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O general Flôres da Cunha, que tem a 5'0 ...
·

lidariedade da maioria do povo riograndense,
,recorrerá ao plebiscito-declara o srm .João Car ..
IaS Machado, r'esponder.do ao discurso do
Batista Luzardo.

E'T

sr.

BUENOS AIRES, 20 -- Em entrevista concedida Desaparecem desde já as garantias de liberdade de assegurar pela miséria moral, a desforra do sr. Bene-
á Nacio?, o sr. Lindolfo Colar declarou que a sua atitu- para o eleitorado nacional, se até no pleito da Camara se dito Valadares contra o sr. Antonio Carlos. Não se ilu
de é de inteira solidariedade com o governador Flôres da faz sentir uma pressão desabusada e odiosa. de, porém, a Camara. Ela sabe que ü país inteiro está
cunha. Triste sinal êsse de faccíocismo, de intolerancía e voltado para as eleições do dia 4 próximo. Do seu resul-

A proposíto da sucessão presidencial, em seu país, de violencía. E' sem disfarce que se procura arrancar tado dependerá a sorte das instituições. Se se consumar

(l .;x·'líin:stro do Trabalho do Brasil disse que o candidato dos deputados o voto de felonia. a humilhaóão do parlamento deve cobrir-se de luto a

mais popular era o sr. Armando de Sales Oliveira, «cujo Trata-se de corrompeí' e degradar comclcncias.afim nação.>
norne será lançado dentro de algumas semanas, com w -------------------�----

apoio de grandes correntes politicas de numerosos Esta-
• Tdos, inclusive o Rio Grande do Sul.

O sr. Colar regressar a Porto Alegre amanhã de
.

avião.

Sol tdarló com o gal, F!ôres

PORTO ALEGRE, 21 .: Do senador Augusto Si
mGes Lopes, recebeu o governador Flôres da Cunha o

seguinte telegrama:
«Recebi hoje o telegrama que me dirigiu, convocan

do-me para a reunião da Comissão Diretora. Lamento
muito que meu atual estar'o de saúde não permita uma

viagem tão forçada neste momento. Fazendo esta comu

nicação, escusado á dizer que estarei inteiramente solida
rio com as resoluções que forem tomadas nessa reunião

pela direção suprema do nosso pujante partido.»
-0-

Cumprímantou O governador gaúcho
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Sem quaisquer ligações politicas.voz DOA
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Resposta á altura

"Correio do sul"
GrandeHumberto ao

Apresentou na sua con

ferencia comu solução
dos problemes mundiais
li evidenciação da Cultura
Brasileira e AI:�er�calla

PORTO ALEGRE, 21 - Do deputado João Car
)05 Machado recebeu o governador do Estado o seguinte
telegrama:

«6.0 transcorrer o segundo aniversario do governo
constitucional de v. ex. invariavelmente devotado aos mais
altos interesses do Rio- Grande e da Republica. em nome

dos representantes federais que se orgulham e se enalte
cem na prefeita e ininterrupta solidaridade que lhe tribuiarn,
abraçamos com admiração e aféto e querido amigo e gran
de cheíe.»

«Correio do Sul» que vinha
jurando e rejurando, por todos os

santos e santas da Côrte do céu,
ser o general Flôres da Cunha, o

seu homem do peito e de cora

ção, e que após a encrenca deste
com o sr. Getulio Vargas desa
pareceu da circulação das colu
nas daquele, per onde parece
ter sido vedado o transito do
seu nome, publicou uma "manche
te" em que declara representar

Pascôa dos uma, injuria a candidatura do nos-

so distinto conterrâneo Altamiro
e ncarcerados Lobo Guimarães, a presidencia

. do Estado.

esquivar da derrota, ou, mesmo,
do fantasma, do ostracismo, ace

nado a seus amigos políticos com

transigencias incompativeis com a

dignidade�
Não nunca! Porque então uma

injuria a sua presumivel candida
tura á governaça do Estado ?

Somos um jornal independente.
Não temos ligação de politica
partidaria com nenhuma agremia
ção desse genero. Porém, parti"
darios acerrimos da liberal de.
mocracia, não podemos deixar
passar sem o ilOSSO protesto o in
tuito de se inutilizar um elemento
liberal democratico que bem en

carna os ideais que nós animam."

Humberto Grande, em sua con-

ferencia, de ontem, tratou com

muita firmeza e s<:gurança dos
grandes problemas mundiais, de
monstrando possuir uma solida
cultura.

Aliás, é preciso notar, que o

ilustre conferencista é autor de
diversas obras que estão sendo
divulgadas em todo o pais, des
pertando as suas idéas e mais viva
curiosidade. Ele prega a Filosofia
da Harmonia, a Democracia da Encontrou generosa e en

Harmonia, o advento da Nova tusiastica acolhida em todos

E'ra pela Nova Cultura; é o dou- os meios sociais de Floriano
trinador da Revolução Cultural. polis, a idéa das distintas

P
.

b I senhoras que formam a As-
RIO, 21 (Band) - Está a terminar o praso da u-t.,

or

Idsso De
o Nges:o tReve o snr.

saciação das Damas de Ca-
did I A bl

,.

L
.

I ti E t d I IJoverna or r.l ereu amos em
cença conce 1 a pe a ssem ela egls alva s a ua ao

idi _
. ridade, no «Dia do Encar-

governador Protogenes Guimarães. presi Ir a ses.sao: el
em

curnpt· cerado,» a 25 adcste, promo-"

Esperam-se novas agitações a proposta da proro- menftar e�tPflmEelItO ogar o cu to
ver de maneira solene a

_

d I'
. ,._

té h
. coo erencis a. s e merece essa

gaçao
,

essa rcença, pOIS as Op1l11OeS a agora con

eCI-1 id - I d
' Pascoa dos detentos que se

das são divergentes.não se sabendo qual a que predominará. cúnOsl eraça?
e

�tva a.

d h acham recolhidos á Peniten-ntem a nOI e, apezar d c u-

va, o salão nobre da Faculdade ciaria do Estado,
Dado o entusiasmo com ais, que se exigem dos homensde Direito estava repleto. bl"

Todos aplaudiram calorosamen- que foi recebida essa feliz \ pu ICO,S?
te a brilhante conferencia do sr ,

lembrança, foi possível orga-J Tera ele, por_ ventur�, no

Humberto Grande. nízar um belissimo progra-: ac.ervo de sua ,Vida publica o�
De inicio dos trabalhos, falou ma, que constará dos seguiu- privada, uma so falha, uma so

tes atos. mancha, um só deslise, que o
o dr. Fulvio Aduci, que em bela .

d_' -!\1issa com sermão alu- Incapacite e merecer a confiança
oraçao, recepclOoolU a

caravalna sivo ao cito e distribuição que nele depositam todos os -:a-
paranaense com e oquentes paa' d A pedido das associações pro-

id d
-

bai d da Sagrada Comunhão pelo tarinenses isentos e facciosismo
vras: o presi ente a em aixa a"

H 'B' líti ) motoras, o Revmo. Cura da Ca-
em seguida, tomou a palavra, e

Revmo. Conego arn auer, po I ICO.
tedral conego Harry Bauer, fa

produziu ardente discurso, resal-I
DD. �ura da Catedral Me- A sua inteligencia, a sua cul- rá durante as novenas que ante-

fi I d d d C tropolitana tura, a sua lealdade, a sua firme- d di 9tando a na i a e o ornité, e

D
.

S M'
,

ce em ao la , praticas espe-
elevando a magna personalidade I .urante a an�a 1 Issa,,9s za d� caráter

I.
a fortaleza �� su�s ciais de preparação para a deso-

de Rui Barbosa. mananos da congregaçao e'lerglas morais, o seu espmto 11- briga do preceito pascal.de Nossa Senhora do Des- �eral, a sua formação d�m?cra·1 A Comunhão Geral do dia 9,
um terra, dirigidos pelo seu Di- tica, e, sobre tudo ? pnnclp�l- a's 7 horas sera.' presidida pelo

- retor, ° Revmo. Pe. Emiho mente a sua h0nestldade, nao Excelc"'tl"s I·mo e R d··I 'd h'
",. ,� everen ISSlmo

g8l •
Dufner S. J., recitarão as tem SI o so e]amente demonstra- Senhor Dom Joaq' D

.Q
d ' d d ., ,

. mm ommguesorações e entoarão os can- as atraves e to as as Vl�ISSltu- ...le 0\'1' "�I-ra D"· A• "

,.)
Cl , � - Igmsslmo rce-ticos adequadas. des de sua d�ltada vl<1a pohtlc�. b.ispo Metropo!itano, que, espe.,I A

---Distribuição de
..

café, Na adverSidade, nesse cadl-I cla!mente convlda.:lo, se dignara'PARIS, 21 -Segun10 noh- doces, ovos de pascoa, ba- nho �m que se apuram O� ver· i co:n 'arecer a �5'\a importante ce.
cias chegadas de SalamGtnca, foi Ias, cigarros, etc., pelas se· dadeuos cara�teres, não se portou rim'mia.
cometido um atentado contra o nhoras da Associação das ele sempre, com a conduta de· P t d '

_
ara, o os esses atos, que se�general d03 milicianos sr. Miaja, Damas de Ca'rídade. �ejavel em todos os homens com rao realIzados na Catedral M,,-

que saiu ferido em um braço per -Ao final, distribuição d. e fPsponsabilidades partidarias? Fra- t l't f' "d ],., ropo 1 ana, Icam cunvI aLlOS to�
b.ala de fuzil, o qu: permite dedu- um.lem�ran�a dess"a piedosa queo�. alguma. vez? Alg�ma vez das as distintas a&sociaçõc:s tra-
zu que a populaçao protegeu os cenmorJla pa.scal,p�lo J1evmo transIgIU com Interesses Inconfes- balhlstas da ce );tal e

'

C i C � I M T
.

I
"t'" I em partI--autores, pois estes conseguiram ura (a ate'.Jra etropo- saveiS? ena, por ventura alhu- culor cada um dos d'"" -(" H' '8- .

.

' , SellS Igmsslfugir, sem serem reconhecidos, Iltana .Odego arn auel. res, como UnICO recurso para se mos associados,

EM CASA DE FA�ILlA
alugam-se quartos com ou

ema pensão p'a colegiais e

smoçs solteiros.
Informações neste diario.-0-

Renunciou un deputado classista

PORTO ALEGRE, 21 - Renudciou o mandato o

deputado classista Aj Renner, um dos principais indus
tríais do Rio Grande do Sul, que seguirá para a Europa,

Para preencher a vaga será chamado o sr. José
Bertaso,

A CongregaçãO da Irmaculada
Conceição e a Liga de São Pe
dro, desejando prestar especial
homenagem ás classes trabalhistas
de Florianopolis, mandarão cele
brar missa festiva às 8 horas do
dia l' de Maro, e ;:_lromoverão
d Pascôa dessa laboriosa classe
no 2' domingo do.mesmo m�s
dia 9.

«A Noticia», de joiuvile, res

pondendo á grosseira deselegan
cia do "Correio do Sul", diz,-0-

A licença do Almirante Protogenes com muito acêrto:
<oe lnjuriosa a candidatura pre

sumivel de Altamiro Lobo Gui- Homenagem
ás classes

trabalhistas
marães, por que?

Altamiro Lobo Guimarães não

é um catarinense digno por todos
os titules?

Não possue ele todas as vir
tudes civicas, morais e intelectu-

Arttcu lando a Baía

RIO, 21 (Band) - A ida do sr, Anronio Flôres da
Cunha á Baía para, em nome do governador gaúcho, arti
cular o movimento a favor da candidatura do sr. Arrnan
do de Sales Oliveira, veio conflrmar em definitivo, a noti
cie do apoio integral do Partido Liberal e do seu chefe
aquele nome paulista.

Na Baía, o sr. Antonio Flôres da Cunha, em con

ferencia com o sr. Jurací Magalhães, assentará as medi
das necessarias para ° lançamento dessa candIdatura.

-0-
.,CH li rn i Ihacão impossível"

RIO, 21 - Sob o titulo «Humilhação Impossível».
o Diario da Noite publica o seguinte topico:

-«Existe flagrante desrespeito á Constituição na

intervenção ostensiva do governo a servíço dos odios pe·
oqueninos do sr. Benedito Valadares para forçar deputados
ta votar contra a re·eleição do sr. Antonio Carlos. Nenhum
'Outro poder póde interferir num Mo de soberania da Ca
rmara, definido no proprío texto constitucional.

O voto dos deputados na eleição da Mesa é secréto
(inviolavel. Cabe·Jhes privativamente escolher com as

maiores garantias os direto! es dos seus trabalhos.
E' preciso vêr, na ação abusiva do governo o que

'ela na realidade signífíca. A coação ultrajante que jà se

\(�xerce individualmente sobre os representantes da ação
a:neaçados de represalias politicas constitue motivo de
alarme crr. relação ao pleito de 3 de janeiro.

Vitima de
atentado o

Miaja
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O semanario «O Semeador", I toda a parle, paira no ar uma

qu-e se edita no prospero muni- interrogação a respeito da atitu
cipio de Rodeio, publicou em seu de do secretario da Segurança
numero 40 de 1 7 do corrente, I Publice, que deve, quanto antes,
o seguinte interessante artigo: tomar em nosso Estado, as mes-

«O Chefe de PolicIa do Pa' mas medidas postas em pratica
rana, baixou recentemente, uma pela Chefía de Policia do Pa·
portaria, proíbindo quaisquer reu- raná.
niões publicas ou internas, da Mesmo porque, já é tempo
Ação Integralista, em lodo o ter- das autoridades brasileiras agirem
ritorio do Estado, podendo ape- em harmonia, seguindo uma 5.)
nas promover nas respectivas sé- diretriz quando se trata de de
des, atos simplesmente materiais fender o regimen e de manter
de qualificação e inscrição de integro o proprio principio da
eleitores. autoridade.

f'Ios considerandos da portaria A tolerancia de urnas autcri RIO, 22-Tendo o sr. Ba- maiona, não na Assembléia mas

em apreço, o Chefe de Policia dades e a divergencia no modo tista Luzardo declarado, em seu no Estado.»
paranaense, deixou muito claro, de agir de outras, é que estão discurso de ôntem, que só restará
que a Ação Integralista no visi- permitindo que se alastre pelo ao general Flôres da Cunha re

nho E�tad,o vem pregando in- país, um espírito contrario à tra- nunciar ao mandato, de acôrdo
direta e ocultamente, a mudança dição brasileira e revestido de com a Constituição, um vesperti
da forma de governo, provocan- uma roupagem que, embóra fique no ouviu o sr. João Carlos Ma
do a diminuição da autoridade bem p.m outros povos do velho chade, lider do P.R.L., na C�- NOVA YORK, 21 - A es

publica e promovendo o descre- continente, não se adapta á epi rnara dos Deputados, o qual de- tação de radio da Chefatura de
dito das instituições

republicanas-I
derme do cabloco brasileiro, que clarou: Polícia irradi-u hoje um alarme,

democraticas. herdou do indio a coragem in- «Realmente, a Coastituicão para que todos os seus agentes
Situação semelhante á descrita dornavel, o amor á liberdade, do meu Estado cogita de que se investiguem o paradeiro de "Pa

peio Chefe de Policia paranaen-] a instabilidade de espirito, de faça uma consulta ao eleitorado ther Divine", notório líder reli
se, é a g�e atravessa o nosso I insubrnissão e desprendimento»: quando o governador ficar em �ioso preto, de l-lulem, por ter
Estado, pOI� quem se der ao 'P' -

d O I ans
minoria. Não posso, entretanto, apunhala-lo um oficial de justiça.

trabalho de ler as gazetas inte-I
ri nCIpes e f e afirmar que será realizado esse Ha muitos meses que as auto-

gralistas, de ouvir os discursos, e Bou rbon plebiscito. Agora, o que sabe- ridades procuram descobrir a for-
ou mesmo as conversas desses mos é se a oposição estará dis- tuna do referido líder, pois os

moços pseu do nacionalistas, quem Lisbôa, 21-Procedentes de posta a manter a sua atitude, adeptos de S:U credo compraram
se der a esse trabalho, Iacilmea- Londres chegaram á esta capital rejeitando os vétos, Nesse caso, uma enorme fazenda na margem
te observará o achincalhe ás os principes Affonso de Orleans a consulta será feita, podendo do rio Hudwn, para ai institui
autoridades e a sabotagem que e Bourbon e sua esposa Beatriz acontecer isso dentro de quinze rem a séde do culto.
movem contra o regimen, ora de Orleans Bourbon e Coburgo. ou vinte dias, mas só um dos O oficial de justiça Harry
deturpando' fatos, ora exageran- O príncipe serviu na aviação chefes oposicionistas pode preci- Green encontra-se no hospital fe-
do os atos emanados dos Pode- do exercito espanhol. sar a data�... I rido sériamente no abdomen e com
res Executivo e Legislativo, tudo Ambos se dirigem para Sevilha. Interrogado sobre o resultado .íiversas costelas quebradas.
com o fím de levantar a opinião CAFE' BOM SO' NO provavel do plebiscito, disse: I A policia declarou que o sr.

publica contra o honrado e bene-
.JAVA «Caso o eleitorado se mani- Oreen foi esfaqueado, ql:lando

merito governo dr. Nerêu Ramos.
Praça 51 de Novembro I

feste em maioria favoravel ao tentou apresentar um8 intimação
Mala governo baixa um regula- Antonio Paschoal general Flôres da Cunha, seus a «Father Div;ne', hoje pela

mento modificando os impostos,
I átos,

mesmo rejeitados pela As- manhã, quando o mesmo estava
ou assina alguma lei de mtert.s- Fa Ieceu Gas- sembléia, serão validos. Uma celebrando um serviço religioso
se geral, essa gente espalha pe- ton Cherau consulta ao eleitorado, nesse mo- para aproximadamente 2'580 a-

Ias colonias, mentindo e ludlbrian- menta, tem para nós uma gran· deptos de seu credo.
do a ingenuidade dos colonos, BOSTON, 21 - Faleceu de relevancia. O povo nogran- "Father lJivineR desapareceu
cliando a rp.speito, verdadeiros nesta cidade o escritor frances dense mostrará que o general durante a confusão, mas tres ou-
fantasrr:as e dando como causa-' Gaston Cherau, da Academia Flôres da Cunha está com a tros negros foram detidos para
dor de tudo o governo. Basta Goncourt. interrogação.t f h' �d' Dr. Pedro de Moura Farrocitar o caso do decreto n. 72, �Estava en ermo a oitO. Ias e Inumero,; detetives estão empe-
que cada integralista interpreta se achava nos Estados Unidos nhadcs em descobrirem o seu pa- Pasco"a d"s detentos.J'de modo diverso, conforme as desde t O de janeiro, realizando Advogado radelTo, pois encontra-"e acusado \f
conveniencias do momento. uma série de conferências. Conta- Rua Trajano n. 1 de assalto criminoso. I ��������������������������_Por êsses motivos é que, em va 62 anos de idade.

t (Vicente de Souza)Dr. Ivo d'Aquina =_==- I Promovida pela associação das que o homem satisfaz as suas Oe.
AdOVgado Senhoras de Caridade, terá cessidades materiais.

logdC no proximo domingo, na Tanto para a sociedade comoFlorianopolis Penitenciaria da Pedra Grande, a para o homem isolado, há. um
pascôa dos detentos, o que está ideal de verdade, de justiça$ de
despertando, no seio da sociedade paz, de felicidade, de Deus enfim,
em que vivemos. o mais vivo in- que as instituições humanas. estão
teresse dado o grande alcance es· longe de realisar, mas de que não.
piritual de tão louvavel iniciativa. podem divorciar-se comp1r!tamente:Encarando-a sob o aspéto sub· a menos que uma aglom,;eração de
jetivo, a festividade dos detentos h)mens não seja transformada
tem uma nobre finalidade, prepa- n'uma simples posição de brutos,rando-Ihes a alma para as cousas sem outro intuito que o gozo sem
superiores do espirita, máu grado outra aspiração que o hem �ate
a desdita que os arrastou ás gra-' rial.
des de uma prisão, segregando-os Vai ser, pois, uma festa encarrdo ambiente social, vitimas, muitas tadora que 6'�m diz da finalidadevêses deste fenômeno natural· de- I d t- b ' -

mora e ao enernenta associa-terminado por fatores afltropológi- ção caritativa, cuja vida se assi-
cos, biológicos e sociai! de que nala em atos de filantropia e (1e:
nos fala Lombroso, fundador da fé.
escola penal positiva, em sua for- . E' �e esperar, portanto que timidavel obra que se tornou uni· generosidade nunca desmentida,versalmente conhecida L'uomo da classe comercial, acolha comdelinquente, ou por outras causas carinho o apêlo dessas devotadas
que a ciência não poude, até ago- senhoras, animadas pelo espirito
ra, desvendar. c:le trabalho, auxiliando-as geneSó a fé lhes pode dar a con- rasamente.
solação e o animo. Que não lhes falte pois o apoie)Sim, porque o destino social da gente bôa da terra barrigacomo o individual não pode res· v�rde, berço de tradições de i.
tringir-se á acanhada. esfera em V1SWQ e de fé •

A OAZETA-.FlorianopolJ,s 22 -4-1937

Reuniões
Integralistas

No Estado do Paraná
Em torno da portaria baí
xada recen i:e'IJente palo
Chefe de Policia

Se os vidros dos seus ocu

los estão sujos e embaçados,
que faz o Sor.? Limpa-os.
S6 estando limpos offere
cem as necessarias condi
ções de visibilidade.

,Tambem o seu appal'elho
renal, para fuoceiona.r COR
venientemente, precisa es•.
tar limpo. As imHurezas
que nelle se vão aeeumu
lando pre!udicam eonside
ravelmenle o seu funecio
namento e, em eonsequen
da, surgem as dores, o mal
estar, e, no futuro. os acha
qUf!S da velhice.

Para effêduar essa indis
pensavel lim� dos rins,
nada se compara aos oo�.
primidos de HELMITOL
da Casa "B-ayel''', que se

. tomam facilmente, dissol
vidos em agua com assucar,
como verdadeira Jimaaada.
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Banco d� Credito Popular Secçãoe Agrlcala de Santa
Catarina

alemã

Deutscher Teil

do"A maioria
Grande está com.,

gel. Flôres da (;unha"
Budapest. - Die Polizei hob hier am 18. eine �ommu.

nistische Geh:::imorganisation aus, die entgegen den gesetzlichen Be�
stimmungen, sidh ais «Rote Hilfe ,) betaetigte.

_ln letzter Zeit hatte si� aus dem Auslande Unmengenkornmunistischer Propagandaschnften bekommen, die dazu dítnen
sollten, den Aufbau der kommunishschen Partei zu erleichtern,

Leiter der Organisation war der 2 I jaehrige Schneider Julius Deutsch, der zusamrnen mit weiteren elf Mitgliedern. verhaftet
wurde.

Paris. - Pressenachrichten besagen, dass Praesident Roo e
velt voa Frankreich eingeladen worden sei, sich um die Wieder
herstellung dee f.iedens in Spanien zu bemuehen.

In w?hbntdric�teten K ei.sen verJau.let, dass die Vdeinigten Staaten sich natuerlich fuer eine Beendlgung des spanischen
Buesgerkriege:; interesrieren, doeh glaubt man mcht an eine dies
bezuegliche lnterventiou

"Pae Divino"
t�.a Policia

Um deu

Um die
Licht.

Kanzession fuer
u. K,raftlieferur.gAm 20. verhandelte der staatlrche Appellationsgerichtshofueber die vom lngenieur João Accacio Gome3 de Oliveira Paech

ters des Licht- und Kraftdíenstes der Hauptstadt, gegen das vom
RiC'hter des 1. Sprengels ge'aelhe Urteil eingereichte Berufung.Das beanstandete Urteil des Richters c:ntschied s. Z. den
von der Staatsregiesung wegen Annulliernng den Pachtrertragel an
gestrenglen Prozess zu ihren Ounsten,

Die Acnmmung am Dienstag ergab Stimmenhleicheit.
Fuer die Berufu 19 stimm�en die Herlen Desembargadores.Urbano Salles, Alfredo von Troropowskz, Tavares Sobrinho s ...wie�

der ei,nberufenf!_ Rechtsúcht�r Dr. Mario Rocha. Dagegen (als())fue' dle Annulherung des Kontrakts) erklaerten sich die Herren
Medeiros Filho, Ameri";J Nunes, OUItavo Piza und Guilherme
Abry.

Der Vorsitzende des Appelati:mshofes, Des€mbargadvrEllsico Torres, hat nun 10 emer der nacchsten Sitzungen die Ent
scheidung zu faellen,

J
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafr.a, 33
Fone-1.191

o sonho da mulher
S�r bMn�ta e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL
•

O qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES r Só os fabricados em [oinville pela única fabrica I. f)

� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- � 1
do ESTADO i.' COI" ....� � neve ;,,',,':�,;j� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- � PEÇAM PREÇOS-CASA P IEPER �

U IU a
�
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I CHARUTOS?

Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaría.Baianajkes,

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

Itaria Chic (dá fosfores), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas,:Café Gloria e Salão Progresso

A GA.zEl A-Flo.rialíl.PpoU�-193j
-�------�--------,--

•
G_·_-
• In;-�

Ilt,��
ill��
� !�
��

:::::.__.....;;:: gando ape"""as

• 5$000����ê��,;O$'"\OO I
Empresa Construtora

Uruversal Ltda.
Matriz: - LIBERO BADARO', 103 107

s. PAULO
Os melhores preces

Ao acance de todos
INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de Souza Luclo

:�•••Ge���OG•••o••••e•••

: A Companhia Editora Nacional I
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
� Serie Brasiliana •
• •
• Santa Catarina G
�� ...... - ....� .... - ... ' .

:: A Conquista .. A Coronleação I
• A Evolução. •
� TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA •
• •
� Um livro de Osvaldo R. Cabral D
o e
�,

POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias �
G....tl.O••••"•••e loeer.teG

FONE. 684

Indo a JOINVILLE

Hospe- Hotel Centl�alde-se no

COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n. 185

-�'..
-

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA

Casa de Dive, sões

linda casa pó-
de sesua pa-

-------,---

Familiares
Vispora Imperial

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

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetís
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

"li Nos altos da Farmacia] Popular.] á Praça 15
de Novembro

I

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Filiaes
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras ,>ara temo.
Morins e Algodões
Lonas e Impermeãveis
Tapetes e trilllus
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
iabonetes e Perfpmarias

. \lcolchoados e Colchas
('�tinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Deposltarlos dos afamados

Charutos cDANNEMANN.

Empreza Nacionál de
Fabrica de Pontas "Rite

fERRAGENS:

Em Laguna-Rua da Praia

NOPOL-I

Rua Trajano, n' 1 sobraão

I Telephone n' 1548 I�:

� 11105 classicos.Envitlopes fechados �
i�������� ������ê

Mertrtz: FL.O I
e· rnl' Blurnenau·· Joinville São Francisco o, L,sguna -

Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

ETE s
FederaIs e St·a. Catarina

:....= Dr. Renato=
==Barbosa_

ADVOGADO

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa.�·�Postal.�fJ19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFltO ALLIAlvÇA

.

Escritórios em Laguna e Itajahí

I�'
Ap'entss� Sub-Agentes e Renuladtnee de Av�rh,�, [em �Iodo. OI Elladol I�c Flraall, no Uruguai e nas prln;t}lpail praçaa estrangalrr.s.

Agentes em Ftcrianopoüs :

Campos Lobo & Cla,

MACHINAS:
Machinas de benerícíar madeira
Machinas para officinas mechanícas
Machinas para Janeiros
Machinarios em geral para a lavoura: é' ades,

grades, cultivadores, moinho etc.
Locomoveis, Motores de esplosão, ,:\1.ot07es

eJectricos
Material em geral para transmísazes: Lo J

mancaes, correias de couro e lona
')leos e graxas lubrificantes
Automóveis e. Caminhões FOI\D P .ças, i.(..:CC5-

sorios, serviço mechanico
Pneumaticos e camaras de ar OOODYER
M�teriaJ electrico em geral
"Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
- Estaleiro 'Arataca"

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N, 1 e; das t O ás 1 2 e

das 15 ás ] 6 112 horas.

TELEF. 1.285

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

'-__Rua Trajano n. �j

•
�i

í (Curso de especializaçI. em
� molestiàs de senhores)
@. Atende na Maternidade
., até ás 8 112 da manhã
e e á tarde - Consultorioi
G ANITA GARIBALDI, 49

�����------.------'•.""•••• --............�...............-.-__.--

: J

,

i

i

\\

Material em geral para construcções:
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe-

res

Louça sanltaría - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fina
Productos chimicos e pharmaceuticos
Conservas nacional e extrangeiras
Bebidas nacionaes e extrangeiras

I"av,e�ação Ilt-loepcke"--vapores
fVtaria '

-� Fabrica de Gelo iIIRita Maria"

Dr. Carlos Corrêa

,

i
RESIDENCIA- Rua Este-l
Lves

Junior N. 26

ITELEF. 1.131

-----

r». Miguel
Boab-aid

CLINICA GERAL

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 das moles-

tias da Boca.
CONSULTORIa:

"Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Teleíone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS
------------------

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se 10m

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

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bê�

freguesia,
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se li Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «João Pessôa», Estrei
to, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantu e cozinha,

01imas instalações. No aprasil,
veJ recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qUi�lidad.!s de laran

jeiras, limoeiros t'; grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARL. S NIL\

Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinl:;,. 13

t 1 elefone, 1595
--------,

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

DrArtur Pereira

e Oliveira
Clínica médica da criam

ças a adultos

LABorv\TORlO DE
ANALISES NCLlICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595
R 'lA "

R V' desrcencia: ua tscon e

de Ouro Prelo n: 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAlETA7 +Flerlanopclis, 22-4 -1937

o an]o protetor de seus filhos é a
_--

"Lombriguei ra Minancora"
1 _•..-_ erav I �����������

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2 3 ou �).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua propria ,
Evitará multas doenças e poupará dinheiro em

remedios.
C< rn pre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA

MíNANCORA» para seu filhinho.

E' um produto dos Laboratorial "MINANCORA-Jolnville

Quinta-feira
,-

22 D E A B R'I L

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 estran jeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo-

dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

I Serviço Aéstleo Condor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a ..feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a .. feiras 8,50» 4a.·feiras 20 »

5a.-feiras 11,50« 5a.·feiras lO})
6a·feíras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domin.go 2.30 horas
2a ..feiras 12 50 horas 2a.-feuâs 11 »

4a.-feiras 850 horas 4aAeiras 7,30 »

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

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

,
"

5

Novos ata- rCe de" de -II Progresso e

ques do s...
..na vau VI e" complica-

Adalberto Doispombasencrespados ção
Corrêa

s. PAULO, 21-De vez em que declarou ter agredido a sua

RIO, (Band)-O sr. Adalber- quando os namorados, desejando amiga por estar completamente
to Corrêa, ocupando a Tribuna acaba! com a vida de forma tra- embriagado e ser um pouco vio
da Camara, voltou a acusar o sr. gica, praticam "Verdadeiras cenas lento em virtude dos seus museu-

nas ruas.

Agamenon Magalhães e certas au- de vaudevilfe. los. Por toda a parte ha o perigo.toridades federai" no combate Assim é o caso dos dois pomo CARTAZES por exemplo, dos autornoveis.
ao comumsmo. binhos, Norma Navarro, de 21 Mesmo cm cima das calçadasDisse orador que a persegu i·- anos de idade e Renato Cardoso DO D IA

não se está livre de atropelamen-
ção aos elementos extremistas só Pinto, lutador de profissão. t
é feita contra Ob pobres e os mi- Renato resolveu dar cabo da CINE REX, ás 5. 7 e 8,30 oS'E d d

h fil d C AIr
ste esta o perrnan ente e

seravers, pois os poderosos são existencia, tendo para isso firmado orasS' umh dme
a

A

me

F
ian-

I preocupação pertuba os nervos
bem ampados. um pacto de morte com sua ado- ç!-.�- ?nh ° Oel amTor'hcohm ranz

I das pessôas fracas e, tambem, deNessa altura, o deputado gaú- rada Norma. Iertenc e ga c ec ova. I f -'
a gumas ortes, que nao se CU1�

cho apontou, outra vez, o minis- Para isso preparou-lhe urna so dam higienicamente. Nas grandes
tro da Justiça, corno comunista. lução de tintura de iodo com li- CINE ROYAL, ás 7,30 motropoles o progress') está sem-
O d A d C d id d O k' d t h

. horas, mn filme da Fox-Vin-pa
.

re nu a an ara eu qui o e a 10, e gos Q orn-
pre ao lado da complicação.

uma parte em defesa do sr. Aga- vel, reservando para si uma gilete, gança de mulher, com Tuta Nestas condições, nem todos
M Ih- f

. .

t di tIRoU, Clive Brock e Robert Bar-menon aga aes, no que 01 une- com que pre en la cor ar os pu -

os seus habitantes podem se ali-
diatamente contraditado pelo sr. sos. rato

mentar e repousar como devem.
Adalberto Correa, que disse: Entretanto, dada á gravidade Esgotam-5e, perdem fosfato e ou-

«SI· v., excia o defende, esta' do caso, era necessario amenisar CINE ODEON, o lider, Ioca- I
.

d'
.

tros e ementos ln ispensaveis ao
acusando, indiretamente, o presi- os últimos momentos de vida,com liza, ás 7 horas, um filme da

sistema nervoso.
dente da Republica� pois que es-

I algumas garrafas de cerveja. Warner-Caçada humana, com Essa a razão do sucesso do Tono-
te possue documentos, que pro-] Ate aí, tudo correu muito bem. Margaret Churchill, William Gar- f f d dos an entre esgota os as gran-
vam as atividades do ministro da Acontece, porem, que depois de gan e Ricardo Cortez, e .ás 8,30 eles cidades.
Justiça, sem entretanto, demiti-lo esvasiadas as garrafas, Norma fi- horas, um filme da Umversal-

A f· d d três ini7 t d b d 101m
e uas ou res InJeçoesdo cargo». cou com medo da morte e recuo empes a e so re os anc es, d

J k H I A
.

M
sentem-se renova os, reternpera1 'd di d

..

b b f t I com ac o t ntomo oreno d
.

d I.eu, em segui a, iversos 0- sou-se a mgenr a e eragem a a,
M B.

'

I os, como se tivessem goza o a-
cumentos da Comissão de Re· desejando que o lutador cortasse e ona ame.

d Iéri I·'. .
' gumas semanas e enas num cima

pnmeiro as velas.

H o...4'tlllena n.em de montanha.
E,te, \nôignado com a descon- 11l1li ii � _

fiança da moça, aplicou-lhe ime- ao Duque de Adiatamente algumas bofetadas, não
.

LUGA --SE
chegando a pô-la nocaute em vir- Caxias quartos para casal.
lude da chegada do garçon que Rio, 21 -- Será colocada no Tratar nesta redação.
vinha buscar as garrafas e o res- pcoximo dia 7 de maio, na saia
pectivo pagamento. onde morreu o Duque de Caxias,

Enquanto havia entendimento
no solar da Fazenda de Santa

Hnanceiro entre Renato e o garçon, Monica, no Estado do Rio, urna
a moça fugiu, disparando para a placa comemorativa do aniversa
polícia. rio do f1tlecimento daquele grandeCompareceu o delegado, que soldado, por iniciativa do ministro
encontrou Renato ainda vivo, e da Guerra.

A referida placa tem os di
zeres: «Aqui morreu, aos 7 de
maio de 1880, Luís Alves de
Lima e Silva, Dugue de Ca-

Com as inovações que surgem,
a vida vai se tornando cada vel

mais complicada. Ja' não se pode
mais andar despreocupadamente

pressão ao Comunismo, sôbre ata

ques da imprensa contra o cheta
d" Nação e o sr. Antonio Carlos,

,

Presidente da Assembléa Legis
I

.

•ativa.

Cidade do Vaticano, 21
O Papa Pio XI deixou de con

ceder audiencia durante todo o

dia.
Sua Santidade [_aS50U toda a

manhã presidindo a reunião da
Segunda Congr egação dos Rifar.
que está procedendo á discussão
final das virtudes do padre Do
menico Barbieri, missionario ita
liano que esteve na Inglaterra, no

seculo dezenove.
Dez cardeais assistiram á reu

nião e votaram secretamente.
Nenhum decisão foi anunciada .•
A decisão será tornada publ

ca pelo Sumo Pontifice.
Depois da reunião o Santo

Padre repartiu a benção aposto
lica aos fiéis.

o diadern� da
Rainha Hor

tencia
Pio XI

presidie
a Congrega
ção dos Ritos

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

Credíto Mutuo Predial

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

-a [ola de entrada é accessiveI a todos-2$OUO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias é feita unicameme sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-$eus premias, consequentemente, não fic:arão em casa.

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

II VIENNA, 19 (Band) -De:,'
, pertou grande curiosidade a pri-

I meira audiência do Tribunal dos
Vereadores sôbre o processo do
desaparecimento do diadema ofer
tado ,por Napoleão I á rainha
Hortencia.

CAFE' BOM 50' NO
.JAVAFoi ouvido o primeiro envolvi- Praça 15 de Novembro

de, de nome Korwin, sôbre quem Antonio Paschoal I xias> .

pesa acusação de haver empe· I �_����������������������
nhado a valiosa joia sem auto- I

risação do seu proprietário, o ar-I
chiduque Leopoldo. IA archiduqueza Blaca, apon
tou Korwin como tendo abusado
da sua conliança.

FUMAR
"091RIS" é reunir o agradável ao

util, porque, contém cheques em dinheiro e, cou

pons que colecionados são trocados por apolí
ce de 200$ do Estado de São Paulo-São ven

didos nas bôas casas do ramo =-Representante
-depositario para o Estado, CHARUTARIA CHIe

(Da-se Fosforos) Rua Felipe Schmidt n. 9-Caixa
Postal, 107 -.Flor;anopolis

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5'(. ala.
CIC. AvisoPrevio6·1. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

:I Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na !
O �

: CREDITO MUTUO PREDAL I. ------..----- .

550essõas
prêSdS

MADRID. 19 (Baud)- O
Copselho da Ordem Publica pren
deu 55 pessôas que se reuniam ;';;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':':
na casa de conhecido alfaiate,
relacionado com a aristocracia.
acusadas de havarem preparado
um manifesto para ser distribuido
no dia da entrada do general
Franco em Madrid.

Os primeiros faziam da parte
da organisação falangista, desta
Capital. e serviam-se de duas mu

lheres como elementos de liga'
ção,

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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==A GAZETA
______________________or_

� estijva de
Jrnbituba

o r�ceiD de represa ..

dias foi o motivo de
não ter falta sua sin

dícalísação

quando de sua partida para a

Capital Gaucha.
Agradecemcs.

Sra. dr. Ivo de Aquino

Co� nascimento de seu pri
mogemto, acha-se em festa o

lar do sr. Amim Salum, comer
ciante nesta praça.

I
�

5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500 II'
� Jantar

�
� �
� 5 PRAOTS, Sobremesa tl Café 2$500 �

�
O �

Servirá fidalgamente sua distinta frequezia nãa só durante o día como Danças •• Serviço ir. epreensivel de b

� tambem durante á noite, �
a r e restaurante

�
OsqChau eurs gozarão de um abatimento e.speCI'al. � Ot'

. '
.. c,

..��

Ime o("questr�. Bo- C
.. " ....�>.n.;,j

I., aba ....etier�
Bef�_ '*A&,M--"t@l&jAiil'j45�'--iiiMii-a���iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'�§iff§i!(jII�,��·�;iit=��·:;;;;;;;;i;iiiiiiiiii;;=iiiiii.iiiiiiEEiiiiiiiiiiE;;iiiiEiiii�:i��!S�;·�··ia-

c_e M I1W?"7'Ed$*&&i$$';;jj\l'" ."i..

Exijam o sabão

"Virgem Espec·iá.lidade"
{f17� "':.. de Wetzel & Ci•••• JoinviUe ".

sr-sÃ��!RCe",
'.,�l4k (MARCA REGISTRADA, .

ES�EC!AUDADE
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TOKIO, 21-0 jornal «Ni- COMBINADO X

pon Nichinichi» informa que a FIGUEIRENSE

Camara de Comercio de Osaka
fH-IIVER5ARI05

não aceitou o pedido dos brasi- Realizou·se ontem, ás 16 ho-

leiros do fornecimento de material ras, no estádio Adolfo Konder,
Ierroviario, num valor de dez mi- um treino entre o Figueirense e o

lhões de yens, alegando escassez
I Combinado que provavelmente

de aço. enlreterá no proximo dia 1 dê
maio o possante quadro do Clube

Na ha localidade titorânea'l O comandante Chroken, num -- �J Atlético Ferroviario do Estado do

em toda a costa brasileira, onde gésto altamente louvavel, procu- Locomovei Paraná. Foi um treino fraca, e

existe estiva. que esta não se en- rou pôr um dique á situação, desmteressante. O Combina

contre sindicalisada. Na propria não o conseguindo por haver si -

Compra-se um em perfeito do conseguiu vencer o 'Figueirell,
Capital Federal, a estiva do L10yd do removido. se por 9x 1 .estado de funcionamento.
Brasileiro, se acha nessas condi- Ao que somos inlormados, o

com forças de 100 a 120 Os quadros estavam assim cons-

çõeCs, é h c�manddantde Gfr,aça �ranhab'. co- H. p, tituidos,'

orno, por m, não a regra n:1ec€ or os atos, incum 1tI o Informações nesta redação. Combinado; - Bôos, Pavão e fAZEm AN05 HOJE:

sem excessão, Imbituba no-Ia ore- ilustre capitão do porto de São Freed; Gato, Procopio e Borl:>8;
rece. Alí, quem manda. são os Francisco, comandante Alvaro achando-se em Laguna, se dispu- ealico, Damata, Nizeta, Tião e

prepostos do sr. Henrique La- Cabo, de Sé dirigir a Imbituba, nha a seguir para Imbituba, afim Galégo.
ge, e como mandam, firmam-se no sentido de proceder á sindica- de chamar á ordem o represen- Figueirense: -- Henato; Ante

nas soas tamancas, opondo-se á lização da sua estiva. tante da 'Costeira" e proceder á
nor e WoH; Carlos, Carioca e

sindicalisação, corno se aquilo Com esse nohre intuito che- sindicalisação da estiva, apareceu- B k D'
.

Mee; iamantmo, irinho, Ivo

fosse um feudo "lageanicon, mus- gou o comandante Cabo áquela lhe, imprevistamente, visitando-o, Paraná e Sabino.

solinicarr ente conquistado. víla litoranea, onde foi procurado o sr. Favio Sêco, cheio de me- .. -------.--_

Dessa prepotencia resulta a di- por grande numero de estivado- suras e contumélias, aliás pro- ENS!NA·, SE

sigualdade que existe entre os es- res que o cientificaram do receio prias de quem se encontra t'm Mathematica Elementar, Arith- CHE6Am UNS

tivadores do "feudo" e os de La- de que se achavam possuídos, aperturas... mética, Algebra, Geometria, Tri-

guna, que ihe fica a dois passos I de virem a ser vitimas de repre- Somos informados, de que se gonometria, etc.

Além de melhor ganho, os salias caso viessem a sindicali- acham em Laguna, tratando do Tralar no Curso de Madure-

estivadores lagunenses recebem zar-se. assunto com todo o zêlo e a ma- za das J8 J 12 :'lOras ás 19 112.
Encontra-se em Florianopolis,

diariamente o produto do seu tra- Diante desses receios. o co- xima energia, os competentes lun- 132.
o destacado medico conterrâneo

balho estafante, emquanto os de mandante Alvaro Cabo, ao que cionarios do Ministerio do Tra-
sr, dr. Cezar Avila, competente

1mbituba levam semanas sem re- parece, ordenou ao representante balho, srs. dr. Carneiro e Ma- Rag ido por cirurgião.

ceber um tostão e quando chega da «Costeira», a entrega aos seus chado, dois quais ha a esperar t Alberto Brãeemann

a hora do pagamento, sáem de portadores de todas as cadernê- uma atuação altamente proveitosa, um miles ro 66

mãos vasias, porque tudo quanto tas que porventura conservasse em beneficio da desprotegida bras i Se i ro Procedente de Curitíba, onde

ganharam foi engulido pelo Ar- em seu poder. classe dos estivadores de lmbi- se encontra-se em gozo de ferias.

rnazem Quando o comandante Cabo, I tuba. B R I
retornou a Florianopolis, acom-

������- � ��I� I
E. L M, 2 J -. O concerto panhado de sua exma. esposa,

� �
da orquestra filarmomca de Ber· do preza o conterrâneo sr. '�lber-
lim, que sera' regido pelo maestro B

� R t t B S t
� ��

to rüggmann, funcionarios dos

� es auran e, ar e. orve er Ia

i \:í�::�:E :'::nc�C;ro��:d:; ::�::�
e Telegrafes, desta ca-

�� Cascat Inha �, - Visitou- nos, em nossa redação,

��
�j Exposição o digno conterrâneo sr. Jairo

� � de ca r- iS Pereira, alto íuncionario da Agen-

�
cia Condor, em Florianopolis, e O general Cavalcanti parllu

I ,PARIS, 21 - O govêrno que acaba de regressar, via aérea, para São Paulo
adIOU a data de al.ertura da Ex' de Porto A.legle. RIO., 21-Pelo trem Cruzei-

I posição de Paris, ficando a mes-
r

: S. s: velU. agradec�l:llo.S �s, ro do Sul, partiu ontem, à noi-

ma. transferida para o dia 17 de
I r�ferenclas �log106as-ahas J.US�IS- t!, para .São Paulo de onde vie-

maIO. SlrafaS - feItas por este d!ano, ra a serviço, o general Newton
C�valcanti, comandante da 4a.

I
bngada de infanteria em Caça
pava.

RESOLVERAM OS SEUS NOVOS PROPRIETARIOS REDUZIR OS PREÇOS
EMPREGANDO EM TUDO GENEROS DE PRIMEIRA QUALIDADE.

CARDAPIO

Festeja hoje, a sua data aniver
saria natalicia a exma. sra. d.
Írenê Gama d'Aquino, digna
consorte do distinto conterrâneo
sr. dr. Ivo de Aquino, figura
destacada do cênario politico ca-

OUTR05 Ptl RTEm

Des. Henrique Fontes

Viajou, antern-ôntem, pelo Ita.
quera c.om des�ino á Capital da
RepublIca, o Ilustre contmânno
sr. desembargador dr. Henriqu�
da Silva Fontes, membro d�
Côrt.:! de Apelação do Estado e

lente da nossa Faculdade,
O distinto magistrado, que

vai a serviço da Faculdade de
Direito de Santa Catarina� teve
bota fóra concorrido,

Canja á brasileira

Sopa de legumes
I ingua recheiada CJ vagéns
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baiana
» maranhellse

Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

I Tainha á baiana
Bife acebolado
» Cf batatas
» á francêsa
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

I Macarronada
extra

» italiand

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

tarinense.
A virtuosa dama, possuidora

de elevados dotes de espirito e

coração, será, hoje, alvo de inu
meras felic:t3ções.

a exma. sra. d. Elsa Mance
los Moura. esposa do sr. J')ão
Moura Junior, do comercio local;

a senhorinha Irací Soares de
Oliveira;

o José Boiteux Piazza;
o sr. Artur Olímpio Livra

mento, funcionario federal.

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

õENTE NOVA

PEL05 CLUBES

Dr. Cezar Avila Clube Doze de Agosto
Essa prestigiosa sociedade está

anunciando para o proximo sa

bado,. 24 do corrente, uma

grandiosa soirée dansante. Essa
reunião conta, como atrativo a

presença de Carlito, com o seu

adnJir�v?1 bandonium, na orques
tra dirigida por Moacír Carhto que

fór� de' qualquer duvida, é um

ar lista consumado e culto, que,
estamos certos, com o seu con ..

curso, emprestará á soirée do
Clube da planicie, uma nota de
explendida originalidade. Por
outro lado. o conjuto musical da
Fôrça Pública estreará nessa noi
te um repertorio ultima hora
de [ox, samba e valsa, simples
mente admiravel.

m O ç O

I
OTMA COSINHA - TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS

SOnVETES e SABOROSOS ASSADOS
----- o-----

AI

Fumem charut;s
PRINCIPE DE 'GALLES

Quem perdeu?Tf\IGUILHO para aves

FAREL lNi-IO para o gajo leiteiro
FARELO para os porcos e animàis de tração.

Exija, sempre, estes produtos, porém, fabricados pelo
MOINHO JOINVILLE

Filial de Flor:aOClpolis: Cáís Frederico Rola - Caixa Postal, 113
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EXiBIÇÃO, T,ODAS AS NOITES, DE PESTE]ADAS ARTISTAS QUE D E
�ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS 'E CANÇO�SSLUMBRAM

Foi-nos. ent�egue pelo sr. QpOll'
ska, propnetano do carro de praça
n·. 4, I1ma chave encontrada on-

, .

,

tem a· nOite, no seu veículo, e

que �e encontra n�sta ledação"
ao dIspor do dono.

Casino Imperíal
no majestoso prédiO do Clube Martineili

r
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




