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chegasse á presidencia, destruir'la, em pou..;'
tempo, os dois chefes rivais, e tôrnbern o

Rar-rlos, por suas reiações intijrnas
o sr. Adolfo Konder.

se
co

Nêreusr.
com

PIO. l l=-Neste momento, póde-se definir a desunião lidade do dispositivo constitucional do Estado, que per-I,nlÍcba do seguinte modo: uns estão contra o sr. Getulio míte I) secretario do Interior substituir o governador esta

V�rg({s. Out:ús contra o sr. Flores d_a Cun�a. E no meio, I dual e�J sua ausencia.
'. . ..' .

RiO
..
10 - Os .i�tegr�listas r�.unirarn-se. aqui, sob a

procurando tirar vantagem da �onfu�ao. �st3. o sr
.. Ç)sval- I. �":egura-se .que os dissident '5

..

tencionam ,obter a ln- presidcncia do s�. Plinio Salgado, anrn de OUVIrem a pala
;�o Aranha, que, se chegasse a presidcncia, destruiria, em dicação do presidente da Assembléia Legislativa para a vra do chefe nacional, sobre a sucessão presidencial, defí-

�ouco tempo, os dois chefes rivaes. aos quais agora pro- referida substituição. nindo, assim, a atitude do integra'ismo em face desse pro-
(Ufa agradecer e cortejar, afim de obter-lhes as prcíe- blema.

rencias.
r .•••

E' DA COMl>ET2NCU.. DO NOSSO TRIBUNAL
.

Nessa reuniã? foram lidos os átos que criam as auto-
E nem so no RlO Grande se exercerrarn os. msttn�os ... . nd�des que C?l1st!tuem a Junta Governativa da campanha

d,,� des�ruill'ão do sr. Aranha. Outros Estados s_enam atin- j RIO_. .11 (Ban�)-O Tnbunal Su�erJor de Jus.ttça Elel- eleitoral do .sl�ma.
gidos. Conta-se, por exem�lo, .

que o sr. Bened!t? Valada- torai decldl� unantmernente que o. Tribunal Regionaí de
.

O s�. Phn!� Salgado _fez um di�curso do qual analizou
res pocurando fundamentar Junto ao sr. Getulio Vargas Santa Catarina deve tornar conhecimento do mandato de a situação politica do pais, e depois de fazer 11m estudo
o �éh) 411e opôs á candidatura do embaixador em Was- segurança impetrado pela Ação Integralista Brasileira, para da situação em que se encontra o integralisrno, disse que
hington, havia ,dito ao presidente:

.. II �romo?�r livremente reuniões e comi cios de propaganda dete:m�nára .

tosse feito em todos os nuclos do país, um
-A escol na do Osvaldo para a presidencia da Re- ao crcco. plebiscito, afim de que brevemente os camisas verdes es-

publica seria (J meu ,suicidio politico. Ele entregaria Minas I . �omo se sabt,. o referido 1 ribunal Regional havia co_J�essem um .nome e que seria lançado como candidato
30 Virgilinho de Melo l+anco. decidido que a matéria escapava á sua cornpetcncia, por oficial do partido.

Outro guvernad:-'r que não alimenta nenhuma ilusão I não ser de naturesa eleitoral. O dia do plebiscito air.da não foi marcado.
sobre o destino que I) espera, se o sr. Aranha ascender á I

.---

presidencia, é o sr. :1\Jereü Ramos, de Santa Catélri�a, d�
das ás intimas relaçoes entre aquele procer revolucionario
e os srs. Edmundo da Luz Pinto e Adolfo Konder.

No Estado do Rio, assistiriarnos á resurreição do sr.

Arí Parreiras; no Pará, a do sr. Magalhães Barata; no

Ceará. a do sr.juarez Tavora; na Paraib� a do sr. José �-������=���������.�-�����.������=�-�-��-��=��������������������
Americo. Seria, de um modo geral, um novo surto de es- A VOZ 0(.;:) �':�OVO Sem quaisquer
pirito outubrista, que o sr. Getulio Vargas .habilrnente se

pultou e de que tantas saudades manifesta constantemen
te o sr. Góes Monteiro. O sr. João Alberto obteria natural
mente concessão para espalhar pelo Rio de janeiro mais Ar�O

alguns daqueles mostrengos arquitetonicos que o carioca

já batizou de «monumento ao soldado conhecido». . .

REUNIR.L\M-SE OS IN fEGRALlSTAS

ligações
Proprietario e Diretor Besponsavel

mi

.JA�RO CALLADO
Florianópolis, Segunda-feirei, 12 de Abril de 1937 I NUMr:::�O 749

Canoentra an IAssassi�i;a
çãu do al�Jl�'t:i'tlãD

Nacional Catotlca Ly�11Bangkok, ll---Em discurso r�IO, II-Os catolicos bra-
., ". I 'I' d MACAJ-IE I 0- l�ealizou��epronuncrauo, ontem, o coron- SI erros vão assistir entre de bre-. '. '

Luang Pubul, ministro da Def-;-I VéS dias a um movimento civi-
c julgamento de Húnll'o Quinti-

d iti 'b'l' d d d I'
.

d 00 dos Santos autor d) barbarosa, 3 mi lU a pOSSl 1 I a e e I co-re IglOso sem prece entes no . .

,_l

. tornal 1'·" .'

d d I assassuno do alernào Francl'scose_lem orna o�, pe os Japoneses, p1'.IS, visan o congregar to as as
,Hon Kong, Siogapura e. mesmo, forças vivas da nossa espirituali-

von Ly -�.
'"

o Sião, desde gue est�l� ut�a dade, numa demonstração vee- � delito,. apezar. d::! ventlc:do
guerra na Europa. O ministro IH- mente de fé em Deus. e� 1933, alnda .bc,da "m cores

sistiu na neces8iJade d.o rearma- O tra.balho intenso e produti-
vivas .no CO?h:C mento publico.

mento, por parte do SiãO, e, fez vo que vêm realizando. no cam- Hon�rIo Qumtmo dos. Santos,
notar que as nações do mundo po religioso. as Congregações deP?13 de bem premeditar. con�

pertencem a dois partidos: dg vlari?"nas do Brasil, ��rupa,:las z�llzmd? para lugar ermo sua �I
um lado, o Japão, a Alemanha já nas Federações do Rio, São t�ma, ai a. prostrou com c:rteuo
e a hal.ia, e, do outro, a França, Paulo, Minas, A lagôas, Pemam- mo d: ���;ngarda. 1.Nãr� fo� so ?
a Russla e a Inglaterra. buco, Saata Catarina e outras assassJn'u, a bruta,ldaC1e fOI tou.-

«T eme!ldo a tomada de Sio- vai ter o seu corOlmento no� to além. Qumtino após vitimar

gapura, disse o mir.istro, o go-I próxim0s dias, I, 2 e 3 de I von der .Ly.en. prcfanoll o cada
vemo britanico vem ali realisan-! maio vindouro, quando srrá ren-

ver e o. l\iClOerOU �om o intuit o
do custo�os trabalhos de defesa». liza(h n�sta capital a grande de. despIstar a ,mtlça. Só 11m

Concentração Nacional. a?lmal, de uma bí:.sta
.

humana,
E· l' b fera ou anormal tal nratlcasse mOVlmf!nto se rea lza so

• !:'..

os auspicias e a orie1tação de
A pop�lação ainda hoj� {�me-

,sua emmencia ü cardeal-arcebispo
mora o fat� .

e não p"nsou slquer
--------- d. S<!bastIão Leme e piomde

em

:ena mlnJma p�rd o. �onrtJoBras � � em r-::vestihe de grande brilho, de-
- avendo, todaVia, Oplluão de

M j •�O
vendo nele tomar parte milhares que mereça o mesmo segregação

ta de congregados marianos vindos da sociedade e recolhimento a·

dos vários Estados. um manicomio.
O assassiuio foi condenado a

3U�anos de prisão cclulai.

Sião
ameaçado

O�de está
NO EDIFICIO VICTOR

!I o rr� a c e ri,a I?

RIO, 11-0 general Flôres da Cunha foi procurado
. .

hoje por varias proccres politicos no seu apartamento, na i RIO, 9-Flcou no esqueci-

Tua Ríachuelo. Ali estiveram, pela manhã, os SI'S. João I mente a prc.metida reforma do

'Carlos Machado, José Américo, Adolfo Konder e os depu-I serviço d� protocolo do Tesouro.

tados Thompson Flores, Dario Crespo, Adalberto Corrêa.! A "maraviihall inglêsa continúa

Vitor Russomano, Raul Machado e Gastão VidigaJ. de pé. Mas o interessante é que

A todos O governador gaúcho atendeu rapidamente, para essa prometida relorma fo-

.excepção feita ao sr, José Americo, e deputados João Car- ram gastos. ao ano passado, ...
los �.,1achadu ç Adalberto Corrêa, que se mantiveram pro- 400:000$ em material. Onde

longada conferencia C01"<1 o general. eetá esse mat!"yiaI ? Ninguem sabe.
Teriam des:stido de acabar

com o sistema di.' fichas? Este
sistema era, de fáto, uma «mara'

vilha» ?
São inieir' .gaçõ�5 que pleci

�bm ser esclarecidas, principal
mente de:)ois dhquela vultosa
despeza realizada pdo Tesouro.

o QUE QUErt O GAL. FLORES

CAFE' BOM SOo NO
..JAV�:t.

Praça 51 de No 11dnbro
Antonio Paschoal

RiO, 11-0 principal para o sr. Flôres da Cunha é

que h!:!ja sucessão e que se chegue a um nome capaz de
transformar num simbolo as nossas aspiraçõ,,::s oe ordem,
de segurança ê de paz. Eis a bandeira desfraldada e sus

tentada pelo governador do Rio Grande do Sul.
E, acabando com os segredos de polichinelo da poli

tica nacional, s. exa. não só expõe o seu pensamento, co
rno cita os nomes que t�m sido objéto de entendimento e

dá conta de todas as «demarche�}) a que se entrega. E'
uma atitude sem par. O comum dos governadores, inter
rogados sobre o assunto, pretendem fazer crêr 110 seu adia
mento e se limitam a falar de solidariedade com o atual

presidente da Republica.
Temos assim que reconhecer e saudar o sr. Flôres

da Cunha, o estadista singular que coloca, antefJ de todas
as necessidades, a de praticarmos o regime e que, isento
de regionalismos e personalismos, antes de dar a sua so°

lidariedade a homens, quer da-la ás instituições.
Pelo bem da Patria e pelo engrandecimento da Repu

blica. pois, srs. d;. putados, devemos nós, como todos os

bons brasileiros, formular votos pelo completo e rapido
exito da campanha cívica em que se empenha o eminente
Flôres da Cunha».

P�ocesso
CD�ltl'·a

Jagoa:la
FIlmem charutos

PRINCIPE DE GALLES

MOSCOU, 9 - Lp\.:ra-se O
que o processo contra o sr. Ja
god:l, ex-chefe da "GPUn e

seU5 quatorze cumplices, terá ini�
cio dentro de tres semanas. Milão, ll-A senhora Dar-

Os acumpE(',iado5 de Jagúc!a d Vargas, esposa do dr. Get",
são, em SUEI maioria, altos fun- li0 Vargas, presidente do Brasil)
cionarÍos da «GPU ..

, compreell' inauguf0u, ôntem, a tarde, Q pa
c!endo-se entre eles o carrasco vilhão brasileiro da Feira de Mi
Peterson, que foi o executor das Ião. Assistiram á cerimonia, o

sentença de '1w:te contra os re- duque de Beigamo, o sr. Dino
centes condenados no processo Alfieri, ministro da Imprensa e

«twtzkista» . da Propaganda, ° senador Puri-
Esperam-se ainda novlls de- celli, o preádente da Feira, o

lc�ilções, na fáse policial do pro- prefeito e todas as autoríd:ides
cesso, não se sabendo ainda se locais.
o julgamento s�rá publIca ou O embaixador do B,asil, sr.

secreto. Adalberto Guerra DuvaI fez a

O GA:.... FLORES FICAR!\" EM MINORIA O sr. Jaschow. sucessor do apresentação da senhora Darcí

I
sr. Jago la, resolveu enviar para Vargêis. Esta, que �stava

.

acom-

.

PORTO ,o,LEGRE, 11 (Band)-Reali��-se a�an�� O Kiew e �:hal:n.rowski, duas com.is- panhilda de suas duas filhas };ln
pleito de renovação da mesa da AssembleIa Legislativa I sões de rn��stIgação. co� a mls- dira e Alzira. do sr. Luís Espa.
do Fstado. t são de -venhcarem quais as II- rano, cortou a fita que impedia

Acn�dltd-sC que os dissidentes liberais, que se junta- gações da1uele ex·chefe com seus o acesso ao pavilhão.
rem aos frentenistas, conseguirão maio.ria. d� um voto so-l p�rtidarios e asse�soras ?a Ukra- O duque de Bergamo e as

bie os situacionistas, elegendo 03 pnnClpaIs cargos da,' ma e no Extremo Onente, S8- autoridades pre3etltes Visitaram

mesma, isto é, a presidencia e a I a. e 2a. v:ce-pi'eSi-11 b�ndo-,s� �ue em ambas as .re- mintl�ío5amente o pavilhão,. que
deneia. g:õ,�s J" tc.ranJ levadas a efeito,; cor:stltue uma eloquente smtese

A importancia cksta �·l, içi'h rc slde n.a intfnçã� dI.: I varias j"X ;fÕ�S, antes. mesmo Ja dç produção de to:b os Estados
�er pleüeaáa fJel anLe a Curt..: Supn:ma a lnCOnstituC1Qna-, ch�gada dessas comissões. I da Federação.

1,,�;jCarpDr��� ..

vão do Llcyd
Brl@Sileiru
RIO, 11 -- Com a presença

das mais altas autoridades federai�,
ministro5 e pl\rlamentares, reali
zou-se, ontem, no edifício de,
Lloyd Brasileiro, sigmficativa 50'

len;dade, cuja alta expressão p\)
litica e econoQ,ica fez ,:om que
para lá afluíssem os elementos dp.
maior representação do nosso

mundo oficial.
Foi ali assinado Delo chefe da

Na�ão f) ôutografo
.

da rewlução
legislativa que incorporou aos ser

viços publicos o Lloyd Brasilei
ro, empreza de naveg<'ção, cujas
f':lses de desmorommento por
pJUCO que não levaram á ruina t:

que no momento se vinha reer

gue FJo com a nova administra
ção que lhe fôra dada.

Vai Cornt-:)r�r
ar ...·na"lnet�tosElv\BA1XADOR ARANHA

RIO, 11-0 embaixador Osvaldo Aranha esteve em

despedidas ao ministro Marques dos Reis, em virtude de
embarcar é!r.1anhã, de avião, para os Estados Unidos, onde
vai reassumir o seu posto.

PAPJS, II ---Procedente de
Belgrado, chegou a esta capital
o sr. Irinescu ministro do A!' e
da Marinha da Rumania.

'

A vinda do hinescu á Fran
ça tem por objétivo visitar az
fabricas fi ancê,;<ls de material
a,.,reo e naval, assim como a

Maánha e Aviaç-lo d,�t.; pais.

r! I 1
'

em vutu,Je ao Qeoejc. que tem o

governo nlm:õnu de fazer gran
des encomend3s d,.) "ln" ,ial bé
lico, afim de q.e ';'lU!1 Ilação
acompanhe em pé I. e igualdade
o movimento armam�';)dS�a geral
d� Europa.

r. Ii
"

"
.!

•

.�'\
'1'

,,�!
\'''.'

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-�IQu�rinD Nicolau

da mulher AGRADECIMEN-ro

Kretzer Trabalho 'Greve na

infantil Inglaterr,.

"'-

O Salão Progresso, á Rua

Felipe Sch.nidt n. 5, dará a

V.S. esta oportunidade.
Basta adquirir, no seu bal

cão, um bilhete, quer da Lo
teria Federal ou da Loteria

IS. Catarina.
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii';':

O envelope, contendo o bi- _���������������������
lhete, leva um número que, 1\ --Icoincidindo com a centena :\\

\ '

'li � POMAoDA
do primeiro premio da nossa

ri'�
\

.;o
z;

loteria na extração do dia ,� .

, f.��v�(� M INANCO RA127 de Maio próximo, pronto:.;" -:� �:�"''''''''''
é arrumar as malas e Vil ao -

�
.,

Salão Progresso buscar uma e

II passagem para o Rio de Ja-
_"'-A<\I'/T.

I neiro, num dos vapores da
firma Hoepcke ou da Cia.Nac.
de Navegação CCb�ira.
A passagem é de ida e

volta em primeira classe.
Não deixe passar a opor-

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo), cuou com a Southampton, 9-Regressan-
tunidade de ir, pela primeira

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar I ! ! do de seu longo cruzeiro, o Aqui.
vez ou de retornar.em visita, D. Carolina PaUlares, de Joinvílle. curou, com uma I tania foi apanhado, na Ira'

a cidade maravilhosa! O Rio 50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I
vessia do Atlantico, dos Estado,

de Janeiro é bem um cornple- Unidos para a Inglaterra, por
Tem havido centenas de curas semelhantes I. I I. 'I I t t d fmenta do reino dos céus, - -J VIO en a empes a � que ez com

prometido á gente pelos pro- Adotada em muitos Hospitais. Casas de Saúde e que o grande transatlantico che

fétas... clinicas particulares. gdasse
li lnglatebrra com 18 horas

I Vá hoje mesmo adquirir o
e atrazo sô re a hora prevista.

AVISO IMPORTANTE·. - A verdadeira «POMADA E' t d d t • d'
seu bilhete e exija que seja

m VIr u e a ormenta, OI!

em envelope fechado! MINANC"R,i\» nunca existiu a não sêr e» suas latinhas »ri- passageiros ficaram feridos e mor'

-- I Parece incrivelt Uma pas-
.,

blema si b 'I' r R
.,

I
ram hoje desembarcados, á che·

-

gmars, com o em ema sim o ICO acima, r ecusem rnutacões

�������������IIII' sagern em primeira classe,de Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original. gada no navio, com destino a

COn IIar
ida e volta, ao 'Rio de [anel- hospitais locais. Um dos feridO!

S
'" � lT

r fftl REPAREM BEM AO COMPRAR I I ! é h M' I B k
eii�ti'�çO �,e e",

I
ro,completamente gratis!

a sen ora une a er, que

Depois, e uma oferta do

lbE' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joínville I
regressava de uma visita á Cali·

S 1- P f I' di fornia, e que sofreu fratura de
Para o Norte atao rogiesso, o e lZ lS-

Partidas dos aviões-fechamento das malas postais �ii��!dOr dos grandes pre- •••••••• .G==�_- um_a_pe_rn_a_.-0••••••
Zafeiras 11 50 horas 2a.-feiras 10 horas

15 de Abril, o primeiro • •
4a.-fe:ras 8,50» 4a.-feiras 20 »

sorteio da Loteria S. Catari-! C r e d I' toM u t u o P r e d -I a I •
5a.-feiras í 1,50« 5a.-feiras 10 »

na, a loteria do pobre, a lote- � , •
'6a-feíras 8,40» 5a.-feiras 20 »

ria do rico,a loteria do povo. I •

Partidas dos aViões�F���a;en���s malas postais
a nossa loteria! •

O '�Domingo 8,50 horas Domingo 2,30
-

horas SALÃO PROGRE;:;SO maior e mais acreditado clube de
2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feiras II » Rua felipe Schmidt n. 5

SO rte I-OS do B r S 1·'
-la-feíras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30» TELEFONE 757

. a .

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

Para mais 'ntonnações procurem 0S Agentes Banco de Crédito
Carlos Hoepcke S.jA. Popular e Agri-

Secção de maquinas cola de Santa
Catarina

S�3r b�nita e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREI\1S VITAMlr\JOSO

O
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a péle.

JEFFERSON, 9-A Câma- Londres, 8-A greve decl�.
A viuva, filhos e pais de Querino Nicolau Kretzer, pro- ra dos Representantes do Estado rada ha doze dias nas fundiçõe.

fundamente consternados com o subito e doloroso golpe que lhes de Missouri rejeitou hoje á noite, de Park Head, BeardrJIore I

arrebatou seu extremoso esposo, pai e filho, Querino Kretzer, a- pela quarta vez desde 1925, a Glasgúw, estendeu-se a outral
gradecem penhorados aos ilustres sacerdotes que encomendaram o emenda constitucional sôbre o empresas do Clyde e ab:�a atu.

corpo. a todas as pess()a:; que os acompanharam na grande doe. trabalho infantil em usinas e [a- almente nove mil operarios.
confortando-os com as expressões de seu pelar à, que enviaram bricas. Hoje á noite haverá u.na reu.

flores, bem corno ás que acompanharam o corpo do morto querido A votação foi de 74 vote s nião dos representantes dos lHe.
á última morada. I contra 5 I . vistas e os do Sindicato dos M ..

I camcos.

.

ENSiNA -

SE'IMathematica Elementar, Arith
mética, Álgebra, Geometria, Tri-

'

gonometria, etc.
Tratar no Curso de Madure"

za das 18 112 }loras ás 19 1[2.
! 32. Caixa Postal. 110-Jüinville,-End_ leI, Silos.

.

LL1GA-SE d t _

Filial de florianopolis: Cáes Fred-rico Rol,,--C�lxa Postal,

A O an ar er ---- -------

reo da rua Trajano Il.
,.

-

15 �o� compartimento para
-

Dr. Ivo d'Aquinaescritório. Tratar no Banco

Agricola.
UMA VIAGEM

gratis ao RIO
,

Berlim, 8- o sr, Fri,k, mi.
nistro do Interior, em discurse

I 13 pronuucisdo no Congresso dai
Comunas alernãrs, declarou qu�
a lei de reorganização do Reich.
de 30 de janeiro de 1934� conS"
titua uma etapa decisiva para a

unificação.
O ministro acentuou 11 nec-u;

dade para as COmU0J'I5 de equi,
���������������������"':�==-� librar o r,r'Yam�nto � concluiu:

I
--- ,.----,--

«A multlphrd"l,le 18S tard.j!
) Dr. Osvaldo Silva Saback :' que HFumbem á, .o v ui -x-
I A O V O G A O O gem .que estas últimas repilam a

tentativa de todos aqueles queCons. Mafra, 33 desejam fazer delas uma fonte CtFnne- 1.191 beneficios para certos grupos in.
teres.ados> •

-

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

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

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

Empregue, no preparo elo pão caseiro, as farinhas

Cruzeiro 50',.
Ctn

a-feira
RIII L�,

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

Suror-za 50 '1.
e o resultado lhe satísfar.í plenamente,

Adovgado
Floríanopol is

'Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERi·
DAS. tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL! 1 !

-.--

RECEBE DEPQSITOS

PABAHoa 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5·!. ala.
CIC. AvisoPrevi06·1. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

UníficQção
do Re�ch

CAFE' BOM SO' NO

.JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio Paschoal

o "Aquita
nia" atingi.

Ido par tem-
•

parais

-3 extração de seus premias é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias. consequentemente, não ficarão em casa,

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

•
•
•
• CREDITO 1�UTUO PREDIAL
· ,
•......----------..------------•••00...

Apressa i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na ,
•

• '\o � I -,.. �. ,. '

'-""'�. , -" ," ,

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estrailjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo·

dernissimas.

RUA TRAJ !\NO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Filiaes
Mertrtz:
ern:

FL.ORIANO OLaI
Blurnenau ,u ..Joinville São Francisco Laguna-

Mostruario permanente ef""rl Cruz-eira do Sul

Secção de Secç�o de

Em Laguna-Rua da Praia

Seoção de'
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveís Material em geia! para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilI1bs Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas I orornoveís, Motores de esplosão, ".1oto7rs
Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssecs: )-:C I

,\!colchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
tÀrtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
fefllhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD F .ças, '"':� .;(;3··

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechanlco &!
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER �
� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �m Empreza Nacional de Navei!iiação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' _. Fabri� de Gel,o "'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
(t)���VAV.ô.Vg4�������������a:P"àVÂV6.�:'�@

�eM�����'-----����� A Gazeta Indica:
� -1-. �

� I Advogados
� I:) AI � I �ccacio Mo-I
� � te I ra tem seu escrip-
n fE I' �"di 7 178 �_�' tório de advogacía á rua�:\ r�u r e.lpe c�lmr

-

, ns. e l� "

\ Visconde de Ouro Preto

ln. 70. - Phone- 1277.

I Caix .1 Postal, 110. _I

� E3 I L. H E T E S � /Dt. Pedro de Moura Ferro I
� Advogado

I
RUe! Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone rr J 548 I�

� Nos classicos-Envelopes fechados � I- Dr. Renato= I�j � ==Barbosa==
i������� ������;El�ii ADVOGADO

��'G••G�Ge.. • o.eG••o.s�

i Companhia "Aliança da Bahía"i IIe G o
� FUNDADA EM 1870 •

r

� .
Seguros Terrestres e Maritimos :

PRIMEIRA de..> Brasil (I
•

Catarina

��
�
f� Incontestavelmente a

!�; CAPITAL RALIZADO
11:1'; RESERVAS MAIS DE

RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS

, RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS'EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935

' ..

9.000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970 OI

Ap,cntes! Sub-Agentes e Reguladore. de Avarfi'lem �todo. OI Elladol Ir:o Br�sll, no Uruguai e n88 prlnclpaís praçal eetrangalrt,,,.

Agentes em Ftorianopolts :

Campos lobo & Cía.

Rua Trajano, 2 Msob.)
Fone 1325-Atel'ide cha

mados para o interior.

Aderbal
da Silva

R.

rvdvogado
Rua Cons. Mafra. 10 (sob.

Lo.e,
1631 "' 129�1

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrelor da Maternidade
Medico 110 Hospital

Dr. Carlos Corrêa

o
O
O
e (Curso de especialização em

• molestias de senhoras)
e Atende na Maternidade
li até ás 8 112 da manhã
fi e á tarde -- Consuttorio:
• ANITA GARIBALDI, 49

e.�GG---_,__··G----,••"•••••• -.....--.-----.

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal��19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRJI,FItO ALLJA!vÇA

.

Escritórios em Laguna e Jtalahí
S�ub ..Agentes em Blumenau e Lages

I Drr Ricardo \Gottsrnenn

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

operações de plastica

!AdVOg.a,jos

FPOLIS.

Ex·chde da clinics do Pospi
tal de Nürnberg. (P.vressoi'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em�-cirurgia

geral

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

das 15 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285 ,
RESIDENCIA- Rua Este-I
Lves

Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Desembar gador
Salvio Gonzag:l
Dr. Leoberto Leal

1__Rua Trajano n. 2�
Cirurgião

dentista
Dr. H. Gg. Stppel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL10RIO:

1T,ua Trajano n: J 7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)'
HORAS MARCADAS

Dr". Miguel
B10abaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinb. 13

1 elefone, 1595

DrArtur Pereira

e Oliveira
Clinicai médlclii d. crian

ças a adultos

LABOl1ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residsncía: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

- -

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se cem

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

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

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa ne dis
trito «J-lão Pessôa», Esnei
(0, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos. salas de visitae
de jantôr e cozinha.
utimas instalações. No aprasil.

vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreite.

ENXERTOS
De varias qua1id"dcs de laran

jeiras. Íimoeiroe c grande quan
tidade de enxertos artes de rosei
ras. tem para vender

CARL S NIL A
J

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZEl A-Flo-rianQPolls-1937

J <as�� oe Dive_sões

Familiares
'1:Jíspoí''''S Imperii;��!

o MAJOi� E, MELHOR C.ENTRO DE DIVERSÕES
FArvdUi�rt.S, SUPeRIOR AOS DAS GRANDES

ChHTAIS

Cobrança lfAa por gentis senhorinhas. Fiscalizado
... ,r-..

tpero ��"J � :.10 uo r.s a-io.

NJ.0 Li �,� f, d,-- Ir ao V ispora Imperial país, ne.le
en-onvar- is grandes vantagens, coníõrto, honetís
dade e ambiente seleto o que muito lhe agradará

� Nos altos da farmacia Popular" á Praça 15

� de Novembro

__o

.

fi r

.<*� G
� •
o' e
c� •�

�'� "��..
..;��> .""

� •
, " e�;��
��� ii-g�

11� •
�.� •�.,.
� •�,�

CHARUTOS?
Só 08 Iabricarícs por Costa Pena &Cia., Bafa.
Vende-se n? Café Natal, Tabacaria Baíana,IRes

taurante Cascatínha, Cafés Java e Bom Dia Charu
ta!ia Chie (dá fosforas), Charutaria Porteia (Café
Sao Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

- -- - -----_--- .. - -

����...r_
-- - - . ---

"

B I. PERATRIZ a Imperatriz das",�Aguas m
� DEPOQTOüOÂ- R

FONE N. 13;;.1
o

Ia. �j,.;"..i:�.Av.a" __="f5----T-����

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMAC�L
----

���------..,. -

E S TA Ilinda casa pó-
de se sua ps-Igando ape�,�s'

5$ooo .. 10$oo� ou 20$0'0:0 Ipor mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107
s. PAULO

Os melhores preços
,

Ao acance de todos
INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de Souza Lucro

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�c R
I (Confecção de Luxo)

�$__" .��_Rnw�e'REM n,T__���Mn�__�a·LM�G&gmm&�·�·ma__�__mno.�d������a.�\.I��' ���MF�DI_.������,��lf���.L � ,� •• -='��� _mn

TE
:D�.scobel�,"ia I •

I XACO !cjc r.)('��I!C�2:?d (je!

"

I
i ZLJ�"it::;r"")

l'OTOR OIl i PAfdS, 1 J -- o correspon-

I
m I dente do Matin. em Genebra, dá

I curso á versão de '1ue prn Zurici

I I
fn! descoberto um Cé�SO d�� trari o í

I MANTEM JOUEM
dr srrnas para a Espanha gover-

I

'" II nanental, qUê pa l'r.:;� <) 1l1a� s irn-
I

• , •

d' 1
, I porrante p r':!p,WQ,) eSGt: o

, O SEU MOTOR II inicio das bostIidad: s naquele pais. I

10 montante d,,� CO!l'pra, de armas

I
elevar-se-ia a 50,000.000 de
lrancêses.

---------

Efvl C�S "- DE Ft\:\1iLLô, Foi eletuada a prisão preven-

alugam-se quartos com ou tiva do advogado Rosenbaum,
emo pensão p'a colegiais e que teria servido de intermediario

smoçs solteiros. nas transações.
Informações neste diário. Em poder d·) advogado teria

s,do encontrada (j sorna àe um I
milhão de francos) que Iôra seques,
trada.

o
��

c

go último, 28 do corrente; por

igual.
Anolizando o fato dt' ter sido

transm.tida ordem tele grabca ao

sr. Delegado ele Policia da La'

E' R seguinte a oortana d» gesto que implicasse no desacato pa, para proibir essa concentra

Ode de Pokia du earaná re- á6 ordens desta Chefia e tornan- ção, foi dado conhecimento da

[ativa á proibição das reuniões do-o responsave] pela contrarie- rdelida pr iibição: portanto,

do Sigma: dade dessas mesmas ordens; do Examinando a situação dos VOTO IlSECRETO" Prefe i to Ch ico·
O Chefe de Policia do E�- mesmo modo, dirigentes da 'i\Ção Íntegralista

tado do Paraná; Proclamando a irnparcialida- do Paral14 percebe-se o seu in- ,teado pO ruma

Atendendo que pela Portaria de de suas decisões a Chefia de tento de agitar a opinião publi- RIO,.! O -Nos casos do voo I h
n''. 98, de ! o. de Dezembro Policia indel-riu, anteriormente, ca, desmoralizar o pnncipios de to secreto, na Camata, ha uma n1 u e :fi

do ano passado, foi determina- um pedido de licença para rea- autoridade e concorrer para al, cabine, que não é propriamente

da, por esta Chefía, a abertura lilu�ãO de corn-eio .publico, pa-I teraçã» da ordens; efetivame,nte,
cabine, porque se trata de uma KANSAS ClTY, 9 �A se-

das sédes da Ação lntegralista trocinado pela mocidade demo- Extrônhando essas repetida saleta, aliás devassavel e sempre nhora Lapsez Wy'lU, p. esidente

Bresileire <para o fim exclusivo c�atica e de propagan�J. do re-I t�ntativas de .nenospreso da autQS devassada, onde 05 deputados drl União Auxiliar dos Lombeiros

de realização do seu alistarnen- gune, o que constratana com a I ridade legal quando a Ação Ín-» encontram cedulas prontas e enve- desta cidade, promoveu hoje uma

to eleitoral»; e pnmiss.ão, quand.o concedida a

I
t€>!,i1.·alista., inscreve, no seu pC,ogra- E lopes, posto, sôbre duas pequenas cêna violenta com o prefeito Me-

_, o somno não vem, porque

Considerando ter decorrido Ideologias contranas-porque não ma, precisamente a necessidade mesas. ElroYI desta cidade, a q �eUJ agre-

Cesse ato a mais liberal das iu- seria possivel garantir aos adver- de tornar forte a Nação pelo res-

o eystema nervoso está agi. isto, que já prejudica o sigilo diu, de chicote em pu .ho, de-

d
"

d
'

d
..

d
., A id d I

lado e descontrolado. Um
.

d
,..

I
terpretações, a mitm o-se reu- sarros as mstuições e ireito de peito a uton a e e á �ei; as- um pouco, porque os votantes en- pOIS e uma rápida mre.pe ação.

niões, nas mesmas sédes, -Iesd- ataca-las oe recusar vos seus ade- SIm,
comprimido de ADALINA tram no cubiculo em ma.sa, não Aquela senhora propugnava

que destinadas a fins puramente ptcs o direito de delende-las, o Encl):1trando, nos seus proprios é o remedio providencial constrange, entretanto, ninguem, perante o prefeito o estabelecirnen-

doutrinerios; e mais, que tornaria suspeitavel a leal-I postulados, os remedios sociais Restabelece a calma do.
visto como, ahnal, a divisão de to dos salarios integrais dos bom-

Acentsando o sentimento de dade democratica do Governo I r.ara os oronunciarnentos próximos opiniões sôbre qualquer assunto beiras da cidade, os quais se
r nervos e permitte um somno

profundo amor á liberdade. ma- do Estado; daí, da desordem deve a de�ocraeia sempre.e mais ou menos conhecida I acham h'1, aIgmIJa. s sem,anas sujei..

f d Ch t r P
..

d f
reparador e um despertar

mtesta O por esta I�rtil, e'C! oSltivan o que não se faeul irmar a sua segurança pelo po'
no recmto. tos ao reglmen de mplQ-salario.

coneordancia com o pensamento, taria aos inimigos do regime o der de seus mandatarios, pela
agradavel, com di8posi�ão .'� Mas quando surge um caso A cêna de pugilato não teve

do Governo do Estado, permi- que se havia negado aos seus força de seus dogmas liberais, para o trabalho. � de inte5se de um ou de alf;uns - maiores consequeu(ias por inte[-

tindo ainda: défemores; por outro lado, pelo prestigio de suas autoridades e :sto sempre se pa,sa nas vota- vénção de populare5 qu'� apre-

) d I d F d
Em tubo, de 10 comprimido, d&,O,5 grs. d f I

a caravanas e e ementos a risé'n o a circunstancia de e pelo decidido cumprimento da Novo embalagem

�
ções e vétos -

í\ coação isca senciaram, mas a sua autora foi

Ação IntegJalistrt por todos os elementos integralistas terem

per-I
lei; e 'I de 6 co01p,imido. 00 In)nta guarda ao direito que o de- imediatamente presa, p':l.fl.ser po�-

municipios do interior, turbado. nesta cidade, a ("xem- AC()1;t.:!C,!ll(io achar-se PC')trO' -le 0,25 g" 00<0 putado tem de não1querer dizer, ta em lIberdade malS .ard�, a

b� orqebnandd� a ent1regã dde p�o lddo qURI'! sebylerificou na Cs- gdado o fesdiadol d,� guerra, pelo !fr-�yYÀ lt�!i P"';J')�.1\ coma
o vota:

,

pedido do proprio sr. Me Elroy.

arquIvos, an eiras e p aca e- pJttl a epu ica, reun�ão de ecreto e era no. 1506, de
.

;/;.'c'"';.;..... (h�'';;·�� interessado posta-se na por-

signativa, que haviam sido apreen- pessôas que promoviam' a divuJ- 17 de Março corrente, por mais ;;z,!:iI:�!R:;X,,\'�Eõ'fi'!h1/ffllJ'$//lIf//f!!If//$//If//$1I$&1J ta da saleta- depois da cabala (�AR 'T I:�Z ,;.::.:,S

<:lidos na Foz do Iguassú, gação da excelenria dos prmCI- noventa dias, p::lo qual são con-
-- � - �

--ii_..! permissivel e natural no recinto- DO D IA

c) não opondo embap'çcs á pios que constituem a atual for. sideradas em vigor as disposiçÕf:'SjEmbaixador a reiterar o pedido feito, e, quan

chamad� «campanha do. ouro>., �a de governo do pa�s, com
I
do deCf\';to no. 702, de 21 d,� I It

_
..

do é possivel. faz desaparecer as

de finalIdades desccnhecldas, co- Isto preparando um amb!ente de Março de 1936, suspendendo as SOvlet�cD em cedulas contrarias, como providen-

1110, p.m outro documento, já fi-. prevençãlJ, de desharmonia e de garantias Constitucionais, excepto p� m1Ji;S
cia salvadora.

cou devidamtnte esclarecido; con-!
I paixão

colectiva, capaz de de- as que exp[es�arnente enmr,erada; &-.11 i1I Seria conveniente, deante da

tud�" genlOrar em futuras represalias, e finalmente, PARIS, 9-Foi recebido no repetição dessa pratica, que a

Constatando que não obstante

I
com grave prejllizo para a ordem Valendo-se das atribuições de- «Quai d'Orsay», pelo sr. Del- Comissão Executiva adotasse pro-

esse proceder, de incontestavel publica e possiveis conflitos de c.orrentes do Sf'U cargo e em fa- bos, ministro dus Negocios Es- videncias assecuratorias da inde

elevação moral e cívica, a '>'ção· perigosos resultados; e ce dos direitos individuais, enlre tranjeiros. o encarregado de ne- vassabilidade do local dada como

Jntp.gralista do Paraná vem ten-I Prevendo a inconvenienl:ia d�8- estes o da livre ma,lifestação do I gocios da U ,lião Sovietica, a secreto e do não desar_arecimei1to

lando desvirtuar os propositos sas reuniões, já pelo que se acha pensamento, de reunião, de asso- quem o tilular francês dos servi- dos impressos dados á escolha

desta Chefí'l, derespeitando-lhe ex�osto, já pela inté!rvenção de ciação, de inviolabilidade de do- ço, estranjeiros entregou a nota dos que devem votar.

�s diretrizes, f'rovocando a di- pcss8as extraohas, aparteand0 ou micilio, de exigencia de requisl- de aceitaç'í.o do n:1me do sr. Com isto. evitaNe-ão a índe- C1NE ODEON, o li ler, foca

minuição da autoridade publica tumultuando, ou mesmo usando tos á legalIdade de prisão, de Souritecz para embaixador

sovie-1IiCadp.za
dos cabaladores e 05 seus jliza, ás 7,30 horas, um filme da

� p.ro�ovendo o .descredito das de recursos co�del1aveis, corno I r:..ll1ça, de "habeas-corpus" e de tico nesta capital, �m mb,titui- passes sem lisura. da Y-V'arnc;.,r ,Perigosa, com Bette

InshtUlções repubhcanas-d�mocra- armas de destrUIção, esta Chefía 5 ;Jurança, I ção ao sr. Potemkmme. Dàvls e 1" ranchot Tone.

tica�; realmente, entendeu �c�rtado resguardar d,e ,.. RESOLV� I
Observando que apezar de atentado ImInente tanto os audI- l--,:'olbH quaisquer reumões p1lbh

haver sido recusado consenti- tories como os proprios compo- cas ou internas, da Ação lote

mento pata uma sessão no Tea- nentes da Ação Integralista, re- b alista, em todo tcrritorio do

tro Hauer. desta Capital, tal cusando conselltimen�o is reunÍões E.stado, ou de outra qualquer
sessão chegou a ser anunciada pretendidas; agremiação que pugne, diréta ou

tendo a Policia Civil de agir Notando que, ainda aSSIm, indirctarnf!ote. 0stensiva ou oeu:

pua impedir a sua efetivação; e foi projetada uma concentração tamente, ;:ld 1 mudança da fórma

tambere, integralista no lugar \reia 81aO-I' de C.;V-:;lflO, cO.ícedidll, apeBas, IRelembrando o oficio, dirigido ca, ?O Município dd Lapa, com o direito de prornover, no:; res

por est� .Chefía ao sr. dr. Ma- l\:'U!lI;ãO publí�a, ao. ar livre, pro- pectíva" ;;édes, quando regula�-I
noel Vleu(l. de Alencar, prJnn- nunc,ados varias dISCursos e aba- mente If�?{stradas perante a Justl
paI figura da Ação Integralis!a tidas algumas r zes pMa alimen ça Elelt0fdll, átcs si<npb�mente
no Estado, ,nele ficou advel�ido tação dOi ass.i �t!nte:; provindos �lc I

materi;li� d� qualificação e inseri

uç qnão sena tolerado qU:llquer outros munl;:l�loS. Isto no domlO-. ção de eleitores".
'

Fumem charutos

li r�Ir��'Il'ia�w;'a fJO
f�oG�ic� pela qual
des do Sigma não podem
funcionJ.lr Siillão pai"'. sim�
pges alist:ftdllHenta eleitaram

de
PRINCIPE DE GALLES•

58,",

- --_._--

PRRR FERIDRS, INFLRMRCÕES,
ULCERRS, OUEI�lRDURRS, ETC.

��G!lWilIJ
"MI NAt-lCORr:l"- JOINVI LE

CINE REX, 65 5,"/ e 8,30
horas, um filme da Pa,. nount
Orfãos do destino, com Tom
Keene, Eleanore W(tbll'':'y e Di
ckie Moore.

CINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da F"x-.fIltos
negocias ferroviarios, com Ge
orge O'Brien e Irene W,Are.

\TEXACO
MOTOR Oll

MANTEM JO'l't��
O SEU .MOlt{�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�r, �
J(

==� �jt),�ETA

!:d::-a
FLORIANOPOlIS, 12 de Abri! de 1937===

nlantiveral"h
IUfn magno

-probíerne Cle�l1?e�lte
admirav�1

G DA ENTE
liovere e Rafael
perfoolance

IH..l;lVFl

Sra. dr. ,/1rl[o Hoeschel (.,� �� I i rnen ta-I
l-:...'ão �jo povo)data ani- ". «Estado do Rio G. Sul 20:000$000

18:00[Jsr;OOO
10:000$000
1.00) pêsos

1 objéto de
arte oferecido por
Papilé & Cia. no

valor de 250 pêsos
!m!l1llliV: � iiIIl�"zmn»""�

V.lanlo
_ �.�r�g �.:::na���1:�lSINoberto Jung LO bras.-(gaucho)� I

João Pinto 23 }) -( » )
Migüei Fra::'a"ile 34 uruguaio
Borrat Fabini 32 argentino
Cl--uente Rov::re 41 'bras.-(catarinense
D, SUS80 25

PMq'Jali 9
O. Pereira 2

Gigliani 19
Antonio Pereyra 16
AI turo Krusse 8
Miranda 36
Karlolovich 15

Pag�_ II argentino

TI'ranscorre nOJe, a

versaria nata licia dd exma. sra.

d. Hilda Rm.cs l-foeschel, digna
consorte do sr. dr, Amo Hoes
chel, juiz di! Direito da comarca

de Jaraguá.

Chegaram, ontem, li sua méta final, os volantes empenha.
dos 110 grande raid automobilístico Montevidéo-Rio.

Fei um grande exemplo de bravura e de depreendimento,
em que os brasileiros conseguiram mostrar. mais uma vez, a energia

creou e mantem institutos espe-
dde a pvjar.ça da raça.ciais para ser estu a o o valor

I'
, ,

. .1
Como catarir.enses, confessamos o nosso orgulho e a nossa

Festeja hoje CI sua ddta ani- a imenttcio dos generos e a me hor
lani I be nessa dernonstracã

"

d. "
.' d 'N' li ams, pe a quota que nos cou e nessa emonstraçao grgantesca ,r.

versaria natalicia o estimado con - man-ira e os aproveitar. a epoca

I h
' -

I I -

'

'd drni eroismo.
terrâneo sr. Ed.nundo Luz, che- atua, nao mais se po e �,mltu o

Ie de maquinas da Companhia alheiarnento nem o empmsrno no

Dúvida a esclarecer Colocação
Costeila. I tocante aos problemas de higiene

I
e de economia alimentar, porque

No computo dos j.ontos perdidos por Clemente Rovere e

Anverser: L ce ontem, a gen- sobre êles repousa a existencia das Kafael Linhares, existe uma dúvida que se torna nccessario esclare

til senh Tinha Cacilda Oliveira" coletividades. Os estudos nesses
cer, Para tanto, sabemos, terem sido tomadas as necessarias pro

funciona ria estadua], institutos tambem visam encontrar videncias para que seja feita no Rio de Janeiro uma reverificação 120

as melhores fontes de abasteci- . tempo gasto pele carro 41 desde Floria'iopolis á Curitiba.

IPa�sa h. jc o él)âvcrsaxio nata'
menta, de acordo com as prefe-! ' ,

O carro 41 saíu de flurianopolis ás 7, I 5, tendo chegado
licio da exn a. (., CarollOa Fer-

reacias dos ha.bitantes das diversas a CU�ltlba ás 14,59, gastando, portanto, nesse percurso, 7 horas pireira L'rna, viuva do saudoso pa' regiões do país. Em relação aos
44 mm utos.

tricio sr. dr. ] ,r�lIUlm Ferreira individuas os institutos incumbem- Sendo o tempo estipulado para êsse percurso, aos carros da;
Lima.

se de «ensinar a comer» de ma-
classe A, 7 horas e 30 minutos, e sendo o carro 41 dessa cate-]

Ocorre hoje, o aoiversario na- neira pratica.higienica e economica, goria, resulta 'para os nosso� volantes um excesso apenas de 15 mi- III" d d N I' Ao contrario do que se supõe, nutos e não Q.! 45, como fOI computado.
ti: ICIO a expu. sra, . ata la D 'f' d d d I d 1.,

d './1 f d bem poucas pessôas cabem se ali- essa reven reação, po erá epen er a teração a co oca-
ji'101eHil, esp. a o sr , .vran re o - c "

e f' I E d mentar, E e' por isto que se en- ção de Clemente Rovere e Rafael Linhares, para quarto ou terceiro
Leite, UHClO',' '10 "o st« o. ,I

centram tantos dispeticos necessi- logar, o que seda, no fundo mais uma vitoria dos que com tanto

J ' " .r , Abi- ta;l"s de dizestivos, sobretudo de heroismo e tanto desprendimento, se jogaram por essas estradas, na

L,-, c,.f' e), L, '" te do 'la"
I
aciao cloridnco. No caso de de- loucura de uma vertigem doidivanas. arriscando a vida, em holocaus-

vio MAX. ficieocia deste acido, o que é co-
to ás tradições gloriosas de Santa Catarina e do Brasil.

munissimo, recomenda-se, moder
Faz anos bn): e a senhorinha

namente, o Acidol-Pepsina, com-
[VIaria JJ�é Curli aSS1.

prirnidos da Casa 8ayer.

«Estado Paranà»
«Estado Santa Catarina»
«Comissão Nacional de!
«Condon-Peris»

Tão importante é o problema
da alimentação racional do povo,

que a maioria dos grandes paises
Turismo�

I' lugar
2· »

3· »

4· »

5· »

6' »

7· »

8· ,)

9· »

ro »

11· »

12· »

13· )

14· »

uruguaio
argentino
brasileiro
argentino
argentino
argentino
brasileiro
ch:Ieno

I\nivers:,' UNI AM-SE
contra o gal. Flôres

PORTO ALEGRE, 12 - Na eleição hoje, na As
sembléia Legislativa do Estado,os dessidentes liberais con

os prermos, gregados com os frenteunistas elegerão a seguinte Mesa:
Presidente, deputado Viriato Dutra, liberal dissi-

Premies instttuldos

5E"'lTE H ..,vn com os

o Centro Automobilistlco Uruguaio,
seguintes titulos:
«Uruguaí--Brasil»
«Estado São Paulo»

10.000 pêsos dente;
43:000$000 1· vice-presidente, deputado Mauricio Cardoso, do

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

Venc�en- P. R. P.;
t (_jIs da ma.,

2' vice-presidente, deputado Alexandre Rosa c1as-

LISBOA, 9 - Em Fornos Novo' ministro . slsta;
de Madeira desabou um andaime L

glstratura
I

l' secretario, deputado Decio Mattin� Costa do P.L.;
em que trabalhavam José Ferrei- em uxem.. RIO, II-Segundo, �nforma- . .

2· secretario, deputado Xavier da Rocha, liberal

ra e o seu hlho Manoel Ferrei- bu rgo ções que nos foram mmlstradas! dissidente;
la. O ; rim"iro teve morte instan- o presidente da Republica envia" 3· sf'!cretario, deputado Hildebrando Westphalen.
tanea e o Segundo ficou grave-' LUXEMBURGO, 11- A

rá ao Congresso, na proxima se- do P. R. L.

mente ferido. Grã.Duquesa Carlota recebeu. mana, uma mensagem sug-:índo 4· secretario, reservadlJ ao situacionismo.

No rio Vouga, morreu afoga- ontem ás 10,30 horas, em audi-
'1 aumento dos vencimentos de Vitoriosa essa chapa oposicionista o governador Flô-

,
dfl Beatriz Neves, de 65 anos encia solene, o sr. Carlos Martins

todos ')5 magistrados, assim como res da ':::unha ficará em minoria na Assembléia Legislati-
BATl5ADO

d d d
de todo o funcionalismo da J'us· va

, �, '
e i a e. Pereira de Sousa, embaixador do .

0, i. t .m, fi P, '1 L Va(loS a pia Jose' Can_], .do, de 18 an"s fOI· B 'I B I f tiça militar e civil. O ga 1. Flôres deverá chegar hoje aqui.
.

.� � rasl em ruxe as, que ez en,tre- ���r�)�,�.... --'-

�� ���-=-�6 I r! ( . d I M t 1 ���1 �""";;.:o,.,..,
-

rr'�..J'11
"_ �g� 1?::�,�iitIsma .la • ,ate ra .� rapo 1- esmagado por um trem numa ga das cartas que o acredItam {�� � .. -J �� � � �

tôüa, os pIare h()� RO�f ho ()t�- pass�gem do nivel perto de Gou- como enviado extraordinario e mi-l �.�. �
v u e RnSltcl I'Jwa, h!h-Íil.o� de lé e em Cómbres, foi vitima de nislro plenipotenciario, jun�o ;.;.\\' Restaur te S

!!II �
". M"io Ca"';'"o d, 5,lva, ,ob-I orna queda mo,tal o empreitá,o governo do G,. Duc.';o.

ao

t:tl an , ar e c rveter Ia �roolador rla ContadOrIa Geral Antonio Ferreira de 62 anos A imprensa luxemburguésa re- I� ---.--------_______ ffJdo Estado e de sua exma. es- de idade.' ,

t t' f - B 'I �1tJ • �1 A c' , glS a, com sa IS açao, que o rasl \'>#í
posa a, na v,lVd.

s:tá, d'oravante, repres�n,lado no Il� a I l�
o . TRra !? RTem rHEBAm Ut-'5 (..rã Ducado por um mmlstro pIe. \X\!� ,i'C4

D J-l F t nipoten:iario em 'lista da,s relaç,ões �\� �r, lÚ::nn,'lue Oil es João Amorim t d (1�
economlcas eo re os OIS palses t.JJ

'

�ieJ'ri hoin, p�10 LOldr, com
se edr�tarem cada vez m�s. � ����������������������I��������������� �

déstino à CiI itul d" Republica, Está!im Florionopolis o sr.
b d d I �'

rJ]
I C 1 A 'd' O em aixa or ec arou-se en- ,

RESOLV'R OS SE ��1
o �,I'. dr, i'�" ;.' da Silva F00- oão onêa oe mOllm, Igno d d' I � ... AM" US NOVOS PROPRIETARIOS REDUZiR OS PREÇOS f1.j
te:;, n1<: brn d, (�"d" de Àpl':a- coletor estadual em Itajai. ��:tate�e c:amc:rt:: ;;r �:�::��� EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.

ção. Ch>"gou a esta cidade' o sr. autoridades com a gentileza da

[Bt. p�gl!i'© • rJt:,ji"� Ferro Luís Kuebne. diretor da nossa Grã Duquesa e com a impressão
l'rlVl cl(j( coafreira A Vespa, qu� se edita de paz laboriosa que torna o paIs

1:;
l.!a 'f;" .�") D. I em Joinvile. tão agradavel.

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

o b.r do sr. Mario Bonfante Desastres em

PortugalI )emaria e c.e ';lIa exma. esposa
(I, Maria _.'le L�urdes Demaria,
I i erriyuec,d,) C"rrJ o nascimento
(' :; tlP) � ; L;l': '1 t � menina.

O I ii do (1 •

C'l jo desp0r�is
t,) sr. °ro('op o "'_',' I Tl�S, do co

fTiefCiO local, e L 1 festas CC,ffi

o n�scjmento d,.' uma int�ressante

Lêmr,�, que to;, ..'u n nome de
Icná.

I oc A. o A

Canja á brasileira
Sopa de legumes
I ingua recheiada cl vagens
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baíana
» maranhense

Frango de grelha
Tainha recheiad?

» frita

I Taip-ha á baiana
Bife acebolado
» tI batatas
» á francêsa
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

I Macarroilada extra
» ítalíanà

1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
l$jOO

2$000
2$000
2$000
2$800
2$500
4$500
3$jOO
3$500
1$500
1$000

o r- r'1f�baixador Osvaldo Aranha �
F 1- ,12 S bt.iu hoje no "Brazilian Chpper", da Panair, o sr. O"waldo Aranha, embai-

x,·der 'o i)ld: ,n;, EstH':,,:.S Ualdr)s. Seu embarque foi concorridissimo,Notando·se no aercoporto mi

nistros, cter'utac,t- , diplomatas, altos funcionatios. Como se sabe o ministro Aranhã, durante o tempo

que aqui perrnaileceu, empregou o maximo dos esforços para pacificar a politica do Rio Grande ao

Sul com o govêrno federal.
Não si:ndo possivel conseguir seu objetivo, o sr. Oswaldo Aranha resolveu regressar, hoje,

ao seu posto, dirigindo uma carta aos seus amigos do Rio Grande, na qual externa o seu profundo
p.:zar pelo malogro do seu intento.

Nt'ssa mi�siva, o embaixador Osvaldo AraI'lha diz que a "sua carta é a maIs desagradavel
de quantos te,TI escrito, porque encerra uma decepçã. que jamais lhe seda dado esperar, e, mais

ainda, uma pr.zvisão dê dias amargos para todos nósft•
faz se;ltir que os Jlssidios interI'Jf:)s, na sua terra, na hora da sucessão e no periodo final do

governo, é !.Im g,dU 'e êrro, sinão o suicidio da política do Rio Grande.
Rei!! ';:"''', P'.)[Jto por ponto� tudo quanto fez para unir os políticos rio-grandenses e assim

conclue:
«-Tr)�Cil o l1.eu esforço foi tml vão. Resta·me a c0nsciencia d� que procurei fazer tod) bem. "

aos meus c': ' li'l(b.H lS e 80 m u país. O bem, não me foi possivel fazer, por viverem os homens 5 PRATOS, Sobremesa e Café 2$500 Sdespelw '·,:d· 5 J, .h ,I; como tambem pussivel me não foi assegurar a paz 80S que descon�lecem os � �
líscos da 1",\'1. ';'iir.lo: s p ovaçõ::!s foram bastantes pan que possa eu hoje avisar das que ameaçam o �l;l

----- o ------- �J
m:�'! país e "todos fel', l� Servirá fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como l\'!.

ue" ,!I 1"[" <vita·1a3 e para que os homens não continuassem desunidos renunciei a mim � tambem durante á noite.

�1mesmo. Ac ..e'�,t.:J qUe! esta atitude inspirasse a simpatia d;:;s amigos e o r:!speito dos iniTíligos. �� Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial. �F,e, ·lr! �i,tl"� 'to e fé.! z, se ap6s todos os esforços em vão, por mim empregados, os amigos l�� �

Illt' tributassem o respc:llo, que (IS inimigos nunca me negaram». �,��&!)J�-----------------�� ""<S'�__[��;��

OTIMA COSINHA -- TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS
SOnVETES e SABOROSOS ASSADOS

--------0--------

AI m O ç O

5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500

Jantar
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