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RIO, 4 -- "Estou-me aprontando para
xear o Rio e a politica"--(jeclarou o sr. Lima Ca
valc6nti á Agencia Brasileira,' E acrescentou:
"Estou decidido a abandonar a rJo1itica. Póde'
divulgar esta minha declaração".

RIO, 4 - Os observadores imparciais não têm mais
duvidas sobre qual virá a ser a finalidade das dernarches
relativas á sucessão presidencial.

'O assunto será resolvido na nova reunião de gover
nadores a realizar-se nesta capital, logo após o regresso
do sr, Getulio Vargas de P(IÇOS de Caldas.

Sabe-se que o sr, Agamenon Magalhães já dirigiu aos

chefes dos executivos estaduais o respectivo convite, es

tando todos eles, ou quasi todos êles, de malas prontas,
Deix..arão de vir apenas os que desde a primeira hora

declararam estar com o presidente e irem com êle até onde
fôr preciso, , ,

Parece que estes foram os que andaram mais acer

tadamente, por ser quasi certo que a prorogação virá, e,
desde que venha, céssa a causa, cessando por consequen
cía o efeito...

curou o sr. [urací Magalhães, com ele conferenciando, Em vista disso, estão sendo convocados os deputa
quando da sua ultima viagem ao Rio. Ouvimos, a respei- dos ausentes, esperando-se que estejam presentes ás vota-

to, o sr. Mangabeira, o qual nos afirmou: ções, pelo menos, 230 parlamentares.
-- «Oponho formal contestação a' noticia. Não procu

rei conferencia com o sr. Jurací Magalhães, nem no Rio e

nem em tempo algum».

Voz que nao entôa...

Deu CO!'"1ta da missão

do candidf.3toA escolha

RIO, 4-A secção politica de «A Noite», hoje vem

encimada com a caricatura do gal. Flôres da Cunha.
E' que o jornalista comenta as declarações contidas

RIO, 4- ° general Góes Monteiro conferenciou lon- no discurso do governador gaúcho, pronunciado na Festa
gamente com o ministro da Guerra. Apezar do sigilo que dei Uva, p ira dizer que os horizontes estão se clareando.
rodeou a conferencia, informa um vespertino, que o gal. Pelo menos, o povo, através de suas palavras, ja' ficou
Góes Monteiro relatou o resultado da missão que lhe fôra sabendo que todas as conversas e dernarches restaram para
confiada, e que deu motivo á SU2. recente viagem ao Rio as combinações finais sobre a sucessão três nomes. Depois
Grande do Sul. de dizer, fazendo -blague- que assim o sr. Flôres sempre

O gal. Daltro Filho que conferenciava com o ministro conseguiu ver mais na cerração e que o sr. [urací Maga
da Guerra quando chegou o gal. Góes Monteiro, interrorn- Ihães enxergou no nevoeiro, afirma que a escoJ!n dos can

peu sua conferencia: para que aqueles dois palestrassem didatos não sera' feita antes de junho. A escolha desse
mais á vontade. candidato das forças nacionais ou sejam das que apoiam

RIO, 4-Chegando de Poços de Caldas, o sr. I. eví o governo, sera' feita numa convenção, cuja reunião prevê
Carneiro d.eclafOu _que o governador. I?ineiro lhe produziu O es tado de gue r r a para fins de maio ou princípios de junho. Se outro candi-
agradavel impressao. Era um politico arguto, sagaz, eRrO, 4 - Até o proximo dia 15 do corrente serão dato houver o que é quasi certo também, é natural que
muito bem intencionado. Fo� bastante para que um i.ndi� I

votadas na Câmara importantes materias, incluslve a pro- sendo um candidato de reação, não surja antes do candí-
créto perguntasse se a candidatura do deputado ílumincn- rogação do estado de guerra. dato oficial.
se não viria de Minas. Mas o sr. Leví Carneiro arraza a -------------------------------

sugestão:

E T-Sou inelegivel no Estado do Río, como parente do

governador fluminense.
° sr. Artur Santos força aquela escusa: .

-Mas é elegível nos demais Estados.
O sr. Leví Carneiro, já falando para a reportagem,

acrescenta.
-Ora, mo candidato que nem mesmo tem o seu Es-

tado! Si o Armando de Sales é candidato fraco porque só
Proorletario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

tem metade de S. Paulo, que seria de minha candida- to'
. ,--- _

tura ? .. , ANO tu I Ftorianopolis, Sexta-feira, 5 de Março de 1937 I NUMEf�O 718
E observou para a malicia do deputado oposicio- --�_.--�.------'--------------

hista:_ Não péga, raposa! Ha muito sei que minha voz Peix,ada á 10 marquez Clu.be dos ,Funci�- EGITO NA
não entôa. . . ...

d fá nanes Publicas CI"
LIGA�mpr3nsa eu D ra vís de Santa Ca- B

tartna
No aprazivel Balneario da RIO, 4 (Band) - A policia GENERBA, 4-0 governo

Ponta do Leal, da Compa - tomou providencias para averi - Tomeu posse das suas funções do Afganistam enviou uma carta

nhia Imobiliaria Catarinense, guar o desaparecimento mistorio-
a Diretoria do Clube dos Fun- ao secretariado da Liga, sugeriu

ontem, ás 12 horas foi ofere- so do marquez Kulmann, que cionarios Publicas Civis de Sta. do que seja realizada uma- ses

ci.do. á i '11prel�sa local pelo re,centell_!ent.e contraíra casame?to Catarina, eleita a 30 de Janeiro: são �xtraor?inaria �a �ss'elIlbléia
distrinto e estimado conten a-l nesta Capital, conforme queixa último constituída da maneira se-

da Liga, afim de discutir a ques-

11e.o sr .. Teodoro F�rra.ri, pr�- levada por .sua e.sposa. . guinte:' Presidente-Adolfo Bi- lão. da admiss?o do Egíto. Os

príetar!o da Confe� tarta. Ch.- Novas mvestigações VIeram tencourt Silveira. Vice-presid�nte meios d.i Ll?a. ace�tu�rn qu.e
quinho e concesslOnartü do demonstrar que o marquez de -Otavio Oliveira. lo. Secreta- esta proposta e impraticavel, �OlS
bar sito na excelente praia

\ Kulmann tem por habito con- rio-Antonio de Padua Pereira. a questão das chamadas capitu
de banhos, uma saborosa quietar a confiança de moças Tesoureiro-Emanuel da Rocha lações deve ser �esolvida primei-
Peixada que obedeceu a orí- incautas e despoja-las dos bens Li h ro pela coníerencia de Montreux,, .an ares.

bril C d identação culinaria do sr. José gue possuem, estando já envol- em a ru. omtu o, consr era-se

do Vale Pereira. vido em varias casos de furtos. .. - possível que a projetada sessão

O agape, que decorreu na Sua esposa acaba tambem de Credito IVI u- extraordinaria posa ser "realizada
mais estreita amizade e ale- ser Iuitada nas mesmas condições, 'tua Predial em relação com a sessão de 24

gria, com representantes dos tendo o rnarquez desaparecido de maio da Liga das Nações.
jornais locais, e, em face da com 30:000$000 e todas as. Em sorteio realizado ôntem,
&entilezl, do trato, cavalhei- joias de sua mulher. I pelo cO'lce�tuado Credito Mu·
riSCO e dos obsequios do sr. tua Predial, coube o premio
Ferrari não poderá deixar, Bebam só maior na quantia de 5: 175$000
por certo, de merecer as nos- á caderneta no. 15.641, perten-
sas melhores reíerencias. Cascatinha cente ao prestamista Afonso Bur-
Quanto a excelencia da ger residente em Lages.

peixada serviu não só para sempre igual I �
deliciar os comensais, mas

tambem para firmar, defini-
. tivarnente, o prestigio do

POçOS DE CALDAS, �-AI�da sobre a carta do sr. Juca do Lloyd, como habil
Venceslau B�a.z ao sr. Noraldino LIma, tratando das. de- preparador de pitéus.
marches politicas, que óra se processam, conseguimos Foi ainda servido 110 ma.
apurar que o sr

..
Venceslau Braz teria escrito, quasi tex- gnifico repasto. finissimo vi

tualmente, o �egumte: _ . . nho branco, frutas geladas
«E' precIso que o problema da sucessao presIdencIal e chafUto�

Se pr�cesse num ql1adr? de. �az, de ordem e de serenida- Usou da palavra, ofere
de, e ISSO só se po�er� verifIcar co!:} o nome do sr. Ar· cendo a homenagem, o sr.
mando de Sales OlIveira». José Filomeno, tendo agra-

. decido pelos jornalistas o
Otavia professor Altino Flôres.

Falou tambem, o Juca do
L10} d que,sensibilizado,agra

RIO, 4-Um telegrama da Baía, ôntem divulgado por deceu os fartos elogios feitos
Um matutino, afirmava que o sr. Otavio Mangabeira pw- a peixada por êle preparada.

A DOi POVO
----- ,----�-------

Se�á rneSi"1JO o sr. Armando
Sales?

RIO, 4-Em nota destacada, diz o «Jornal do Brasil»:
«Não obstante certas noticias em contrario, temos

informações seguras de que o P. C. não pensa em desis
tir do lançamento da candidatura Armando de Sales,

O ex-governador paulista será candidato á presiden
cia da República, devendo o seu nome ser lançado em bre

ve, dentro de um ou dois meses, isto é, lia oportunidade
que os maiores daquele partido considérem conveniente.

E a verdade é que, se bem que geralmente se pensa
de fórma diferente, o P. C. está em entendimentos com

forças politicas ponderáveis de todo o país e iniciará, se

já não iniciou, um trabalho intenso de alistamento, preten
dendo aumentar de 250 mil o numero de eleitores em S.
Paulo».

Alta missão do gal. Góes

PuÇOS DE CALDAS, 4-Depois da partida do ge
neral Góes Monteiro, falava-se que a ele seria confiada
honrosa e alta missão, logo após o regresso do presiden
te da Republica.

CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paachoal

Parque foi
e'xpulsu?

corn o nome do
Armando

S6

VARSOVIA, 4 � Frantz
Ontem, ás I 1,30 horas, no lVlelchior membro do primeiro

Café Bubí, por motivo da inau- grupo de alemãis expulsos da
guração oficial da Temporada União Sovietica, que chegaram

RIO, 4 (Band) - ° presi- Cinematografica de 1937, no Ci· a esta capital, declarou aos jor
dente da Republica, na qualida- ne Rex, foi oferecido á imprensa nalistas que o entrevistaram na

de de presidente do Conselho local, pelos esforçados e dignos estação que ainda não compreen·
Superior de Segurança Nacional. proprietarios do Real Circuito Ci- deu completame!lte fJorgu," foram
examinou e aprovou a relação nematografico Ldta., um saboro· prêsos em novembro do ano

das industrias que, por interes- so cockail. passado. Mr:lchior declarou nunca

sarem diréta ou indírétamente a A ele compareceram represen- ter se envolvido em politica e

Segurança Nacional, não podem lante5 dos diarios locais, qut' fo- enquanto esteVe!H União 50-
ser estabp.lecidas na faixll fron- ram cumulados de gentilezas e vietica cumpriu da melhor ma

teira, sem permissão do referido obsequiados pelos ciretores do neira possivel todos os devere
orgão. Real Circuito. da sua proEssãa,

Cooktail á
ImprensdRelação de

industrias
proibidas

Desmentido do sr.

Marlgabeira

f
\
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CARTAZES
DO DIA

Por Hélio de Andrade

2

Seja cautela- A Gazeta
so ao atra- O

·

vessar as esportiva
r uas! Redator:Acloll de Vasconcelos

RIO, 4 (Band)-Acabam de
ser convocados os verea lores do
Distrito Federal, para umJ reunião
que discutirá o ca o da propala
da cassação da autonomia do
mesmo.

Afirma-se qlle nesta reunião
sera' apresent3da a sugestão de
convocação imediata da Camara
Municipal, de�de que seja apre
sentada qualquer emenda que vise
cassar a autonomia do Distrito
federal.

começa a agir o remédio que lhe
fôra solertemente administrado pelo
dmigo, e o nosso herói Marcondes
teve que correr, voar, mas no sen

tido inverso, para 9S fundos da
casa. E que remédio excelente!
Ali teve de voltar não só uma,
como várias vezes, acorrentado
pela ação enérgica do especifico
contra a intoxicação e a melanco
lia. O estudante de medicina ad
ministrara-lhe dois comprimidos de
Purgoleitel

Claro está que Aristóteles e�te
ve toda a tarde sob a ação dêsse
inoportuno efcito,que se prolongou
eficazmente até muito após o en
tard�cer e até muito após a volta
do Ferrabraz que residia na casa

fronteira.

Um novo

pároco

A historia é velha e não con chegaria/principalmente atendendo
sigo recordar-me do nome de seu á anterior timidês do nosso herói.
autor, mas, per ser extremamente A Dulcinéia, todavia, era pro
interessante, não me furto ao pra- fundamente honesta e nem siquer
zer de transcrevê-Ia, ainda que lhe deu resposta. Sem dúvida, não
com o deslustre do meu desali- lhe fugia ao olhar quando se avis
nhavado estilo. tavam á janela, sómente oaixando

Aristóteles Marcondes teria sido o seu após um bem longo minuto,
um individuo filho de bôa familia, mas não passava disto. Ao sair á rua lembre-se que S. PAULO, 4 (BAND)
de posses rneãs, come) era meã a Aconselhou-se o nosso herói está exposto a muitos imprevistos Prosseguem animados os prepara

I
sua estatura, côr dos olhos.cabelos com os seus colegas mais sabidos perigosos. Não se descuide ao tivos para o banquete que o Au
'e o resto de sua personalidade. e êstes lhe recomendaram a per- atravessar as ruas, mesmo as de tomovel Clube do Estado de S.
Isto não lhe tirava o ser dono de sistencia, pequeno transito. t\ qualquer ins- Paulo, amigos e admiradores estão

E' on úmero da telefone da uma beleza byroniana, como byro- Aristóteles seguiu o alvitre e I tante .

pode surgir um veiculo em organisando, afim de homenagear
"ENDECS" I nian.a �a�bem era a sua dissolveu- persistiu, persistiu, persistiu nos velocidade. o volante paulista Nascimento Ju-

CONSTRUTORA
te timidês. Não estranhem tal sen- seus recadinhos durante longos Os pedestres confiam demasia- nior, que tão brilhantemente ven-

Rtp. Tiradentes N. 52:-Procurem timento de desconfiança em SI mêses. damente nar perícia do3 motoris- ceu o «Circuito Farroupilha., 2,
próprio num individuo belo, pois E a Dulcinéia não passando tas. recentemente realisado em Porto
êle era timido precisamente por disso. Estes, entretanto, nem sempre Alegre.
ser bonito. Entrou o pobre estudante li de- podem manobrar n carro para O banquete está marcado para

Aquela pureza de feições,aque- finhar abrasado por aquele amôr desvia-lo do transeunte, que se o próximo sabado, ás 20 horas,
le musical arqueado das sobran- único, a que outros mais ligeiros obstina em não clar passagem. na Brasscirie F asano.
celhas, aquele brilho flamejante dos não davam derivativo. Emagreceu, Alem destes existem ainda os S. PAULO, 4 (BAND)-

A estação alemã DJA, onda olhos saltando de sua côr indeci- ficou de olhos fundos,e cada surra pedestres descuidados, que atra- A Federação Alemã resolveu or-

31,38 rns., irradiará amanhã o sa, aquele ondulado dos cabelos, que o Fçrrabraz de máus bafes vessarn as ruas como se estives- Iganisar, na próxima temporada, a

programa abaixo para a América aproximavam-no tanto da formusu- dava á sua amada, era um sério sem atra�essalldo o propri? quarto nyolta Ciclística.á Alemanha",
do Sul. ra feminina, malgrado li barba que gólpe á saúde do nosso amigo, de dormir. O resultado e serem disputada por equipes de vários

A' s 12.00 hs.-14.00 hs, e o obrigava a escanhoá-la diaria· que sofria por ela. apanhados pelas rodas ou, pelo países. Foram já convidadas 8

22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim mente, que êle receiava manifestar Recolh�u seus afetos e a nin- menos, pelos para-lamas dos vei- fazer-se representar as Federações
corresponde, respectivamente, ás I seus sentimentos mais que amisto- guem mais declarou porque pade- culos, da Italia, da Austria e da Suis-
8.00 hs.-l0.00 hs. e 18.50 sos a qualquer mulher, com ore- cia. Deixou de sair de C4�a, mer- Quem sai á rua precisa apren- sa, a França, Belgica e Holanda
hs.-0.45 hs, no Rio de Janei- ceio de que esta o repelisse, como gulhou cm funda melancolia.desa- der a locomover-se, não embata- tambem serão convidadas.
ro: repeliria a solicitação de uma pes- tendendo aos convites dos campa- ç.r o transito, nem se expor a A corrida comportará 1 O ou

22.50 Anuncio DJN e DJQ sôa do seu mesmo sexo. Mas,para nheiros que queriam a viva força I atropelamentos, Se é descuidado 12 etapas, e começará em 30 dê

(aI., esp.). Canção popular alemã. tudo há um dia, e chegou o dia distrai-lo. por perda de fosfato ou porque Maio para terminar em 13 de

I �2.55 Saudações aos nossos de Aristóteles Marcondes. sofre de ;nsomia convém procurar Junho.
ouvintes. Aconteceu precisamente quando Um dia, visitou-o um conterrâ- um médico para (ratar-se. Den-
23.00 Radio da Juventude Hi- êle estava na Baía, palmilhando a ne a, estudante de medicina, que tre os melhores medicamentos in- Federação Catari

tleriana: Pequeno concerto do:nés-I penosa estrada de seu curso de residia noutra rcpublica. Quis dicados para estes casos, cita-se o nense de Desportos
tico por Gerhard Maasz. advogado, que um dia, chegando êste insÍstentemente dar um remé- Tonolosfan da Casa Bayer.
23.30 O cuco. Pequena peça oi janela da republica, o coração dio ao seu visivel mal: Ao fim de duas ou três mje- Assembléia Geral

de Paul Blume. parou-lhe de palpitar no peito ao --Tens que curar-te, rapaz. ções os pacientes sentem-se reno-

23.45 Noticias mundiais e ale- vêr na janela fronteira a mulher Ucse que dês um jeito á vida. vades, retemperados, mais esper-
mãis (a!.) que o destino designara a ser por Vou examinar-te. tos.r+conseguindo andar na TUIt

24.00 Não brinque com o êle amada com êsse amôr único, �/land;)u-o despir-se, lê-lo dei- sem Atropelar nem ser atropela-
arnôtlÕpereta de Walter Bromme. que não se toma a ter na vida. tar-se, examinou-o da cabeça aos dos!

Direção musical: Fritz Wícke.Di- Acontece, porém, que essa mu- pés, Nada a não ser a língua suja ------------

I reção de cêna:Ernst Wilhelmy. Iher já não era livre.C)!1Io sempre e certa turgescencia do fiJado,bas- A au tonom ia
I .1.15 Noticias uJundiais e ale- acr,mtece, em caso, tais, era uma tante capa?: de explicar su� hipo- do DI·strl"to Fe�! mãJs (esp.) pobre pombinha que se casára condria. E como Aristóteles se re-

-

1.30 Concerto Paul Graener. muito jovem com um sujeito de cunsse a dar qualquer outra ex- dera I2.15 E'co da A!emaJha. máu carácter, frio (no amôr)e san- plicação do seu mal, o futuro es-

2.30 Hora feminina: Ohl estas guinario no resto. culapio disse:
mulhere5! Variedades e algo sobre O Fecrabral tratava-a com máu -Teoho aqui um remédio es-

o sexo fraco. Arranjo de Lydia tratos, dos quais logo cuidou d:: tupend() para o teu mal, que vai
Binder. informar-se o nosso amigo Aristó curar-te na certa. clareando-te o

3.00 Noticias e serviço econo· teles Marcondes. Isto não lhe fez cérebro,dando·te melhor disposição
mico (aI.) esfriar o zêlo amoroso. Ao con- para a vida, limpando.te dt! todas

3. J 5 Música de d'lnça. trario, exacerbou-lhe mais o seu estas idéias negras e de algumas

I 4.30 Noticias e serviço econo- pnmeICo amôr, chegando até a cois3.s mais que a decência não

I
mico (esp.) cortar-lhe a próplia timidês. nos permite enumerar.

4.45 Saudações aos nosws Mandou-lhe recados, declaran E fê-lo engulir dois comprimi-
ouvmtes. Despedida DJ;'Í e DJQ do·se e pedindo·lhe uma entrevis- dos com um pouco de agua.

(aI., esp.) ta, que não sabemos até que Donto Saiu o amigo e, duas horas
após, ou seja, precisamente, á uma

da tarde, aconteceu uma coisa in
criveI. Estava Aristóteles de novo

sózinho no quarto, entregue aos

seus tristds pensamentos e á lem
brança da sua Dulcinéia, quando
bateram à porta e um empregado

Ba�ca de liredito Popular da pensão lhe entregou uma carta

em cuja sobrecarta nada se via.

� Agrica Ia de S8nta Abriu-a apressadamente e, qual

Cata •- ina
não foi a sua surpresa ao ler o

I seguinte:
«Ladrão de corações:
Porque viéste quebrar o mtu

sossêgo de mulher honrada?Porque
O Conselho Diretor do Banco de Credito Popular e não me deixaste viver em paz com

AgricJIa de Santa Catarina, de acôrdo com os Artigos ns a minha desdittl, lançando em

23 e 24 dos Estatutos dessa sociedade, convida os Snrs meu coração êste sentimento arre

acionistas desse Banco para Assembléia Geral Ordinaria batador? Venceste, querido crimi
a realizar-se em sua séde á rua Trajano n. 16, ás 14 ho- nJSo. Vem depressa, agora que
ras do dia 17 do corrente mês, afim de tratar-se do se- êle saiu. Espero.t� imbele e inde-
guinte: fesa! Gorára, pOIS. a tão esperada

a) aprovação do relatorio e parecer do Conselho Era a Dulcinéia, talvez abalada entrevista.
Fiscal; por um último desmandá do es-

b) eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes; poso, que cedia afinal.

c) renovação do terço dos Vogaes do Conselho De Aristóteles dispôs-se a vestir-se
liberativo. e a atravessar a rua voando. Mas

quando apanhou a roupa do ca

bide-oh. situação tremenda!-

Vida e paixão de Aris· r�==s":=:::-:7'�
������.����� @i «Divida Fundada do Estado de S. Paulo

tóteles srccndes � «Obras do Porto de Pernambuco.
_

ij VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES
� NO BANCO DE CREDITO f'OPULAR E AGRI- �
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �

L::���:_ a� __j��������� ._,....��L.� ...���_.....�����.....t ���

CINE REX, ás 7,30 horas,
Carmen loura, com Martha Eg
gerth, Leo Slezak, Wolfgang Lie
beneiner e Ida Wuest.

--

Dizem que até hoje a adoravel
vizinha do Aristóteles não pode
vê-lo aparecer á ja!lela ou sair á
rua,sem bater-lhe solenemente com

a janela á cara.

Para a Assembléia Geral, que
se reahzará no próximo sabado,
6 de Março, ás 19 horas, ficam
convocados todos os clubs filia
dos, que deverão credenciar seus

representantes á mes.na.

Se não houver numero legal
para as deliberações a serem to

madas, a ÂSStmbléia Geral, será
realizada Ulna hora depois, em

2a. convocação, funcionando en

tão com qualquer numero de pre
sentes.

A ordem dos trahaIhos será a

seguinte: a) aprovação dos novos

estatutos, já discutidos em se�sões

anteriores; b) eleição dos Conse
lhos Diretor e Fiscal.

O primeiro compor-se-á de
cinco membros: presidente, vice
presidente, diretor-técnico, secre

tário e tesoureiro; o segundo será
formado de 3 membros e 3 su

plentes.
Florianopolis, 4 de Marça de

1937.

Por Vicente de Souza

CINE ROYAL,ás 7,30 horas,
Detetive de imprensa, com

Tim Mac Coy e Shirley Grey.
CINE ODEON,o lider, foca

liza, ás 7 horas- .Segredo da
da criada, com Warren Hull,
Margaret Lindsay, Anita Louise
e Ruth Donelly, e ás 8,30 horas,
Numa ilha do Java, com Char
les Bickford e Elisabeth Young.

"780"

o Presidt!lte
João Alcantara da Cunha

A íreguezia de Floriano

polis tem, atualmente, á fren
te dos seus destinos espiri
tuais, um novo pároco
Padre Harry Bauer.

Espirito inteligente e cul-
to, o novo dirigente dos

Isurremos oes: inos dos paro

quianos desta cidade, está

animado dos melhores pro-

Ipositos, no sentido de bem
servir à causa da fé cfttàli-

I
ca que é, ao mesmo tempo,

.
a causa de Deus.

Sim, d·otado da, creden
CIaiS imprescindíveis ao seu

ministério sublime, muito te

remos de lucrar, dado 0 seu

devotado amôr ao trabalho
no pastoreio das almas.

Sua passagem pela paró
quia de Joinville. onde du
rante 7 anos exerceu o seu

apostolado cristão, deixando
luminosos traços de sua ação,
é por si só,o testemunho alti

[oquente ele nossa afirmativa.
Deixando 1\ terra que

lhe viu nascer. o Rio do
Sul, onde os carinhos de
sua santa progenitora não

lhe faltavam para fortalece
lonas lutas constantes do
seu Sacerdócio, êle aqui es

tá como ,:ooperador presti
moso da autoridade eclesias
tica na obra de reconstru

ção morel pela salvação dr,s
almas que lhe foram confia
das.

«Eu sõu a voz d'Aque:

Dlle que chama no deser
i to; aparelhai o caminho

I do senhor; endireitai su
as veredas; já está o

machado á raiz da ar-

vare"», bradava o Batista
aos judeus e aos cristãos de
todos os tempos. A palavra
do precursor abalou â. Ju
déa e ás bordas do Jordão
acudirarn os pecadores de
todas as condições. ii pedir
o batismo da penit�ncia.

Orador vibrante e powle
rado, sua palavra se tem fei
to ouvir nos sermões quares
maIs que se estão realizan
do na Catedral Metropolita
na em preparação para a

Pascôa.
Ela é o reflexc da pala

vrll. do precursor de que nos

falam as Sagradas letras, e

ao mesmo temp'), uma ad
vertenciá oportuna a nós ou

tros que vivemos tão 1011ge
de Deus, tão esquecidos da
Eternidade.

De sórle que, o novo pa
roco tem uma dupla missão
entre nós: a que diz resreí
to a salvação d3S almas que
comtituem e RUa paróquia e

a que se ldere ao carinho
com que deve olhar para o

estado de nossa Catedral
Metropolitana, tão pobre e

são lIimples, reclamando por
alfaias e por uma limpeza
interna afim de que o Tem

pio de Deus não permane

ça na retaguarda dos demais
desta freguez'a_

Que não lhe faltem as

luzes dos céus e a coopera

ção d05 homens de bôa
vontade, é o voto ardente

que daqui fomJulamos. I

Irradiaçao da
,!'\Iernanha

Fumem charutos
"PRINCIPE DE GALLES"

Oe_sado
Café

RIO, 2 (BAND)-O presi�
dente GetulIO Vargas, abando
nando a situação do mer::ado
cafeeiro, disse textualmente:

«A situação vaí o:)fmalisar-se.
O ministro da fazendi:l. tomará
todas as providencias que o caso

€xige, tendo pua isso aU;Jrida.:l!
ampla. t

Sabe-se que o ministro Souza
Costa vai realmente dar á publi
cidade um comunicado, fixando
as diretrizes do D.N. C., para
a solução do problema e que.
deverá ser entregue aos jornai�
ainda hoje •

...,

EM CASA DE FA:VllLlA

alugam-se quartos com ou

Ee,n pensão p'a colegiais e

moços solteiros.
Informações neste diario.

Assembléia GeralOr(.iinaria

Florianopolis, 1· de Março de 1937.
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Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara temol fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticlar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para officínas mechanícas
Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: :' adas,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grâdes, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, lV\otores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electricos
Jabenetes e Per!!tmarias res Material em geral para transmtssões: 1-:0- I

. \&colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t�rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .Jleos e graxas lubrificantes
rOfllhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

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

Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangelras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER
Charutos .DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Materíal electrico em geral �

��pre� �aciona�l-d�e�-I-�-a�v-e���a-ç�ã-o�-"-��o�e�p-c�k-e-.-'-'---v�a�p-o�r-e--s�'-CC-a�r!-Hoepcke" "An�"e Ma�J �
Fabrica de Pontas "Rite r\/taria' -� Fabrica de Gelo BRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �

����������
�

��
. �

� � _Â�VÂVÂV��..d)

�...o.---.---·••••�· A Gazeta

Fitentoe bem I
•

• •

! Agencia Moderna dê Pu- I
blicações, com séde em São Paulo;

"

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

•

lorlalal proprlol, Ir.. vazei
por lemana, todal ai ••gun
dai, �.r9al I IIxtal-falral,

f--ormídaveis

Advogados
I Accacio Mo-I

Indica:

I Dr. Ricarc�o I
Gottsmann

Ex·chefe da clinics do �ospi
tal de Nürnberg, (P.ucessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

ElpaclaUsia em:-clrurgla
geral

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

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. I e- das I O ás 12 e

'

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

I
Vias Urinarias-Hemorroides

TELEF I 131 Consultas:
•

. .

das 13 ás 16 horas

D·
---- Pela manhã:

eseJa concertar o
com hora marcada

seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 elelone, 1595
Miguelinho, que será plena- :__'--------
mente satisfeito.

DrArtur Pereira

e Oliveira
Cllnlc�a médlr:a de crian

ças e adultol

LABO�1ATORIO DE
ANALISES NCLIlCAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE--1595

R�sidência: Rua Visconde
de Ouro Preto n: 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

LO.JAS

_____________________________________________� ��_'\ .'4/ i;;.��. \._' �_

tÓJ io de advogacía á rua

Vísconce de Ouro Preto

II

I
•Extraçã \.:> com globol da cristal. " Rlfd Trajano, n' 1 sobrado

A i .. 1a�, I -n w;:. "lU...
_ honestidade, pOil, os lor· I Telephone n' 1548 Ilelu ilu pr()l�ncladol pelO pOVO.

�

- - ..---- .�-- --- 1- :___:= Dr. Renato= 1� :1; ==Barbosa==
I)[���••w""�_· -- ---:-�c.:....;;;.._- .........�:�_.....��. ADVOGADO

�••DG@.O.G • ••••••••e. Rua Trajaao, 2 {(sob.)

! Companhia "Aliança da Bahía"= \ F��:d!:2:.:�t�:�;ior�·

:: FUNDADA EM 1870 ! lor. Aderbal R.

�} • da Silva

!:.� Seguros Terestres e Marítimos ! J\dvogado
mo � Rua Cons. Mafra,� 10 (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA dC'_J Br'asil : �:Fones 1631 C'l1290

I
• 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 4.280:552$970 "

'p,entelr SubuAgentes 8 lReguladore8 de Avulallem �todol OI Eatadol I�D Brasil, no Uruguai e nas prlnclpail praça. estrangeiraI. Partos - Molestias de
Senhoras e

Agentes em Ftorlanopolls � Molestias de crianças

1fft..
Cam pos Lobo & era. ! Diretor da Maternldade�

,� .. Medico do Hospital
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 •
!.:.� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLIAlvÇA !.' (Curso de especialização em

� �
molestias de senhoras)

,� : Escritórios ern Laguna e Itajahí ! Atende na Maternidade

P • Sub-Agentes en:--. B�umenau e Lages ; ea� !����2!���s�t��7o�
: (t " ANITA GARIBALDI, 49

�6 Ule•••ie�---.__-.---- G------

•

te I ra tem seu escrip-

n. 70, --- Phor.e- 1277.

I Cah 1 Postal, 110.

I�edro de Moura �I
1

Advogado

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

(:i!ARCIA
Rua 15 de Novembro· n. 70

BLUME�AUI
A.TOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

E;:;.. -

�

(Tingimento a Indanthren _- Côres firmei:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros) IFUNDIÇÃO: -RSINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agrícolas e dins)
-moinhos de fubá, ?�

....". 1S, businas
para carroças, chap, � ",I,;:; 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB L ,-,i ��O
REPRESENTANTE ExC::"'USIVO EM FLORIAl _IS

Arnaldo Marar,hãO
ERUA JOÃo PINTO -ANDJ-\R N. 5 TERER?

I
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:.:��,:;" Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
catà· do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-
ola Kutmback, Bavaria e Tira Prosa.

�I
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.

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

-

.

I
MAFRA, .

I taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café

O E CS
! I"'�iiiiiiiiiiiiii'iiiiõiiiiõi-�'illiãiiiiiõãiiiliõiiiiiiiiiiiiiiii��iiililiõjiiiiiiiiõiiiõiiiiliiiilii__liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""'�

I. São pedro).casasavaS,CaféGIOr�'_���lãoProgrCsso
O

@.o.e�.o••••e�'OG·ItGO.�•••
� , �
� D ti·O en es a vos •� �

G
� �� �5i
� �
� cOln-.t a neve G
• o
� -�1 �
G G

:: Halila agradave. =
� , .
e 50 com d
D �
G o
• G
e

S b 105
•

U
• U' 10 �

: =
� .
e �
G o
G G
• •

��������������T.G �

Bar Mi-r-·a-·�;·�r
'.'- .-

'I;,•..�".
a vossa 1.•.',DE WILLY !KATZWINKEL

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

I
G

PAS T�A
�bidas nacionais e estranjeiras. �

.' ê-Centro de atração puramente familiar. _.'.: �
.�----�----��---����� � ��

. .
e G
��eGOG••8�����.��.O•••Di

A GAzEl A-FloriiamopoIls-1937

I
�I Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cervejas! Cervejas! CHARUTOS?

I

.1
Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

A Emproa Naciorzal Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave)
1 casa de 5 :000$000 43$750
1 » » 8:000$000 70$000
1 » « 10:000$000 87$500
1 » » 12:000$000 105$00t)
I » }) 1 j:OOO$OOO 131 $250
1 » » 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres
tamista desde que, s] contrato esteja em riia com os paga
mentos: regularizados pelos nossos planos aprovados e fi�cali.
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cid:ide, á ruo Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

--Não temos corretor de pl'a�a, atenderemos diréta
,

mente no escritório.

I Casa de Dlve.sões

.Familiares
Vispora Imperial

o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

�'II pelo govêrno do Estado.
� Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
h encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis-!: dade e ambiente seléto o que muito lhe agradaráK;

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Mcmchas da Pele ,- Fendas
UDT dasAxilas

..,' .:.«o.' __ ", �...
• ... � .... � ...... .' .

__ ..... ,.
'._ ".�.

�,,,
� �".

-.'

" _. ..:-:,...., •._._, ..
,
..
'-' .•. -"',,,'-��.!;:�y;m('

.. ,,� .. .;:.-:._ .. � ...",',_,. _.>.� ............ _10._ �_

I E"s p e I h o s
.

-

• Só os fabrieados em joinvílle pela única fabrica

• do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA P IE FIER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOiNVILLE

Indo a JOINVILlE

Hospe- Hotel Centralde-se no

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

Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

"' '. ',1' .,�.IW!-
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Deseja construir 1Memorias
Falta-lhe porém capital? do Regus

procure fechar um contrato
com a ENDECS que finan-

o

dará sua construção para
o

pagamentos módic�s" cada

mês, concorrendo amua aos
.

sorteios.
.

Procure Sergio Araújo:
,

pi ovisoriamente fx . Frei Caneca 74

ROMA, 2-Noticias de Lon
dres afirmam que, em vista da
morte do rás Desta, ser o primo
genito do ex-Negue Hailé Selassié
quem o representará na cerimonia
da coroação de Jorge VI.

Um jornalista que conseguiu de
vassar a vida intima do ex-Negus,

: -- assegura que este, que adotou a
!

A
....
LllGA-SE O andar ter- mode�ta denominaçã"o de �ister

i�\rco da rua Trajano n'ITaf�n Maconn�u, l� WTI n��ero
15 com compartimento para cons.lderavel de JornaIS �stranJ.eJr�s,

íté Tratar no Banco particularmente os de lingua italia-
eserl ano. l

•

I'
.

I' I'
A

.

I na, me uave o Joma ita rano quegnco a.
se edita em Addis Abeba e que
lhe vem sendo fornecido por um

-

VEN:DE--SEno lagar denominado vila

Afonso Micholé.três casas

r orn terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

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

�...--"-----------

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

19. Trata-se neste diario.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp, Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisol'rcvioô]. ala.
Prazo Fixo S·(.3ra.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica ger aI e prothese da

Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento lJas rnoles-

tia� da Boca.
CONSUL 10RlO:

1(ua Trajano n' 17
(sobrado)

Tdefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

EmJoinville I
Faça seu ponto no

Café do Manéco-Opti
mo café-bebidas nado

ml'.!s e cstranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho

tel Palacio.

BOSTON, 4- «Sem bens ao caminho. E a cada um do
moveis, imoveis ou semoventes»-- ditos jovens lego um lugar pro
diz a revista «United Fruit Com- prie junto da chaminé, de noite,
pany News> -Charles Lounsbury com todas as imagens que fôr
fez um testamento, graças ao qual possivel vêr nas brasas, para que
o seu nome bem merece passar delas dislrutam sem estorvos nem

a figurar entre os dos imortais, obstaculos, livres do pêso de preo
embora ele tenha vivido os últi- cupações,
mos anos da sua existencia num nAos namorados lego o seu

asilo. A adversidade, que torna mundo de ilusões com tudo aqui
cínicos ou misantopos a maioria lo por que e seu coração anseia.
dos homens, nunca póde mitigar seja o que Iôr, e as estrelas doBERLIM, 3 - O conheci
sequer o amôr que Lounsbury sen- firmamento, e as rosas de toucar,do ator cinematografico WiI- JULGAME "TO DE d b bl... tia pela humanidade, sem istin- só re os muros, e as rancas eIy Fritsch, que conquistou PRESTES 'lã. de categorias, idades ou situa- perfumadas llôres do espinheiro,p ipularidade em varios films

dd ções, e os suaves acor es musicais, eem que apareceu ao la o RIO, 2 (Band)-ProcUlou Q Escrito com letra clara e pu- todas aquelas imagens que dese-de Lillian Harvey desposará chefe de Poliçia, cap. Filinto nho firme em vários pedaço: de jarem para fazer-se mutuamentedentro em breve Fraudelein l M II f di'
.

ü er, a im e so icitar perrms- papel, o testamento foi encontra- compreender a beleza e durarãoOinab Grace. f
. :x

são para con erenciar com o ex- do, depois da morte do autor, eterna do seu amôr.
capitão Luiz Carlos Prestes, o num bolso da sua quinzena es- «Lego á juventude em comum,
sr. E.ugenio Nascimento, que farrapada. Lido perante os ad- todos os clamorosos e tonificantes
foi designado pela Justiça !."íilitar vogados de Chicago, causou tal concursos desportivos, e tambem
para advogar a causa do mesmo, impressão que decidiram legali- lhes lego o desprezo pela debili
no processo que responde por zal-o, Reza assim ° papel: dade, e a plena confiança na sua
crime de deserção. «Eu, abaixo assinado, Charles própria força, por muito ruído
0- • Lounsbury, achando-me no pleno que esta seja.
Aguardem ache- gevêrno das minhas faculdades «Lego-lhes a faculdade de

gada do Tapa]és! mentais, pelo presente exprimo a crearem amizades imorredoras, e

minha última vontade, com o de terem companheiros insepara-G ., fim de que entre os meus her- veis, e lhes cêdo o direito exclu-
deiros presentes e futuros, os ho- sivo:. todas as cançõ. a alegres
mens, sejam distribuídos com toda e aos côros pitorescos. e o de can

a justiça e equidade os meus bens tar cem vós robusta.
terrenos. «E aos que tiverem deixado

"Lego aos paes amantes, em já de ser crianças, jovens ou na

usuíruto e para beneficio de seus morados, lego-lhes a memoria e
.

CHICAGO, 4-A policia filhos, todas as frases de elogio os volumes de poesias de Bums
local escreveu ás autorida- e alento e todos os mimos e epi- e de Shakespeare, e de todos os

des de Clinton, RO Estado tétos carinhosos; e aos ditos paes outros poétas, si os ha, com o

de Iowa, pedindo que seja
ordeno e mando fazerem. uso �es-1 fim de que voltem a viver livre e

d d d d
. - ses bens com acerto e liberalida- plenamente os tempos idos, isen-

I
a ta uMma ar em

E
e

ti pnsado de, de acôrdo com as necessida} tos de dizimes ou de qualquercon ra argarey us Ice, e
d d Hlh d

1135 d id d I
<!s e seus I os. esconto,anos e I a e, a qua L das as cri "E' Iteri t d Q' O'B'

te ego a to as as CrIanças, mas aaue es que estão perto dos
dert6aorap a °d .udlt1d nen, só pelo tempo da sua infancia, nossos corações, áqueles a quem�õiiiiiiiiiiiiiõõi:ii""";;;;;;;;;;;;;;;;';; iiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiõiiõiiii*,iiilHiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiHiii__;;;';; e a nos e I a e, com o d d d fIA .

'1' d uma c ra a-o
to as e ca a uma as cr 5 que os anos coroaram Jií de neve le-auxi Ia e orpo ç h' b l' .'

..'

de advogados, forçando-o a aja. n,os camp�s e OS1U�S, com go-"hes a fehc�dade da �elhice, o
dIa direito de livremeatebrincarem amor e a gratidão d05 filhas atéesposa- a. entre elas segundo os usos e cos-

"

I h dodA carta acusa Margaret q�en sal para e es a ora o ar-

de ter conduzido O'Brien a
tumes das crianças de que Iôr o rmr .

caso, embora rec)mendando-lhes --------------.Morris Hill, onde a vitima Bebam sÓ
que evitem os espinhos e osfoi obrigada ao casamento, abrolhos. E tambem lhes lego as C hsol_) a ameaça de um cano ascatin a

de carabina. Isso ha cerca maIgens de todos os regatos e

de três semanas.
os areiaes por ond� correm as

suas aguas, e o aroma dos salOs advogados de Marga- gueiros que nelas se banham, eret afirmam que ela espera
as branca5 nuvens que flutuam

uma criança. lá por cima das arvo:es gigantes-
ca. E ás c!ianças tambem lego
longos dias de mil divertimentos,
e a noite, e a lua, e a vialatea
para que assombrados a contem

plem; mas sem prejuizo dos di
reitos que por este meu testamen·
to adquiram os namorados.

«Lego á juventude em com

mum todos os campos uteis e in
cultos e todos os terrenos co-

vendedor de jornais, de nacionali
dade italiana.
O referido jornalista acrescenta

que o secretario do ex-Negue lhe

assegurou que a familia de misler
Talari Maconneu, bastante nume

rosa, pois á mesma se agregam
muitos parentes, vivem na mesma

residencia com os secretaries, os

chauffeurs, o mordomo, três cama

reiros e três camareiras. O regime
é da mais estricta economia com

relação á alimentação, visto que,
tendo saído na pouco do Jejum

expiatório dos quarenta dias, já
entraram no outro per iodo de Je

jum de Pascoa, que é o de sessen

ta dias.
O ex -Negus está r ::digindo suas

memorias de vida e de guerra.

1----

o QUE

-Trotzky
caloteiro

MEXICO, 3 - O advoga
do norueguês que defendia
as questões de Trotzky na

Noruega imputou uma ação
contra o seu antigo cliente

por falta de pagamento.
O consul norueguês, tra-

,:t.

tando da questão, disse que
nada podia fazer, pois Tro

tzky não possue bens.

"7 8 O"

Rei do Egito

SOUBEMOS

Um homem

VVilly Fritsch
vaí casar

MARSELHA, 3 - O rei
Faruk de Egito chegou hoje
a esta cidade, a bordo do
navio britanico «Viceroy of
lndia-. O rei que está acorn

panhado por outros mem

bros da farnilia real egípcia
e uma comitiva de 32 pes
sôas, proseguiu viajem por
via íerrea para Saint Morítz.

�M�����������lp����=�_"" �

E' o número do telefone da

CONSTUTCRA "ENDECS"

Rua Tiradentes N' 52:-Procum

FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

E' um produto dos Laboratí»rios MiNANCORA-Joinville

Testamento de uln
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: A Companhia Editora Nacional I
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
e Serie Brasil:a,na e
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A Conquista .. A COlonísação e
s A Evolução �
G TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA �

:I Um livro de Osvdldo R. Cabral I
! POR ESTES DIAS Em todas as Uvrarias !
�" %f§i

,e••e.o.o.�O.�.iI.,.llU'e••••

pobre
que sentia

GENERALISSIMO amôr pela humanidade,
FRANCEZ sem distinção d9 cate ...

gorias, idades Ou si
tuações

• --

PAl�JS, 3-Por 9 votos con

tra 6 o Comité de Defesa da
Câmara decidiu hoje que o su

premo conselho de guerra seja
encarregado de nomear um co

mandante em chefe unico como

chefe supremo das forças Iran
cêsas, em caso de guerr.a O su

premo conselho de guerra pode
rá escolher este comandante em

chefe em tempo d,� paz, si assim
o desejar, para permitir que a

pessôa em questão assuma as suas

funções logo que se iniciem as

hostil idades.

Trajar bem ! ?
---,------------_

s
Confecção
,

O'

E NER'

Sequestrado
por uma

m ulher !

Traba�ho
.pela

ERNESTO VAHL

garantido
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

(

sempre iguall!

Estupio vio ..

lento
LONG ISLAND CITY, 4

(Band)- A polic�a prosegue e:n

diligencias para apurar as cama3
e descobrir o autor do violente.
estupro da menina Joan lV\orvan,
encontrada ainda com vida, ôn-

Bebidas Nacionais e Extrall
geras só NO
OAFE' .,JAVA

Praça 15 de Novembro
AntDnio Paschoa[ tem, na rua.

.

Joan Morvan, veio a falecer
instante depOiS, em virtude da gra
vidade das ferimentos que !(pre·
sentava.Contas da

Prefeitura
. .

munais em que se pOSSIl Jogar a -.-----__

péla; todas as aguas apraziaveis Ques tão dosonde se possa pescar e onde du-
RIO, 4-0 procurador Hi- rante o desolado inverno se pos- armamentos

maJaya VirgJlíllo, do Tribü- sa patinar, para que os retenham TOKIO, 4 (Band) - O sr.nal de Segurança, requisitou e disfrutam deles durante todo o yonal declarou que f) Japão estáá policia os autos dos in- tempo da sua adoslecencia. Do disposto a aceitar o convite de
queritos relativos aos des- mesmo modo lhes lego todos os uma terceira potencia, para dis-

I falques verificados na Pre- prados e os seus trevos e as suas cutir com os Estados Unidos afeitura Municipal. mariposas, e os bosques o quan- limitação flos "rmamentos.
Esses autos, ainda hoje to neles se encontre, 05 esquilos

.

Durante três anos-disse s. �.serão levados, por um dele-, e os passaros, e todos os echos u Japão não receiara' os' Estados
gado auxiliar, ao Tribunal! e ruídos �stranhosl e todos os Unidos. Findo esse praso estade Segurança!_. devendo

r�-l' �ogares dls.tantes onde se possa

I
rão terminados os seus programastornar, em maos da au�o.n Ir de passeiO, e as avellturas igual- sôbre o armamento aéreo e te,..dade, ii Chefatura de Pol1cla. mente que neles possam saí,·lheli (estre,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A e�egante reunlao

ÕE�5õMfNGONO LIRA

Nossa Vida Fabrica de

o reinicio dos traha
lhos do Legislativo

municipal

FLORIANOPOLIS, 5 de Mar10 de 1937==
-

"""Escala de
Comercio

Chefe de Pu
I�cia do Esta
do do Rio

Acham-se abertas, até o proxi
mo dia I 5, as matriculas aos

Cursos de Admissão, Propedeuti- BUENOS, AIRES, 4 (Band)
co e Perito-Contador. -A policia realize 1, em Mar

Del Prata, a constituição do esContinuam abertas até o pro-
trangulamento do menor Eugenioximo dia 8, as inscrições aos-exa-
lraola.

mes de segunda época, que de-
verão ter inicio no dia 10. Varias providencias foram to-

madas no sentido de impedirAfim de evitar interpretações
qualquer tentativa de linchamento

erroneas, científica-se aos interes-
do criminoso.sados que os cursos são "GRA-

,

TUITO
� Ganceda, declarou que matara
'».

.

I
.

dA Secretaria, que funciona ã o == I.mpu s�ona 10 pOlr,
um

A id I I '1' L 47 h sentimento indominavel, exp ican-
, nem a erci 10 uz, ,ac

a"1
.

b d di '.' d do a maneira como executara o
se a erta, to os os Ias ureis, as

I16' 20 b estrangu amento,
as oras.

O' deooi d b disse que epOlS e a an 0-

nar o corpo da vitima, voltou
novamente pela madrugada do
dia 'Seguinte comtempla-lc por
meia hora.

Foi entre lagrimas que o peão
confessou seu crime.

o assassi
nato d��

Iraola
...

Ontem, a Câmara de Vereado- ',lombo Sabino e Eugenio Beirão.
res de Florianopolis procedeu a 6a.: Redação de Leis-LUIs
sua reabertura, elegendo nova me- Freyeslebcn, Luis Trindade e Jo
sa e dando.assim, inicio as sessões sé do Vale Pereira.
do Legislativo municipal. Deixando de comparecer o ve-

Presidiu a sessão o sr. João reador dr. Haroldo Pederneiras,
Alcântara da Cunha, verificando- foi substitui do pelo primeiro suplen
se, então, a eleição da nova mesa te sr. professor Clementino de
e das comissões permanentes, que Brito, que foi designado para ser

ficam assim constituida: vir Das comissões para as quais
João Alcâutara da Cunha,pre- [ôra eleito o dr. Pederneira�.

sidente: dr. Donat0 Melo, vice-
presidente; Florencio Costa, l: se An ist ia
cretario e professor Luís Trinda
de, 2' secretario; com nove votos

cada um.

Os srs. Bulcão Viana, José
Moellmann, Salgado Oliveira e

Edmundo Simone obtiveram qua-
tro votos cada um. RIO, 4 (BANO) - A Co-

O sr. João Cunha, após a apu-
missão de Justiça da Cârna

ração, agradeceu li sua reeleição. ra assinou parecer favoravel
1 a.: Executiva-João Alcânta- á emenda do sr. Augusto

ra da Cunha, dr. Donato Melo, Viegas ao projéto que con

RIO, tBand)- Acaba de ser Florencio Costa e professar Luís cede anistia aos infratores da
publicado o edital de concurren- Trindade. lei eleitoral.
cia para a construção da fabrica 2a.: Constituição, Legislação e

A reterida emenda benefi-
de aviões em Lag8a Santa, no Justiça-Florencio Costa, Luis cia todos os que não se alis
Estado de Minlls Gerais. Freyesleben e Salgado de Olivei- tarem como eleitores, e os

O governo fornecerá a área ra.
oficiais de registro de obitos

de terreno necessária, obrigando- 3a.: Finanças, Orçamento e que não cumprirem deterrni
se a fazer encomendas de apa- Contas do Municipio--Dc.Harol- nados dispositivos da Lei

RIVER HEAD, 4 - Foi relhos na importancia de ... do Pederneiras, dr. Donato Melo, E_'I_e_it_o_r_al_.
_

pronunciado por crime de homici- 10.000:000$. dr. Bulcão Viana, Francisca Es- Fenamenadio Hovard Magnusson, conheci- Os contratantes deverão cons- pezin Junior e dr .José Moellmann.
do pela alcunha de O Homem tituir uma companhia nacional 4a.: Educação, Saúde Públi
l\ lacaco, autor da morte do pe- de idoneidade técnica e com- ca e Assistencia Social--dr. 00-
queno Horvan, crime qualificado provada, consumindo material do nato Melo, Luis Trindade e Sal- FORTALEZA, 4 (BANO)
como um das mais revoltantes da país e preparada para a cons- gado de Oliveira. -No sitio Jatobá, município
historia. trução de aviões dos tipos mili- 5a.: Viação e Obras Públicas de Pacatuba, uma cabra de-Helmuth Fett I RIO, 4 (Bandl -�" Chegara', Magnussen foi enviado para o tar e comercial.

.

-dr. Haroldo Pederneiras, Co- livrou um monstro, metadeamanhã, a, esta Capital, o arce- d d d d d R' A t
- d f b d homem metade bódpresi io o con a o e iver . cons ruçao a a nca e-

Q d b
.

, e.RegressolJ hoje, via Condor, bispo de S. Dcmingos, que vem
Head, sem fiança. verá ser iniciada dentro de 60 Ua r.o ras I- O fenomeno é humano doo abastado industrial patricio sr. solicitar a colaboração do gover- Re-:entemente, quando condu- dias contados do registro do . l-e 1 ro tronco para cima. e ores.llelmuth Fett, proprietario das no e do povo brasileiro para o
zido á repartição policial, contes- contrato no Tribunal de Contas tante do corpo é identico aoIndustrias Fett, nesta cidade. 1 levantamento de um farol monu-

e terminada ate' o d 10 PARIS, 4 -Entre os qua- de um bó d b t d A
sou novamente seu horroroso cri- prazo e O e, co er o e pe-mental em

,

S. Do�ingos, em ho-
me causando grande indignação anos. dros adquiridos ultimamente pela los e com as unhas racha-

menagem a memona do navega-
na cidade. pelo seu cinismo, e Escola de Belas Artes, figura uma das.

dor Christovam Colombo, des-'d do moti
. Sangrou o irmão e téla do pintor brasileiro Di Ca- --- _; an o motivo a que se OUVIEsem

O sobrinho! Fumem charutoscobridor da America.
algumas ameaças de linchamento. v_a_lc_a_n_ti_._________ PRINCIPE DE GALLESBELO HORIZONTE, 4-. I OsDr. Pedro de Moura Ferró Domingos Fernandes Arau-I negocíos do Jogando com dots

Teffé corre- jo, postado numa estrada de- café baralhos

I Advogado serta matou o irmão Raí-
rá nUlft"Alfa- Rua Trajano n. 1 mundo Araujo e um'sobri-

Rlftmea" nho de n0rI?e Zacarias, .

a ti-
._.,

N
- ros de revolver. Depois de

ameaçoes ver tombadas as suas viíi-
mas o fascinara sangrou arn

bas, arrastando os cadaveres
para uma clareira, J )ispunha
se a enterra-los quando foi
surpreendido por um viajan
te que preveniu a policia. O
fáto passou-se no municipio
de MIJade.

A Diretoria do querido Lira Tenis Clube Floriano

polis num gésto enobrecedor dos seus elevados se_ntimentos, congregará numa reunião elegante, em sua sede,
no próximo dorningo, os seus asso.ciados.. . 1:

Após renhidas lides de tems: a diretoria ?,ere�eEá
esplendido almõço, para o qual será cobrad?a mscnç.ao
de 2$000, cujo produto reverter� em bene�I�I? do Dls

pensaria Clementina Fraga, supenormente dirigido p�lo ta

lentoso clinico patricia dr. Miguel Boabaid. Esse dispen
saria vem prestando inestimáveis serviços aos pobres
atacados do terrível mal da tuberculose.

Digno de todos os encornios é a nobre iniciativa
do Lira,

TfdGUILHO para aves

FAREL INHO para o gajo leiteiro
FARELO para os porcos e animais de tração. Curso de pre-

Exija, sempre, estes produtos, porém. fabricados pelo pa ração

MOINHO JOINVILLE

aos infrato
res da lei elei

toral

CARTÕE5

RIO, 4 (Band)-Tomou pos
se do cargo de chefe de policia
do Estado do Rio, (l sr. Leal

Jr., lo. delegado auxiliar.
O novo chefe de policia ocu

pa o lugar do cap, Jairo de Al
buquerque Lima, que assumiu o

comando da Força Publica do
Estado�

Alguns professores dos nossos

estabelecimentos de ensino secun

dario pretendem abrir nesta Capi
tal, um Curso em que os alunos
externos do Ginasio Catarinense
poderão preparar suas lições para
o dia seguinte, sob a imediata di
reção do professor da respetiva
disciplina.

nHIUER5RI05
--

aVloes·
Aniversaria-se hoje, a exma.

d D t
' B�zerra Gan-sra. . oro ea, "

dra, esposa do sr. Argemiro
Oandra, cirurgião dentista.

Farol monu·
n-.ental

Pronunciado
o "HOi--nern

Maceco"

Faz anos hoje, a senhorinha
Celeste da Costa Arantes.

Do sr. dr. Edelvito Campêlo.
diretor da Penitenciaria do Esta

do, recebemos atencioso cartão

de agradecimento, pela notícia

divulgada por este diario quando
elo seu regresso a esta cidade.

CHE6Am UH5

monstruoso

OUTRa5 PARTEm

Sra. dr. Bulcão Viana

Viajou para o Rio de Janeiro,
via aérea, a exrna. sra. da. Au

gusta Bulcão Viana, esposa do co

nhecido lacultativo patricio H. dr.
Bulcão Viana, chefe da clínica
do Hospital de Caridade.

S. PAULOl 4-0 embaixa·
dor inglês Sir Hugh Gurney, em·
barcou ontem de trem para

Lon-I'drina, onde deverá tomar o avião
com destino a Florianopolis e

Porto Alegre. I II

Foram nomeadas as normalis
tas Angelina Lunardelli para
exercer o cargo de professora
do Grupo Escolar «Arquidio
cesano São José», desta Capital,
á vista da classificação obtida
no cuncurgo a que foi submetida
e ter o estagio estabe I�cido em

lei;-Rosa Valenlina da SIlva,
exercer o cargo de professora
da escola mixta de Cachoeira,
no muncipio de Florianopolis, á
v;sta da classificação obtida no

concurw a que foi submetida;
Alice Souto Goulart, para exer

cer o cargo de professora do
Grupo Escolar "Luís DelfiM» ,

da cidade de Blumenau.

RIO, 4 -Anuncia-se que os

Negocios do Café começaram a

normalizar -se ôntem tanto nesta

capital como em Santos.
Essa mesma foi a impressão

que o sr. Jaime Guedes, presiden
te interino do Departamento N",
cional do Café deu á imprensa,
acrescentando ainda que as pro
videncias do Governo Federal
para o restabelecimento da confi
ança nos mercados, ja' e�tão
dando os resultados desejados.

O sr. Jaime Guedes esclareceu
que o Departamento não teve ne

cessidade de comprar uma saca

de cafe, embora estivesse presente
nas Bolsas do Rio e de Santos.
E' que a simples presença de

seus representantes bastou para
incutir confiança e, assim, se iria
normalizando a situação do mer

cado.

VALENCIA, 4-0 H. Jac
ques Dados deputado comunis
ta francês, vice-presidente da
Câmara dos Deputados, falando
á imprensa declarou:

«Os que observam a politica
internacional têm a impressão de
que a Grã-Bretanha vem jogan
tio com dois baralhos. Portugal
está sob o controle político e

economico da Inglaterra. Nessas
condições, se ela quizesse exer
cer plessão sobre o pais luso,
poderia faze-lo sem a menor di
ficu'dade. Entretanto não quiz.
Em consequencia, a fronte;ra
espano-portuguêsa vai ser contro
lada por cen�o e cincoenta agen
tes enviados pela Grã, Bretanha.
A costa portuguêsa será postft
sob a vigilancia da Grã • .ereta
nha e illso não me mspua a
menor confiança.

Seguiu via aérea, para a Ca
pital da Republica o sr. Martins
Fonseca, do comercio de Laguna.
HABILITA(ÃO

Estão se habilitando para ca

sar: Mario Rosa e dona Nelí
Carioni, ambos solteiros, naturais
dêste Estado, nascidos, domici
liados e residentes nesta Capital.

Esperado o embai
xador inglês

S. PAULO, 4 (Band)- o
excelente volante brasileiro Ma
noel de Tellé, que se encontra

nesta capital, interrogado pela re

portagem, sôbre a proxima corri
da Circuito da Gavea, dccla-
rou o segUInte:

Pre�endo lEvar a efeito no mês
vindouro uma viagem á Italia, on
de vou adquirir um possantissimo
1-\)fa-RGmeo, com o qual estou

convicto de que pode[(�i enfrentar
com exito os mais completos cor

redores estranjeiros.

Aguai"detrl ache ..

gada do Tapajós!!

União da Mocidade
Democratica

Os dirigentes da União da
Mocidade Democratica de Floria
nopolís receberam, em resposta a

comunicaçãe> procedida, atencioso

telegrama de congratulações do
sr. Manoel Ribas, digno governa
dOI do visinho Estado do Para-
nã.

Companhia àe Hau�
-------------------------------
Lloyà Brasileiro

Línha Recife - Porto Aleijre
NORTE

- Linha Ria .' Laguna
SUL

ASPTE. NASCIMENTO sairá no ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi- ANIBAL BENEVOLO sairá '-no
proximo dia 5 para: mo dia 15 para: ximo dia 7 para:

Itajaí -- São Francisco - Santos - São Paranaguá Santos Rio de Ja- Rio Grande
Sebastião-V. Béla-Caraguatatuba-Ubatu- neiro - Vitoria - Caravela:;;- Ilhéus- Pelotas
ba - Angra dos Reis ,- Rio de Janeiro Baía - Aracajú -Penedo - Recife Porto Alegre

--���������----------------Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Aníbal Benevo:o», «(Ie. Capela»1 «Cte. Alcidiolt e «Aspte. Nascimento».Enàereço: - Praça 15.de Novembro n. 1. - l' andar-Telefone, 1007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338 Agente
H. c. DA CO�,. \.

pro- ASPTE. NASCIMENTO sairá
dia para:

no

Laguna
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