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que o sr. �ntonio Ca'rlos não voltará a ser eiei
:

to preSI,dente da ,Câmara dosDerJutados visto
a isso se opor intransigentemente o governa
dor de I\lIinas Gerais, sr. Benedijto Valadares

RIO, 28 - Parece fóra de duvida que os elementos Ipoliticas parlamentar�s _que forma� ao lado do sr. Get�-I
lio Vargas não a_P0larao a can�ldatura. do sr. �ntonto I
Carlos á presidencia da Camara, ISSO devido á atitude do
sr. Benedito Valadares, que permanece irredutível. ao que
se diz, no seu ponto de vista de não concordar absoluta
mente com a permanencia do sr. Antonio Carlos no posto
que ocupa.

Da vez passada, quando da renuncia daquele politico
mineiro. a maioria assentou a candidatura do sr. Raul
Fernandes, que haveria sido eleito se o sr. Antonio Car
los tivesse deixado, mesmo, a presidencia. Já hoje, a situa
ção n.od'íicada. sabe-se que o sr. Raul Fernandes não se

r� mais o candidato. Fala-se no nome do sr. João Neves e

fala-se, tambem, entre outros, no do sr. Levi Carneiro.

UI I Florianopolls, Segunda-feira, 29 de Março de 1937
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A CANDIDATURA MACEDO SOARES
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Sem 'quaisquer ligações politicas.

..JAIRO CALLADO

00 POVO
,------------ ------------------

Prcprietario e Diretor Responsavel
ANO

00
-

E EDUC ÇAORIO. 28-Eslamos informados de que a candidatura
do sr. José Carlos de Macedo Soares, á sucessão presi
dencial, só será apresentada depois do lançamento da Sempre atarefado com os mul
candidatura do presidente do Partido Constitucionalista, tiplos quelazeres de seu cargo,
sr. Armando de Sales. ,o sr, diretor do Departamento de

I

Educação não achou ainda tem

po material para me agradecer
a reclame que lhe tenho feito
dos serviços prestados ao ensino

público em Santa Catarina.
A estas horas, talvez, está

êle redigindo uma consultazinha
a s. excia., o sr , Gl)Vernador, no

propósito de obter mais um mot
d'ordre: sôbre se.,; nos têrrnos
do art. 134 da Constituição, O

RIO. 28-Na semana que se inicia, o sr. Barreto Pin- Estado «instituirá o Conse
to deverá apresentar as suas três conhecidas emendas á 1170 de Educação, com fun
Constituição: I ções similares às do Conse-

Uma, prorogando o mandato dos deputados até 3 de II lho 'Nacional de Educação
maio de 1939; outra, estabelecendo que são inelegiveis os e um departamento autõ ..to

governadores e ministros de Estado, que se candidatem ás mo de administração do en

eleições para renovação da Câmara e do Senado, e a ter- sino».
ceira, suprimindo a percentagem da quota de 2 por cento E isso deseja saber quanto
sobre a entrada de imigrantes. antes, pois, se lhe não falha a

Todas as emendas do representante classista, como memória, o de-creto 713, de O
ele proprio nos afiançou, contam com o numero regimental 5-1-935, já satisfez a última
exigidos para a sua entrega áMesa.. parle do dispositivo constitucio

I nal, -por antecipação. O que o

O P. 11. P. ESTA' INDIGNADO intriga, ao sr. Diretor, é a pos- Nestes ultimos dias tem corri- r ainda os propositos em que esta-

RIO, 28-0 Partido Republicano Paulista não anda sibilidade de a Assembléia votar do com grande insistencia o boato vam naquele tempo.parecendo que Do oproso prefeito do rnu-satisfeito com o sr. Macedo Soares ao que se depreende projeto em que se declare, pela de estarem os deputados minoris-] todos êles responderam afirmativa- nicipio de Mafra, sr. Pedro
de varias declarações de alguns de seus membros, que se 20. vez, a tal de autonomia, ins- tas trabalhando ativaraente numa mente, inclusive o deputado elas- Kuss, recebemos gentil conmanifestam indignados com o ex-ministro do Exterior. tituindo "autônomo" o Departa- articulação com o fim de requere- sista sr. [osé Nicolau Bom, uma vite para assistirmos ao lan-Como se sabe, desejava o P. R. P. apoiar o nome do mento, que já o era pelo art. rem a convocação da Assembléia vez que, com as assinaturas dos çamento da pedra fundarnen
ex-ministro, como candidato de combate ao Partido Cons- Za. do decreto n. 713, de que Legislativa, durante o estado de srs. �Aarcos Konder, Alvaro Ca- tal do edificio destinado átitucionalista. a Carta Magma lêz pouco caso, guerra. tão e Henrique Voigt, o numero Prefeitura, Forum e Delega-Nestes ultimas dias, porém, foram os procere� perre- julgando-o de escassa ou nenhuma Chegou- se mesmo a afirmar ha- de requerentes subíra inicialmente ela de Policia.
pistas informados de que o sr. Macedo Soares, indo a São força legaL. ver. com esse intuito, o deputado para quinze. Trata-se de uma obra,Paulo na conferencia que ahi teve com o governador sr, Quanto ao Conselho de Edu- João de Oliveira dirigido uma A articulação, porém, ficou na em que ha muito se vinha

. Cardoso de Mé!o Néto, procurava entendimento com o si- cação, seria bom o seu apareci- circular a todos os seus colegas. "cêpa torta", visto que os deputa- empenhando o dinâmico pre.tuacionismo paulista. rnento, E desde já. com a cota- Apurado o caso pela nossa re- dos da maioria se recusaram a feito sr. Pedro Kuss. e queDaí as reservas e a desconfiança do P. R. P. em rela- ção e as influências de que dis- portagem politica, veriíicàmos algo dar-lhe o seu beneplacito e a Cons- devido á justiça evidenciada,ção ao ex-titular do Itamaratí. ponho junt? ao Govê�no do Es- existir. nesse ,sentido, não sendo, tituição Estadual reclamar dois encontrou da parte do gotado, manifesto as minhas espe- todavia, precisamente, como por terços dos congressistas, ou sejam vern ..dor Nerêu Ramos, (I

I
ranças de fazer parte dele. Te- aí se tem propalado. vinte e dois, para tornar viavel a melhor dos acolhimentos.nho até meio programa elabora-r O caso é o seguinte: reunião da Assembléia, embora Agradecendo a gentileza?. PAULO. 28 - Regressando d,o Ri) de Janeiro, o do, Assim, guand,o 1>e reunir o pias antes d� en�errame�to da haja quem diga poder �ss� reunião do convite, cabe-nos felicitar

prestigioso procer do P. �. P. sr: Aquiles Bloch, abo�dddo Cons�lho, pf(.po�el se peça� es�

I ultima sessão legIslativa! a,rttcula- ser convocada por maiona abso- O sr. Pedro Kuss, por mais
pelos jornaltstas sobre a viagem inesperada do almirante clarecimentcs, nao a s. excia., ?, ram -se os deputados rnmcnstas no I luta. esse grande melhoramento,Protogenes Guimarães, declaro�l: .

sr. Gov�rnador, ,ma� ao sr. 01-1 sentido de requerer a prorrog�ção I Foi ,i�to que a nossa reporta- que será um marco impere-.

- «Não tenho a men�r dU�lda de que a v�a.gem do go- u:tor 1 nndade. a cerca?o na -I dos trab,alhos. apenas consegUl?do gero politica apurou. ,civel a atestar pelos ttmposvernador do Estado do RIO fOI um gólpe pOlttICO bem en� msn:o das mesas e cad,:lr8s do I dOL.e aS$maturas, entre as quais a . fóra a sua sábia e honesta
gendrado. Principalmente de�C)is que a Imprensa tor,nou In,sht�to de Educação ?e FIoua· do deputado classista sr. José Ni- Fumem charutos I administração.publico que ele era eiemellto Slmpatlco á falada candlda� n0pohs,_ mesas oe cadeiras ,essas colau �orn, �or estarem ause?tes PRINCIPE DE GALLES
tura do sr. Afinando de Sales. A verdade, porém, é que que estao provocando escollOses, de Flonanopohs, por essa ocaSião, I

. "f.
reina 11ma confusão �remenda em todos ()� . sector_es. ! laje iordoses, miopias e quejandos�. srs. Marc�s Kon�er, Alvaro O GOVERNOem dia ninguem maIs se entende, os politicas nao GIzem males, entre os alunos daquele \..atão e Hennq!le VOlgt.
nada ás claras, se fecham num mutismo incrivel e tomam es�abelecimento. onde, se me não Por motivos poiiticos facilmente
as resoluções mais impo�tant�s n_os c?nchavos de. que se engano, se enc�n�la a chave do dcscortinaveis, houve quem preten-
sucedem sempre em mlsteno tndeClfravel. lnfeltzmente, problema educativo em nossa terra. desse, agora, pôr e:n execução, o ElI

N' Jll.
essa é a realidade dos fátos. Antes de 1930, nãt) existia 5ç a conciência do sr. Dire� que se premeditàra por ocasião vai ucupar a Or08Sb.'\e
isso.

.

tor do Departamento andar acor- do encerramento dos trabalhos,
Era tão simples. cumpria-se �om mais hon,esti�a?e. os dad,a � vigilante, e�a o far� �s- sendo. encarregado o major �cacio

preceitos constitucionais e resolVIa-se c0!11.mais dlsclpltna gam?ar-se em confissão publica �oreHa de fazer a respectIva ar-

O problema. Hoje, é o que estamos assl.stmdo. Ca?1?ala- d� erro cr3s�o, agravado pelo t1culação.
. ..

chQS e mais cdmbalachos, confusão babéllca na admlntstra- cnme de obngar uma geração Para tanto, dmglram-se consul
ção e na politica e uma luta que póde ser fa�al em t0:no de normalIstas a sentar-�e a rne- t�s a to�os os dep�t��os que h�
da cuml presidertcial. Procura -se o.homem. E ha mUltos s�s causadoras de desvIOS mór- viam assmado o pnn:ltlVO requert
homens querendo ser o «homem». Esta a verdade.» bldos da espmha dorsal. mento, sobre se mantmham ou não

C I
E A TA E o

do nrefeito de
Canoinhas

LEU TODA A COt�RENPONDENCIA

Todo o silêncio do sr. Dire- Florianópolis, têm sà 70 zentí
tor do Departamento há de rom- Metros de altura, tomada da par
per, então, em pungentes reve- te superior do tampo até os pés,
[ações tardias, Os seus soluços no soalho; e as cadeiras medem
possivelmente comoverão os con- 37 centímetros, dos pés ao as

selheeiros, sem, todavia! restituir sento.

o aprumo áquela gente que ugo- Essas dimensões são absolu
ra vai entortando a coluna ver- tamente exatas. Tomei-as, eu

tebra] nos cursos normais do Ins- mesmo, na sala de aulas do
tituto de Educação; Curso Superior Vocacional.

u"u Por muito suspeita que seja a

Mais uma VeZ, e sem gracejar, minha voz, ela pode ainda ser

digo a quem me lê: as mesas a ouvida pelos mais altos responsá
que, durante vária horas, diária-,

vels da administração pública.
mente, ficam sentados os alunos Eu estou dizendo a verdade.
do Instituto de Educação de I Deputado BARREIROS FILHO

Recebemos e agradecemos o

relatorio do ano de 1936. apre
sentado á Camara Munip'il de
Canoinhes pelo prefeito sr. Ali
nor Vieira Côrte.
E' um documento revelador do

scêrto e da honestidade do ope
roso prefeito dr. Canoinhas, que
se tem imposto ao respeito c

admiração dos seus municipes,
pelo muito que tem feito em prcl
do município qne com tanta com

petencia vem administrando.
Repleto de quadros estatisti

cos demonstrando as condições

PETROPOLIS, 28-Segundo informações que conse

guimos. I) presidente Getulio Vargas teria recebido e lido
a cópia da correspondencta trocada entre os governadores
da Baía e do Rio Grande do Sul, acerca da questão da
defesa das autonomias dos Estados.

AS EMENDAS DO SR. BARRETO PINTO

i�r·ticulação
rninorista

economicas e íinanceiras do pros
pero município serrano, vale o

relatorio do esforçado pr-feito de
Canoinhas como um testemunho

I palpavel de quanto póde a dedi
I cação de um administrador dina
mico e abnegado.

que ha de verdade
tôrno do casa

em
GRANDES
melhoramen
tos em Mafra

A VIAGEM DO ALMIRANTE PROTOGENES

RIO. 28-0 governo federal difJpõe-se a ocupar mi
litarmente a Noroéste para trancar, assim, a estrada de
ferro Sorocabana.

Trata-se de um áto preparatorio de uma proJavel
intervenção, se São Paulo se permitir a pleitear por con(a
propria, sem o vexame de uma consulta e a graça de um

consentimento, a presidencia da Republica.

o

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"AGazeta"
•

nas munl-

clpias
CAÇADOR,21--Sabado, 13,

soubemos da estadia entre nós,do
snr. dr. Ivo d'Aquino, elemento de
real prestigio na zona Oeste.Como
é natural, tendo s.s, viajado quasi
incognito, muito em surdina, sem
barulho, estranhámos tal fato e,

puzemo-nos em campo afim de
informar nossos inumeros leitores,
dos motivos da viagem daquele
candidato a deputação federal.

Dirigindo-nos para o hotel onde
se encontrava hospedado. não o

encontrámos. Já na rua, quando o

I
avistámos ladeada pelos "Iiders"
Siqueira Bélo e Carlos Sperança,
nossa curiosidade aumentou.

I
7,30 da noite. Resolvemos,

mesmo na E�tação, a hóra da par
tida, abordá-lo. Feitas as apresen-

M§�-�-�M��*�y;i�A�������4:0�����������b tações, fomos claros:

l -Dr., A GAZETA, por

J Dr. Osvaldo Si Iva Saback nosso intermédio quer.e+perdôe a

A O V O G A O O indiscreção-saber dos motivos de
sua viagem até nós. Fala-se tanta

Cons. Mafra, 33 coisa por aí... E o snr. dr. Ivo
Fone-1.191 d'Aquino, com aquela calma que

;;;;;;-r���������iiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiii� o caracterisa e descontróla muita
CAFE' bOM SO' NO Fugiram de gente, disse-nos:

..JAVA -Minha viagem, neste rnomen-

Praça 51 de Novembro Fernanda to, na região Oeste, não tem in-
Antonio Paschoal .

I'
.

A h dNoronha tuitos pOltICO!. penas ten o tro- está ameaça a de cisãD
I r r·ad Iação daSe r n1 1"11·onar I"o '.

cado impressões com aqueles a

�- I quem está aféta a direção dos
A emanha RlO, 28-Segundo noticias municipios desta zona, sobre in- Rio, 28 -O "Diario da Noi- afirmando que não deveria limi-

Quanta_s. ilusões, hoje desfeitas, chegadas a esta capital, proceden- teresses econornicos e administrati- t�" noticia que, dentro da Açio tar-se a apoiar uma da.. candi-
que resurgmam, como por encan- tes de Fernando de Noronha,ten- I [ I· t B ·1· ·f d t

vos re ativos a região, para trans- nteg.a I� a rasi eira, se mam es- a uras que por acaso apareçam,
to, das dunas do oceano da nos- taram evadir-se daquele presidio,

.

I
.

I� mití-las ao govêrno do Estado, ta uma grave cnse que ta vez ve- mas sun ançar uma propria, que
sa fantasia! em dias deste mês, os sentenciados h I f d d d

O que tem, por esta zona, especial n a cu minar em uma pro un a encarne to os os i eais integra-
SER MILI NARIO ...Quan- Orlando Barbosa Lima, Domingos carinho. cisão. listas.

ta.s e.speranças mortas, que ressus- Joaquim de Lima,Pedro Doml'ngos C
"'

O d I M - é '

orno se vê, s.s. que viaja"sem � entro o proprio integra ismo, 1 as nao somente: ao sr,
sitanam ao sopa magico da ven- de Sant'Ana e Antonio Cordeiro PI·' S I d •

I
d

.
, Intuitos politicosê tróca impressões -acrescenta aquele vespertino,-

•

!DIO a ga o que responsabi 1-
correspon e, respectivamente, as tania quasi louca produzida por Chaves, utilizando-se para isso de O"

'"

I
8 00 h I O 00 h 18 50 com naqueles a quem está afeta a Iorrnou-se um arupo extremado sam, izem pnncipa mente que

. S.-. s, e . VINTE MIL pelegas de CINCO· uma jangada, Ao que adiantam
e

"I 'é I d d
.

I O 45 h R' d J direção dos municipios" visitados. que se denomina Reação Nacio- e e 50 cu pa o e aceitar as
IIS.-. s. no 10 e anei- ENTA MIL RÉIS I as noticias, os referidos sentencia- N desani I I

.

t E' dI·' õ d M d
.

d
[o:

ão esammamos e vo ternos á na.ls a constitui o, principa - insmuaç es v sr. a eira e

VINTE MIL pelegas de CIN- dos não alcancaram a costa.sendo F
.

2 O
:t • v

carga: mente, de moços que represen-
reitas,

2.5 Anuncio DJN e DJQ �ONTA MIL RE'IS I NãO., não é por isso coneiderados mortos por -E quais as impressões que tam a ala verdadeiramente idea- O grupJ Reação Naciona-
(al., port.j.Canção popular alemã.

listo
! São duzentas mil pele- afogamento. II·S!

.

I'
.

22 55 S d léva? I;sta do movimento que acredita . a me ma-se, pois, para o ou-

ouvint�s.
au ações aos nossos gUinhE,dF��ffA��I�g : -F-a-z-e-n-d--e-j-r-o--- _"As melhores possiveis, pelo na virtude dos principies do Sig- tro lugar-tenente do sr. Plinio

23.00 Radio infantil: Seis vêm A Loteria Federal, como se que rouba gra�de increme�to e�onomico desta I roa e deseja seu triunfo, mas

.tam·1 Sal:adbo-o
sr. Gd"ustavod. Bardroso

pelo mundo a fóra. região e pela sinceridade c abne- bem pelos metodos integralistas. -s" em que ,sse. rscor .em
quizesse teimosamente, pertinaz- 7OO COn tos I d I

23.15 Mu'sl'ca de. camera con- I gação com que os dirigentes das I A atual direção do integralis- em a guns pontal I eo ogicos
mente, enriquecer o povo, rea iza-

I I ..J

BELO HORIZONTE, 28- administracões têm demonstrado mo, afirmam, sob a chefia do como por exe.mp o o acirraao

rá mais um lorrnidavel sorteio no
:t b d n

J f d A no cumprimento de suas atribui- sr, Plinio Salgado, e sob a in- c�rIl__�!��_ao_s _J,u eus .

dia IOde Abril proximo. n ormam e, raguarí que a po· «�-- ---.-

Catarinense I Oxalá sejas tú, licia prendeu na cidade de Santa ções". lÍuencia direta do sr. Madeire de liD
desta vez, o novo milionario I Rita de Paranaiba,um fazendeiro, Já era alguma coisa. Contando Freitas, está faltando aos seu;,

10. prEmio MIL CONTOS sobre quem recaem suspeitas de i.S. com a "sincerid"de e abnega- compromi;s0s, �mumidos solene-:
20. idem CEM CeNTOS I

ser o autor do roubo da valise çã� �os dirigentes", mais uma vez mente perante a nação, em ma-

30. idem TRINTA CONTos contendo valores e que estava em
arrIscamos: nifestos, comicios, livro3 e cam-

40, idem VINTE CONTOS poder do tesoureiro da Estrada -E e só? ,panhas de imprensa. E reclamam

50. idem DEZ CONTOS. de Ferro Goiás. --"Por óra nada tenho a acres· que o chefe nacional está confi-

além de mais quatro mil cen- A "alise roubada continha cer-
centar a estas declarações". ando demais no temp') e se iu-

to e trinta e dois premias dí- ca de 705:000$,sendo 440:000$ Já, mais confiantes, iamos voltar e1ina afirmar adesões com ou

v�rsos no valor de SETECEN- em dinheiro e o restante em che- a nova carga quando o trem dá tras correntes partldarias que pre-

TOS E TRINTA CONTOS! ques.
o sinal de partida. gam a liberal-democracia O prin-

E' FORMIDAVEL! I
Confusão. Votos de bôa via- cipal iem citado pdos dissidentes

Billlet!! inteiro 120$000 gemo Abraços ... e lá se foi o ho- é a atitude assumida pelo sr.

V 6<iJ000 mem. Estavamos satisfeitos. Plinio Salgad� quanto ao pro-
SlcalS. igessimo {P Fumem charutos
4.30 Ultimas noticias (em es, NOTA:

Do correspondente blema da sucessão presidencial,

panhol). O bilhete nO.· 2·021, da PRINCIPE DE GALLES

4.45 Saudações aos nosws ultima extrilção de MIL CONTOS.
ouvintes. Despe-dida DJN e DJQ ::.o.ntemplado com IO:'}OO$OOO, Violenta(ai,. port.). fOI pago, na presença do repre-

PROPAGANDA
.

setante deste diario, em cheque temporal
ARMANDISTA a? p�rtador, contra o �anco de

CreOlto Popular e Agncola, des-
ta praça.

C;AR-r j...\Zt:�S
DO DIA

�·a±

Dr. Ivo d'Aquino·
CINE REX, ás 5,7 e 8,30

horas, um filme emocionante da 11Columbia--O crime de Helen
Stanley, com Ralph Bellarny e

Shirley Grey.

Adovgado
PRRR FERIDRS, INFLRMRCÕES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

Florianopol is

CINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da Art-Valsa
do arnôr, com Willy Forst.

CJNE ODEON, o líder, Ioca
Ii?.1, ás 7,30 horas, um filme da
Warner-Ciddde sinistra, (011

James Cagney, Margaret Lindsay,
Lili Damita, Ricardo Cortez, Do
nald Woods e Barton Mac Lane.

A Ação integralista

A estação alemã DJA, onda
31,38 ms., irradiará amanhã o

programa abaixo para a América
do Sul.
A's 12.00 hs.-14.00 hs, e

22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim

temporanea.
23.45 Noticias e serviço eco

nômico (al.).
'

24.00 Eternidade sorridente.
Audição de Anton Dõdler.

1.00 Boletim do tempo.
1. I 5 Noticias e serviço econô-

mico (port).
1.30 Concerto recreativo.
2.15 E'co da Alemanha.
2.30 Concerto recreativo (con·

tinuação).
3.00 Ultimas noticias (em ale·

Ministe ..

rio da
Guerra

RIO, 28 - Estiveram no

g2,binete do ministro da Guer
ra, em (:onferencia com o

general Eurico Dutra, os ge
nerais Parga Rodrigues, Dal
tro Filho, Raímundo Rodri·
gues Barbosa e Silva Junior
e os coroneis Emílio de Sou
za Docca e Antonio Rocha.

rr,ão).
3.15 Solução dos enigmas mu-

RIO, 25-Anuncia-se que os

pecei�tas e$tão confecionand(i) mi
lhares de cartazes de propaganda,
apresen�ando o sr. Armando Sales

L
m vanas poses.

o sr. Marrey
no Minísterio
de .Justiça
RIO, 28 -Esteve no Mi-

A COMPANHIA de Navegação Lt0yd Brasi-
nisterio da Justiça, tendo

leira, comunica que fe mlldou para á rua João Pin- conferenciado demoradamen-
VITORIA,28-Desabou on· to no. 9- terreo - (antiga casa Daura), onaf_! es-

te com o sr. Agamenon Ma-
tem sobre esta capital forte tem-· galhães, O sr. Marre" Junior,tará a disposição de toÇ;Qs. J

poral. Varios pontos da cidade conhecido politico paulista,
ficaram inundados e o trafego H. C. DA COSTA pertencente hoje á ala opo-
para os arrabaldes esteve inter- Agente sicionist" ao sr. Cardoso de

�ro�m�p�id�o�. ����������������������.�M�el�o�N�t�to�. ___

Brasileiro

Ao Comercio e ao

Público em geral

CANDIDAT�-SE A MI·
LlONARIO!

Rua F�lípe Schmidt 11. 5.

Companhia Lloyà
Linha Recife - Porto Alegre • Linha Ria-Laguna

COMTE. CAPELA-sairá no proximo
I COMANDANTE ALCIDIO-Sairá no COtv\AMDANTE ALCIDIO-Sairá no I ASPIRANTE NASCIMENTO sairá no

dia 29 para: proximo dia 4 para: praximo dia 12 para: proximo dia 4 para:
Paranagua' - Santos - Rio de Janeiro lRio Grande Paranagua'-Santos-Rio�Vitoria-Cara- Itajaí-São Francisco· Santos-S. Sebastiio
- Vitoria-Caravelas-I1heus - Baía Pelotas velas- Ilhéus-Bahi -Aracajú-Penedo- -- V. Béla-Caraguatatuba-Ubatuba-

-Aracajú - Penedo -Recife Porto Alegre Recife Angra dos Reis-Rio de Janeiro
---------------------------------------------- ----_-------------------------�--------------------

R�>ct:bemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos noss,os navios «l-\nibal Benevo�o�, «(te. Capela», «Cte. Alcidio) e «Aspte. Nascimento•.
Endereço: - Rua João Pinto n. 9 andar terreo-Telefone, lOO7-DepQsito Rita Maria-Telefone, 1338 Agente

H. C. DA COSTA'
,_..II

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•���V�Vb.��� �Z4!�����Vh,..ii
� r
I C I '� . �� �

r·

I\lIatri2:: FL.ORIANOPOL.IS
Fl'lllaes em.· Blurnenau - Joinville - Saa Francisco Lagu,.na - _a!;e�

Mostruario perrnaneDte em Cruz·eira do Sul

Seoção de Secção de Secçlio de
FAZENDAS: •

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanícas
Tapetes e tríltíos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarlos em geral para a lavoura: � ados, I

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas I ocomoveís, Motores de esplosão, IVlotv:res
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar-falhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísazes:' Lo' I

. \1c:olchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(:Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, �\.:ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanlco
Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.aterial electrico em geral �
Empreza Nacional de I"ave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �

� Fabrica de Pontas "Rite rv1aria' _,. Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �IST..AV��VâVg..6.������_ti���VAYÂ.V..ô...V�'q;

!3 A I i c;� I A
Rua 15 de Novembro; n. 70

BLUMENAU�
AoTOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO.
NES-'l'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

,. . �...:��
(1 íngímento a Indanthren - COr.. firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.
Confecção de camisas, calças, etc.

Linhas para bordar.
Partos - Molestias de

Senhoras e Roupões de banho
Molestias de crianças (Melhores que os estranjeíros]

• Diretor da Maternidade� FUNDIÇÃO: - �;INOS DE BRONZE. maquinas de I" Medico do Hospital forragem, fabric�ção de maquinas
• em �eral, (agncolas e dins) I• (Curso de especialização em +rnoínhos de fubá, arados, businas
'li moIestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

I,· Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
� até ás 8 112 da manhã
e e á !ar�e- Consultoria: REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIANOPOLIS
• ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo M arar)hão

:=.-----•••••••••• -----�-- __�iiiiiiiiRiiiiiiiU..AIiiiiiiJiiiilOiiiiiiiÃOiiiiliiiiiiiiiPIiiiiINIiiiiT�Oiiiiiii-�A�ND�f\�R�Ni._�5�T�E�I�E��R�OiiiiiiiiiiJf

-----------------41-------------

I Atentae bem I
•

• •
• •
:! Agencia Moderna dê Pu- •

r blicações, com séde em São Paulo:
e

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

,
F--orrn ídave iS lortllol proprlol, tr.. Vllel

por I.mana, todal ai ..gun
dai, 1"9al I . Ilxtal ..lelral,

Extração 10m global di erlltai,

A • l 1áÀ. I . t"ld "lU...
_ honutldadl, pOil, OI .or

IIII� �Io prlllenelldol pelo povo,

i
•

-----�-------_,

:ri'

O���••W.,. -- '-'-��.:":':';'_J-.Jl�':'&';';�"•••�.
�•••G•••••----D 0.0_008.
O O

! Companhia "Aliança da Bahia"!
• G
I� FUNDADA EM 1870 •
� fi
,� Seguros Terrestres e Marítimos .,
e •
G Incontest.avelmente a PRIMEIRA do Brasil G
O •
."'� CAPiTAL RALlZADO 9.000:000$000
"""ii RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM(DAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935" 4.280:552$970 •

Ap,entesr Sub-A.gentel e Regur.Qdores de Avtrlaslem Itodol OI Estados I
':0 Brasil, no Uruguai ., nas prlncipllil pr,9ça. e.trangeirol',

Agentes em Ftorlanopolts :

Campos Lobo &. Cla,
Rua Consel helro MafraJJ 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIA"'{.A

Escritórios em laguna e Jtajahí
Sub-Ager'"'\tes em B'umenau e· Lages

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

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26 Via, Urinarias- H;morroide
TELEF. 1.131 Consulta,:

das 13ás 16hoJ as

Deseja concertar o Pela manha:
seu rádio? Procure o c n hora mareaca
SI. Bouzon, á rua Padre Colsut.-R. joAo 1 Pinto, 13

Míguelínho, que será plena- , l_eI_ef_on_�._5_95__
Rua Trajano, 2 Hsob.) mente satisfeíto.

Fone 1325-Aterade cha-

\
ir�����������������!!II!!·e!!!.�..

mados para o interior, L O .J A S
r--

I

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogada á rua

Vísconce de Ouro Preto

indica:

I .-\I Dr. Ricardo
Gottsmann
Ex-chefe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.vressoI
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialll�a em:' cirurgia

geral
, ..

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

operações de plastica

n, 'lo. - Phor.e- 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. _j
I Dr. Pedra de Moura ferro I
I

•

:
• Advogado

DrArtur Pereira

e Oliveira
Cllnlca médloa de crian

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES NCLIlCAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua [oão
Pinto n: 13

FONE-1595

Rt!siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Rua Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
I �D. Renato= I==Babosa==

ADVOGADO

Dr Aderbal
da Siva

R.

D r . Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL

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

Lones 1631 • 1290

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZ.El A-Flooon.QPoUs-1937

Indo a JOINVILLE

d:�Ss:e�o Hotel Central
';�G���:��fD��@�GO eo••

11' A Compçnhi� Editora Nacional =
'� LANÇARA' NUM VOLUME DA •

�� Serie Brasiliana O
� .
(� Sani� Catarina o
:.�.'.',� A
1.1..'iJ liDlI!dWi_"!"· -

_ o_o _. _ �

• •
��

A Conquista - A Cotonlsação •
,� A Evolução •
�$ TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA �
,�j U li � O ld R C b I·"'�

m no e
, 5V t'S:' O • a ra 1$

� e">; PO _ ESTES DI/\S Em todas as Livrarias ��� �
a••�••••••••O••••I••••••

COSINf,{A DE Ia. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Vlsoonda da Taunay n. 185 FONE. 684

.

-------,--

Familiares
\/i.��porr.'3 Imperi;'_3Ií

!� O MAIO'i{ E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
� Fr\a lUt:':tLS, ,S,Uf'LHk)F< AOS DAS GRANDES
li Cf\HTAIS

�:r
l}�:\

� � ERATRIZ a Imperatriz das Aguas �
�:. DEPosnTO FPOLIS. --- FONE N .. 8350 �
�;'. '.

-

.��kf, GUAR E �
R o: r�')roxir"'lno lançamento do carbura�1t::?� nacional �
��:-' ALCOOL-IVIOTOR �
� FETT .�

G;e..�a����l�SS�vÀs� - ...==... �;&��VA�

, .

_.

c Ui
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende se no Caté Natal, Tabacaria Baíanajkes

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

J. �. &

Os melhores preços
Ao acance de todos

INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de Souza L uclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

----------------------_...:.-_-----------------....._--------_;___ -----"-'"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento (las moles-

tias da Boca.
CONSUL TOR/O:

Cj{lla Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

CAPE' BOM 50' NO

.JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio PSlchoal

Advogados
Desembslgador
Sa.!vlo Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

FPOLlS.

1__Rua Trajano n. 2�

---------;�',.,.� ..,�-------------------------------------

5

POMADA

MINANCORA

E' A POMADA IDEAL!

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

NUNCA EXISTIU IGUAL 1 ! 1

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

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

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

50' LATINHA, uma FE!�IDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes! ! !

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «PÚMADt\
--------

MINANCORA» nunca existiu a não ser em suas latinhas ori

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações!
Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR!!!

i
;

II� um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" •

JOiOVi�11
-A-LUGA·SE O �nda;-;;-Bebidas Nacionais-;-;z;;;;:.1

reo da rua 1 rajano n. geras só NO
15 com compartimento para CAnr .JAVA
escritório, Tratar no Banco Praça 15 de Novembro

Agricola. Antonio PaschoaZ

Loteria do Estado Salltade
Catarina

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPAl A do Estado

Leis 772 de 1908 - II i5 de 1916 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
Meses de ABRIL e

de 1937
roliAIO

Ordem Extração Premio maior I Valor com imposto I Oecimos

VENDE-SE urna padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bôa

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se á Gerencia deste
i jornal.

��������� ��������
� � �

�A __-=-��NO_ .. ,, �
A Administração da LOTERIA DO EST ADO DE SANTA CA:rARINA, conti�úa na sua tra- � ,1�;2{;�;';

--

r\�
diçAo de conservar oS seus planos, jogando com poucos milhares e maIor numero de bilhetes sorteados.

� 5 OE Fi !�!ABR I I ��
I�

-...... �

p

Ls:g: �::;:!��;:;�;,ã:�;;:;;�J;:i;;::;;� I � =: ��;;di;O�i�runoo ípvr�ndc��i�, �
mtos passarão, 05 premias àestinaaos aos ��1 r.::.��õnls ultimas algarismos 00 numero lrncõlu- �] �j
tomente supvrtcr. � ��Do premio maior se aeàuzirá 5 '1. para �!4.r ��4poqornen!o aos numeras, cnterlnr e rôsterior.

I
',;,

05 premios pr-cecrcvern b meaes 00 Ianta õo � xtrcçõo, IA Aiministroção não at.znae reclama-
ção alguma por pzr-ôc. aéluJtp.ra�ãG ôz bi- I
thetes ou qualquer outro i:lI:iàrmh'! a!egaào. II05 bilhetes lnutíüz cõos com a palavra
(?A60 não tê,n u.ilor 019u:o, pcrquor.\o o

.. 2 U. A. àos reter+õo carimbo pertence á côrntnt-strcçõo. I3 primeiros
pr-emlo.s a 30$ 13:500ctJ; EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS IIpremlos no total OIZ 126:000$ Não serão pagos bilhetes defeituosos

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

15 de Abril
22» »

29» »

6 » Maio
13» »

20}) »

27» »

1
2
3
4
5
6
7

1$300
1$300
1$300
1$30G
1$300
1$300
1$300

13$000
13$000
13$000
13$000
13$000
13$000
13$000

50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000

• _Jogam bilhetesapenas 15.000

Os pedidos acompanhados das respectivas ír'-'[Jortancias c ma:" 1 $000 para o porte serão

atendidos com toda brevidade,
BILHETE EM CUSTODlA

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes para o interior,

pódem ser tambem. a.tendIdos �or meio. d,e �ettificados nominais corr�sponde�tes aos bilhetes �ed�dos.e
com os mesmos direitos dos bilhetes OrIgmals, que hcam em custodia na sede da LOTERIA, a diSpOSI-
ção dos que os pedirem.

prcmlo 112

2 prernlos v 1:000$

500$5

20 200$

100$40

120

1.250

450

1.890

ANGELO

5[,$

3(.;$

2:000$

2:500$

4:000$

4:000$

6;Qoo$

37:500$

----'=:l-----

PORTA Cia.LA
Praça 15 de Novembro Edificio La Porta

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n.50

lEstado de Santa Catarina ... Florianopolis
Precisam-se de Agentes ativos

PL/�NO QUATRIENAL� A candidatura
ALEMAO Aranha queimadaI VENDE-SE

uma casa no dis-

I trito «Jflào Pessôa», Estrei-
{o, á rua do Nestor no. 42,

com 2 quartos, salas de visita e

de jantar e cozinha.
Otimas instalações. No aprasil

vel recanto da Ponta do Lea

, Preço especial. Tratar com Jooã
� , Alves, no 'Canto do Estreito.

BERLIM, 25 (A. B.) - RIO. 25 (BANO) -Apesar
Ante os chefes do Departamento do silencio do sr. Benedito
de Alirílantação o Reich reuni- Valadares e da ausencia de
c'o: a.atem á noit� m «Cua da governadores nesta capital,
Prussla», o presidente do Con- sabe-se que o sr. Getulio
selho, general Goering, pronun- Vargas concentra diarlarnen
ciou em sua qualidade de encar- te suas forças para o lança
regado da realização do Plano mento oficial ela candidatura

Quatr�enal, um ,grande disc.urs.o de sua simpatia ao proximo
anunciando medidas fundamentais pleito de Janeiro, para a es�

VE 1'1DE--SE destinadas a aumentar a produ- colha de 'seu sucessor.

no logar denominado vila ção agraria alemã. Até 1940 o Afirma-se que o nome que
Afonso Micholé.três casas I Reich desenbolsará -mualmente receberá o apoio do governo

com terrenos. Os interessa- 200 a 300 milhões de marcos, central será proclamado no

dos devem entender-se com para. f.omentar ? cultivo da terr�, mês de Agosto, quando to
Francisco Pedro dos Santos

I
permitindo fortificar outros JOIS das as forças poli'Icas estí-

I i :;'::.!';;��I! ru�.;..Sasa t,;.:_L_ milhões de hetares no solo ale- verem coordenadas para a

I mão. Os preços dos adubos qui- campanha presidencial..

Banco de Crédito I micos ficarão reduzidos em 30, O sr. Macedo Soares está

Popu lar e Agri.. I
com fO'Çl retroactiva a partir de no momento Iocalisado pelo

cola de Santa principies deste ano. A diferença Chefe da Nação, apesar de
entre o antigo e o novo preço CErto retraimento de varies

Catarina selá abonada aos agricultores governadores estaduais, co
mediante o fornecimento gratuito mo os srs. [uraci Magalhães
d", correspondente qualidade quan- e Protogenes Guimarães.
tidade de adubos de nitrogeneo. O sr. Osvaldo Aranha pa-

I
Tambern os preços dos adubos rece estar decididamente
de potassa ficariam reduzidos em «queimado», mau grado ain-
25°10 a partir de 17 de Maio. da tente juntar elementos do
Segundo declarou o sr, Goering, Rio G. do Sul e S. Paulo em
as reduções poderão ser menti: torno de sua c .ndidatura,
das urna vez realizado o plano para expo-la novamente e

quatrienal e se aumentar corres- de modo mais seguro ao sr.

pondentemente a venda de adulas. Getulio Vargas,
EM CASA DE FA!'v1ILlA E f'-lS ! N ;0"" ,o SE

alugam-se quartos com ou Mathematica Elementar Arith
sem pensão 'p'a colegiais 'e

I
rnética, Algebra, Geometria, Tri-

moços solteiros. gonornetria etc

Informações neste diario. Tratar �o Curso de Madure-

I����������������������
za das 18 1t2horas ás 19 1[2.
132.

Dr. P�l.'iro d3 Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Ru� Tr�j3nc n, 116
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPClSITOS

I?fi6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
ClC. Avisol'revíoô-j. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

Jockey Club Florianopolis ENXERTOS

o mais elagante centro de diversões íamí-
De varias qualidades de laran

jeiras, limoeiros e grande quem
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARLOS NILSON •

liares.
LUJIO, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas,

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

� �
� �
� Sebastião Adriano, residente em 'n. E/v e Iracy Santos, residentes em 1 �
�� jucas, contemplado com o premio ma-, João Pessõa, contemplados com o pre- ��
�� __io_r.!:�.��.�I.o.�r_d�",R�s:_,��_17_5.��9._,< .. -r,.,_���<�!��_n_o_�a_lo_r_d_e_R_s_._5_:_17_5_$_0_O_0 2�
[� PREMIO MAIOR:- mercadorias no valor de Rs. 5:175$@00 ���� �

� Não vos esqueçaes de que a «CREDITO MUTUO PREDIAL» é a UNICA �
(.I� sociedade que dá assistencia médica, que publica os retratos e recibos de �'?;I�� seus premiados e que entrega pontualmente os seus prem!os ! fM

� Habilitai-voe! Inscrevei",'ji1@5! �
t:S����=====-----&i'�������
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FLORIANOPOLIS, 29 de Mar�o de 1937==
,--

O S O ...
,

C A P I T A L.
R o

(Confecção de Luxo)
SR. WASHINGTON

LUI'S

s. SALVADOR, 28 - o
deputado estadual, sr. Antonio

Festeja hoje o seu amversano 8aldíno, que chegou a esta capi
natalicio a exma. sra, d. Dor 0- tal a bordo do ltanagé, proce
téa Carvaiho Couto, esposa do dente do Rio, ouvido pelos Dia
s'. Decio Couto. diligente fun- rios Associados, teve oportuni
cionario da importante firma An- dade de comentar o momento po
gelo M. La Porta & Cia. Ltda. lítico nacio ial e de fazer referen-

A f id d h'
.

t I
rias ao que pôde observar na ca-

e emen e e oJe regis a .

I d R bl"
a data aniversaria da exrna. sra. PltdD aI epu ICA.

h dd J d· S' f ec arou o recem-c ega o:
. u_lte_ nnone, pro essora.

"N R' bi é dr\>if<",1:'·i(',',J:,·; - o la, o am lente
_

e

ffl!zÊnf ANOS HOJE conjecturas e boátos. Não se sa-

o sr. Henrique Boiteux 50' bendo ao certo. o que se póde
considerar verdade ou mentira".brinho; A proposito da sucessão presi-
dencial. disse o deputado Baía..
no:

-«E' o verdadeiro pomo de
discordia. As forças ql1e apoiam
o Catete encontram-se desarticu
ladas e são incapazes de se con

gregar em torno de um nome.

Não sucede isso com o nome TR.IGUILHO para aves
do sr. Armando de Sales Olivei- C'ARELINHO j I't' Na corrida automobilistica rea-Silva e de sua exma. esposa d, I' para o ga o eI eIra

RIO, 28 __ O vespert.·no OF REL
. .

d lizada no dia 21 do correnteRut� Hoepckc da Sih;a, com o
ra. A O para os porcos e ammaIs e tração.

Gl bnascimento de linda menina. E' preciso que se diga aqui do Rio á Petropolis, os afama- O O publica o seguinte telegra-
-

j que não falo em nome da opo
- Exija. sempre, estes produtos, porém, fabricados pelo dos pneus Pirelli, comprovaram ma que recebeu de Porto P le-

Visitas d'e iP1speção sição da Baía: é uma si.nples im- M O I N H O J O I N V I L L E mais uma vez a sua admiravel gce:

do Mi n istro da pressão pes�oal, mesmo porque. excelencia. "Tem sido muito comentada

Guerra se tivesse que fabr como oposi-
Filial de Flor:anopolis: Cáis Frederico Rola - Caixa Postal, 113 Assim é que na Corrida aqui a declaração do sr. João Ne-

cionista. teria antes que ouvir os

B S
· Subida da Montanha os con- ves, de que o candidato a' suce-

RIO, 28 - Pl0seguindo m�us correligionari05. runo pogan IcZ sagrad\,s volantes Ma'loel Teffé ssão presidencial seria uma eston-
em suas visitas de inspeção, MIlS, como ía dizendo. a de- e Benedito Lopes. que congois' teante sucorela.

O ministro da Guerra esteve qarticulação verificada com as taram brilhantemente os f)f�meiros ES5a declaração, de ac8rdo
outem pela rr.anhã no De- forças do governo não se nota M· d 7 d. lugares usar;tm nos séus Alphas com os bôatvs circulantes nos meios
posit0 Central do Material de nas forças políticas que apoiam o Issa O • la Romeos 05 acreditados pnem politicas da oposição, é completa-
fransmissões, na Praía do nome do ex-governador paulista. Pirelli Stella Bianca. dd com a informação de que esse

Cajú. O general Eurico Du- Creio mesmo que, após a Se- Terá logar amanhá. ás 7 horas e meia, na Catedral Metro- O volante Teffé, detentor do candidato seria o sr. Raul Pila,
tra percorreu dcmoractalT:en- mana Santa. será lançada oficial- politana, a missa do 7' dia em sufragio do saudoso comerciante sr. lo. lugar conquistou o record que teria o seu nome lançado por
te todas as depelldencias da mente a sua can3idatura que, no Bruno Spoganicz, membro destacado do Diretorio do Par�ido Libe- brasileiro de - velocidade fazendo Minas Gerais, sob os auspicios do
repartição observando então terreno regional. passou para as ral. o percurso em 21 '38", com a sr. Benedito Valadares.
como é arrecadado e depo- simpatias nacionais. ,A missa serà mandada reznr pela viuva, que, por nosso in- média de 119,939, o segun- O bôato esta' tomando mcre-

sítado O material especiali. E' um, .nome q1le pesa na ba-; t�r,?edio convi�a todos �s parent�s e pesi8as de �uas relações a as- do colocado. feito a corrida em mento e causando grande sensa-

zado naquele serviço. lança politica, e tal não sucede! 51stlrem a esse ato de piedade cnstã. 21 minutos e 46". ção.»
IltjrM &**�� -2M '.*FWN -11'.'*__1_* -.,-=, -----Ia
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Sra. Ftorisbelo Silva

A data de hoje assinala o

aniversario natalício da exrna.

sra. d. Gilbertina Linhares SIlva,
esposa do nosso estimado conter

râneo sr, Florisbelo Silva, pro:'
prietario da aconceituada Alfaia
taria nesta capital.

Dr. Rupp Junior
Aniversariou-se sàbado último

o nosso ilustre conterrâneo sr. dr.
Rupp Jor., deputado federal, elei
tQ pela oposição catarinense.

Politico prestigioso e acatado
o dr. Rupp Jor.. pela Íhaneza
no tratar tornou-se estimado pe
los seus conterrâneos.
A Gazeta felicita-o, efusiva"

mente.

Dr. Armando Simone Pereira

Decorreu sabado último o ani
versario natalício do nosso talen
toso colega de imprensa e pro
véto advogado dr. Armando Si
mone Pereira. uma das figuras
mais brilhantes da mocidade bar
riga-verde.
AGazeta abraça-o. afetuosa-

mente.

o sr. Hugo dus Santos Lcssa,
funcionario postal;

o sr. João G. Camargo;
o jovem 8ertoldo Coelho.

f5ENTE NOVA

Está em festas o lar do nos

so ilustre conterrâneo deputado
liberal dr. Aderbal Ramos da

u T FI

A Gazela
Desportiva

Redator:Acloll de V.sconcelos

Declaração
importante

da sr. Barreto Pinta

A J, A A N 0_

S. PAULO. 26 - (�and)
Como se sabe, a Organização
Alemã telefonou á Max Sch-

RIO, 28 - O "DiaJio da positrva, contra qualquer candida- melling, ex-campeão mundial de

Noite" publica a seguinte nota: tura oficial, como tivemos oca-
box, da categoria de pesa-pesa-

I "bl d d I h d dos, que se encotra em Nova"O Correio Pau istano pu i- sião e ivu gar a tempo, sen o

cou uma nota, dizendo-se inlor- certo tarnbcm ter manifestado u
York, dizendo-lhe que oferecesse

mado de que o sr. Washingtotl sua estranheza ao criterio que o
350 mil dollares ao campeão

Luís não se manifestou a quem velho partido resolveu seguir, de [ames Bradock, para a disputa
em Berlim, no verão deste ano.

quer que seja, sobre a sucessão

I colaboração
decidida com o Ca-

I d R bl I 1 do titulo de campeão do mundo,pr,esidenc!a a epu i.ca, nem tete n� so ução ao problema suo

país a oferta anterior era de 250
soore a situação da politica bra- cessono.

mil dollares.sileira. SoI:citado pelos <Drerios As-
A � d d d Em resposta a essa preterição,desmenti o ao que se tem sacia os» a ar uma entrevista o "$

publicado ultimamente carece de respeito de tais fatos. que não
o atual campeão declarou que

d d não desejava se bater naquelafun arnento, pois são varias e constitue segre o para ninguém,
I

.

d cidade e que enfrentaria joecon recidos os pronunciamentos respondeu o ex-presi ente. por
do ex-presidente, sobre a situa-telegrama, dizendo que, em vir- Louis em Chicago a 23 de junho
ção politica brasileira, em cartas tude de se achar o país em esta- proximo.

I d d I Entretanto, a «Medison Squareaos amigos e cone igionarios, o e guerra, as suas dec ara-

I I Garden», requereu um pedidoprincipa mente 110 que se re acio- ções não teriam certamente o ne-
.

d d P R P de comparecimento do campãona com as atitu es o .!. . cessarro curso.

O sr. Washington Luis já se Foi essa a razão apresentada James Bradock, atualmente em

ferias em Miami.manifestou, e d,! maneira clara e pelo ex-presidente. Não se sabe a causa desse
pedido, porém, afirma-se que a

instituição americana esforça-se
no sentido de i 'npedir o encon

tro do campeão com I) pugilista
=colored>. E' que o contrato lir
mado com Bradock obriga-o a

pelejar com Schmelling. em Nova
York, no dia 3 de junho, mas

o campeão mundial recusa-se a

faze-lo.

e � sucessão presid'encial
RIO, 28--0 sr, Barreto Pinto assegurou que será

votada a sua emenda prorogando o mandato presidencial.
Acrescentou que os deputados que hoje. cá íõra,

dizem que não, lá dentro do recinto, dirão qde sim.

"Crepusculo
rnelancolico"

[.)eclaraçoes do professor
Aloisio de Carvalho Filho

S. SALVADOR, 28 - A cionalista, da exposição de meti
propósito da intervenção federal vos que o precedeu e da lei or

no Distrito. o que muitos comen- ganica do Distrito federal, revela,
tarios tem suscitado dos meios po· de logo, o golpe violento e arbi
liticos do Estados, os Diarios trario que a medida representa.
Associados procuraram ouvir a

Iopinião de professor du Direito -------------

e constituinte de 1934. sr, Alei
SIO de Carvalho Filho.
A sua primeira relerencia foi á

sessão da Câmara Federal, na

qual se estabeleceu a autonomia
do Distrito Federal. E' com intima satisfação que� proposito, disse o entrevis- A GAZETA noticía a elevaçãotado que. na sua opinião. foi uma a conego do ilustre cura da nossa

grande conquista dó regime repu- Catedral, reverendo Harry Bauer.
blicano o fáto de dar autonomia Sacerdote dotado das mais
administrativa e politica á capital apreciaveis virtudes cristãs,de uma
do pais. atividade e de uma dedicação sem

-«Depois -proseguiuo júris- par e sem igual no desempenho
ta -assistimos ao crepúsculo me- do seu piedoso mister .orador sacro
lancolico, nessa

. int�rvenç�o desa- fluente, vem êle de receber o justo
razoada e arbitraria, feita para premio do modo abnegado e lidis
ate�der a interesses políticos r�- mo de corno se tem desempenha- j
laclO?ados com a sucessão presl-I do da nobilissima missão que na

dencial.>
; terra lhe foi determinada pela Pr�.

E. após uma pausa, proseguiu videncia Divina.
o sr. Aloisio de Carvaiho Fi- Natural de Brusque, filho por-
lho:. .

tanto do nosso Estado, motivo
- «1-\ leitura d') dec. mlerven- maior de jubilo é para nós, vêl-"

.
elevado às honras que acabam de
se�·lhe conferidas.

estrondosa . Fe!icitalOo-lo. pois, ,com muita
sIncendade e mUito afeto.

vitoria 1 _

dos afamados pneus
Pirelli Ta rnbe." o sr.

Raul Pila

Canego
Harry Bauerforças do Catetes

estão d�sarticuladas
com o CaMe. cujas forças, de
sarticuladas de todo, não póde
lançar um candidato».

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

Mais uma

Gratifica • se

bem
Tendo sido perdida uma pasta

de couro, de côr marron, conten

do papeis de valor, solicita o seu

dono que a entregue nesta reda
ção, que será bem gratificada.

PREPARA-SE
O PARTIDO CONS
TITUCIONALISTA

Santos. 28-Aproximando-se
a campanha da sucessão pre!i� TELEGRAMAdencial da Republica, o diretoria
do P.C., de Santos. reunido, re- DE SOUDARIEDADE
solveu instalar postos de alista- RIO, 28-0 ministro do
menta em todos os distrit0s do Trabalho e interino da Justiça.
municipio e bem assim que a sé- sr. AgllmenoD Magalhães. rece

de do partido, nesta cidade, pas- heu telegrama de solidariedade
se a fUGcionar dia e noite. afim assinado por quasi 4.000 sindi
de atender aos correligionarios.1 cali�ta5 gaúchos.

Exijam o sabão

"Virgem Especi�lidade"
de Wetzel & Cia••• JoAnvill.

t&9 BM .

o ideal para coslnhCl,
�a,_ ..
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(MARCA REGISTRADA,
lavanderia e lavadeíra

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




