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Não vai
estar
ter-se

nern aos

govêrno
Estados Unidos p'or
e não deve ausen-

pa íS. não haver novidade. Disse mais: que o problema da su

I
cessão não tem despertado tão grande interesse no Es-

p
_.

Ch ·1 b tado, como se supõe aqui, isso por uma razão muito sim-
O rque nao va' aO I e : ples: ao baiano só interessam as questões politicas quando

.. elas são colocadas 110 terreno pratico.
�IO, 5 ,- I,nfl)r�lam de Poços de Caldas que o. sr. No dia em que se dissidir sobre as candidaturas pre-G�t�ho Var�as palesn anuo .numa roda onde :�e discutla o

sidenciais, ficando o governo com A ou B, então o baiano

n�e.rtto.�e dlyersas personahd.ades. teve oca.slao de se re-
tomará partido. Por emquanto ha, na Baía, vaga curiosi

ferir Ilson.gel��ment� ao presidente do Chile, sr. Arturo dade em torno do assunto. Para isso ha outra explicação:
Alessalldn� dlzen?o. . ., é a situação económica e financeira em que se encontra o

«O sr. Alessandrt é uma figura c�nosa que, por. duas meu Estado, ora em pleno reflorescimento. O cacau está
ve�es, �e.1ll se �evelado �m c�nsequencla dos acontecímen- dando lucros ao orçamento estadual.
!�s políticos de sua ��tna. ��m desses momentos .em que Interrogando o sr. Mariani sobre os boatos de uma

111�errompera �u� carreira politica, o sr. ,Alessandn e�cre- possiveí cisão do situacionismo, esse nos respondeu que
\Cu.ao sr. Afranio de Mélo Franco,. decl�rand() que ainda

o que se tem propalado é que os srs. Pacheco de Oliveira
havia de voitar ao governo do Chile, citando esta frase: .

,

-La rueda dei destino no se ulavas , e o sr. Getulio Var-

Z E Tgas arrematou: «Tempos depois, cumpria-se o vaticinio do
sr. Alessandri que, por insistencia de seus patricios, retor
nava á pátria».

A' propósito disso, um jornalista indagou si o presi
dente da República já tomára qualquer deliberação sobre
o cOllvite que lhe fôra dirigido para visitar o Chile, ao �����������������������'����������������������

queo sr. Getulio Vargas respondeu que não ia ao Chile #à\ VOZ CO F'�OVO Sem quaisquer ligações politicas.
nem aos Estados Unidos. E justificou essa sua delibera
ção com esta frase, que póde muito bem tranquiiizar muita
gente: «Declinei dos convites porque estou em fim de go- ANO
verno e não devo ausentar-me do País».

ao Chile
fim dono

do Marcos dos Reis e êle proprio, ficariam com o sr. Getulio
Vargas. «Ora, o situacionismo baiano está inteiramente
integrado na solidariedade ao sr. Getulio Vargas». Em
todas as <dernarches» em que o sr. Jurací Magalhães par
ticipou, este foi autorizado pelo sr. Getulio Vargas. O sr.

Pacheco de Oliveira não deu motivo para que se propa
lassem tais noticias».

Alguem lembra que o sr. Pacheco de Oliveira dei.
xou a Baía, sem esperar pelo sr. [urací Magalhães, e o
sr. Mariani observa que foi, talvez, por coincldencia. pois
ele proprio devia estar no Rio, ha mais tempo, mas pen
sou que se saisse da Baía, antes da chegada do sr. Jl1-
rací Magalhães, poderia o fáto de margem á explorações.
Por isso aguardou o governador embarcando no mesmo
dia da sua chegada.
---_.,------------------

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
IH I Florianopolis, Sabado 6 de Março de 1937 I NUMEHO 719

Chegaram a deshoras Abergue notur
no em Floria

nopolis
PO QUE o SR. VALADARES

POÇOS DE CALDAS, 5-0s ernissarios do 1>. R. P.
continuam a vir e se ir misteriosamente de Poços de
Caldas.

Ha dias era o sr. Fernando Costa que chegava a

altas horas da noite, e partia ainda pela madrugada, após
uma conferencia sobre a qual nada transpirou. Na noite

passada, quando o hotel começava a repousar, chegava
um automovei, coberto de poeira, com placa de São Paulo. I
Paro'} na porta p�incjpal do hotel" o «,::hauffeur» falou con

Io chefe da portaria e quando o reporter p -rcetreu, o carro

partira para parar na porta postertor. por onde entraram

Ios três personagens, que sub'ram pelo elevador, saltando
no segundo andar.

.

Note-se que no segundo andar estão alojados os

apartamentos dos srs. Cetu.io Vargas e Benedito Vala
dares.

Passara u-se horas e, á 1 hora, os três personagens
desceram por outro elevador e, antes de embarcarem no

automovel, palestrara.n .ongamcnte com ) general Valdo
miro lima.

Pudemos identificar um deles, Era o sr. Vergueiro Cé

sar, secretario do P. R. P.
Com quem teria conferenciado?
Tivemos oportunidade de falar ao sr. Benedito Vala

dares, que negou tivésse sido com êle a longa entrevista,

vetou o sr. Osvaldo Aranha
Reunír-se-ão hoje, ás J 5

horas, nos gabinete do dr.
Claribalte Gaivão, Secretario
da:� Seguraça Pública, os

membros da comissão pro
motora da construção de um

albergue noturno em Floria
nopolis.

Prende-se essa reunião ao
estudo da planta do referido
prédio e que se encontra de
posse o Secretario da Se
gurança Pública, para as exí
gencias regulamentares.

......,.,.., a E"!

I
ministro da Justiça e motivos no-I

,

torios de competição pessôal, sus
"

I citados quando da nomeação do

i sr. Valadares á intervenloria do

grande Estado montanhês,
E' esta, aliás, até este momen

to a unica atitude assumida pelo
governador mineiro em face do
problema da sucessão presidencial
da Republica.

Afastando, como afastou, c.:om

o prestigio que desfruta como

chefe do executivo do
E3tado de Minas, a candidatura
do sr. Osval-lo Aranha, das co

gitações dos responsáveis politicos
da atual situação, o sr. Bene-
dido Valadares firmou o seu pon- No Hotel Magestíc, reali-
to de vista de que cabe ao sr. zou-se ontem, ás 13 horas,

RIO, 5 _ O Dlario da
Getulio Vargas o papel de coor- um lauto almõço oferecido

N it . denador máximo da candidatura Até agora, porém, a não ser ao sr. vereador José do Va-?1 e, e.m sua qUl.ota edição ?e que mais convenha aos altos inte- as sondacens ha tempos feitas le Pereira, pelos seu" inu-hoje pubhca a seguinte nota POIl- •.
e o

RIO, 5 - Além das duas emendas prometidas--a da tica: "

resses nacionais, junto ao governador mineiro em meros amigos e admiradores
prorogação do mandato dos deputados por um ano e uma

« \0 contrário do que procu-
torno do nome do embaixador de Florianopolis.

outra-tem o H. Barreto Pinto, prontas, mais três, que ram fazer acreditar alguns jornais
dos Estados Unidos, o sr. Getulio Dessa magnifica homena-

ôntem andava a mostrar a todo o mundo, procurando geralmente pouco informados em
Bebam só Vargas não sugeriu nem de leve gem, que decorreu na mais

catar as simpatias dos seus colegas para as mesmas. materia politica, podemos reahr- C t;l h qualquer nome, manifestando, expressiva cordialidade, par-
Uma delas se refere ao capitulo das inelegibilidades mar que o governador Benedito

asca I n a
apenas, o seu desejo de que a ticiparam elementos destaca-

dos ministr?s �e Estado e ,dos governadores. Ao respectivo Valac1ares vétou in-limine, a sempre iguall! escolha do candidato á sucessão dos na politica, comercio -e

artigo constitucional, que e o numero 112, a emenda man- candidatura do sr O Id A _
.
_

feita por intermedio de uma con- na nOfsa sociedade .

.

f CA d D
. sva o ra Capltao dOSlvenrãode representantes dos par- U d Ida êcrescentsar, «dIn- FlOed»' l«saQ1Vo Pda!a a amara .o�

t
e- nha à sucessão presidencial, tendo x saram a pa avra os srs.

putados e o ena o e era lt. ucr rzer que os mrrns ros "legado razõe o' f d PO rtos dO tidos de todas as côres politicas drs. João José Cabral, afere-
_. A

a es e un a reserva Pde Estado eos governadores poderao candidatar-se á Câ- existentes em
�-'"

tr. _ Estado do ais. cendo a homenagem;�,�';.L\lta-
S d

.

I
. - .

b ivnnas, coo ra o ex
G

"

rnara e ao ena o, nas proximas e eiçoes gerais-r- em ----------- miro uimarães, Ivens de
entendido-si a emenda passar. Tomou posse, Botem, das Iun- Processas Araujo, Abelardo Fonseca,

Outra manda substituir o paragrafo 3' do art. 33 da Bebidas Nacionais e Extran- ções de Capitão dos Portos do Armando Simone, acaderní,
eonstituição, pelo seguinte: geras só NO Estado de Santa Catarina, o arquivadas co Rubens Ramos e jornalis-

"Durante as sessões da Câmara, o deputado íuncio- CAF'E' .,JAVA distinto oficial da nossa Marinha ta Osvaldo Melo.
nario publico civil ou militar, contará tempo para a pro· Praça 15 de Novembro de Guerra capitão de corveta RIO 5-0 Tribunal de Se. Em seguida agradeceu
moção, aposentadoria ou reforma, mas só receberá dos Antonio Paschoal sr. Cristiniano Aranha. gurança' Nacional deferiu, unani. sensibiliza�o O sr. José do
cofres publicas ajuda de custo e subsidio, sem outro qual- memenle, o requecimento do pro-

Vale Pereira.

quer proveito do posto OLl cargo que ocupe, podendo, na A-s e1elbço-e'� em Rodel·o curador, referente ao arquivamento 0----------0
vigencia do mandato ser pror:1ovido ;micamente por anti- 'I .-

iilJ -

-

'

dos processos dos coroneis Dantas Aguardem a che-
guidade, salvo os casos do art. .32, yaragrafo 2'». �a�reto e Déc�o Coutinho, e ca- gada do TapaJ·ás!A. terceira parece que surgiu, ontem mesmo, do calor

pltao Castro Fllh:>, professores do
da discussão em torno da imigração japonêsa. A quota de Presidida pelos juizes de Direito srs. drs. Luna Colegio Militar, Rcu-'ados de pro- ,. ..
dois por cento estabel�cida para a entrada de imigra�tes Freire, Alves Pedrosa e Adão Bernardes realizaram-se no pagarem, pela cátedra, o comunis.
no nosso país paisara a ser, segundo a emenda, de CInCO preterito domingo as eleições pard preenchimento dos mo.

por cento. E' uma retificação, que se faz, apenas, no art. cargl1s de prefeito e vereadores do municipio de Rodeio, Remeteu, entretanto, os proces-
121 da Carta Politica de 1934. recentemente criado. sos ao ministro da Guerra, para

Feita a apuração, que ontem terminou, foi eleito aplicação de penas disciplinares, PELOTAS, 5- FOI encon-

pela maioria de 31 votos, o sr. �rcangelo Tomelin, que se assim entender aquele titular. trado o corpo do sr. Francisco
tinha como competidor o sr. Sylvio Scoz. Quasi todos os pedidos d'J ar- Donini Filho, funcionario da co.

Tendo sido interposto recurS0 relàtivamente á 7a. quivamentos dos inqueritos proce- missão de dragage-n e�tadual,
Secção (Benedito Novo), a vitoria final está. pois, depen- did03 no Rio Grande do Norte, afogado ha dias no rio SãQ
dente do resultado desse recurso. foram tambem arquivados. Gonçalo.

'.

As tres emendas

Ao lado, do sr'. Getulio

RIO, 5-o sr. Clemente Mariani apareceu, hoje, na

Câmara, âpÓS longa ausencia. Cercado pelos jornalistas,
que lhe indagaram da situação politica da Baía, declarou

Almôço

Morreu
afogado

,.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Novo horario
A Condor

da

õe amanhã
Dais vôus semanais entre

Rio e Buenos AiresA pugna
Em consequencia do estabe- dei costa norte do Brasil, assim

lecimento do horario do serviço como no interior do Estado do
de dirigiveis alemais no corren- Piauí na linha São Paulo-Mato
te ano, o Sindicato Condor Ltda., Grosso e a linha Buenos Aires'
que, corno até agora, tambem Santiago do Chile, por ora, não
em 1937 continuará a executar serão atingidas por modificações,
os vôos em combinação com as continuando o novo horário a

chegadas e partidas dos zeppe- prevér nada menos de doze
Uns, viu-se obrigado a introdu- chegadas e partidas no aerodro
zir certas modificações no ho- mo da Condor no Rio de Ja
rario do seu serviço aéreo, 0\ neiro por semana.

qual, assim alterado, entrará em

M'
_

vigôr no proximo dia ) 2 de ISSao

IRIS CIP F. C.F .. C. x

No estadia da Federação Ca

tarinense de Desportos, encontrar
se-ão amanhã, ás 16 horas, em

jogo amistoso, os quadros princi
pais dos clubes Iris, que ha três

anos mantém o titulo de vice-cam

peão da capital, e Cip, da cidade
de Ítejaí.
O Cip, embora seja o mais no

vo dos clubes de futebol de Itajaí,
possúe um dos melhores quadros
do Estado, como demonstrou nos

jógos que disputou com o lris e

o Paysandú, este da cidade de

Brusgue.
O Paysandú, que ha dias con

seguiu vitória sobre o conjunto cio

Figueirense, foi vencido, no seu

sensacional embate de amanhã,
que, sem dúvida, atrairá ao esta

dia da F.C.D. numerosa assisten-

próprio campo, pela contagem de somente com grande dificuldade
6x4, segundo informações que ob- conseguiu o triunfo, nos últimos
tivémos, minutos da pugna, por 4x3.

O quadro do leis, que ha cêrca Assim, é impossivel qualquer ela.

de dois mêses esteve em Itajlil, prognóstico sobre o resultado do
�--------------

.. ;j-'� FEDERAÇAOCATARINEN-

SOU8Ef1�S :� i SE DE DESPORTOS

l:,'."!·'J·t'.�;..) A F. C. D. realizará hoje, ás
1 9 horas, uma sessão de assem

bléia geral para aprovação dos
novos estatutos e eleição dos Con
selhos Díreter e Fiscal.

Se não houver número legal, a

assmebléia se realizará, em 2a.

convocação, ás 20 horas, Iuncio
nando, então,como de direito.com
qualquer número.

Março.
Enquanto no ano passado as

viagens dos dirigiveis fôrum in- RIO, 5 -Foi recebída, hoje,tercalas, durante algum tempo, nc Itamarati, a missão economica
com os vôos da linha Condor h I d d

.

o an esa, ten o o mmistro acom-

Lufthansa, agora cs �eppelins panhado os membros da missão
não tr�nsportarão. mais corres- em sua visita ás dependencras do
pondencias aéreas, íicando o trans- palacio,
porte destas, exclusivamente, a ---=:------- _

cargo d') serviço aéreo transo-jlndustria de
ceanico Condor-Lufthcnsa. Te' III _

rão, pois, os dirigíveis o seu aVloes
horario proprio, independente
do da linha Cotidor-Lufthansa
c, graças a essa circunstancia, o
publico terá á sua disposição,
além da linha semanal Condor
Lufthansa para a remessa de
correspondencia oltra-rapida, a

linha Condor-Zeppelins, quin
zenal, para o transporte de pas
sageiros, amostras, impressos, car
gas entre a America do Sul e a

Europa. Em face disso, o Sin
dicato Condor foi obrigar a du
plicar o trafego na sua linha
internacional entre o Brasil, o

Uruguai e a '\rgentina, modifi
cando tambem consequente·
tnlente os dias de VÔ:J entre o

Rio de Janeiro P. Porto Alegre,
sem, no entanto, ficar alterada a

p IIU I ista densidade do trafego entre essas

duas cidades, que e.irnpreende <4
vôos por semana em ambos os

da SerraR, sentidos. As linhas regulares
mantidas pela Condor ao longo

Bandesa

Não -�·-��-ãceita.
carnunismo ram solida

riedad9

Contra

"780"

Bebam só

Casc.atinha
sempre igual ! �

. EM CASA DE FA:v1lLlA
I alugam-se quartos com ou

R.lO, 5 - Os operarios da sem pensão p'a colegiais e

Cantareira, que trabalham no es- moços solteiros.
raleiro São Domingos, não Informações neste diario.
aceitaram o gesto de solidariedade
da classe, que se recusou a rece

ber um aumento, dizendo que só
o faria se o aumento atingisse li
todos.

VARSOVIA, 5 -Represen
tantes de varias organizações so

ciais decidiram fundar um Comi
té de Combate ao Comunismo>
A sessão de fundação foi as

sistida. entre outras pessôas, pelo
prefeito de Cracovia. pelo reitor
da Universidade da mesma ci
dade e representantes do Exercito.

E' on umero de telefone da RIO, 5-Um vespertino publl
ca, .

em correspondencia de Poços
de Caldas, palavras que o sr. Be
nedito Valadares pronunciará, a

propósito da abertura de concor

rencia para a construção de uma

fabrica de aviões em Lagôa Santa.
Disse que o sr. Getulio Vargas,
escolhendo Minas para séde da
indústria de aviões, representa que
a simpatia de Minas vale pelo
grande beneficio que o sr,Getulio
Vargas lhe presta.
O sr. Góes Monteiro manifes

tou-se entusiasmado com a inicia
tiva, acentuando que viria liber.tar
nos da influencia estranjeira para
o abastecimento de aparelhos de

CONSTRUTORA "ENDECSR

Reajusta
mento

Pln Tiradentes N. 52:-ProcureOl

Abusos de
autros

tempos

terra e mar.

° sr. Valdomiro Lima afirmou
que a iniciativa se inclúe no pro
grama traçado pelo govêrno para
a renovação gradativa do material
da Marinha e Exercito.

Pressão con

tra o franco
RIO, --"5 O ministro da·Fa-

zenda decidiu que não ha cobran
Iça sôbre o aumento, que têm os

I �I.ll1cional'ios, proveniente do rea

justamente.

Antigamente, ao menor sinal
de doença, preconizava-se logo
um purgativo. Houve tempo em

que, além do purgativo, ainda se STOCKOLMO, 5- Os cir-
culos financeiros locais observam,aconselhava sangria.

E�se·s tempos, felizmente, pas-
com grande atenção, a pressão

saram. não mais se pondo em que está sendo exercida contra o

d 'franco francês, Novamente surgi-pratica tais meto os terapeut:cos,
senão em casos muito especiais. ram rumores sobre um empresti-

,
. mo que faria a França na Sue-

O purgativo, certamente, e muito
,

di cia. Todavia, os circulas banca-
importante nos casos m reação e

.
.

- é . d mesmo
nos desmentem categoricamente

nao como panac a, o
d

I
,. esses rumores acrescentan o que

moe o a sangna. f
. .

Muita gente sofreu e morreu
nem se quer. o assunto OI mou-

por abuso do velho preceito: pri-I
vo de cog!taç�(', tendo-se em

meiro purgar, depois san- conta o pouco interesse que !al
grar. transação despertana na Suécia.

A medicina de hoje obedece
8 preceitos racionais. Não se pro

pina sangria nem purgativo, se

não excepcionalmente. Em rela

ção ás perturbações intestinais

comuna, a primeira cousa!a fazer é

o regimen hídrico durante algu
mas horas.

Para combater as dejeções lí

quidas, cheias dê muco, obtêm-se

rapidos resultados com os com

primidos de Eldoformio da Casa

Bayer, que, em pouco tempo,
regularizam, completamente, as

unções intestinais, normalizando
s dejeções,

o· exôdo de braços
para a lavoura

Com a devida vénia, transcrevemos da "Folha
que se edita em Cruz Alta, a seguinte nota:

«Esteve ôntem, nesta redação, o sr. Laudelino Alves Si
queira, gaúcho vindo de São Paulo, que nos vêm contar a sua

triste odisséa no Estado de São Paulo, onde os trabalhadores são

submetidos ao regime da escravatura branca.
Disse-nos aqueles co-estaduano, que iludido por propostas Ad dbastante vantajosas que lhe fez o agente da imigração para Sãe

OVga o

Paulo em Porto Alegre, sr. João Camancho, foi para aquele Estado Florianopol is
acompanhado de sua esposa, afim de empregar sua atividade na �·iiiii··iiii-iiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii'.iiiiiiiiiliiiiiiii_iiiiiiiiii;;;jjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil:
agricultura paulista.

-

Da capital foi enviado para a Fazenda Flôr Roxa, no 10-

1terior de Marilia, perto de Mato Grosso.
Ali Siqueira teve contácto com a realidade.
As propostas eram simples fantasias.
Os fazendeiros paulistas obrigam os imigrantes a trabalha-

rem sob o regime da escravidão pagando 5$000 por dia.
Pdra alimentar-se com meia ração, o trabalhador é obriga

do a gastar nos armazens das Fazendas; muito mais daquilo que
ganha, dado o álto preço dos gêneros alimentícios.

Por êsse modo os operarios são escravisados e. 8Ó pódem
saír das zonas de café, fugindo.

O sr, Laudelino Siqueira e sua mulher tiveram que abando- Inar a Fazenda Flôr Roxa a pé, indo até Marilia de onde segui
ram para São Paulo, tendo perdido toda a roupa que levavam»

Aí fica, com esta notícia, mais um aviso aos n051,01 patri-

Dr. d'AquinoIvo

Operações
e,""rl Oviedo

GIJON,5 -Coniinua a cair
muita neve no setor de Oviedo e

Barrizales, onde de quando em

veles caem fortes pancadas de

chuva, impedindo o transito, te

Iugiando-se os combatente. sob os

parapeitos do casario.
A artilharia rebelde, na ma'

nhã de hoje, hostilizou a locali
dade de São Claudio, atirando
dos povoados de Vila Nueva
de] Mar, situados nas vertentes
do Toma.

: Os sapadores legalistas Iortih

í caram as posições, resistindo vio-

lentos ataques. CIOS.

���������������������.. ����--------------------------------------------------------------------------------------------

(ompanhig àe tiau� Llovõ Brasileiro
------------------------------

--

Pelrolina Minancora
o Tonico capilar por excelencia!

Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos I

I

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a
;

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

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.
Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -. ]oinviíle

Linha Recife POlflata Alegre •...

N o R T E SUL
COl\lANDANTE CAPELA sairá no I ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi- ANIBAL BENEVOLO sairá, no pro- COMANDANTE CAPELA-Sairá

proximo dia 29 para: mo dia ) 5 para: ximo dia 7 para: proximo dia 21 para:
Itajaí - São Francisco - Santos - São Paranaguá Santos Rio de Ja- Rio Gran� Rio Grande
Sebastião-V. Béla-Caraguatatuba-Ubatu- neiro - Vitoria - Caravelas- I1héus- Pelotas Pelotas
ba Angra dos Reis ,- Rio de Janeiro Baía - Aracajú -Penedo - Recife Porto Alegre Porto Alegre

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Anibal Benevo;o»-,�«C::-:-te·-.�C=-a-p-e-;la-»-,--«c=-te-.---A:-:-Ic-:-id-:-::j-o»--e-«-A-s-p-te-.-=N=-a-s-c-im-en-to-»-.--
Endereço: - Praça ) 5 de Novembro n. 1. - l: andar-Telefone, 1007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338 Agente

H. C. DA COSTA

no

I·

1"."._ .. - ._ ..

"."

;1. ..

�
.

-------------------------------------------------------------"---------- í:;,.,ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'Filiaes
Mertrtz:
em:

OPOL.IS
Blurraenau - ..Joinville Seo Francisco Laguna-

Mostruario permanente et"""O Cruzeiro do Sul

Secção de Secçlio deSeoçao de
FAZENDAS:

'

,

Fazendas naclonaes e extrange'ras -,ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilnos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas' Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r' ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

, Lnha para coser e sergir PORões e Camas J ocornoveis, Motores de espIosão, 1\'1otmes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos
Sabcnetes e Perfumarias res Material em geral para transmísazcs: Lo' I

, .Atcolchcados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t:Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
retalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, OiC(;eS-

, Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítarios dos aíarnados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G(iODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.aterial electrico em geral �
� Empreza Nacional de I'-.Iave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
�. Fabrica de Pontas "Rita fVlaria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

. �
.��àV.d7�VDÀ���������������Â'V�VA.V���.

------.------••••��.

At ntce bem!
•
•
fi

Agencia Moderna de Pu- I
I blicações,. com séde em São Paulo:
I é autorizada e fiscalizada pelo Governo
ij Federal e possue a carta patente n. 112 II
I
I

r---;orm,daveís aorlel.. pr.pr'•., "'''-:"0''' I
por Icmana, todas 18 segam-
das, lery8s II 8extas-fe�rlfJ,

Extra9ã� com global de. ert.lsl.
,

A i} la A. d I � «1 ci:a IIS'h u
. hr.mestllJada, pois, OI lor

tait:J �ãij pr()a�nclado. pelo povo.

��rJ.l
't!:;�1
�'ó��'{ii ";)

':i.'J
�� Incontestavelmente a

: CAPITAL RALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES AS�;UMIDAS EM
SINISTROS PAOOS EM 1935

-

1935

9.000:000$000
38.000:GOO$000
J 8.792:553$358
14.16 J :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970 �

Ali,cntes, Sub-Ag_mies e !Reguladores de Avtrissl6m �tOd08 OI Estadol I
'::a» BrasIl, no UI'uuuaí e nas prln�IIl.'Qil praçu estrangeiras.

Agentes em Ftorianopol is:

Campos Lobo & era.

azeta

Advogados
I Accacio 1\110-1

•

te I ra tem seu. escrlp-

tório de advogada á rua

Visconue de Ouro Preto

lrrdtce:

I Dr. Ricardo I
Gottsmann
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pcoressor
Indórg Burkhardt e Professor

ETvvin �reuter)
Eapeclallela em:-clrurgla

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

operações de plástica

I D. 70. - PhüJ'p' 1277.-

I Cai}. 1 Postal, 110. I
I Dr. f-'edro da MOina Ferro I
I

Advogado

I· Dr. Renato=
==8arbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 r (sob.)
Fone 1325-Ater• .1e cha
'mados para o interior. LO..JAS

Aderbal
da Silva

R.

Conselheiro Mafra" 35 (sobrado) Caixa Postal 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí
S��b,..Agent.e;s em BlurTlenaU e Lages

Dr'Artur Pereira

e Oliveira
Cllnlca médica de criam

ças e adul\�1

LABOI1ATORIO DE
ANALISES NCLIlCAS

Comultas diariamente das,
4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-t595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

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

'

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RUd Trajano, n: 1 sobrado 1

RESIDENCIA- Rua Este-

I I I
ves Junior N. 26

Telephone n' 1548
TELEF. 1.131

I

J\dvogado
Rua Cons. Mafra,.1 O (sob.
fí': Fones 1631 •

129�1
Médicos

�.-__�6.�·.-��.�- _ _- -_-
":z���:f;Jf:'i��«lii>?��(��------_------�����'��'����.1,j
D

.

G\w� .

•

i �mp�,nh,�a "Aliança da ahia"; IG � o
U FUI"DADA EM· 1870 Ú r

"
Seguros Terestres e Marítimos :

PRIMEIRA dC'.) Bf�asjl 1&
•

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !arce- Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas

Dese]a concertar o
Pela manhã': �

com hora marcada';
seu rádio? Procure o Consult-R, joãO Pinto, 131tsr. Bouzon, á rua Padre 1 elefone, 1595 t
Miguelinho, que será plena- _I �_

mente satisfeito.

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUi
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRESES-ZEfIRES

,,"".��

(Tingimento a Indanthren ':::: Côre. firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

van, roupões, etc.

,Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

� rosto e de mesa.

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

Roupões de banho
(Melhores que os cstranjelros) IFUNDIÇÃO: -ISINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agrícolas e dins)
-moinhos de fubá, r: �.1S, businas
para carroças, chape. J <.Uii; 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB L.) �-<O
REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIM D _iS

Arnaldo Mararl hão[RUA JOÃO PINTO -ANDi\R N. q TERERC?

O r", Miguel
Boabaid

..

CLlNICA GERAL

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

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191
-

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. I:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para constr uções a praso;

(Depois que receber a chave)
1 casa de 5:00')')000 43$750
I » » 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » »12:000�OOO 1 05:p00r)
I » » Ij:( Jt800 131$250
1 » » 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolo5 de 1 i}. quali
dade assim corno todo o material empregado será de 1 a.

Poderemos construir em uual jue- logar que deseje o pres
tami ta, desce qi e, 51 contrato esteja em dia com os paga
mentos, reularize dos pe '05 nossos planos aprovados e [iscali
zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo
ne num. 780.

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

-

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOR E lVF1 ..J-_ JI-: CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao li ispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e arr.hierte seléto ° que muito lhe agradará

Nos altos da Farmácia Popular. á Praça 15
de Novembro

Cervejas!Cervejas!
-------

=r=Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Predliéta, Du-
ola Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

�.Depositario - JOSE' COSTA -- CONSgLHEIRO

MAFRA, 21.
,
.. � .

��",:;I'-!"J.. '":::�";�

CHARUTOS?
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baia.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosforos), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

!
�

t ••••••••••••••••••••••••
ia •

11 Denles alvos :
íO •
• •

,

I cOln_' a neve :� .
• •

! Halito agradavel
. i

fi ' o
G so com •
• •
• •
• •
·

b· I
o

! U 10 !
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• OI

���B�a�r�M�i��--a�--��-��-��r�·····�_·�-�·I! a vossa iDE WILLY iKATZWINKEL. •

�iiiiiiiiiiiiliiiiiiF_ri_oiiliiis,_diliiiiO_CiiiiiiiêSiiiiiii,_c_on_s,_eriiiiiivjjliiaiiiiiiõ's_Giiiiiiit_od_0iii1iiiiiiiOiiiiiiigiiiiiiiê_neiiiiiiiro_:iiiiiiiide_.iiiiiiibeiiiiiii-iiiiiiiiiiiii-.;I !�e',·,;·,'·.·' PA5 TIA o.'.·bidas nacionais e estranjeiras. _ u
Centro. de atração puramente familiar.

---;---;-;=:

• •
O G
••••••••Oo••••oe••••••••

800NEKAMP

. O MELHOR'
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelho8

....... ,.,... ,.. ,._'-

Só os fabr'eados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PIlÇAM PREÇOS-CASA P IEPEFI
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILL!

Indo a JOINVILLE

Hospe
de-se no

Hotel Central
caSINHA DE J a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

I

o

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A LUGA-SE o andar ter

,..àreo da rua Trajano n.

15 com compartimento para
scritório. Tratar no Banco

Agricola.

VENOE--SEno lagar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa

dos devem entender-se com

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

VENDE--SE
Por preço de ocasião,

vende-se o prédiu 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 136:700$000
56:424$498Reserva

RECEBE DEPQSITOS

PA6AliDO 05

SEGUINTES JUROS:

C,C Limitada 5',. ala.
C,C. Avlsol-revioô'j. aja.
Prazo Fixo S·I.3Ia.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica gerai e prothese da

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

tia� da Boca.
CONSUL10RlO:

1?ua Trajano n' 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

EmJoinville I
Faça seu ponto no

Café do Manéco-Opti
mo café-bebidas nado

naes e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em· frente ao Ho

tel Palacio.·

eseja construir lr������OO���Q;�����:-e��oo��, Irradiação da Morte digna "AGazeta"
.

I?
I � Apolices Consolidadas do Estado de Minas � A Iemanha (josan tigos •

Falta-lhe porém capíta .

� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo r.� D,T
nas munI •

ocure fechar um contrato � Ob d ID t d P b �
A estação alemã JA, onda PARIS, 4-0 poeta Gabriel c·p·asr ,�« ras o ror o e ernam uco. 14 31 38

.

di á h I I
rn a ENDECS que fínan- r. � , ms., ma lar aman ã o Dannunzio dirigiu ao sr. Starace,fará sua construção para � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � programa abaixo para a América secretario do Partido �a��ista, Chaoe06agamentos módicos cada

� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
do S,u!. uma carta, em termos sibilinos,

êS,. concorrendo ainda aos
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� � A s 12.00 hs.-14.00 hs

•.
e declarando qu� está tentando in-

Este ano o carnaval aqui emortelOs.
.

�� A N fI� 22,50 hs.-4.45 hs. de Berlim ventar um meio de não morrer
rv •

.

A
,. te J NO . 16. � d ti t

I Passos dos Indios foi uma coisaprocure �erglO, raujo: r. � correspon e, respe.c ivamen e, as entre dois lençóis.Il't � 8 00 h I O 00 h 18 50 louca. Movimentou velhos e mo-rovisoriamente R. Frei Caneca 74 oo������"*-���e�����oo��oo�rs:�' S.-. �. e .

.

.
O jornal "Paris Midin comen- C dhs.-0.45 hs. no RIO de janei- tando a missiva do poeta itelia- ços. Os foliões sob á hefia o

ro: CeI. Bertier de Almeida, Tabe-
17.10-. J 8.25 Concerto sin- nO'nodiz: d d

lião Porto, Sargento Roch'l e
poeta essi iu que quan- Ten. Alcibiades, formaram umfônico. do se aproximar a hora de sua " d dã d

.

d <P' d22.50 Anuncio OJN e DJQ morte, tomará um banho de imer- �n o cor, aON enod�m6a f
o

.

�

°b.e(aI port) Canção popular alemã - r id
.

f I
Como vál». o la OI rece 1-

'2'2 55" S d - ossos' sao, nu� iqur o cUJa ormu a
da no «Passo dos Fortes" a. au açoes aos n

I
descobriu capaz de provocar a " "

ouvintes, I d
.

d 'd" Mlss Ena (Ten. Alcebiades], que
.. ,.

morte pe a estruição os tect os-,
f
.,

d· I dR'23,00 RadIo mfanhl·Blm bão O' I d' d OI rme latamente ac ama a ar-
.

.

." jorna prossegue izen o:
h d C I E id f'- o ferreiro bate! Canções inían-

«Trata -se de um meio de na. e
d arl�adva. A

m segui a OI

tis. di d' orgamsa o 10 o corso, que per-
23.30 Quem é que está rindo morte, igno os andtlgosb»:é d correu ás ruas da Vila. Salienta-

A carta vem sen o o J to e .Ao r daí? comentarios nos circulos literarios via-se .no corso

0d .In o

RC,arhro23.45 Ultimas noticias (em I'
.

d I I' a egonco que con uzia a am a
e po mcos a ta la. f

. .,

I" do ialemão). e a antasia ongina issima o )0-
24.00 Para o crepúsculo do Quadrilha de vem Ari Porto, uma mistura de

Domingo. gaúcho e banhista. ,No mesmo

00. 15 O nosso concerto de COn t raban - dia sob a direção do sr, Pedro
Domingo. d

·

t
da Silva Manoel, Prefeito do

! .15 Ultimas noticias (em por- IS as Municipio, foi organisada uma

tuguês], caravana dos mesmos elementos
1.30- Quem não gosta de VARSOVIA, 5 - Um in- que seguiu para Nonohay á con-

vinho, mulher e canto... Uma teligente estratagema de um ban- vite dos cordões «Vai como Pó-
hora musical jovial. do de contrebandistas foi desce- de:. e «Sertão em FJÔr».
2.15 E'co desportivo. berto pela policia daqui, sendo Em chegando ao local Ronda
2.30 O exercito toca. prêsos 20 membros da organiza- foi a caravana recebida por gran-
3.00 Ultimas noticias (em ale- ção, Estes ocupavam-se no con- de numero de laotaeiados e ban-

mão). trabando de moedas de paiees da de musica, destacando-se entre

3.1 j Sob o encanto de lindas que teern leis de restrição para os foliões os srs. Capitão Lau
melodias. Concerto de orquestra. cambio estranjeiro, que impedem riano Branco, chefe político local.
4.30 Ultimas noticias (em es- que as moedas sejam levadas pa Solidenio Campos, Suh-Preh·ito,

panhol). ra c exterior. Os criminosos tra- Sebastião Nunes, Delegado de
4.45 Saudações aos nossos ziam grandes somas de dollares Polícia, Maurílio Moura Índustria

ouvintes. O mais importante da falsificados pora o país, sendo lista e grande numero de senho
semana. Despedida DJN e DJQ estes devidamente registrados na ritas da melhor sociedade de Nc�
(ai,. port.). fronteira. Uma vez no país, as nohay.

notas falsds eram destruidas ;:} as A noite foi oferecida a Rai�

CARTAZES legitimas levadas para o exterior. nha e a Caravana nos salões do
A séde do bando é em Paris, Club Nonoayense, que estavam

DO D I A onde eram fabricadas as notas fal� feericamente iluminados e linda ..

CINE REX, ás 7,30 horas,
sas. mente ornamentados, um impo-
����������� nente baile, que prolongou-se atéCarmen loura, com Martha Eg- IAguardem a che ás primeiras horas da manhã. No-gerth, Leo Slezak, Wolígang Líe-

I tavam-se nos salões lindas Ianta-beneiner e Ida Wuest. g.ada do Tapa]ós!! sias dos cordões «Vai Como Pó-
de. o «Sertão em Flôr», orga
nisados pelo impagavel foliã o
Capitão Branco.
A' s festas que tiveram um bri

lho excepcional ficar am gravadas,
indelevelmente, na lembraça de
todos.

.. � � .�
,

.�\

1�. 1 'j F�
�i ';� i'(

�:�,. :� t,;�
�: /: "I:

')
.,.

USr:1NDO

N� C�SP�

Jockey Club Florianopolis

AMANHÃ,ás 2, 6,30 e 8,30
horas, uma incomparavel pelicula, , Cl/NE ODEON,o lid�r, foca
o romance imortal de Julio Ver- liza, as 5 hor!:,-Num� Ilha do

ne-Miguel Strogoff (o correio Java, com Charles Blckford e

do Tzar), com Adolf Wolhruck. Elisabeth Young, e ás 7.45 horas,
Quando o amôr agarra, com

CINE ROYAL,ás 7,30 horas, Bette Davis, lan Hunter, Colin
Cavaleiros do rei, com Carl Clive e Philip Reed.
Í3ris&on. Katherine de Mille e Eu�
gene Palette.

Do Correspondenté
AMANHÃ, ás 6.30 e 8,30

horas, Esperanças perdidas, CAFE' BOM SO' NO
AMANHÃ, ás 5 e 7,30 no- com Winifred Shaw, Genevieve .JAVA

ras, Miguel Strogoff (o correio Tobin, Lyle Talbot, Alen Jenkins, Praça 15 de Novembrode Tzar), com Adolf Wolhruck. Phil Regan e Mary Wilson. Antonio Paschoal

:..... O••Oi----------OO.O.O.

I: C r e d í toM u t u o P r e d ia J ID o•
•G •O maior e mais acreditado clube de

sorteios do Brasil

O mais elagante centro de diversões íamí-
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e cstraajcíras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernisslmas.

RUA TRAJ ANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

.�o.e•••eD�GS��••�eoa••G

: A Companhia Editora Nacional :
• LANÇARA' NUM VOLUME DA e
e Serie Brasil;a.na !e �

e Santa Calarina •
L� _ �

:' A Conquista • A COlonísação I
O A Evolução •
• TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA •

:= Um livro de Osvdldo R. Cabral :
: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias :
it•••••oo••••a••••lee•••o

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
garantida
depositaria

Trabalho
pela

ERNESTO VAHL

Rua Conselheiro Mafra, 41

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois 80rteios mensais são efetuados em sua própria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e J 8, ás 15 horas.

i Apre'ssa i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
• CREDITO MUTUO PREDIAL :
••••••• •• •......1

A OREDI�O. MUTUO PRE-D IA L, destaca�se das maIs sénas e vantaosas sociedades porque:

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

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

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

�*,. . . � � ..... -
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Iniciativa
FLORIANOPOLIS, ,6 de Mar,o de 1 937

nobilitanteSucesssãb
presidencia [da do

MAIO

Assinalou-se, ôntem, a data
do aniversario natalicio do esti-
mado e inteligente advogado pa- RIO, 5 -Atendendo ordens
tricio sr. dr. Alenso W:wderley O ex-te. tenente Bicudo superiores, o sr. Israel Souto, de-

jor., elemento destacado da oposi-I . . ..
legado especial de segurança poli-

ção cstarinense. A policia do �Is.tnto Fe- rica e social, libertou varios mili-
A Gazeta Ielicita-o. deral, acaba de solicitar á Se- tares envolvidos no movimento de

cretaria da Segurança Públi- novembro �e 1935 e que se acha
ca do nosso Estado, a captu- vam recolhidos ti Casa de Deten
ra do ex-lo. tenente do Exer- ção.
cito Nacional Celso Tovar Entre os atingidos por essa me-

Bicudo de Castro, envolvido, dida, contam-se os seguintes:
dos acontecimentos comunis- Manuel Mendes da Silva, Ma
tas de 27 de novembro de lio Corrêa Toledo,Armando Ame-
1935. rico, Antonio José dos Santos,Au
O referido oflcial além gusto Teixeira, Moacir Rodrigues

das: altas responsabilidades Almeida, Wanderley Cavalcanti,
que assumiu por motivo da Belmiro Felizardo, Antonio Soa·

CAFE' BOM 50' NO revolução que enlutou o país, res Filho, Diogenes de Lima,José
..JAVA é um dos mais ati vos propa- Gomes Filho,Alfredo Monjardim,

Fumem charutos Praça 15 de Novembro gandistas das ideias derro- Geraldo José do Nascimento,An-
'PRINCIPE DE GALLES" Antonio Paschoal tistas de Moscou. tonio Santos e José Pinheiro .

...... ..__ I -- �...

0_1 Sabão

"Virgem
de Wetzel

r===n HiRiWrm dedicada diretoria
Lira

Obteve o mais franco êxito 90. J. Strauss - Lenda da
no nosso meio social a iniciati- Floresta.
va da diretoria do Lira 1enis Durante o dia de amanhã
Clube de oferecer aos associa- haverá tambem um torneio de
dos daquele elegante cércle um tenis interno, para o qual a di·
grandl! almoço, a realizar-se 110 retoria esportiva do Lira orga
Domingo de amanhã. ao meio- nizou um esplendido program"
dia. Tomarão parte nesse cor- de partidas duplas, mixtas e sim
dial agàpe mais de 250 pessôas, pies, O torneio terá inicio ás 9
que se inscreveram na lista, que horas da manhã.
circulou entre os socios, e cujo Da mesma forma, exibir-se-á,
produto integral reverterá em b�- das 14 ás 1 7 horas, o exce

nelicio do Dispensaria Cle lente "Jazz-Bandn d.l 140. Ba
mentlno Fraga. Durante o al- talhão de Caçadores, que apre
moço [ar-se-á ouvir pela pri- sentará um fino repertorio de
rneira vez a Orquestra de Con- musicas modernas.

certo do Lira, recentemente [un- Finalmente, a aprazivel séde
dada por um grupo d � distintos do aristocratico clube da colina
musicistas, e a qual já conta vai ter amanhã uma invulgar
com mais ou menos 20 figuras. aHuencia de Iamilias do nosso

Para êsse fim foi organizado um meio social, pois o anunciado
magnifico programa de escolhi- festival promete um dia de alta
das m�sicas ,de salão, que + recreação e agradavel familiari-
dece a seguinte ordem: idade.

10. G. Verdi-Joanna D'Are
(Ouverture).

20. F. Lahár - A Viuva
Alegre (Potpouri da Opereta).
30. E. Waldteufel-Fonte Lu
minosa (Valsa de Conceito).

40. E. Grieg - Primavera
(Romanza).

50. L. Delibes-Silvía (Ballet)
60. F. Lehár-Mazurc:! Azul

(Potpouri da Opereta]
7o. J. Lanner - Dama� da

Côrte (Valsa de Salão).
80. L. Beccherini - Minuto.

SANTOS, 5-Publica «A
Tribuna», a seguinte correspon
dencia, proveniente do Rio:
no discurso do sr. Flôres da

Cunha em Caxias confirmou a

expectativa pessimista que vinha
dominando as rodas políticas no

Rio, ha vários dias: não se tra
tará mais da sucessão presidencial
até maio. Só nêsse mês é que
serão reatadas as <demarches>
cujo fracasso tanto desapontou o

sr. Jurací Magalhães.
Pedimos hoje a arguta obser

vador político, sempre bem iníor-
RIO, 5-Rt une-se, hoje, mais mado e cujas previsões são cons

uma vez, o Conselho de Justiça a tantemente confirmadas pelos fá
que respondem os oficiais que se I tos, que nos désse as suas im
matricularam na Escola de Inten -

pressões sôbre o aspécto atual ('a
dencia com certificados de exames questão das candidaturas e o

que foram reputados irregulares, discurso do governador gaúcho.
de acôrdo com a conclusão a que Cedemos-lhe a palavra:
chegou o respectivo inquerito po- -O general Flôres da Cunha
licial militar. têm vindo de insucesso em insu-

Hoje, deverá ser encerrado o cesso nas suas atividades políticas
d d d Rua Tiradentes N' 52:-Procusumario, even o os acusa os, desde meados do ano passado.

dentro de cinco dias, apresentarem E caminha para uma n rva de-
suas defesas escritas. cepção, quando pretende

.

reduzir
Assim, dentro de quinze dias, a três o numero dos candidatos

terá lugar o julgamento dos acu- prováveis á presidencia da Re
sados. publica. Na minha opinião, os

E' interessante registrar que.en- três nomes por êle citados são
quanto os oficiais do Exercito, precisamente os que j í se acham

I ac�sad�s po� aquela irregulari?ade, de. anteraão inutiliz l�OS. O. nov?estão nas vesperas de serem Julga- adiamento das negocrações impli
'dos, os maiores responsaveis, os ca nesse resultado: perdeu se to

inspetores do ensino secundar-o, I do o esforço de coordenação feito
contra os quais o inquérito policial até agora e ficaram definitiva
militar faz cerradas acusações.ain- mente sacrificados I\lcrIJIlS nomes<>

da continuam em seus cargos,ape- ilustres, Penso, com o sr. Anto-
sar de ter sido uma cópia do re- nio Carlos, que em maio outros PRINCIPE DE GALLESlatorio do inquerito enviada ao nomes serão focalisados e dentre
ministro da Educação. êles é que sairá o futuro presi-

dente. Para que V. possa ava

liar o erro de visão em que in
cidiu o governador gaúcho, basta
considerar que êle eliminou qual
quer nome de Minas. Ora, a RIO, 5-0 ministro da Via
verdade, quer queiram, quer não, ção, por despacho de hoje, sus
é que as probilidades de Minas pendeu as irradiações da Radio
são cada vez maiores. A atitude Transmissora, até enquadrar-se
do governa-ler Valadares não é, nas determinações que lhe íoram
positivamente a de quem está' impostas.

'

perdendo tempo. Ao contrario, a ------------

sua posição se fortalece dia a dia F O R O
e, no momento oportuno, êle lan-

.

çará, com o apôio. do presidente bara�a .1 ?30 óttma vende-
Getulio, um nome mineiro paraj se á dlnhe:ro. .

uma vitória rápida e fácil. Informélçoes na portarta do .

Hotel Gloria, �
Dispense á alimentação de suas aves cuidados especiais, empregalldo

FARELINHO e TRIGUILHO
do Moinho joinville, produtos superiores, 'e

_
o resultado

lhe satisfará plenamente. I
Filial de Florianopolis: Cães Frederico Rola--Caixa Postal, II J. I

Oficial
procurado

50' EM

Qual poderá ser êsse no

Aí a resposta (;. mais facil. P

r��e-me, no entanto, que as pos �'"bilidades do sr. Afonso Pena I ,i •.

nior são grandes. Ha ainda o
dls

nador Valdomiro Magalhães e
ma

ex-presidente Venceslau BJ azo M rur

e não puder encaminhar um op
'ISS

me em Minas, o governador V (,
ladares dará as suas preferenci J.e

ao sr. José Carlos de Mace �l'l
Soares. 110

Sim, porque de lodos os nom
d.

f bié co
que oram recentemente o jéto

.
- d h eV

cogltaç�es e ('�ame, o. o ex-c a
autceler fOI o umco que não defro � .'

tou com vétos inapelaveis.
Note bem: o P. R. P., véta

nome do sr , t\rmando de Sal
Oliveira. Minas véta o sr. Osva O

do Aranha; Pernambuco véta
o sr. José Américo. Ninguem, e

e
n etanto, assume essa atitude coo

tra o sr. Macedo Soares. Em p ..
I'

. .

." III
mca, muitas vezes ISSO e me _

caminho andado. a

O bomem que foi, no cenari
mais amplo da politica continenta
cognominado com justiça de cha
celer da paz, talvez esteja desti
nado a ser o pacificador do Bra a!
sil.» a

dos nãc combatentes
RIO, 5 - Tão depressa

foi conhecida peJa reporta
gem a chegada do general
Góes Monteiro. cujo nome,
segundo apurámos, continúa
em foco para a suprema ma

gistratura da Nação, procu
raram os jornalistas o ex-mi
nistro da guerra, que, sem

pre de bom humor, respon
deu:
- «Aqui estou de volta,

mas não tenho novidade al

guma . para o jornalísta que
Sé interessa sórnente por as

suntos politicas. Poderia fa
lar-lhe apenas sobre matéria
relacionada com o Exercito,
informando o seu jornal so

bre a situação das Regiões
Militares que visitei. Nada
mais do que isso.'

Retrucamos 'que sua via

gem o Poços de Caldas. tem

despertado a maior curiosi
dade e os mais variados co- Vargas.
mentarios �;atribilindo-se.1he Mas engana-se quem supu-
lrnportancia politica. ser que tratei de politica. Não
-«Mas não fiz nada se- mexo com isso. A politica

não seguir de S. Paulo para não me interessa.»
Poços de Caldas afim de Depois, sempre sorridente,
visitar pessôa de minha fa- concluiu o general Góes Mon
milia e amigos, tendo ali teiro.
permanecido apenas por al- -«Só posso informa-lhe,
gumas horas> a respeito da minha viagem
-Mas sua demorada con- a Poços de Caldas, que, do

ferencia com o presidente avião tive ensejo de apreciar
Getulio Vargas, logo ao che- belissimas paisagens, sober

gar ao Palace Hotel ?-Iem- bos panoramas.»
bramas. Õr. Pedro de � M'-o-u-r-a-F-e-rr-o
- «Estando por algumas _ ....

horas em Poços de Caldas, Advogado
é natural que me avistasse Rua Trajano n. 1
com o presidente Getulio I

[
.

l.-..__...1("·��.' .

"7 8 O"
E' o número do telefone
CONSTUTCRA RENDECSH

rVlajor ..João
Alberto�

PORTO, ALEGRE, 5 -'

Pt'I� «Ge�i Naval", chegou h?je J
aqui o major João Alberto, vin

do do Rio, acompanhado de su

exma, familia.
nHIVER5RI05

Sra. Wanderley [uuior

-Azem AtiU5 �i01E

o sr . Fernando Pacheco d'
Avila. telegrafista;

a senhorinha Diva
filha do sr. Henrique

a senhorinha Hilda

Certificados
falsos

Militares em

liberdade

Especi�lidade"
& Cia. •• Jainvile

Fumem charutos

-Transmisso
ra suspensa

Festeja hoje a sua data ani
versaria natalicia a exma. sra. d.
Cecilia Bélo Wanderley. digna
esposa do sr. dr . Wanderley Ju
nior, provéto advogado residente
nesta cidade,

Kocring,
Koering;
Marcelos.

Dr. Wanderley Junior

Sf>.��'RC;tAt• •

ESPECIALIDADE i

reconlenda .. !)e tanto para
(MARCA REGISTRADA)

roupa fina como para roupa comum
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A distinta aniversariante mui

to estimada nesta cidade, será

grandemente felicitada.

Viuva Felipe Schmitd

Ocorre hoje o aniversario na

talicto da exma. sra, d. Lacinia
Alvim Schmitd. viuva do saudoso

gaI. Felipe Schmitd.

Faz ano hoje, o menino Mu·
tilo Ronald, filhinho do sr. Cel
so Capela, funcionaria da Conta
doria federal.

ml55A

Segunda-feira, ás 7 horas, na

Catedral Mdropolitana, será ceIe
brada missa em inte!lção á alma
de Julita Silva.

EHfERmQ

Está enfermo o jovem EugenioAniversaria-se hoje, o sr. Fran-
.

V·· d
.

I I Vidal, habil grafico deste diario.
Cl�CO leua, o comercIo oca.
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