
não permitirá que o sr. Getulio Varga �ili,=-!Jp-->t-e-r-:
petue no poder, nem que "nomeie" para o seu

lugar urn proposto-diz o "_Jornal da Manhã" de

:�;:����a�i�;'�:'���C��!i�JA G A Z E T
V,1 ante a usurpação dos nossos di! eítos- e o sub-titulo
dJm rumo á mocidade- - o Jornal da Manhã publicou
ontem, um artigo em que ataca violentamente o presiden
te da Republicá, acusando o sr. Getulio Vargas de estar

provocando uma nova guerra civil.
Eis, na integra, o veemente editorial do «Jornal da

Manhã,>. ANO
«Não nos íludamos fechando os olhos á realidade

nacioral. A democracia brasileira está sendo neste mo

mento perigosamente ameaçada pelo governo impopular
do sr. Cetutio Vargas.

As intervenções nos Estados marcaram o mais re

cente capitulo da campanha que o governo federal vem -en

cetando obstinadamente contra os nossos direitos, esma
gando os ultimos restos de nossas liberdades publicas,
como meio de se perpetuar no poder.

Enganam-se, porém, I)S que acreditam que nosso

povo, nossa mocidade e nossos ínteletuais suportarã o
sem o mais energico e altivo protesto a realização de ou

tro golpe contra a Constituição, já tantas vezes violada
pelos desmandos do governo central.

Quem quer que se dê ao trabalho de lêr os jornai�
de outros países do continente, verá que nosso governo e RIO, 22-Podemos asseverar que se procedeu a uma
considerado como um dos modelos de reação anii-demo- sondagem oficial junto aos governos da Baía e de Pernambuco, no
cratica da América. a ponto do presidente Roosevelt não sentido de se conhecer o modo por que ambos receberiam a indi
considerar que aqui se viva em um regime democratico.

cação do nome do sr. José Carlos de Macedo Soares para suceder
Mas si a democracia brasileira foi ferida gravernen- ao sr. G�tulio Vargas. Se a tentativa encontrasse ambiente propíte, e si se acham �ala.das todas as vozes que p.ossam ele- cio, deveria ser feita depois uma consulta, tambem oficial, nos mol

var-se contra a. tirania, a f?r�a mor.aI e �nate�lal do go- des da que o sr. Washington Luís onentou, em 1930, em favor
ver�? �e Getulio Vargas. dlmlnu� dl� a dia. Nao devemo.s da candidatura do sr. Julio Prestes.
ter liUsoe�: �lara co�segU1r a realtzaçao. de seus

proPo�l-1 Os dois governador-s recusaram-se, entretanto, 8 examinar
tos de arnquuar a� liberdades (�emoc.ratlcas, G sr. G�tuho o nome do. antigo millis�ro das Relações Exteriores, em termos que
Varg�s Iançarà ma? �e todos o . .., meios. Mas. � MOCidade

não perrmuram o encamjnharnento da $Olld�. _...". > ••�._.�

e .o lavo. do Brasil Já foram us�rpé!dos .ge.!llal& em .seu dr- Opuzeram, assim, um véto formal.
reito de viver para poderem baixar a servis ante o� no- Sabe-se, ainda, que um dos obstaculos que a candidatura
vos e monstruosos golpes. que o governo federal. e�ta pr�· Macedo Soares está encontrando é a ligacão de sangue do ex-chan
�arando p�ra lanç�r O pais na completa

. escravlcta� p�lt- celer brasileiro com' o sr. José Eduardo Macedo Soares, diretor
tíca e moral, reduzindo o povo á categoria de parias 10- do Diario Carioca.
dús, que se llmitern a pagar os impostos.

A mocldada brasileira não póde ficar inactiva an- O SR. LIMA CAVALCANTI EM PETROPOLISte tanto aviltamento! Sobre seus hombros pesam enormes
PETROPOL IS 22 O I

.
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.. .

"

bilid d N- 'd' - sr , �Ima ava canti VlSltOU on-responsa 1 I a es. j ao queremos que o nosso quer! o
.

R' t'
G r Vpaís seja presa de uma guerra civil, e o GOVERNO DO tem, no PalaclO 10 Negro., o �r. etu ro

.

argas, com
_

quem
SR. GETULIO VARGAS A ESTA' PRCVOCANDO! Mas nosso I �ante�e demorada conlerencia sobre assunto� hgad�s á sucessao pre
dever é agir com firmeza. sidencial. O gevernador de Pernambuco esta de viagem para seu

Consciente de que será irremendiavelrnente derro-l Estado.
tado em qualquer pleito democratico, o ex-candidato da
Aliança Liberal pretende impedir a realização de tor'o
movimento politico popular. Por isso as provocações se

sucedem a cada' passo, procurando arrastar-nos a uma r
atitude violenta que "justifique" a decretação de outras
tantas medidas para impedir a manifestação da opinião na
cional. Esta manobra deve ser respondida pela Mocidade
do Rro Grande e de todo o Brasil com a organização de
poderosos grupos de agitaçõo pacifica, os quais ficarão
abertos a todos os que quizerem lutar contra o governo
reacionario que nos oprime. Devemos emprestar todo o

nosso apoio ás forças democraticas nacionais, opondo-nos
resolutamente á candidatura oficial do Catete, que será a

continuadora da obra nefasta do sr. Getulio Vargas!
Apontemos cada um dos agentes do Catete como INIMIGO
DO POVO BRASILEIRO I

O pov<D não quer lutas armadas, mas defenderá a

realização efetiva de nossas liberdades expressas na

Constituição. Não queremos v�r derramado o sangue bra
sileiro, mas \tambem não queremos suportar passival
�ente as humHhações e os ultrajes que nos lançam á face!
Aumentemos por toda a parte o grande movimento uni
versitario e popular contra Getulio e o Integralismo, afim
de preservarmos nosso país da sangueira fascista!

Cerremlos fildiras ao lado daqueles que defE:ndem
a autonomia dbs Estados! Façamos manifestações pacifi
cas e ordeiras, demonstrando a repulsa de todos os demo
cratas ptlo fascismo integralista !

Que ca&l estudante se imponha a si mesmo a ta
refa patriotica d\e ser um propagandista entusiasta deste
grande movimen to nacional de liberdade e justiça que
deve ser a base I de toda a r.ampanha da sucessão presi
dencial.

t\ mocidade brasileira não permitirá que o sr. Ge·
tulio Vargas se'. perpetue no poder I Nem que nnomeie"
para o seu lugar I um proposto'

•

moei ade ii

A voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprletario e Diretor Responsavel JAIRO
Florianopolis, Sexta-feira, 23 de Abril de 1937.
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instituições livres que praticamos, ou aceita que lhe metam a vara

de tanger porcos, transformando-se num vasculho do poder.
O dia 3 de maio vindouro vai ganhar um significado trans

cendente, com repercussão definitiva na vida do Brasil.
Se os deputados, reduzidos a frangalhos morais, aceitarem

os tamancos de Napoleâo, poderemos [echar as portas daquele pa
lacio e pregar nelas o epitalio da republica.

Se, porém, renovando o seu assomo de dignidade do ano

passado, mantiverem o principio da independencia do poder legis
lativo, único que até agora surgiu da vontade popular, a nação
inscreverá nos seus portais um distico de imoralidade.

UM VE'TO FORMAL

Coisas do Ensino
Público

Abrindo lugar de honra, à pri- nos? Seriam.de fato, funcionários
meira página, para objurgar em publicas, nos termos da definição
cheio um ato do snr. Prefeito de constitucional do art. 140, par»
Lages, a República assevera que gozarem da não demissibilidade
essa�autoridade, de urna cajadada ad nutum?
oficial só, extinguiu quatro escolas São coisas que ainda não sei,
municipais e, dispensando os ser- à mingua de informes, que aRe
viços dos respectivos professores, pu'blica devia fornecer, jà que
pinchou-os, sumariamente demiti- de pronlo e com veemência soube
dos, em pleno e aberto alho' da- condenar o Prefeito de Lages.

* * *

A FUTURA PRESIDENCIA DA CAMARA

rua.

Não conheço causas nem cir- Uma coisa, porém, eu sei: e é
cunstâncias que induzissem o Exe- que o snr. Governador acudiu aos

cutivo Lageano a dar tal passo, demitidos, traaslormando-lhes as

à primeira vista muito chocante, extintas escolas em estaduais e

antipático e até violento, se con- nomeando-os para as regerem.
siderarmos que a cultura popular Belo rasgo, não haja dúvida.
o que pede são mais escolas e Oxalà fôsse essa a norma sem

niõ' menos professores, e a justiça descontinuidade do procedimento
humana sem dúvida requer menos de S. Excia.!
demissões em grosso e por ataca- Não tiveram tanta sorte dois
do. professores qUl! serviam, até feve·
�Razões, entretanto, pode haver, reiro do corrente ano, no curso

capazes de cohonestar--quem o desdobrado da Escola Normal
sabd-a resolução do snr, Pre- Secundária de Florianópolis.Cito
feito Henrique Ramos. Não as- lhes os nomes para maior clareza:
conheço, devo repeti' lo. Mas, é Jose Martins e Elisa Goettmann.
possive] havê-las, e até inspiradas Por economia de verbas fixas,
no ,procedimento do Executivo e que S. Excia. não pode alterar
Estadual. Já chego, justo, aI. (ver Constituição do Estado, § 2'

* * * do art. 33'),ficaram os professores
Se não perdi de memória a José Martins e Elisa Goetmann

Constituíção do Estado, em cuja automaticamente dispensados do
redação trabalhei com algum

ca'l
trabalho e da remuneração que .na

pricho, há um lindo artigo dela, Escola Normal Secundaria desta.
o de nO. 153, que assegura .aos Capital, encontravam ao preço do
funcionários municipais as garah- suor de seus rostos.

tias outorgadas aos funcionários A Repu'blica poderia explicar
estaduais. E outco não rnenes lindo também isso,
artigo da Carta Magna Catarinen- O snr. Goverlilador acudiu à
se, talvez o centésimo quadragési- precària situação dos professores
mo primeiro, dá ao funcionário mumcrpais de Lages, mas, até

público, após dez anos de efetivo agora, não deu colocação às duas
serviço, a regalia de não ser de- Vitimas da cessação do desdobra
mitido sem mais aquela, podendo mento no Instituto de Educaçãl)
ser, todavia, destitui do por senten- de Florianópolis.
ça judiciária ou processo adminis- Quem os socorrerà?
trativo, regulado por lei, e no qual Certo Nosso Senhor Jesus Clis-
lhe $eja assegurada ampla defesa. to, cuja obta de justiça tarda,sem

* * * faltar nunca.

Contariam uma década de efe- E' de fé!
tivo exerclcio os exonerados lagea- DEPUTADO Barreiros Filho

RIO, 22-A «A Noite» escreve:
«Foi divulgado que o ministro da Justiça pretendia orga

nizar uma lista para os deputados assinarem comprometendo-se a

votar contra o sr. Antonio Carlos. Procuramos saber, em rodas
oficiais, o que havia de positivo a esse respeito, e tivemos a con

firmação de que a noticia não tem, .ahsolutamente, o menor fun
damento. Não havendo nenhuma lista e nem o ministro da Justiça
teve qualquer idéia nesse sentido».

AN10NIO CARLOS E' INSUBSTITUIVEL

UM DILEMA

RECIFE, 22 - O deputado classista pernambucano, Silo
vio Pelict' Leitão, ora nesta capital, interpelado pela reportagem
dos Díarios Associad�",;sobre o problema da renovação da mê·
Ea da Câ.rnara dos Deputados,. dec1arou que o sr. Antonio Car
los é um presidente insubstituivél, acrescentando:

«Sómente UFna situação francamente contraria ao jogo po
lítico do momento, importará na contingencia de muitos parlamen
tares votarem Doutro candidato».

- "Julgo que o sr. A.ntonio Carlos seja reeleito ..

RIO, 22 ·-A Câmara está diante de um dilem3�· ou reeleg� o sr. An- Pedro Aleixo é um parlamentar moço e não possue o

lonio Callos, honran�o a dignidade do mandato e o sentido das do velho Andradan•

O sr.

prestigio

ESTA' COM O SEU PARTIDO
REGIMEN DE CONCLAVES

S. PAULO, 22-Afim de assistirem ás comemorações
que se deveriam rtalizar, hoje, em memoria de Tiradt:ntes, chega
ram do Rio os deputados federais, srs. Caf� Filho e Mota Lima.

Ao desembarcarem na gare do Norte, Of dois parlamen·
tares foram alvo de uma manifestação por parte de diversos jorna
: eiros da Central.

Falando á reportagem, o deputado Café Filho, declarou o

s€"guinte:
-«Estamos em pleno regime dos conchavos políticos. E'

um fáto a intromissão indebita do presidente da Republica na es

colha do seu sucessor, pelo que deverá ele ser responsabilisado pe
las funestas consequencias deese seu áto anti-democratico».

A respeito da futura presidencia da Câmara Federal, dis-

P. ALEGRE, 22-Falando a A Razão, o

tacio Leme di5se:
- «Estou com o chefe do meu partido para

má fortuna».

coronel Es-

a baa, ou

COM. O SR. FLORES DA CUNHA
a

P. ALEGRE, 22 .- Telegrafam de Santa Maria que _

comissão executiva local do Partido Liberal hipotecou inteira ;;oli
dariedade 110 general Flôres da Cunha.

se:

A nUNIAO PROGRESSISTA COM O GAL. FLORES
S. PAULO, 22-(U.J.B.)-0 general Cristovam Barce ...

los segundo estamos informados teria recebido incumbencia do sr.

FIares da Cunha para reorganizar a « 'Jnião Prog�es5ista», partido
político do Estado do Rio de Janeiro, para o que estão sendo con

vocados para uma convenção em Niterói vários políticos f1umirleil�
ses que se acham afastados das atividad{'s políticas.

'7'
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A QAZETA-Floriamopons 23-4-1937
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o Mahatma Patial.
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IllBanco d� Credito pOPularlSecção
.

alemã\ e Agrlcala de Santa I����������
Catarina

O t h .,... IIeu se er leI
[)istribuíção de dividencJos

o Banco de credit;�oPUlar e Agricola de Santa Energlshe BekaempfnngI Catarina avisa o seus acionistas que está pagando. em sua Ides Nationa tsozfallsrnus geplant
séde, á rua Trajano n' 16, os dividendos relatívos ao 20.

" •

semestre de 1936, á razão de 80{0 ao ano (160 DIVIDENDO).

Florlanopolís, 20 de Abril de 1937.

O CONSELHO DIRETOR

Professor Gil- Konferenz
berto Freyre

RIO, 22 (Band)-Durante a

tarde de ôntem, os íuncionauos RIO, 22 -Chegou de Reci� Ber�in, 20
.. (Band) - Der fruehere FUt'hrer der engl.

do Palacio do Ing4 ouviram UI"J fe, pelo General Osoria, o pro-
sch�n Arbelterpartel, Geurge L'lnsbury. hatte eine Iange Konfe- I

grande rumor que partia das de- t' G'lb f
renz mit dem Reichshnzler ueber die internationale Lageessor 1 erto reyre.· N h d U ....

pendencias re�ervadas á recepção ac er 'lterredung wu ..de In belderseihger Ueber�in-
e salão nobre do mesmo.

UMA AGU1A ARREBATOU

I
� timnJUng folgende Erklaerung veroeffentlicht:

UMA CRIANÇA D hl d' b V
.

vCorrendo todos para o local, « eutsc an 1St erelt, ertreter zu elnel n.onferen7. zu

verificaram que hé:lvia ruido par- R 21 C
..

d '1'
entsenden und an den gem�insamen Bestrebullgen teilzunehmen, eiru

cialmer.te o této do salão, en- C ro�a,
- omUOlcam

.

e oekonom:sches Zusam'TLoarbe;ten und eine gf!meÍnsame Verstaendi-
h d

..

d
..

I ilgblafl qude
uTla

elnorme aguII.'l. gung unkr allen VuJkern der Welt lU erzielen, sobald Praesi�c en o o re:mto e hJo os, es-
arre atou, e uma aVOUla, urna I I R. _I d d roL f' J .

tuque e madeiras. .

'd I d
(ent oo�eve t o �r er 1

....Al�· em s an Jercn grossen Staates, dle
Cf'ança recem-nascI a, êvantan o I

.. .

E' b r .

d
.

K .

O sr. Heitor Collet governa-" I O
.

d
nttIatIve wr In eru unJ emer c"artlgGn onferenz ergrelft.»

" .' voo com e a. pai a pequerru-dor mtenno, h�vla abandonado o cha �Ivejou o animal, que, mal
salão algu�s mmutos antes, esc�- [ ferido, desceu, sendo morLa a AUS Span ien
pando, a�slm, de sofrer um aCI� tiros.
dente sérIo. A criança foi salvit.

Roma, 21-Celebra-se, hoje,
o anntVerS\lflO da fundação de
Roma. A� ruas apresentam aspe'
tos festivo, estando o comércio e

a� industrias com suas portas fe' Rio, 21. (Band) - Die PoIizei hegt grasse Hoffoungetlchadas, enquanto os estabelecimen' nunme�r, nac� Verhaftung des Boxers Napole-.ãO Campcls,. den
to� se conservam embandeirados; Mord 1m Can lca-Gebaeude. dem der Kapitalist Correa Bastos zum

Fumem charutos Opfer fiel, vollstae.ndig aufklaeren zu koennen.
Durch seit dem Karneval ununterbrochen f'ortgeStetzte Nach.

PRINCI PE DE GALLE SI forschungen gelang es endlich des der Tat verd�echt�gen Campos
..... .. habhaft zu werden.

Quem pe rdeu? Der sich in der 8. Delegacia in strenger eio,zelhaft Befínd ..

hche gestand berelts, dass er dem Verbrechen beigewohnt habe je.doch sich dalan nicht be�eiljgt babe.
'

Nach seínen Aussagen ist der Moerder eia in Barra do Pi-
rahy wohnender Bekannter von ihm. I

Napoleão wurde bereifs von dero Waecht�r des Gebaeud�ll
ais der Mann wiedererhnnt, der mit verwundetem Fusse und bluti.
gen Hosen in der Mordnacht mit dem Fahrstuhl haruntt.rkam.

Die Polizei wird die Ha3.re des Bo:x�u m,;t den in de,[ KehA
le .des Er�ordeten gefundenen vergleichen, àa sie einander gle!ich zu
sem sr.hemen.

EsqueCimen
to grave

Madrid, 21. _- Ein fJlitgliP.d dei Kommusistiscben Partei
Deutschsands erklaerte im Laufe einer Unterredung mit der United
Pres�, dass einer der Hauptpunkte der neuen Ollensive gegen den
Hitlerisrnus in der Sendung von Radiobotscbaften auf Welle 29,8
bestehenwerrle, die durch starke Stationen vorgenommen werden
wird, die an «eimgen Punkten Dl!iJtschlands in Taetigkeit gesetzt
wuerden.>

Der geheime kommunisttsche Sender gab llekannt, semen
Anrnf aeudern zu wollen und sich in Zukunft «Station der deutschen
Freiheit» zu benennen.

Sonnabends sollen nschts S'JOdersendungen fuer die ins Aus
land gefhechteten Kommunisten stattfinden.

Die neue Offensive gegen Hitler habe im Maerz, anlaesslich
der ErinncrulAgsfcier an die Revolution VOI1!l Jahre 1845 ihre-i Ao
Iang genommen.

Den in Deutschland wohnenden Parteigenossen und deren
Familien wird man auf geheimen Wegen Lebensmittel zukommen
lassen. Zu diesem Zwecke stehen bereits gtosse Summen zur Ver.
fuegung.

Weiter erklaerte der Ínlormant, dass in a,l1-etracht dr in
tensiven Tastigkeit der Gegner Hitlers im Reiche, die elo nicht
wegzuleugnendes Faktum sei, die Oppsitionsbewegung in ganz
Deutschland slaendig zunehme, besonders unter den Bauern. die g.:
zwungen sind, ihre Erzeugnisse 7U den von den Behoerden fest
gesetzten Preisen abzugeben, wodurch ihnen hum em Gewinn
zur Deckung von Ausgaben fuer persoenliche Beduerfnisse uebrig
bleibt.

Aber das ist noch nicht alies, sagt er weiter. Auch un

ter den lntellektuellen macht sich eine gegneische Bewegung be
merkbar, wie man sie derartig bisher noch nicht erlebte, da die
Geistesarbeiter sich ihre Gedanbn nicht weiter von den Herren
der augenblicklichen Lage vorschreiben lassen wollen.

«Wir vertrauen auf den Enderfolg und dann werden wir

eadlieh den Demokratischen Dell�sch(:n Staat gruenden.»

raso

A agua filtrada ou fervida de
ve ser dada ás colherada3.

Pa;a evitar as perturbações
gastro-intestinais, comuns no verão,
é illdispensavel cuidar bem do
leite.

Como é sabido, eh se altera,
com muita facilidade, causando
ta;s desarranjos.

Nestas ocasiões, convém sub
meter RS creanças a uma criterio
sa di�ta alimentar, que não ul

trapasse de 12 horas.
Durante esse tempo, e mesmo

depois. administram-se-Ihes papas
com caseinato de caleio e, sobre
tudo, o Eldoformio da Casa

Bayer, que combate a dianéa,
revestindo, protetoramente. as

muCosas intestinais.
Na estação quente do ano as

mães ;;>recisam, pois, redobrar de EM CASA DE FA!\1IL1A
atenção com os alimentos dos alugam"se quartos com ou

iilhos, tendo sempre em casa um emo pensão p'a colegiais e

tubo de comprimidos de Eldofor- smoçs solteiros.

;nio da Casa Bayer. 1 Informações neste diario.· ii:íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii":':

Stalin tem
um sosia!

RIGA, 21-Um comerr:iante
e5trangeiro, chegado da U. R'
S. S.. entrevistado pelo director
Jo jornal ·Ultimas Noticias" de
clarou que, ao contrario das in
formações dadas a publicidade
pela imprensa sovietica, reina es

pantosa miseria em M05cou.
O mesmo informante forneceu

pormenores a respeito do alenta
do contra Stalin. desmentido pe
los jornai5 bolchevistas Declarou
quI'! o atentado foi levado 11 efeih�,
mas o seu autor, um estudante,
atingiu apenas um "sosia" de
StallO, isto é, um individuo da
Georgia que, freqllentemente, to

AdOvgado
ma parte nas cerimonias oficiais Florianopol is
ém lugar do ditador bolchevista.

�_�.��������j!!����_�����.!;_�.�..����
j
) Dr.

Prarogada
a licença do
Alr-nirante Rio, 21-0s jornais registram

o fátQ da Camara dos Deputados,
o Palacio do Catete e a Prelei
tura Municipal não haverem has
teado bandeiras na data da ln

conlidencia, lamentando o esque
cimento, que não passou desaper
cebido do povo.

Burgos, 2 J (8and) - Der Erzbisrhof von Burgos, D.
Manoel de Castro, sC\�!lkte der nationalistischen Regierung ein�'
gcotse' Anzahl HalbkIlo schwerer Goldkreuv und einige Familien
schmuckstuecke.

Der Mord
Gebaeude

Carioca-

escreve

(Original da ACADEMIA BRASILEIRA
VE C/ENeIAS OCULTAS, por correspon
dencia, C. postal 2911, São Paulo.--Nossa
exclusividade estadual).

Uma das maiores verdades, ou talvez a maior, é cada
um de nós ter de morrer, ter de aprodecer numa sepultura,
ter de ser revolvido por uma porção de vermes. Surgem estes

em series, em ordem, cerno um assalto cientifico em que pri
meiro entrassem os tanks esmagadores, depois os canhões gros
sos, depois os finos, depois as metralhadoras, depois os revel
veres, depois as baionetas, depois o soco, a dentada, a rastei-
ra ...

RIO. 22 lBand) - O presi
dente da Assembléia do Estado
do Rio promulgou um decreto

prorogando até 21 de Maio pro
ximo o periodo de férias conce

dido pelo art. lo. da lei 230
de J 2 de Abril de 1937, ao

governador Protogenes Guimarães. As vítimas do
"H umaytá"

Mas, a roeu ver, a morte ainda parece vida, ou pelo
menos ainda parece o assalto de Madrid, enquanto a podri
dão está seudo cruzada por esse admiravel e metodico fox
trot verminoso. Ainda a nossa carne está se mexendo, está

agindo, está pulsando, no escuro da tumba. Os olhos. supo
nhamos os olhos de um poeta, que se irizaram da luz palida
da lua, ainda se irizam, ainda laiscarn. vidrando a dança ra

pida dos vermes famintos. A boca sonora em vida, no alto
divino da beleza de uma mulher, ainda parece morder, sugar,
vampirizar o bombon da volúpia. São os vermes, sempre ar

dendo, sempre furando, sempre sugando tambem.E, no escuro,
todos os gatos são pardos ...

Enfim, o espetáculo da podridão do corpo ainda é uma

forma evidente de vida. Ainda isso não é o nada, o desapa
recimento, a transfusão total nu insondavel.

Triste é quando não houver de nós no sepulcro mais o

minimo traço. Até os dentes, os cabelos, O! ossos mais duros
se pulverizaram, escondendo-se no nada, no pó, na terra pura,
maternal e ao mesmo tempo tão "infernalmente vingativa ...
Sim, eu, você, o duque de Windsor, o Papa, todos nós temos

primeiro de ser uma lama espanhola de vermes, e depois ...
depois ...o nada sem fim.

Felizes dos que creem em Deus, no espirito, na mediu
nidade das vidas fluidas, no misterio esoterico, na serenidade
científica da imortalidade! Esses, que somos nosotros, sabemos
que o drama da sepultura é na realidade um canteiro de

L:'s que acorda ao luar l.odar;o d. face de Deus... _jl
Creancinhas
Que choram Homenagem

ao sr. Melo
Neta

I VAI SER
julgado RIO, 22 - Ha dias noti

ciamos a lamentavel explosão ocor

rida a bordo do submarino brasi-
RIO, 22 (Band)-Dese'1lbar- leiro Humaytá, na qual ficaram

C0U nesta Capital, afim de ser feridos diversos, militares, entre

julgado pelo Tribunal de Segu- soldados e oficiais.
rança Nacional, o sr. Nelson Sabe-se agora que os mesmos

Coutinho, ex-secretario da Justiça apresentam sensrveis melhoras,
de Pernambuco\ acusado de par

- tendo já deixado o � ospital da
ticipação no movim ;nto extremis- Marinha 4 deles e continuando
ta de 1935. outros 5 ali internados, entre os

.

quais o capitão" tenente Lucio
Martins Meira, que se acha em

franca convalescença.Escapou par
UIh Iria•••

(Regras de,J utilidade para
as mães)

Quando uma creancinha de

peito chOla é porque alguma cou

sa a está incomodando. Convém
verificar se as roupinhas estão mui
lo apertadas; muda-la de pmi
ção no berço; vira-la de costas na

palma das mãos, colocando a ca

beça um pouco mais baixa que
o resto do corpo, durante alguns
segundos, afim de que eliminen

pela boca os gazes que porven

tura se achem acumulados em

àema�sia no estomago; dar-lhe

algumas colherinhas de agua fer

vida, porque as creancinhas de

peito sentem muita sêde pos dias
de forte calor.

Muitas vezes choram de sêde
e as mães pensam que é de fome,
dando-lhes de mamar (óra de ho·

S. PAULO, 22-Hoje, ás 2 J
horas, no salão nobre da Facul
dade de Direito da Uni�ersidade
de S. Paulo, realizar-se-á a ho
menagem que o Instituto da Or
dem dos Advogados vai prestar
ao sr. Cardoso de Melo Neto,pela
sua p0sse no govêrno do Estado.

Em nome do Instituto saudará
o chefe do Executivo paulista. o
sr. Jorge Araujo da Veiga.
A' sessão solene comparecerão

todos os secretarios de Estado,se
cretarios do govêrno, comandante
da 2a. RM., prefeito da Capital,
advogados e numerosas personali
dades de destaque no mundo po�
litico e socia.l de S. Paulo.

Não houva·
cospiração

tro" e acusacJ!() de ativid, Ides tr""

tskist.as. /.LJadoEf tf:tla instalado no ca�

. �arc.te pre.si�enci ai urDa maquina '

MO�COU, 22 (Band)-FOl mfernal pr.ontf a explOJdir a qu�ldesmentIda fOfmalmente a noticia quer momentlo.
de qu.e tenha sido de3c�berta \:Ima O "Pequ�uo Teatro" é, de or-

conspIração contra S,talm. .

dinario, freq�IJentaldo por membrcs
..

Na Alemanha. veiculou-se a m� do govern-,o eSlpecialmenlte por
formaç�o da pflsão do sr. Lja- Stalin. Dahi a conclu.;ão, de mil

doff, duetor do 'Pequeno Tea- atentadoj 'V�"ancl,.) o chefe vermelho.

Fundaçao de
Roma

,

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

o pOVO mais
corajoso

Roma, 2I-Mussolini utiliza
rá a data do anOlversano da
fundação de Roma, para distri
buição de peniõe� IÍ velhice e

condecorações aos operarios ido'
sos, que se destinguiram o ano

passado.
Falando aos trabalhadores o

"Duce" disse que as sanções ado- 'I Foi-noi entregue pelo sr. Opon'
tadas contra a ltalia na campa- ska, proprietario do carro de praça
nha contra a P.tiopi� vierem de· n·. 4, uma chave encontrada, on�

monstrar ás nações "que os it.slia- tem á noite, no seu veículo, e

nos são o povo mais coraj050 do que se encontra Msta redação,
mundo". 80 dispor do dono.

"

}.I..

Dr. Ivo d'Aquino

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. M.afra, 33
Fone -1.191

.
. ':'':'-''\.> ..

• �
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FL.ORIANOPOL-IS
BJurnenau - ..Joinville Seo F'rancisco Laguna

Mostruario permaner:ate em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção de
FAZENDAS:

fazendas naclonaes e extrange'ras tlara temor FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira
�'1as e Impermeaveis Material em gera! para eonstrucções: Machinas para officinas mêchanícas
Tapetes e trilllbs Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Iaoeíros

f'
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: �. ados, :

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de espIosão, 'v1.oW1'eS
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões' ;-:0',
,\ioolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(.:ortinas e Cortinados Tintas a oIeo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
realhas e guarda-napos Arame de ferro - téIas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico •

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
'

�� Empreza Nacional de l'Jave�açêo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite rV1aria' _., Fabrica de Geto HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� �
'��àVAV�V�����_�..��a�v.&Ô...vÂv��.

;���� .�I A ,Gazeta Indicã�J
� ------------------

��
�

� E NADA MAIS � I �ccacio Mo-I
�, II te I ra tem seu escrip-

I ::� FEe�:�T:�p�!:� ::·L�a� 17a I �;�:o:::::o�::: :r::
n. 70. - Phone: 1277.-

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

• Dlrator da Matarnldade
e Madlco do Hospital

I (Curso de especialização em

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

OO,�.g----.---_·O.""•••• -------

Metrtz:
em:Filiaes

Em Laguna-Rua da Praia
".

ET E
- ,lEI

�
Federais, eSta.

� Nos classicos-Envelopes fechados
•

i������� ��_�.
��O••CleD••G·----.----•••".".O
o •

i Companhia "Aliança da Bahía"i
! FUNDADA E� 1870 I
ti;; Seguros Ter estres e Maritimos o

! Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil ICAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS:EM 1935 2.717.044:063$157
SlNISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Catarina
I

"
Ar.ental, Sub-Agentes I Reguladoras da Averlas fem 'todol OI Eltidol I�o Br8sll, no Uruguai a nas principais praças estrangalra••

�. ,
,"

A.g�ntes em Ftcrlanopotts :

Campos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa�Postal.119

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFltO ALLIAlvÇA
.

Escrítórios em Laguna e Itajahí
S\...lb-AgentEFs em Blumenau e Lages

I '

I Dr. Ricardo I
Gottsrnenn

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás 1 2 e

das 15 as 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

I Caix 1 Postal, 110.' _j
I Dr. Pedro da Moura ;::j
I

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 154�
I . -

Dr. Renato=
=:Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 'j(sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior.

Ex-chefe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.lJcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EapacJallsla em�.cirurgIa

geral
-

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

operações de plastica

i
RESIDENCIA- Rua Este-I
Lves

Junior N. 26

ITELEF. 1.131

IAdvOgadOs

Dr. Aderbal
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

LOc" 1631 •

129�1

l

Rua Trajano n. 2'1 I
--------"

R.

Dr. Mig�el'
Boabaid

CLINICA GER:AL

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto leal
FPOLIS.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Médicos

Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pint�, 13

1 elelone, 1595

Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL lORJO:

1?ua Trajano n: /7
(sobrado) •

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Dr. Carlos Corrêa

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

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

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

freguesia.
Para qualquer outra iníerma

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «Jr)ào Pessôa», Esuei
lo, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.

utin,as instalações. No aprasii,
vel recanto da Ponta do Lea"
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Elitreito.

ENXERTOS
De várias qUil.lidades de Íaran

jeirss, limoeiros e grande quan"
tidade de enxertos altos de '06ei�
(as, tem para vender

CARL S NILA

DrArtur Pereira

e Oliveira
CUnlca mÓlhca da ertan

ças a adu'lto8
LABORATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariame.üe das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�O•••G.�.��.Os••G.�eo�...�
• •
�) A Companhia Editora Nacional �i'
.� LANÇARA' NUM VOLUME DA •
$D Serie Brasiltana •
� .
@ Santa Catarina •
�1� " .. _- :�Tr!'1!Zr!E�- .�!.!' . d@ �
• •
��

A Conquista .. A Colonísação •
� A Evolução �
�) TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA O

li Um livro de Osvaldo R. Cabral :
�� �; POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias

r�
(t��I••OO••·D.GOt$a)@.ek10�,.�e.

112'&

Casa de Dive.sões
._--

Familiares
Vispora Imperial

o MAIO!� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES IIFAM!UARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES
ICAPITAIS

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

�I

II Nos altos da Farmacíaj Popular.j á Praça 15

i de Novembro

-'-.

I.

Indo a JOINVILLE

COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietario ---ASSEIO E CONFORTO

Rua iViSlcontle de Taunsy ri. 185 FONE. 684

..�. H' m
_, __

....

Só os fabricados por Cosia Pena &Cia.,�Baía.
,

Vende-se n? Café Natal, TabacariaBaíana.jkes.
_

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
,

'" taria Chie (dá fosfores), Charutaria �,Portela (Café
� ,:.São Pedro), Casa Savas,;CaféiGloria e Salão Progresso
fé ._

.-----�--_.

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

::4###

ESTA

linda casa pó
d,�� se sua pa-

gando apenas
5$000 10$oo� ou 20$000 I

por rr';es na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

MatrIz: - LIBERO BADARO·. 103 - 107
s. PAULO

Os melhores preces
.1 Ao acance de tod os
INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de Souza Lucro

RUA FELIPE SCHl\11DT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA' +Flerlanopolis, 23-4 1937
-----

íO�O;hO da mulh�r � Câr::et:çãC'
Sumula dos julgamentos da

ultima Sessão.

S'-3r' b(""l>n�ta e píediiéta,
r�ea!izar-se-á usando o

CRErv1E VITAMINOSO

U 1J L

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

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des-

bascor � péle.

FEBRES
(Sezões, Mataria, Impaludismo.

Tremedeira)
Maleitas.

I

I

III E' um produto dJS Laboralorlos MiNANCORA--Joinville
iii'

Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

.Ouinta-feira
,--

29 DE IlBRll

I

Serviço Aérea Condor

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

5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 10 })

6a-feíras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SU; ,

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,30

-

horas
2a.-feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 �

4a.-feiras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

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

Para mais informações prociJTem os Agentes
Carlos Hoepcke S.�A.

Secção de maquinas

5

� Ovem tC?m cocelrus
náo vem Co:...

fica em casa pDS:
5ando I'11TI6AL !

RIO, 22-Um vespertino pu
blíca a seguinte nota:

«Querendo dissolver o Direto- WASHINGTON, 22 --Em-
rio, Bonaparte e o seu irmão Lu- bora nada haja sido resolvido de
ciano conceberam, juntamente com definitivo, a�redita-se que o sr.

Talleyrand e Fouché, a dissolução Afranio de Mélo Franco, ex-mi
do Conselho dos Quinhentos. Ja. nistro das t{e1ações Exteriores do
cobinos, realistas e moderados, se- Brasil, encare a f�Obsibilidade de
nhores da soberania do povo, vo- permanecer em Washington ahm
tavam livremente e decidiam os de presidir a discussão da qnes
destinos da França. A tirania que tão de limites entre o Perú e o

respontava na alma do corso não Equador.
se conformando com esta liberda- E' sabidu que a escolha do
de incomoda, inspirou o seu pri- I ex-ministro brasileiro foi sugerida
mei�o golpe nas instituições demo.] em I 6. do corrente pelo governo
craticas. equatonano, o qual acentuára as

Todos sabem o que aconteceu vantagens que para a solução do
no 18 Brumario do ano VIII. caso decorreria da nomeação de

Napoleão entrou no Conselho um presidente neutro.

dos Quinhentos e dissolveu-o.tre
mendo.

Doía aquele crime ao filho da
revolução.

* * *

A CiilOara dos Deputados do
Brasil está correndo o mesmo ris-

Compra-se um em perfeito
estado de funcionamento,
com forças de 100 a 120

VITORIA, 22 - Iniciou-se H. P.
ôntem, nesta capital, a queima do Informações nesta red::lção.
café da quota pertencente ao De- -,---------....:..

par�amento Nacional do Cafe. DeS9 nca Ihou
O governador BIey compareceu O

I'B rohOn"
ao ato, acompanhado das seus

o "dezoito
brumario�'

o sr. Mélo
Franco em

Weshingtun

acaba
com as

ctJtlifas

Envenenou
Carbonizadas três filhos

incendio e matou-se
BUENOS AIRES, 22-No

ticias recebidas nesta capital re

ferem que na vila Balestel,ocorreu
uma tragedia que impressionou
vivamente a população local.

Apelação crime n. 5.627 da Maria Tereza Lorenzo Laza-
comarca de Florianopolis, em que drino, e 29 anos, depois de en-
é apelante Otacilio Carnal a

venenar seus filhos Tereza Rosa,
Martins e apelada a Justiça. Re- de 16 anos, Juan e Alberto de
lator o sr. des, Silveira Nunes. ENSiNA·· SE7 e 6 anos, respectivamente, sui-Confirmada a sentença que

_al�lt�Os�·����I������ foi imposta ao apelante de 3
cidou-se ...Seu marido, José Carlos M th ti EI

.

h
:;::: Natale, ao regresssarjvendo aquele I "

a

Aernla bIca Gementar: A!lt.-mêses de ,P_.risão celular grau méuca ge ra eometna r
. . quadto, teve um acesso de loucu-I f. I ,n-

ml!llmO do att. 303 da Conso- gonometna, etc.
lidação das Leis Penais. I

ra. Tratar no Curso de Madure-
Apelação crime n. 5.612 da ,,� �__ za das 18 112 horas ás 19 112.

comarca de Florianopolis, em que 132 ..

é ap.elante P�mpilio da Indepen· Que iGIa da --L-o-c-n-m-o-v--el-dencla ClaudIO e apelado o dr. V

Juiz de Direito. Relator o sr. quota de 5a.
des. Silveira Nunes. .,.

•

Confirmada a sentença que foi
I cri ICIO

imposta ao apelante de 3 mêses
de prisão celular grau minino do
art. 303 da Consolidação das
Leis Penais.

Apelação crime n. 5.605 da
comarca de Florianopolis, em que
é apelante a Justiça e apelado
José de Freitas. Relator o sr.

des. Silveira Nunes.
Dado prGvimento a apelação

para que o réu seja núvartlente

julgado.

co.

Não digo que nenhum Bona
parte de bótas e espora trame por
al, fóra de portas, a dissolução do

parlamento.
Os nossos Cati!inas não pos

suem ousadia.
A dissolução que se prepara é

de orrlem moral. E o Napoleão
que ameaça a Câmara, subirá a

escadaria do palácio Tiradentes,
batendo alto os sem tamancos.>

CARTAZES
DO DIA

CINE RE:X, ás 7,30 horas,
um filme da CiRe AlIiança
Sonho de arnôr,com Franz Her
terich e Olga Tchechova,

CINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da Cine Allianca,
Ave Maria, com Beniamino Gi�
gli e Kate von Nagy.

Habeas-corpus da comarca de
lndaia], em que é impetrante €

paciente Pedro Ferreira. Relator
o sr. des. Presidente.
A Côrte em vista das informa

ções do dr. Juiz de Direito de
que o paciente está impedido é
de entrar dos cancelos pata den
tro, julgou prejudicado o pedido.
Vencido 05 srs. des. Presidente I
e '\!fredo T rompowsky, IHabeas-corpus da comarca de

Itajaí, em que é impetrante Di·
mas Prazeres de Campos e pa- "/IOrteciente Herondino Cipriano Sa- i '�.

gas. Relator o sr. des. Presí- da dansarína
dente.

Concedida a ordem impetrada.1
Nasse rn

Habeas-corpus da comarca de b a u rn
Hamonia, em que é impetran-
te o dr. Edgar Barr\�to e pa- Nova York, 21 - Com a

ciente Edllardo de Lima e Silva confissão do violinista Mischa

Moerhan. Relatcr o sr. des. Ross, de ter espancado a dansa

Presidente. sarina e violinista de clube: no-

Negada a ordem impetrada turnos Julia Nassembxum, a poli
por serem improcedentes as ale- cia acredita ter desvendado o as

gações em que se funda o pedido. sassinio da mesma, que. foi en-

Apelação crime n, 5.574 da contrada mortalmente fenda, com

comarca de Coacordia, em que um golpe dei! martelo na cabeça,
é apelante a Justiça e apelado e escondida atrás. da; ;ortina� de

Jacoh João Keller. Relator o sr. UI1' salão de e isatos, a prova. de
des. Tavares Sobrinho. I �om,. em Broadway. segunda-feira,

Confirmada a sentença abso- a noite,

lutoria por estar em harmonia Encontrado bebedo :� casa

com a prova colhida nos autos. de sua esposa, de quem v�vla se

Apelação crime n. 5.631 da mrado, Ross, segundo inlorma

comarca de Canoinhas em que ções da policia, saudou Q agente
é apelante a Jw\tiça e apelado da seguinte [órma: «Eu sei por

João Maria Medeirc s. Relator o que me procuram".
sr. des, Tavares 30brinho. Mais tarde, ignorando ainda

Mandado u réu li novo jul- I que Julia-conbecida nos meios

gamento, por ser a decisão ab-' artisticos por Tania Sebova-e-ti
solutoria conuari- a prova dos vesse falecido, Ross declarou que

t 'tinha alugado o studio para ai:au os.

Apelação crime D. 5.637 da encontrar-se com Julia. La', bri-
comarca de Canoinhas, em que gacam.
e apelante o dr. Juiz de Direito «Ela me bateu primeiro», d:s

e apelado Pedro Cristo. Relater se Ross,» e acrescentou «não me

o sr. des. Tavares Sobrinho. lembro com que.

Negado provimento a anela- Em seguida dei nela, tambem

ção, para confirmar a sentença não sei com que».
ebsolutoria pela justificativa da Ross declarou que, depois de

legitima defesa. partir do studio, tomou um om-

Vencido o sr. des. Medeiros nibus para l\ lountann Dale, Es-

Filho. tado de ��ova York, depois, dis-

II Apelação crime n. 5.632 de se ele� queria ver a esposa.

Blumenau. apelante Bonifacio
__ ._,c _

Souza e apelada a Justiça. Re
lator o sr. des. Medeiros Filhos.

Foi confirmada a sentença que
foi imposta ao apelante de 3 num
mêses de prisão celular grau mi
nimo do art. 303 da Coasoli
dação das Leis Penais.

Apelação crime n. 5.598 da
comarca de Blumenau, em que é

apelante a justiça e apela. do
.

Adolfo Achterberg. Relator o sr.

rles. Silveira Nunes.
Mandado o réu a novo jul

gamp-nto por ser a decisão abso
lutoria contraria a prova dos

3ELGRADO, 21 - Vi!)-
lento incendio destruiu a escola de

Agricultura, tendo perecido car

bonizadas seis pessôas.

secretar ios.
A queima se estenderá ao Sul

do Estado e importará no sacrifi
cio de quasi meio milhão de sacas

de café da ultima safra.

CINE ODEON, o lider, foca.
liza, ás 7 horas, um filme da
Universal-7empestade sobre
os andes, com Jack Holt, Ante
nio lvloreno e Mona Barrie, e ás
8,30 horas, um filme da Warner,
Caçada humana, com Margaret
ChurchiU, William Gargan e Ri
cardo Cortez.

Frutas
brasileiras
LISBOA, 22 -o Conselho

Nacional de Exportacão de FiU
tas examinou o 'reiat;rio da Ca
mara Portuguêsa de Comercio
de S Paulo sôbre a exportação
de frutas do Brasil.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

LISBOA. 21 � Foi desenca"
Ihado no porto de Lf-ixões O na

vio dinamarquês «Brohon» que
será submetido em Lisbôa aos rc"

paros necessanos,

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5·1. ala
CIC. AvisoPrevio6·I. ala
Prazo Fixo 8·1. ala

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



com a

Getulio
Vargas 'I

FLORIANOPOLIS, 23 de Abril de 1937::::::::
------------------------------------------------------------------------------------------------�

Exposição de quadros Seria n�esnlC
________�_'_ comuntstaj

RIO, 2� (Banr1) --Q ;ando
C A"

o
vapor « ap. rcona procurav
atracar no cáes, o 2'. fiscal da
policia maritima, José Manhall

a

verificou que um passageiro d�
bordo, entregava uma carta a Ullla
mulher qU,e, se achava em terra,

uma exposição de trabalhos O policial ao se apH1xirnar
de sua autoria, con�tando de verificou com espanto que eSI�
50, quadros a carvao, pastel última procurava fugir-lhe atraVe
e óleo, além de �9 retratos, da multidão, que aguardava �
á pe�a" dos presidentes. da desembarque do navio alemão.
PrOVlnCl3 de Santa Catarina. J-follve' rande correria no c'
O

' '''' ael
valor de Nicolau Tra- chamando a atenção dos tran

I

pIe, como pi�tor, sendo de untes, Finalmente, a desconhe��:
tdOdOS conhecido, é d� rnol- da foi presa, fazendo grande es
e a asseg:l!ar o exito da carcéo e pretendendo agredir a

sua exposiçao. autoridade,
Dentre os artistas nacionais e Os, 39 retratos, � pena, lnquerida pela policia mariti.

estrangeiros, que actuaram todas produto d: alg�lIs meses de ma, declarou chamar-se Paul�
fAZEm ANOS H01E:

as noites no Casino Imperial- tr_abalho,nao so na sua con�e- Santiago, residente no suburbio
o sr. Albí Pert'ira; justiça é confessarmos-c-destaca-se çao, como para a obtençao de Ramos.
(. sr. Euclides Cunha, secre- visivelmente o cantor de musicas dos originêi�, ,em que fo� al- A Delegacia de ordem Politi-

tario da egregia Cbrte de Ape- tipicas brasileiras, nosso conter- tame�te auxiliado pelo InC�S- ca e Social, para onde foi tramo

Íação; râneo Narciso Lirr a, com seus nu- qu�clvel desembargador José ferida, acredita tratar.se de Uma

a menina Iolanda, filha do Asseguram-nos que o Fer- de como o Remo e Auto- ID!roS proprios e em doub!e. I
Boiteux, deyer:n merecer, dos agente extremista estrangeira.

sr. dr. Oscar Ramos; roviario de Curitiba virá a mobilismo. Figura genuinamente ilhôa,' P?der_es publtcos particular
t t I di t atençao uma e Capacitados da in ..

a senhorinha Gloria P. Gal- es a cap: a, ispu ar, nos Ha dias Combinado e Fi- Narciso Lima, pelos seus atribu-
I

_

' ha � �ue essa

lctti: próximos dias 1 e 2 de maio. guerense e fetivaram um trei- intes, pela sua voz cantada e do- f.o edao se ac � Ite�ame�te capacidade do

o sr. Jcrge Polibio Coelho, prelios ,com ? (ornbi�ado no mais ou menos sério. lente, é a nossa expressão artis- Iga a ao pass� o ístorico Gal. Franco
Iuncionario da Inprensa Oficial de Flonanopolts e o Figue- Já, domingo próximo. em- tiCá do cacto.

de Santa Catarina.
_

LONDRES, 22 (Band)-
do Estado,' rense F. C., Campeão h

-

d Canta por intuicã Os louvores que lhe serao Um jornal londrino noticía que o

d Cid d doi lti pen ar-se-ao era conten f, I l:rao. t id
' _

N' [
o galante menino Aderbal f;· a .1 a e, nos ois u Imos dr' o bT d: d Nunca teve escola nem pro-

eCI I)S, servirao a lCO au chefe do serviço alemão de Espio-
lho do sr, 'Dilermano Schm'id;, anos, d�Spr�:���o rep'fb������t: ne�

I
[essores -e-é um auto-didata. Tlrapled de

t' etstir.1UlOI á sua nag rm, almirante Canaris, ha 15
f

. .

d D'
.

d I Será não ha negar um '

'

F I f a ma e ar IS a e e es cer- di B
uncionano a iretona o nte-' • estádio Adolfo Konder, um ez-se a uno e pro essor ao

t • Ih
_' _' I�S que se encontra em urgos.

ror e Justl'ça grande acontecimento nos
t istosi I mesmo tempo. arnente, e nao serao recu- Após a sua chegada o emis-

• encon ro amrs OSISSlmo,
E _' sados por todos quantos ti' -

...

dominios do desporto do fu-
S .

_

é
.

d porque nao dizermos que
"

_

sario germanico solicitou a pre-
HOl\lAD05 teból catarínense. A ecçao t cmca aF. C, , - d d

' veram ensejo de apreciar os sença do ajudante de ordens do
O Ferroviario de C itib O" ao cargo do sr. Manoel

esses e,que sao)
os ver a erros t'

seus magnificos trabalhos

possue admiravel ;��t�r� .vloraís, tem, ao que parece, exppe�slv�s v,a ores arh�tIcos. ,

.

eX'8i �:�e�;on���;e do "Man-
que, - conforme tem demos- despendido esforços no sen -

OIS nao, �, 'por seu intermedio,
h G d '

. que a sens bil d d t I d c €ster uar ian", referindo-se ao

trado em renhidos embates tido de rrenar um ótimo con- ,

lia e na ura
_

a

CAFE' BOM 50' 'NO fáto acima, escreve;

realizados no seu Estado e junto de players que possa
raça brota, em torrentes" paga e

«Os alemães estão cada Vez

fóra dele.c-Jaz, perfeitamen- �epreserJar as suas côres �;�:e�;iso�:��ulas, estupidamente
.JAVA mais convencidos da incapacida-

te, júz a fama de que vem srnaec as.
.

Narciso Lima, nasceu em Flo- de do gp.neral Franco, mas dese-
precedido. O galhard? Flguerense-o rianopolis, e jamais saiu daqui Praça 15 de Novembro jam insuflar o movimento realilt-

Os nossos aprestam-se, team do POh--:_stamos �er- para se fazer cantor. ta eapanhól que poderia, a seu

com certo rigõr mesmo, pa- tos, de que nao dU��Irá, E' um perf�ito artista de ra- Antonio Paschoal ver, servir de ponto de unit;o da
ra rececionar, condigna- opondo á fama dos Vlsltan- dil) sem nunca ter pertencido a Espanha nacionalista.

Procedente de São Joaquim, mente os :valorosos, visita!1- tes um esqu,ad!ão famos.o;. "cast" algum. A monarquiúestaurada com o

�hegou a. �Jvrian()polis o sr. ma- tes :,e dar-lhes a I�presao O Ferrovlano. de CU,rItma . Temos-lhe ouvido, repetidas FIlmem charutos apoio da Alemanha, seria pela
Jor Gregorlo Cruz, opereso pre- do que na terra barnga-ver- chegará a FlonanopolIs no vezes nas mais variadas musicas PRINCIPE DE GALLES Alemanha - declaram eles.
feito daquele municipio. . de o Futeból é tão realida- dia 29 do corrente. do se� programa ou genrro pre-

---------------------------:------------------

Dr. Felix Schmiegelow IS' F· F·
dlléto. N a- 0, I'Uer -rI ;Stu rasOCega e IO e IO Todas são por ele bem inter- .. IH [:j I 11

Vindo de Joinville. está em ,. pretadas e cantadas, porem onde ������-�����������������IIIIII

Florianopolis o dr. Felix S�hmie· Nnciso é fí)rte, expontaneo, ba- com o sr. Plinio Salgado
gelow, engen:leiro re!idente da PORTO ALEGRE,22 - me e um passado. E' uma ex-

tuta" mesmo, é co samba.
Diretoria' àe Estradas de Ro- 4:J(lrnal da Noite» em artigo pressão da Raça e um orgulho C&nta o samba sosinho ou c;n RIO, 22 (Band) -- Deveria O governador mineiro acharia

dllgem. sob o titulo: "Socéga, Feio-Feio", de> Rio Grande. E, acima do tu� "doubie", com muita perfeição, ser realizada, ontem, na velha ci- incompativel com uma t'epreseo-

ataca os oradores que at8cuam, do, neste momento, o grande e graça e sentinlento. dade de Ouro Preto, em Minas, t-'lção oficial o convite qUf: teria si-
Del]· Ag.rina de Farias U " , ,.

d I d d I d
"

f>1I:" Ila Assembléia o general Flôres, impavido defenõor do regime no
ma causa que quasl nmguem cenmoma e trans a ação as '.) leito ao sr. inio Salgado pelo

Encontra-se, nesta cidade, che. terminando do m!)do seguinte; pais. sahe de Narciso é que ele com- urTtas dos inconfidpntes mineiros sr. Lima h" incumbido da orgaA

�ado de São Joaquim. o sr. dr. «Quanto ao merito das alega Responder a Beja Vargas? pôe musicas. para a igreja 1001, onde ficariam Dização do prognma de festas

Agripa de Farias, deputado á ções, será preciso dizer algo ao Ora, somente come. o alemã,): E as faz das boas; bem moduw depositadas até .i construção do pelo ministro Capanema,

Assembléia do Estad9. t<io Grande sobre a administra- -Fica guieto, digo-digo ,� ladas e retimados. I mOf.umento que a receberá defi- ������OO���:íI!l�ij
ção fecundli do general Flores ,

Narciso Lima é o nosso sam- nitivamente.

I �
Paulo 8aier k.

A S d C h') S'
. 1 b O �r Ara�ha blsta ,

r..�
e �ILUGA -- E a un 1\. era precIso ic:m rar �. I � E' t'.t d c' I I Entretanto. como ha dias Doti- r Senhora �

I .
á gloriosa Brigada Militar 05 pro· n a Casa ,

I c�molar JS

at
o aSIDo �- ciamos, foi a solenidadr. adiada � participam aos

parentesj
�..)

quartos para cas�. positos do sr. Getulio Vargas a B ranca pena, Slmp esmen e urna atraçao. b' "ttJ' • It
T t t d

�u Itamente, seM maIOres explI- ru, e amigos que sua filha ��ra ar nes a re açao._ seu respeihl, inclusive a sua extjo- CAFE' BOM SO' NO lr.J
_____________________

caçõcs.

.f.�
IRENE contratou casa-

B,.
ção quando ela presidente do WASHINGTON,22 - O .JAVA � meDto com o sr. Teofi-

a Ia Estado e agora, o seu desarma- sr. Oswaldo Aranha, eml:.aixador Praça 51 de Novembro
O fato cous.)u extranheza. Afir- "I Ol'

,

E d B 'I f h' "d
. ,�O lVeLra.

mento? ,do pon'o de vista o ra51, ez eJe Unia VISIta e Antonio Paschoal
ma -se, agora, que terIa este adla- n Florianopolis, 19-4-937.

sr- poll'tl'co h ver' Im' cortzia ao sr. Cordell Hull, se- mento sido ordenado em virtude l" ... �

, a a a gu, no-gran- ij �1.�
...

R�E�N
.....

E���tZ"�':.deose de brio que concorcie com cretàrio de Estado, e em segui- mes divulgados pda imprensa e do governador Bened:to Valada- � � �
essas provocações que são os pre- da acompanhado do sr. Afranio segundo os quaes o Brasil dese- res recusar-se a comp:ue:er o ua � � �

t' d
.

t
- 'I de Melo fran"o, visitou a Casa J'ava a revisão do acôrdu comer- enviar representante do governo, �.._..

1ft
e �

para IVos e· um 10 ervençao aVI - '-' ��.....� IP�

tante para o pOVG gaúcho? Branca. cial reciproco, e se esperava que em urna festividade 'lue tambem 'TEOFILO �
. .

E' muito fraco o sopro desse Interpelado acêrc� dos infor- ele negociaria a quiessa revisão, contaria com a presença do sr. .. . �
RIO, 2�-A secçã� �ohtlca Josue-mirim para derrubar com a

s. ex. respondeu que ess� assun- Plinio Salgado, chefe l1a�ional nOIvos

Jt
da «A NOite» traz hOJe a se- s1la trombeta as muralhas da opi- to não foi ventilado até agora. do Integ[ali�mo. I �����

Jornalista Bezerra I��������������������������guinte informação:
,
nião pública. O grande lidei de- 1-

-

«Informa-se que o sr. JuracI1 mocratico no Brasil t�m um no.
de Freitas

Magalhães nada pôde rtsponder
de modo satisfátoli'J ao sr. An
tonio Guerra Flôres da Cunha,
filho e emissarios do governador
do Ri,) Grande a respeito de
um novo acôrdo politico sobre
a suce�são presidencial.
O governador da Baia não se

afastará-é () que todos afirmam
-dos compromissos que assumiu
recentemente com o ioverno fe
deral.

Devido a isso o

Cunha, filho, está
lado nesta capital
fara outro» •

Noasa Vida
==A GAZETA

Dr. Adalberto Ramos

Combinado e

Conego Toma7 Fontes

Figuereuse Será feita,� po.siv�lmente
domingo, . pelo pintar

disputa.·ãa, a I e 2 de Ift.ia, Nicalau Traple
jogas com o F®rroviario

de Curitiba

r" NIVER5ARIOS

Festeja hoje o aniversario na

talicio do sr, dr. Adalberto Be
l.sario Ramos, juiz federal na

secção deste Estado,

Faz 81'0S hoje o nosso ilustre
conterrâneo SI'. cónego d. Tomaz
da Silva Fontes, figura de lar
ga projeçã. o' � rr I J� cst-: b···· .

e culrur » c' I. I

O grande artista patrício
Nicolau Traple, abrirá pos
sivelmente domingo, nos al
tos da Confeitaria Chiquinho,

Passa hoje o aniversario do
sr, Jorge Adalberto Rosa. esti
m "io lubdião . m Riguils�ú,

Jorge, dc.oetto kosa

Casi.lo Im
perial

NARCISO LIMA, O NOSSL
SAMBISTA

Prej. Greeório Cruz

Ajustou nupcias com a gra
ciosa senhorinha lrenê Baíer, fino
ornamento da nossa sociedade e

f.lha diléta do prezado comer

ciante sr. Paulo Baí -r, o sr,

Teofílo de Oliveira, do comercio

de Curitíbu.

CHE6Am UH5

Casino Imperíal

sr. Flôres da
sendo espe
de momento

RIO, 22-Na Casa de Saú
de «Pedro Ernesto> foi hoje
submetido a delic8da intervenção
cirurgica o nosso colega de im

prensa Vital Bezerra de Freit"ls,
vítima do desastre ocorrido, a 8
do corrente, em São José do

PORTO ALEGRE, 22 - Barreiro, ne�te Estar�o, quando
A bancada classista d06 empre- viajava de automovel em compa

gados, publicou um manifesto, uhia de Carlos Eiras, secretário

dirigido aos Trabalhadores do do nlJiario da Noite" desta C'l

Rio Grabde do Sul, explicando pitaI.
os motivos dn sua atitute, fican- A operação, que teve resulta
do solidarios com o general Flô- do satisfatorio, foi efetuada pelo
res da Cunha. dr. Mota Maia.

Os empre
gados

solidarios o gal.
Flôres

no majestoso prédiO do Clube Martineili

EXfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Dan'ças -- Serviço ·ir. epreensivel de bar e restaurante

Otime orquestrd - Bom Cabaretier-

'.
"""';-:'

\:�?�' "f� lt1
..... "
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