas ruunifes- bem suas responsabilidades e que
�ais pura e limpa do universo. patria forte e respeitada. A as- tações de afeto e solidariedade, es�era agir em momento opor·

RIO, 3--0 sr. Altino Arantes mandou aos jornais a Disse que á testa do movimen- sistencia que se conservava presa principalmente naquele momento, tuno, com prudencia e principal·
$egull1xe carta: to :Iltava um ilu�inado; que, am de grande entusiasmo, aplaudio em qu� . retom�va o rítmo de mente com coragem,

«O «Diario de São Paulo», em sua edição de 28 de gemo cOnJO sab.a ser o Chefe demoradamente o orador. suas atiVidades a frente do go- Um reporter perguntou quem

fevereiro acolheu a reportagem politica do «O Globo:., Nacional Plínio Salgado, sà era Falou opós o Chefe Provincial, vemo da Baia.
.

será no homem".
na qual' se fázem referencias á mir.ha pessôa, de todo em I

dado ao mundo de século em que salientou o valor das duas -"Neste mo-nento-prosegUlu E o governador responJeu;

iOdo inveridicaf, e ás quais; por isso, devo opôr desde lo. século, Que Plinio Salgado fôra inscri!Jões, para provaI que a le· -em que o cênario nacional é Está sendo feito ...»

ET
A. voz DO POVO Sem quaisquer llgações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

..JAIRO CALLADO

Fíortanopolis, Quinta-feira, 4 de Março de 1937 INUMEHO 717

QUEHr, quer o lenço?

Urna carta do sr.

AI"'ar�tes
Altino
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A GAZETA - Florianopolis, 4-3 -1937 2

"Uma cons

trução á Ju·
ventude
Eterna"

s. ARMA-SEDI

iros,
3 f1'ItIJ ?�um OU nao.

Um dos grandes mal-s, sinão
o maior de todos, do Brasil. é o

Líto de existirem nêle "Brasileiros
sim, e brasileiros não".

Entre os primeiros, acham-se

aqueles que.amam verdadeirarnen
t{� a sua Pat.ria, não com o arnôr

platônico, feito e ditado nas horas
das conveniencias, dos discursos
em banquetes, ou na da nomeação
para o emprego público, êsse an

seio maior de todos aqueles que,

para "descançar" ,procuram arranjar
um lugar em um"Serviço Público".
Não, entre os primeiros, acham-se
os homens de iniciativa, que, con

fiantes na grandeza de seu país,
se empregam a fundo no trabalho
bnnesto e construtivo. Entre êsses,
ncham-se os obscuros e humildes

operarios, os juristas, os médicos,
os empregados do comercio, os

comerciantes, os industriais, todos

cooperando para o aperfeiçoamento
das artes, das letras.das industries,
do comercio, da lavoura, etc ,para
que o país Horeiça, progrida, se

torne grande c forte.
Entre os segundos, acham-se,

infelizmente numa grande maioria,
os "Brasileiros não". Não brnsilei
ros, pois, apesar de haverem aber
to 05 olhos ao mundo sob os céus

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonjo Past:hoal

Promo'toria
de Palhoça

Foi nomeado o
- dr. Edson

Silveira Swain para exercer o car

go de Promotor Publico da co

marca de Palhoça, de 2. entran

cia e pertencente a' 1 a. Circuns
crição Judiciária.

a
• •

Palas
da

ruas

amar�

gura.

Foram removidas as professo
ras Maria Luiza Müller Gamil,
da Escola Normal PrimárIa do
do Instituto de Educação para a

Escola Normal Primária anexa ao

Grupo Escolar Lauro-f lüller,
desta Capital; Isaura de Oliveira
Klaes, da Escola Normal Primá
ria do Instituto de Educação pa
ra II Escol" Normal Prima'ria
anexa ao Grupo Escolar Lauro
Muller, desta Capital; Carmen
Gomes Ramagem, da E5cola
Normal Primaria do Instituto de
Educação para a Escola Normal
Prima'ria anexa ao Grupo Esco
lar Lauro Mu�ler, desta Capi
tal; Maria Goulal't de SOUSil, da
Escola Normal Prima' ria do Ins
tituto de Educação para a Esco
la Normal Prima'ria anexa ao

Grupo Esc0!ar Lauro Muller.
desta Capital.

Companhia ôe Hau�
-------------------- ..

Lloyà Brasileiro
Lénha Recife - Porta Alegre - Linha Ria • Laguna

N·ORTE �SUL
ASPTF. NASCIMENTO sairá no I ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi- ANIBAL BENEVOLO sairá nu pro- ASPTE. NASCIMENTO sairá no

proximo dia 5 para: mo dia 15 para: ximo dia 7 para: dia para:
Ítajaí - São Francisco - Santos - São Paranaguá Santos Rio de Ja- Rio Grande
S bastião--V. Béla-Caraguatatuba-e-Ubatu- neiro - Vitoria - Caravelas- Ilhéus- Pelotas

i

Laguna
ba Angra dos Reis - Rio de Janeiro Baía - A.racajú�-Penedo - Recife Porto Alegre

--��--=--�--�����----�-------------------
Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Aníbal Benévolo, I «c te. Capela», «Cte, Alcidio- e -Aspte. Nascimento».
Endereço. - Praça 15 de Novembro n. 1. - l: andar-Telefone, 1007-Deposito Rita María+Teletone, 1338 Agente

H. C. DA COSTA

f .
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•• .... ;.
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_
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FL.ORiANOPOLoI
Blurnenau ... ..Joinville - Seo Francisco - Laguna - _a!;e�

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Filiaes em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para construcções: Machinas para officinas mechanlcas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas .Machinas para laoeiros

Roupas feitas e janellas, tinta Machin",arios em geral para a lavoura: r ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences . grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, 1\1.otQl'es
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jaíhe- electricos
'Babenetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssõcs: Lo' I

. \1colchoados e Colchas Louça sanitarla - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
realhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, ijcces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M:Iterial electrico em geral �
� Erl"'lpreza Nacional de l'Jav.e�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max.. �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' -- Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �:��ÂVAV..ô...VdA�������Â�V�VÂ.V��.

�
�� �
t�'���••wttillr -_. .. ·--:-�C.�_":.kJ.1:���••G��.
�••DCUl'.... • OG••G.�,.e. Rua Trajano, 2 f(sob.)

! Companhia "Aliança da Bahia"! \ F?�:d!?�;:-�t�:::io��·1 ·

= FUNDADA EM 1970

= - ! IDr.Aderb�1 R. I
t!� o da Silva

� Seguros Terestres e Maritimos :I RuaC�����a:��,10(sob.
�. Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II I [:Fones 1631 e 1290

IG •
• 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 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

J

4.280:552$970 •

Ap,entes, SubaAgentes u Reguladores de AVlrJal 'em itudos OI Estadol Ir:o Brasil, no Uruguai e naa prin�IJVai8 praças es�rangelrsl.
Agentes em Ftorlanopctts :

� Campos Lobo & Cía. :
G Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
i� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA •
� .
• Escritórios em Laguna e Itajahí o
a a
� Su,b-Ager..... t.es err"� Slumer....au e Lages •
$ G
e��& �.�,-::.',.�JiCI. =�. ������_.ê�
._.� .��tij�� .---'iii ._,.��....�� ---------

•
•

Agencia Moderna d� Pu- I
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n, 112 •

F-orrnídaveís lortelol proprlol, tr.s VIZes

por semana, todas a8 segun
daI, 'lerças I IIxtaa-feiras,

Extraçã� com globo. de crlstaí.

A i, 1aÀ II ,(....� ..su,... honestldiidl, pOil, OI lor·

tlluJ alu prfll"ncladol pelo povo.

��"--�-"-�--_I- _ __' __._-----

A Gazeta

Advogaoos
I Accacio Mo-I

tÓJ lo de advogacía á rua

Visconce de Ouro Preto

•

feira tem seu escrip-

Indica:

n, 70. --�- PhÜ'l{" 1277. �._

I Caixi Posta), 110.

I Dr. f'edro de Moura Ferro I
I

DrArtur Pereira

Advogado

e Oliveira
Cllnlcs médica de erlan

ças I adultos

LABOf,(ATORIO DE
ANALISES NCLlICAS

RUd Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n- 1548 I
I :._.= Dr. Renato= I==Barbosa==

ADVOGADO

Médicos

I Dr. Ricardo I
Gottsrné�nn

Dr, Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade'
Modico do Hospital

(Curso de especialização em

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

Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vfeSSOI:
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espaclallaia em:-cirurgla

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE-1524

Dr. Carlos Corrêa

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. I e das 1 O ás 12 e

das 15 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26 Vias Urinarias-Hemorroides

TELEF Consultas:
. I. 13 1

das 13 ás 16 horas

Deseja concertar "-0 'Pela =: hora marcada
seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 eleíone, 1595
Miguelinho, que será plena- _'-- ------�'

mente satisfeito.

GARCIA
Rua 15 de Novembr'o' n. 70

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
(Melhores que os estranjeiros) IFUNDiÇÃO: -�SINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agrícolas e dins)
-moinhos de fubá, ?�'-.UJ 1S, businas
para carroças, chap .. _. '"",; 'ogão, etc.

fUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB L.) '�O
. REPRESENTANTE ExC:'USIVO EM FLORIA! _iS

Arnaldo r"'v1arsr, hão
[RUA JOÃO PINTO -ANDf\R N. 5 �ERER(?

LO..lAS

_"-----------------------_____;__-_.{'"ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Por
�,I, Dr. Osvaldo Sílva Saback
� ADVOGADO

II Cons. Mafra, 33

,I Fone-1.191

I N OEcsl'
A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMa. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

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

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
I taria Chie (dá tostoros), Charutaria Portela (Café
\ São Pedro), Casa Savas, CaféGloria e Salão Progresso
l-.- __

-

,
-

I

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 » e. 10:000$000 87$500
1 » »12:000$00Q 1 05$0011
1 » }) lj:OOO$OOO 131$250
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer lagar que deseje o pres

tamista, desde que, 51 contrato esteja em dia com os paga
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fi�cali.

� zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor

�I nesta Cid:lde, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

i�,,"
ne num. 780.

, --Não ternos corretor de praça, atenderemos diréta-
mente no escritório.

Casa de Dive, sões

.Familiares
Visp,ora Imperial

I o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
� FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

� CAPITAIS

ti
f: I

f' ,

,

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

- =

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

-

do Rancho Queimado marcas- Predileta, Du-

:,1
ola Kutmback, Bavoria e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA -- CONSELHEIRO

MAFRA, 21.

como a neve

Halilo agradavel
,

so com

ubiol

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Só os íabrieados em joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

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

Indo a JOINVILLE

Hospe- Hotel Centralde-se no

COSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação
do proprietário -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay 'n. 185 FONE. 684

� '. ,�" , ,. -"·r_. ... �.,.,..... ,:' �""'1 • ,> '1." ....-.""' .. �-.. ., ... ". <.... '1,,; .. ,
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t}/fENOE:-S�
(, no lagar denominado vila

Afonso Micholé.três casas

r orn terrenos. Os interessa

dos devem entender-se com
,-

FrancisCf) Pedro dos Santos
J a mCSI1'3 rua, casa n. 5,

Pf\6At-\DO 05

SEGUINTES JUROS:

elc Limitada 5'[, ala.
elC, Avisc\Pre\-io6'!. ala.
Prazo Fixo S'l, ala.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tia� da Boca.
CONSUL 7ORlO:

1?_ua Trajano n' 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HOHAS MARCADAS

EmJoinville I
Faça seu ponto no

Café dO Manéco-Opti
mo café-bebidas nacio�

naes e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho·

tel Palacio.

5

Compre hoje mesm0 uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

Duas álas

r�����oo�oo�������OO��,

��;�_���:;;;;u;��\��t� \O ���ad� I ho

rl�J;. (s ij�Z<<",� 4��;�:��:7'� I APoli;es gB�:i������:d�:�������!:�saulo l
��a�á \��'J���;tr�uãeo fi�:�; ca:�;IL��'a�da-de��eIÕ4 n::!: '�1�e); ���:;;y,;;j!}\ ti VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
pagamentos módicos cada

o generai Luigi lVlontanari, que ,-""c-'lWJ!lL'-'nl."'i��:' .-.J��R' ';.,,""ié
'-C- � NO BANCO DE CREDITO F:OPLJL�R E AGRI- �

mês, concorrendo ainda aos
era considerado o mais velho -' ',�:;r�;i q, I'.t, ".j 'I��� � t )�l;l 15) nt�'�''_

-< i COLA DE SANTA CATARINA, A RUA TRA- �
t

' � J� .� 1W>' ,- �} 1 t:;:J .; '_ , ",�

Isor eios. soldado do mundo. __�.:Jl��r��1lif.i..�,!t.!;G�_,;;���_.:_ú � JANO N. 1&.
Procure Sergio Araújo: O general Montanar: que pas- n . , fi It

rroviscriamel�tf"'R,Frei Caneca 74 'I' d id BandolelrlftlS Conselho Federal do Servi- *,��������i���]����
r sou os u Umas an_os e sua VI a t5If V

ço Público Civil, para o qual
..".,.

em Parma, serviu sob as "urdens I chilenos foi nomeado. ART I ST ICO
, de um rei sarmenho e três mo-

, LeGA-SE o andar ter- nucas italianos te�do, tomado'
_ < _ Prorro

..

d E PRESENTE
;�...rco da rua Trajano n'l parte nas guerras Itahanas, de SAN�IAGO, 2 Em con gaçao O s- RIO, 2 -Já agora está mais

15 com compartimento para 1859, 1866 1870, O extmto sequencla. dos assaltos l,eva- tado de guerra dar? a situação do P. R. P.) na

escritório, Tratar no Banco era membro honorário do Partido dos a efeitos por bandidos, RIO, 28 (Band)-Sir �ur- politica federal.
,

'

I fâscis�a, mascarados nos ranchos da RIO; 2 -O sr. dr. Getu.
ney, embaixador britânico Junto O grande partido paulista se

J\gnco a,
região de Santa Cruz, mor- lio Vargas solicitou á Cama-

nosso governo, ofereceu uma lin- devide em duas álas: a dos srs.

v, I t t
reram duas pessoas e foram �a a prorrogação �o est�do í da e riquissima caixa de prata Silvio de Campos e Mario Ta-

10 en a em lIIi roubadas muitas cabeças dê ,e t��err�, por m�,IJ 30 dIlas, I ao comandante e oficialidade do vares e a do sr, Altino l\rantes

pestade gado. JUS I rcan o o pe I o em

on-l, couraçado "S. Paulo", em sinál A corrente Silvio de Campo�
Três bandidos arromba- gaomensagem: ,de lembranças de sua visita a Mario Tavares aliou-se ao sr.

, ram a porta de uma cabana sr. Otavio Mangabeira êsse navio, Flôres da Cunh3 .em torno d;i
LONI?RES, t - Violenta

apossaram-se de todos os fez contra o fáto veemente O artistico presente foi entre- candidatura do sr. Osvaldo Ara·
tem?estaao, acompanhada da haveres, e, em seguida, as- pro�esto, telld� o sr. Pe?ro gue ao ministro da Marinha. nha, com o proposito d-:: centro"
cheia dos ,cursos de aguas, em sassinararn O proprietario. Aleixo defendido a medida lar as nomeações federais para
consequencia das pesadas chuvas Em todo o rancho o res- governamental. S, Paul" e conquistar os Csm-
do� últimos dias, assola p�rte do pectivo proprietario' resistiu Prisã� em

REELEMBRANDO O pos Eliseos atravez da interven-
p�IS, O Tamisa: que .subIU la- até esgotar toda a munição, vu PROGRAMA ção federal em face do movimen-

..
�,. . � SE pld.ament� �� mvel, Inundou, as após o que foi morto. Oam IIOS to do recurso contra a eleição

VE"N I:) �-- regiões ribeirinhas entre Wm- Os carabineiros seguiram MUNICH, 25 (A. B.) - cio sr. Cardoso de Mélo Neto.
--------- dsor e Londres. para Santa Cruz afim de F I d Ih mpanheiros A 'I AI' A
Por preço de ocasiao,

I CA,"./lPOS, 2 _ A policia da
an

�daos
ve

°hs cOI d lf
a a uno rantes, não

vende-se ? prédio
,

de porta f�oo�����r���(J
dar caça aos assaltantes.

prendeu diversas pessoas da e, parti o, o c ance e� A o obstante a manifestada simpatia
e janela, a rua Jose Veiga n. � Oscar Pereíra e Ireno �.. .

alta sociedade campista, in- HI�ler relembrou ,o �anatIs�o que do seu chefe pelo nome do nos'

19. Trata-se neste diário. �� Silva Pereira partici- � DeiXOU o gabi nete clusivejalguns jornalistas, em assl�alou os �nmelIoc;, �Ias do I so embaixador em vVashíngton,
�� � pam aos parentes e pes- i virtude de ter recebido de- movimento naclOnaI-soclabsta.. resolveu, a tempo, não aventurar-

Banco de Crédito � sôas amigas o nasci- � RIO. 2 -O presidente da nuncia de que as mesmas se
O chanceler teve op?rtum�a- se a uma aliança com o sr. Os-

POPU Iar e Agri- � menta de seu fiiho GIL- � República exonerou, a pedi- achavam envolvidas no caso
de de �azer essas con�lderaçoes valdo Aranha, deante do clámor

� BERTO �� do das funções de oficial do inceridio do bonde da 11'- na reunião que se realizou em publico que a atitude dos srs,

COI:�l ele Santa r,�. ��" I
I

�� �� do seu gabinete civil o sr nha -Turf Clube», oco-rido Holbraeu, no mesmo ogar em Silvio de Campos e Mario Ta-
Ca tarlna j� " �I, ,.' - •• '. ,

d 24 d f d

I� Florlanopohs, 1-3--37 �I LUIS �lm�es Lopes. Visto ter quarta-feira da semana pas-
que, no" Ia

.

e evereiro e vares vem pro�ocando em �.
h���Gr���:;��l::��OO�� I de assumir o seu cargo no sada, t 920, ele anunciou o seu pro- Paulo, e consolidou a sua aproxi-

(Soe. Coop. Resp. Lida.) A prisões tiveram reper- gra��, pela pnmelIa Vf:Z, em

I mação.
com a Frente Unic�.

Ru4'i Traj�nQ n. 16 j' i".,.... �__-_a;&_._'*6_"_'_�
"'

__-_-
-

cussão, causando surpreza,
publIco. .Ass!� estamos em face da se-

(Edificio proprio) � anJ·o protetor de seus filhos é a pois os prêsos são tido co- - gmotesltuação: como o H. O�-

I
mo cídadãos ordeiros. vaIdo Aranha ,e a Frent,e, Um-

Capital 136:700$000 Alentado ca estão a servIço da polItica rio

Reserva 56:424$498 III �'!lbD$u��.IYI�ncora" I.� d h
I) politico :� �!::��e�ar;::� :�;orR;e:'i;

RECEBE
-

DEPC>SITOS .

guar em a c
_

e� aos interesses do Catete e prefe-

�IIII.
Vrrmifugo suave e de pronto efeito, gada do Tapajós! BUCAREST, 2 _ o sr.

re dividir-se, suj:itar'se, fracionan-
9 Dispensa purgante e diéta ! �� e Trajan Bratu reitor da Univer- do em duas a Ias, os resultados

Serve para qUfllquer idade, conforme o n.
fi, !Y

d d d J' f h I d da poll'lI'ca I' tArn d R' un
.

si a e e assi, oi apun a a o
n '- ,a o 10 r�n-

:\ \
(1, 2. 3 ou 4), R I SCado da por três estudantes, quando saia de do Sul, conSiderado o m,a�or

Proteja a saúde de seus filhos e a sua ;>ropria ! I ista do edificio da escola. Imediata- campo de manobras da politIca
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em mente foi transportado para um

do sr, ,Getulio Vargas, a o�eit�r
remedias. MOSCOU, 2-A Acade- hospital. a �andldatura ,do sr. Sales do Oh-

mia Soviética de Ciências O sr. Brutu, gu� foi presi- VelIl1� a ser lançada contra o

decidiu retirar o nome de dente do Senado durante o regi- candld.ato do bolso do colete de

Bucharin, antigo líder politi- men {lJacional Camponês, do qual s. excla.

co bolchevista, da lista dos é membro influente, assinalou-se
�iiiiiiiliiiiiiíiiiiiiiiiii__;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiii_;;;__I!Iiõíi:iiiiiiõ_;_iiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiãiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� seus membros. muitas vezes pela firmeza com

As autoridades sovieticas que dominára as agitações no

tambem ordenaram que os seio da Universidade, promovida
institutos e fabricas que até paI elementos extremistas da di-

E' o número do telefone da
agora possuem o nome de ceita.
Bucharin adotem outro no� A policia acredita tratar· se de CONSTUTClRA "ENDECSn
me em substituição áquele. um atentado polItico. Rua Tiradentes N' 52:-Procum
0.0.0. .O••----------.e.�••G
& �

: C r e d i toM u t u o P r e d ia I li
� @
. �'
G •

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

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

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

••eOgé.u���.Geeo. •••e••
I A Companhia Editora NaCional I
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
O Serie Brasilia.na •
� .� Santa Catarina .,
.� - G
� G
fi

A Conquista ... A COlonísação •
• A Evolução O
e TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA • G
• Um lívrode Osvdldo R. Cabral G e Apressai-vos,pois,em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na .�

! PORESTESDIAS Em todas as Uvrarias ! I CREDITO MUTUO PREDIAL li
___iiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíliíliiiiiiiiiiiiiiii�� ••• iJO•••O'DOOeOflOOle.OdO. •••••• 0.0- .·.0.0••·•

E' um produto dos Laboratorial "MINANCORA-Jolnvilie

Trajar bem ! ?
s

Confecção
,

O'

"7 8 O"

ENNER'

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

Trabalho
pelo

ERNESTO VAHl

garantido
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

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

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

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa .

I
�

-
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UMA OÜ DUAS?

=

JUJ���E- a espleraçã« íiiiiiiiiiiiiiNo__ss�,•.�;iiiii!iõiiiVimiiiiiiiiidíiiiiiiiiãiiiaãliiiiiiii_
EDITAL DE VENDA - • _."••••.•,,'- BHIVERSRIOS

JUDICIAL
que deve acabar eazern AHJ5 !'i01B

a exma. sra. lsolina IOliveira;O doutor Osvaldo Bu)cão
����������.. a senhorinha Elisa Veiga;Viana, Ju;z Federal Substituto na

o sr. Mario Moma;seção do Estado de Santa Cata- Com este espalhafatoso titulo, E s ibe, finalmente, que destes
o jovem Hercilio Dama.Só o não està oficialmente,E isso, rina, na forma da lei, etc. publicou «O Libertador», de trezentos contos foram tirados dez

se as coisas não desandarem, serà Faço saber aos que o presen- ltajaí, em seu numero de 20 do por cento para o fundo do reern- Faz anos hoje, a exrna. sra,feito antes do fim do mês corren-
te edital com o prazo de três dias mês [indo, repetindo o ataqu- b I f t

'

t t
'

dAI' K I 1d � o 50, ou ossern em a eon os, irn- . Ice Ü nei, esposa (a sr,te ou na primeira quinzena e virem que tem de ser arre-
no de 28 do mesmo mês, um portancia esta que, distribuida Max Kümel, funcionaria da Pe-abril, pelo Partido Constituciona- matadas em hasta publica, depois acérvo de tendenciosas msmua- entre dez mil sócios, dá trez mil \ nitenciaria do Estada.lista. de laçado o preço da avaliação, ções contra a empreza de sorteios réis a cada um.Mau grado essa impressão de

a quem mais dér e maior lanço "Credito Mutuo Predial", orga- Não obstante, a Credito Mu� Ct-1E6Am m-l5
estabilidade, ha, no Palacio Tira- oferecer, no dia cinco (5) do cor- nização que se tem imposto á tua Predial elevou para trinta Dep. Francisco de Almeidadentes, quem veja possibilidade, rente, ás nove (9) horas da ma- confiança geral, pela honradez e mil réis e mais uma caderneta no-de um entendimento cordial e ele- nhã, as mercadorias avariadas e pelo escrúpulo das suas transa- va com cinco isenções gratuítas, Encontra.se, em FlorianopoJis,vado com a politica bandeirante, depositadas no armazem de pro- ções, resultando dessa sua deliberação ,

o sr. Francisco de Almeida, de
a favor de um nome mineiro, que priedade do sr. Teodoreto Avila, Trata-se evidentemente de una o estar pagando dez vezes mais putado á Assembléia do Estado.
não desperte maiores atritos ou

nos ca'is Badaró, abaixo descri- manifestação de despeito mal con- do que determina o Regulamento, vo d d C ítib t'choques pessoais ou partidarios. tas, e que falem parte da carga tida, oriunda, talvez, da dispen- não sem que, com a sua costu-
rn

, j .

e

UWI�, eÔ
a

Ido
,

Os constitucio�a_list,as, po- do vapor nacional Murtinho, d I t
- mada honestidade, houvesse já nWossBdcll1ade da

sr.

d
r. sva o

sa e a gun;' agen e, por, nao
, J 1 an er ey, a voga o.rem, renovam que irao as urnas da Cia, de Naveg ição L10yd convirem mais os seus serviços ... pago, como pagou ate esta (lata,

Inome do sr. Armando de B '1' f f d d b 1 '"
com o

rasi erro, con orme requerem por Seja ou não assim, o fáto é só em un o e re:�fl 050, cêrca Acham-se nesta Capital, pro-Sales.
seu advogado, dr. A. Wa[)der�

que "O Libertador", em o seu de 120 cantos de reis. cedente de Curitíba, onde sãoler Junior, o comandante do rele- numero de 20 de fevereiro, de' E por hoje basta. abastados industriais, os srs, Jaírrido vapor, Menoel Mariano da clara alto e bom som, com a OOCu rnen tos Miró e dr. Aderbal Cardoso.
A I d

. , Costa: quatrocentos e noventa e Mais reíalsada das inverdades,s pa avras per eram positrva-
(497) d f' h d comprome- OUTROS Pf1RTEmmente o seu significado. Ninguem sete sacos e ann a e não ter a Credito Mutuo Pre-

mais aceita como definitiva uma mandioca, avaliada a saca a cin- dial reembolsado os seus pres- tedores Para Joinvile viajou o sr. Na-
declaração politica, dita e redita co mil réis; quatrocentas e sessen- tarnistas nas condições prometi- zareno �imas, funcÍonario fede-

ta caixas de cebola, avaliada a d d r RIO, 3 - O sr. Teotonio ralopor qualquer dos nossos homens as, pagan o-ines apentls...
oúblicos. caixa a tres mil réis; quinze lar- 30$000, Iuaindo oeste modo a >s Monteiro de Barros, sub-lea-
•

O sr. Osvaldo Aranha, por
dos de de sorgo a vinte mil reis cOllpromisso: assumidos: e no de II der. da bancada constitucio-

I did o fardo; duzentos e trinta e nove 28, pergunta cinicamente o rde nalista na Camata F,'ederal,exemp o, não tem per 1 o oportu- _

Iid d di' sacos vasios a vinte e cinco mil [icaram os 270 contos restantes assevera que o sr. PIzza So-m a e para ec arar que não e

candidato à sucessão do sr. Getu- reis, todo o lote; setenta e cinco dos 300, por força das 10 por
1

brinho na sua passagem pe-Ilio Vargas. MiAS li noticia vo!ta. c�,ixas vasias a vinte e CinCO mil c�nto do fundo de r,eembolsoo lo Departamento Nacional do
Vem novo desmentido. A iníor- reis todo o lote.

, I Quem quer que tenha Iorne- Café, obteve documentos que
mação tem sete folegos. Ressusci- Es'as mercadorIas, que se en- cido cs dados que aí ficam ao muito comprometem a ad
ta. Aparece terceira contestação. contram no

. rden,do deposito I «Libertador>, fê-lo de má fé. ministração federal. Sabado
Reponta outra vez a nota.Não

. poderão ser exa,ffilOadas p:l�s, Quem forneceu tais dados, sabe por ocasião da mudança da
t d d tori d M si interessados,

estanoo o depositário
I perfeitamente que ror força do bagagem do sr. Pizza SOoar a a ser esau onza a. a. o, ,'v, r-

nem o mote nem a glosa cessam ...
Judicial, sr: Roberto Wendhau -

artigo 30. do respectivo Regu- brinho do edifício da praça
O sr. Osvaldo Aranha repetiu sen, auton�ado a prestar todos i lamento, são pagos dez por cen- Mauá, foi prêso O seu chauí

ontem que, assim chegue o sr.Ge- os esclarecimentos que se fizerem to do fun�o de reemb)lso� depois feur quando procurava levar
tulio Va!ga�, regressarà aos Esta- mistér. de deduzIdas as despezas SOCiaiS. certos documentos para o au·

dos Unidos, talvez mesmo no dia Ficam a cargo dos arrematan- Quem forneceu tais dados, tomovel do ex�diretor do D.
8. Mas, apezar disso, o sr. FIôres tes as despesas do estilo. E para sabe igualment:s, qu� de acôrdo N. C" os quais voltaram pa
da Cunha, ainda falando em Ca· que chegue ao conhecimento de

com o piJre::er do fiscal do Go- ra O arquivo daquele depar�
I d" todos se passou o presente edital, F J I t tamento . .L\firma-s,e, entretan-xias o inc úe entre um os tres vemo e era, en raram para a

mai; provaveis sucessores do sr. pUblicado na imprensa e afixado
empreza, liquidos" em" dez anos, to, que isso não prejudica a

Getulio Vargas. no lugar de costume. Da10 e trezentos contos de relS, documentação conseguida pe-
Isso é, não ha dúvida, de en- passado nesta cidt\de de Floria- lo sr. Pizza Sobrinho.O sr. Getulio Vargas falou ou

I nopolis, aos tres dias do mes de A Gazeiatra vez á imprensa, em Poços de ouquecer ...
M d d OIId D I I·· arço o ano e mi novecentos

Desportl·vaCa as. ec arações Igeuas, como

I 'II e trinta e sete. •
sempre, feitas depois de um pas- Aguarder" a che..

Osvaldo Bulcão Viana, Juizseio á Fonte dos Amôres ou de gada do Tapajós!! Substituto Federal. Eu, João Fa- Redator:Aciuli da VSlcGnceloi
uma excursão à Cascatinha, quan- '''Iii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiii:Ia

NOVO C0- raco, escrivão interino que escrevI.do não uma cavalgada, escalando
FEsta' �onforme. João araco, es·

C) morro, até á Pedra Balão. O m a ndo
presidente declarou- se desta vez

favoravel á pluralidade de candi
daturas á próxima sucessão-tal
vez, porém, não veja o H. Getulio
Vargas satisfeita a sua vontade ...

Isto é, não lia dúvida, para
enlouquecer

RIO,4-Escreve o jornal do
Brasil:

«O sr. Flôres da Cunha esteve

cinco ou seis dias nesta capital.
Conversou muito. Fumou bons
charutos. Falou á irnprensa.Ê vol
tou, de avião, a seu Estado, afim
de participar, no último domingo,
da festa da uva, que se celebrou
em Caxias.

Foi então que o governador,
animado, proferiu o importante
discurso, de que ha trechos di vul

gados na imprensa vespertina.Três
pontos, entretanto, merecem ser

assinalados. O primeiro é que ha
verá sucessão presidencial. Essa
nfirmativa, como sendo O princi
pai, parece esclarecer que houve
momento em que isso não foi cau
sa meridianarnente assentada. O

segundo é que, de todo o novelo
de palestras e entendimentos e

jantares e excursões. sómente três

nomes escaparam provavejs de
concorrer ao prelio de 3 de janei
ro vindouro, e são os dos srs.Ar
mando de Sales Oliveira, José
Americo e Osvaldo Aranha. O
nome do sr. Macedo Soares, que
se diz reunir a maior simpatia
dentro elo P.R.P., foi esquecido.
Em outros não se [alaram.Ü certo

-e é a terceira declareção-e-é
que o Rio Grande do Sul, pelo
sr. Flôres da Cunha, não se decio
diu ainda por nenhum dos três

papaveis.
O sr. Flores da Cunha, por

outro lado, oferece aos seus cole
gas um eXemplo, qual o de dar
aos seus governadores, de vez em

quando, contas públicas dos átos

praticados, em nome deles.

CANDIDATOÁ FORÇA

Almoço de
amizade

Realizll�se, amanhã, a's 13
horas, no I lotei Majestic, o al
môço que os amigos e admira
deres do nObSO distinto amigo e

conterraneo sr. José do Vale Pe

reir a lhe vão oferecer.
Aderiram a e.sa .justa home

nagem crescido numero de pes>
sôas.

Bebam só

Cascatinha
sempre igual ! �

----

Não se lamen-
te:- Trate-se!

DOIS CANDIDATOS

crivão interin:>.

Vereador
sequestr,ado

Ha pessôas que levam il vida
RIO, 3 - O Chefe de Po· a se queixar de males e não to

lida do Estado do Rio en� mam firme deliberação de: procuviou hoje mais uma força pa- rar um médico e tratar-se conve
ra O municlpio de Paraíba do nientemente.

Está marcado para hoje, ás SUol, sob ,as ordens TUO ter- Assim fazer, �or exemPol�, ,as16,30 horas, no campo da celro delegado aUXiliar. Es- que sofrem de digestões dlfIcels"E' on umelO da telefone da F.C.D" rigoroso Treino para os sa força destina se a garan-I contra (IS quáis não encontram
«players» avaÍanos. tir a ordem durante a elei- remedia eficaz. Faze:n dieta,CONSTRUTORA "ENDECS"
A Diretoria do Avai F. c., ção da Mesa da '::::amara Mu- obitêm-se de ing�rir alimentos

RIl1. Tiradentes N. 52:-ProcureOl �olícita o comparecimento dos se· nicipal daquela localidade, indige8tos, mastirtam bem e não
guintes amadores, devidamente devido ao segu!ute feito: «O oostante, conti;uam na �esma.
uniformisados: líu�era de veread?res� que A's vezes a situação agrava-se:.

BÔ0S, Aquino, Zé, Vaz, Ra- apOia o governo rlummense com fermentaçõe.> gastro-inle�tinaj:s;
mos, Bibí, Galeg'l, Beck, Sapo, para fazer a maioria, neces- e fort:'!s azias. TOMam alcalinos
Medeiros, Pacheco, Díamantino, sita Viil. do voto do sr. ,José sem resultado. A razão é simples:RIO, 2 (BAND)-A esposa Nazareno, Magrínho, Berreta, Camara. Segundo se aflrm�, todo o mal reside nu:na falsa dis�

do Marquez de Kulmann compa� Osvaldo, Chinês, Borges, Sebas- O sr. Berna�do Belo, ex�lea� pepsia acida, que os pa:ientes
receu á policia, declaraFldo que lião, Chavinha, Godinho. Virgi- der govermsta de comum julgam ser a verdadeIra dispepsia.
seu marido, com quem recente- lio, Olímpio, Morruda, Cmcio, acôrdo com o delegado re- por exceslO de acidos no estoma-
mente contraíra matrimonio, desa� Heitor, Fornerolli, Noronha, gional daquele mlfnicipio, te· go. Nestes casos, em lugar de
parecera misteriosamente desde o Monn e Roberto. ria, s,;questrado, o ver..:�ador al�alinos, devem usar os compri-dia 11 do mês passado. - __,,_ Jose Camara, afIm de que a mld:)� de Acidol·Peosina da!

A h b 14 B C I b· Tendo partido para S. Paulo, Torneio de fac�ão que obedece a sua di- Casa Bayer que res::Jl;em, ime-c a-se a erto no .., IISU missas -

d f��iun��ar����. o mês de março, o

e dese rto res ;�d�e!:�id:�grd::�;o ádePe�oP&�:: Xadrês ��ç�a�uar�ss�daaZ��r:íb�e�� �::�;:e��e�r�c!�:�ã�:o-rmai�e:!::No Quartei, em João Pessôa, não o tendo efetuado nem dado � Sul. desaparecendo as fermenteções e
serão prestadas todas as informa- RIO, 2 (BAND)-O Minis- mais noticias. i H?j�,. á noite, ás 1,9,30 ho- Adianta-se que o seques- l'Olls�quelltement�, a causa d�
ções aos interessados e todos terio da Guerra fixou em um O de�aparecido deixára sua ras, IniCia-Se o Tomelo Interno ira do referido vereador foi azu, erron�"1:\1"mte atribuida a um
os exclarecimentos ácêrca das ano o prazo de strviços militares reaidencia levando pouca roupa de Xadrês, promovido pelo Clu- feito !�o. proprio automovel ex':::esso de acido, quando se trata
condições exigidas. aos insubmissos e desertores. e a quantia de dez contos. be 12 de A.gosto. da poliCIa. de uma deficiencia .•._ãii__*t��íI_,_M_.._iI!M"í_1M!l9l�� III ti4 IIII-II:I'I&_--.*."._'._·1i"lII!tllieD"!I'n� raIIII1IM HPMí'€#ti?St_fl#Atí#}W.Vip).lm;mM!if$§WIt__ .�

AVAl' F. c.

TREINO

CANDIDATURA U'NICA

Ontem assumiu o cargo de
conte. da Capitania dos Portos
deste Estado, em substituição ao

brilhante oficial da possa Mari
nha de Guerra, sr. capirão de
corveta Nelson Simas de Souza,
o sr. capitão de fragata Cristiano
Aranha, ilustre oficial da Mari
nha.

O sr. comandante Aranha, ló
go após o áto, visitou tadas as

depedencias do estabelecimento
da Marinha, acompanha-:!o pelo
sr. Capitão Nelson Simas.

"780"

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

sem pensão p'a colegiais e

moços solteiros.
Informações neste diario.

Voluntariado
no 14 B. C.

Fumem charutos
PRINCIPE DE GALLES

Marquez de ..

saparecido

A candidatura do sr.Armando
de Sales està virtualmente lançada.

o Sabão

',I,"Virgem Espe
de Wetzel & Cia., ... Jainvile

lid d,. "

(MARCA REGISTRADA)
reconlenda ..se tanto para roupa fina como para roupd cornum-._---------------__- .lz IIIli M'.AifQjiW· ,,5; f #'.HÇ.*6E8&âf��,z�:;;;a;;w;:;;vmr�M •
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