
\lIOL-ENTOAartigo de Julio Ruas
projetos de golpes de força e es

tratagemas atravidos.
° Partido Liberal eetá com o Proprietario

seu lidimo chefe, porque esse lu-
ANO III I Florlanopolis,cido estadista e bizarro heroi,que __�� _;___________ .� _

é o general Flôres da Cunha, en-
tre a renuncia dos ideais partida- Pró.Cate. O DIA DO EN- O sr . ..João AI· O P. R. P. coa-n
rios, desbordante de vantagens de barto e o o s r', A i'J")ton io
ordem pessoal, e a fidelidade a dra. Metro- CARCERADO comur"'\isrno Carlos
eles, ouriçada de vicissitudes ele'

.-, RIO, 22 _ Logo depois da
geu a ultima situação, desassom- pO I ana Esteve hoje, em nossa re- revolta comunista de 27 de no-
bradamente. Como se aprimorou dação, o sr. dr. Edelvito vembro, foi divulgado que nos
a fascinação irradiada pela indi- Dentro em breve será consti- Campello, diretor da Peniten- arquivos encontrados na rua Ba-
vidualidade de um guerreiro poli- tuida nesta Capital, sob o alto ciaria da Pedra Grande, que rão da Torre, havia sido apreentico, no momento em que supôs patrocínio do Exceleutissimo e em seus nome e do Conse- dida uma carta do sr, João AI
as suas conveniencias pessoais ao Reverendissimo Senhor Dom [oa- lho Penitenciario, .convidou- berto, dirigida a Luis Carlos Pree
dever de lidador da democracia, I quim Domingues de Oliveira- nos para assistirmos, ama- teso
a honra do Rio Grande e a for- Dignissimo Arcebispo Metropo� nhã, as comemorações do Hoje o (Diario da Noite> ,
tuna da nação e atrohu-se na Eu- litano, e com a assistencia do «Dia do Encarcerado», a rea- declarando que o faz por um es
marada da luta em que arrasta a iníatigavel Conego Harry Bauer, lizar-se naquele presidio pu- forço de reportagem, pública a
nefasta coligação de traições, co - zeloso Cura da Catedral, urna blico: ;ntegra daquele documento. Nes
biças e venalidades! grande Comissão Central, para As cerimonias obedecerão sa missiva o sr. João Alberto,

orientar e dirigir os trabalhos ao seguinte programa: depois do introito amavel, diz quepela obtenção de recursos com Missa ás 7 horas; Sessão homem público, está hoje mais
que atender à relórma interna da solene ás 15 horas, nessa que nunca colocado entre os dois
imponente Catedral de Floria- ocasião falará o sr. dr. Hen- pontos desse dilema: servir aosPassam-se em nosso corpo fe- nopolis, rique d'Avila, procurador da amigos ou servir ao Brasil. Opi-nomenos maravilhosos, que a ci- Sabemos que a. idéa tem sido justiça federal em nosso En- na que não ha um cidadão queencia procura desvendar e expli- acolhida com intenso entusiasmo, tado. honestamente espere a salvação

caro Nos livros elementares est'l- e nem outra cousa seria licito Agradecemos O gentil con- pública dos quadros da politicada-se t'\ função digestiva, a cir- esperar do nosso povo, sempre vite. atual. E assevera: «Nunca esti-culatoiia, a respiratoria, etc. proto a aplaudir e auxiliar as
vemos tão carcomidos». ApósS I' êdi '.. CAFE' BOM SO' NOó em ivros me ICOS são es- iniciativas que visara o engran- se referir ao movimento da Açãotudadas certas funções complexas decimentos da Capital, e que .JAVA Nacional Libertadora, mostra-sed dente ]

,

Ih
.

d Praça 15 de Novembroe transcen ente rrnportancia, co- e permitem emonstrar seus
contra o movimento ideado por. .,

d h dici f d
' Antonio Paschoalmo seja a quutucas os umo- lra rcionais e pro un os senti- Carlos Prestes, e, em certa altu- Ores. mentes dereligiosidade, A p 11S içãu ra, Iaz a seguinte observação: "OSegundo o estado de equilíbrio Sob as bençãos de aprovação, ex

Getulio depois que cuidadosa-
ou desequilibrio dos humores, o do Exmo. SPC. Arcebispo Me- Traple mente afastou de junto de si seusindividuo apresenta-se, respetiva - tcopolitano, que se dignou pre :

sinceros e incomodos amigos, quermente, 'em estado normal ou anor- sidir a reunião realizada no Pa- b d d IE:,tá dispertando o rnais vivo aca ar como urna pe ra e ge omal. As vezes, o desequilibrio lacio Arquiepiscopal, um grU1)0 'I d id nr interesse nos nossos meios artis- ao so: erreti o .

corre por conta da falta de um de senh res da nossa alta socie- N é I RIO 23 Embora apoiadaelemento indispensavel, como o dade vern trabalhando ativamen- ticosd a expo�jçãlo que será inha�- sr J:ã�uÀlb;!� q:i:da :�s:rv:1 pelos );aderesdas bancadas da
f f t I

'

id d lhid gora a, possrve mente aman a, .

".
.

d'd d o Pos oro, que em um pape rm- te nesse senti o, ten o esco I o,
I de ioi

,.

N' a Carlos Prestes que e mais co- maiona a can I atura o ,r. e�

pcrtantissimo como o at:vador como uma das mais atraentes fór- pe o gran e pintor patnclo 1-,' ,

d AI' ,

'd
.

d C"colau TKaple, nos altos da Con-I modo adelir e por iS30 oitenta'

I
co eIXO a presl e�,cla a, a-

d:> metabolismo. mas de obter recursos. a «Bela
feitaria Chiquinho. I por cento do pe.�oal I:Jr'!fere es- mara dos I?ep�tados,e con�ldera-A faltd de fosforo denuncia-se de Neve»! que consiste em reu-
A 'I' I perar os acontecimentos da com� vltonosa a reelelçao do

pela fraqueza, desanimo, cansaç'), niões intimas, para o chá, que é s te as qUfl ontedm começa- .

sr. Antonio Cario:, pois estão.

I
' .

'd' b d ram a ser transporta as para o
d d d' ,nerVOSismo, pa pltações e anele- servI o, aSSim, em am lente e

I I d
'

.
_ _., sen o toma as me 'das para quedade. lalta distinção e fino prazer. A docad'

a

exposlçaof, es�ao

Ifa
sen-

Locomovei a reeleição seja absolutamente
B b I 'l'b

.
,.

d
'

d o Isp')stas por orma a ormar
f dasl a resta e ecer 'o eqUl I no prImeira e�se reumões, que e- .

dI' , secreta c por e:;sa orma os epu-quimico dos humores por meio correu em meio de intensa ani� um �onJunto e e egancIa e oe
tados terão a mais ampla liberda-

de um preparado de fosfOlo por mação, foi realizada na reside.n- agrca
O.

d' d
. Compra-se um em perfeito de para votar,

exempb o Tonofosfan, para que eia da Exma. Sra. D. Argentina emo lSSémos, a exposição, estado de funcion amento. Nova reunião dos leaderes e5-

desapareçam, como por encanto, Caldeira, tendú alcançando magni- cdonstam 'd37 redtratops, .a penda, com forças de 100 a 120 lá marcada para 30 do corrente!
t d 'f t

- b'd f' It d os presl entes a rovmcla e H. P. A'

d
o a� as mam es açoes mar I as. ICOS resu a os.

S C· b d' d mes, porem tem-se como certo e
Com duas ou três injeções voltam anta �tdma, °d ra.

'd
Igna

I
e Informações nesta redflção que não conseguirão demover 03

as disposiçõs gerais do organis;no
Fumem charutos ser apr:cla li e a qUIrl a

pedos seus leaderes da atilude em qu:!
e o contentamento de viver. PRI NCI PE DE GALLES que se Interessam com o passa o

h d I dhistorico do nosso Estado. Professor (Aac am e ree

e;er a meu a

Renovamos os votos que fa- 'amara, que con a para sua re·

de ch-.neAs eleição, com ° apoio da minoria.
zemos, porque o ilustre pintor
alcance o êxito a que faz jús,
pelo seu esforço e pelo seu talento.
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PORTO ALEGRE, 23-

Sob o título Dialetica da trai

ção, assinado pelo vigoroso jor
il!llísta Julio Ruas, o lamal. da
}l'Qite, publica o seguinte artigo:
«o Partido Liberal foi orga

nizado, como os partidos de todo

o munde, parI) realizar determina

dJ,; aspirações de uma corrente

FOpula� ,-8f pirações refletidas nos

principlOs reguladores das suas

normas de ação. Se se houvesse

cpnstituid,) apenas com o fite que

lhe empresta a dissidencia, não

necessitaria de programa,e tem-no,

scm nenhuma clausula da qual se

colija serem 05 demais simples
n ente embustes para embair o

povo, �ascarand,o o, verdadeiro .e
unico ides I partidario: badalar sz
nos com a cabeça, diante de to

dos os atos do presidente da Re

publica e, abemolada li voz, gor

war amens a todos os desejos
de S. exc. ainda quando inspira
dos pela cobiça e inlestos ao re

oime democratico.Mas demos.para
�r(Jumentar, que, de fato,o Partido
L,"beral não se congregou senão

para escudeirar o sr. Getulio Vas

gas, Nessa hipotese é de crêr que
os dissidentes aprovaram tão SUl

generis programa porque,na oca

sião, se poderia afilmar, talvez que
o sr. Getulio Vargas encarnava

as idéias da Revolução de Trin
ta.

Claro é, entretanto, que a soli
dariedade do Partido, ao chefe
da nação, para que não envile
cesse os homens de quem S. exc.

a recebia, se subordinou a condi
ções gravadas na mente dos de

iegados ao Primeiro Congresso
do Partido Liberal, O! quais for
talecendo-Jhe o go�êrno por jul
garem S. exc. devotado propugna
dor de uma causa a que se con"

sagravam, implicítamente se com

prometeram a desertada pelo seu

apostGlo essa causa, retirar-lhe a

wa proteção. Ora, o sr. Getulio
Vargas, avassalado pelas SlHS am

bições, proferiu, diante da questão
das candidaturas presidenciais, a

obedecer aos postulados da Re
volução ele Trintá, afeiçoar-se ás
industrias de que se valiam os seus

antecessores, no poder, para, des
virtuando a democracia, sobrepõr'
se ás prerrogativas da nação, im
pondo candidaturas. Ao Partido
Liberal, por consequencia, sobeia
ram motivos para dissentir de s.

exc. ciO vê-lo utilizar 05 processos
que, usados pelo sr. Washington
Luís, inflE.mavam de tão chame
jante indignação o atual presiden.
te da Repub�ica,�ue o compeliram Pelo sr. Agnelo de Sousa, queixa apre�entada na polia, para lhes Invalidar ,o efelto,con- diretor do jornal -A Ordem", cia, dirigiu um extenso telecertar" com �s demalli element�s foi apresentada, ontem, uma grama á Associação Brasíd� ,?hança Liberai, a revoluçao queixa na poíicia, que se leira de Imprensa, solicitan
���Osa a 24 de outubro de·····1 reveste de extrema gravida- do seus bons oficios no sen-
'. ,.. de. tIdo de serem tomadas as

G A�agele a dlssldencla ao
.

sr. 1 O. alud�do jornalista pediu necessarias medidas para que
f
etuho Va.rgas" mas, se qU,I7.er provIdencIas ao sr. Secreta- cesse a coação.

dorrar-s� .a Jogr�hdades �erecldas rio da Segurança Publica, no Com:) jornalistas, protes-05 .es�mtos ChlstosoS" nao porfie sentido de ser-lhe garantida tamos contra a violenciaem JustIficdr a sua traição ao ge- a vida por ter sido amea- exercida apresentando aoneral FIoAres da Cunha salvo se
' ,

Ih
' çado. confrade ameaç::tdo, os pro- que não mencionav.<> sua qualidade,e .apresentarem recu�sos .

menos Declarou o sr. Agnelo que tos os da nossa solidarieda- de turista ou CO:1tratada.

�andldos que os ha d.ols dIas, me- determinada pessoa, apare- de, pronta a ir até onde fôreados pelo sr. LoureirO da Sdva.
ceu em sua casa fardada de CI'SONã Ih d pre ...

p o, co � o argumento e que o marinheiro. dizendo a sua
ar�ld,o Liberal �e formou para esposa, por estar êle ausen- Oapoiar o sr. GetulIo Vargas.

,

For- te nesse momento, que o

mou-se_ para �at�lhar em prol da prevenisse de que se conti
�xecuçao das Ideias engastadas no

nuasse a atacar o integralis-�eu programa.
.' mo no jornal que dirige, sua I ,V�TICANO, 23 .- O dr,

Delas, no t(')cante ao .h.oerahsmo vida perigava, porque seria MIla?l redobrou os cUlda.dos .c�mque as satura e ao espmto demo- fatalmente liquidado a saude do Papa, quasI eXIglO-
tratico que as assiná-Ia, aberram

.

do deste o limite das atividades
as atividades politicas do pre5i- A senhora, aflitissima COí". ao minimo, afim de descançardente da Republica, relativas á rem em busca do sr. Agne- as pernas, O Papa perciste em

�Ucessão presidencial, e com elas, Ia, a quem paz ao corrente receber visita5. Ainda ontem
ia esse respeito, frisam os atos do da ameaça. recebeu alguns cardeais, sben
�eneral Flôres da Cunha, na sua 1 .1\0 que sabemos, o sr. çoando algumas centenas de ca

reação fascinadoramente airosa, a Agnelo de Sousa, além da sais e clÍa!,lça�.

A voz DO POVO

e Diretor Responsaval JAIRO CALLADO

Sabado, 24 de
----------------------------------------------

Abril de 1937. I NUMEHO 759

S. PAULO, 23-Foram in
formados que a Comissão Dire
toria do P. R. P., reunir-se-á
a 23 do corrente, para deliberar
a atitude da bancada federal na

renovação da Câmara.
Podemo:; informar que os de'·

putados perrepistas deverão pres
tigiar o sr. Antonio Carlos.

Boato
infund�';)do

A qui"",,,,", ic a
dos hUrr\ores

S. PAULO, 23 -Os jor
nais noticiaram que, na madruga
da de ôntern, numa diligencia po
licial, foi apreendido, numa re

sidencia particular, um caixote
contendo metralhadoras.
° superintendente da Ordem

Politica, ouvido por urna agencia)
desmentiu essa noticia) dizendo
que a repartição sob o seu cargo
nenhum material de guerra apre
endeu.

desceli:..,
denle

dos Andra
das triunfará

Queixa grave
apresentada

pOlioiana
Mentiras que vão

para fóra

FRANKFURT,23 (A.B,) ALUGA--SE.
-O sr. Bao Seing Liao, assis- quartos para cas�1.
tente do Imtituto Chinês desta Tratar nesta redaçao,
cidade, foi nomeado professor de Achinês, na Universidade de Frank-
furt. Seu antecessor, sr. Ting,
que trab'1lhou mais de 1 O anos

nesta cidade, partiu de reiresso
a seu país, a chamado do gover
no.

O sr. Liao estudou no Cole
gio Técnico da China e perten
ceu ao Conselho Educacional das
Provincias. Vindo á Alemanha,
estudou durante 4 anes 'lad Uni
versidades de Berlim e Breslau.

Atualmente encqntra-se na ale
manha cêrca de 700 estudantes
chinêses, dos quais a metade,
mais ou menos, 'estuda química,
me.::anica e eletrotécnica, 40010
estudam medicina e síencias mi
litares e os restar:tes 10(00 se

dedicam ás ciencias e nacionais.
Cêrca de 20100 desse total de

700 recebem auxilios do gover
no chinês.

Todos eles concluiram já os

respectivos cursos em seu país,
cuja lei exige que, antes de se

especializar no estrangeiro, os es

tudantes devem se diplomar e

permanecer por dois anos em ex,

peliencias praticas.

resolução
do Pi?trtido
Libert:2::ldor
S.PAULO, 23 --CaUj()u gran

de sensação a noticia provinda de
Porto Alegre, informando que na

ultima reunião do Diretoria do
llartido Libertador ficára definiti
vamente assentado que o sr. Ar
mando de Sales Oliveira será o

candidato daGJuele Partido á su

cessão presidencial, possivelmel'lte
esta atitude dO' Partido Libertador
fará com que varios elementos di,
sidentes voltem de novo ás hostes
do Partido, passando assim o go
vêrnC' a ter maioria na AssemblÉa.Papa

melhora

Rio, 22 (Band)-A. conhecida
declamadora Berta Singermann,
que um jornal argenttno disse ter

sido presa ao desembarcar nesta

Capital, como comunista, declarou
que sente-se muito bem no Braeil
e não sabe a que atribuir tal
boato.

Quando desembarcou, disse ela
foí simplesmente verificada uma

irregularidade de seu passaporte

Apôio dos paraen
ses pa.ra a eleicão

preSidencial

"

RIO, 'B- O senador Abe
lardo Condurú seguirá de avião,
para Belém na segunda-feira, pa
ra atender unj chamado do go�
vernador José Malcher.
° senador pal'aense falendo à

imprensa, disse que o gov�rna
dor de sua terra e o �eu partido
apoiarão integralmente o prew
de'lte Getulio Vargls no caso

da sucessão presidencial.

14titude da
bancadd
mineira

RIO, 23--No Instituto Mine:
ro de Café, esteve hoje reunida
a bancada mineira, sob � presi..
dencia do sr. Noraldino Lima.
Ficou nes%a reunião resolvido.toda
a bancada, por tnanimidade,votar
no nome do sr. Pedro Aleix()
par" presidente da Câmara.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BAI'A, 23-'sob o titulo no bosa. Emquanto isso, crescia no Gasm"sken
sr. Jurací Magalhães não é crea- seio de seus companheiros de

I tura do sr. Getulio Vergas" e farda e nos civis que [izeram
, . , ..

sub-titule «Como se processou a a revolução, o prestigio do te-
C"

RIo, 22. (Band) - In G:genwart hoher 1\1llIt�eI.behoer?�n,
sua vinda para a interventoria nente Jurací Magalhães. ��ada Ofllzlesen unr Soldaten, wurden. die erste� Versuche. rmt Ir: Braslhen
baíana e os motivos que o de- se fazia nos Estados do Norte.. hergestellten. Gasmasken d�rch die 1. Sanitaetsformation des Heeres
terminaram» e «Um fracasso sem que fosse ouvido o jovem I

auf der QUlOta da Boa VIsta unternommen,

certo tornou 'se uma. vitoria bri- oficial. Die Masken erwie sen sich als durchaus undurchlaessig.
lhante» o jornal "Estado da B!lÍa Foi assim que surgiu o seu

II publica a seguinte nota:" nome para a interventoria baíana. Os,tertes'! derGefangenen"Chega-nos ás mãos um re- No cênario nacional a sua

corte de um jornal do Rio, cri- :�fJuencia era grande dem�is. Pr�o M"rgen findet in der hiesigen Penitenciaria, veranstaltet Vonticando uma local deste jornal, CISO se. t?rnava qu� essa !Ilflenc:a I der Associação das Damas de Caridade, das Osterlest der Gefange.na qual mostravamos a persona- fosse ,limitada. Veiu enta? para nen statt, bestehend aus einer Feitml!SSe um 8 Uhr morgeus und �alidade do governo [urací Maga- a Bala o tenente revclucionario. ra'jHolgender Verteilung von Geschenken an die Inhaftierten.
lhães, em face 2a revolução. Seu fracasso era tido como certo.

,.

Querem os adversarios do mais Não poderia vencer n'um lo-
H "'t; G b t teficiente e brilhante governo que gar onde tantas íiguras de pro- I Iers e ur s •9

a Baía já teve, fazer crêr que jeção e exoerientes no tratos dos
o sr. Jurací Magalhães é um pro· problemas do país Iracassaram. Bedm, 21. - Das ganze Reich íeierte g-stern den Gt!b,uts.
duto do sr. Getulio Vargas, Veiu e venceu. A interventoria. tag des Fuehrers und Reichskanzlers.
mas bem outra é a realidade. em vez de um h acasso, tornou- Um 11 Uhr fand die gro.se Parade statt. Die Zeitung(�o

Em 1929 e 1930, depois se um bnlhante feito. Seu pr�s- brachten Bllder Hitlers und widrneten ihm spaltenlange Artikel in de
da morte de JOãO Pessôa, o en- tigio cresceu. Surgiram depois nen sie auch die Schlussworte der Rede des Propagandaministers an
tão tenente do 220, B. C. agia momentos diíiceis para o gover· fuehren, welcher sagte : «Damit er auch weiter fortahren kanll
destemidamente, acolhendo em

I
no da Rep'Jb�ica. Perigou a el.e�. das zu seio, was er uns imrner war nnd ist : Unser Hitler! »

sua casa o sr. Juarez Tavora, ção do GetulIo Vargas. Verili- Ique estava foragid� e preparava �a.ramose graves comp�i�ações P_ool Oas Werk des Nat iona I.no Norte um movimento que se- liticas, Casos de dilicil solução ] •• ..

ria levado a efeito, para reler- toldava:n os honzontes, Nessa I SDZ Ia I.smus se It 1933
mar. os costu�es politi��s do ocasiã�, o interventor bai'ano esoj Berlin, 22. - Der Reichskanzler Hitler wird am 30.Brasil. e exterminar os VICIOS do tava firme e le��� removendo �s des laufenden Monats die <,Gebt mir vier Jahre» benannte Aus.
pen�plsmo assolador. obst�culo� que dlhcult�vam a a.çao stelJung eroeffnen, in welcher das ganze aufbauende Werk des
.

Fmalmente, maduro o fruto, prf!sldenclal. Quem fa� SólrVlços Nationalso7.ialismus seit dem Jahe 1933 den JBesuchern vor Au
urompe� 11 re;oluçãO. yoltando bem, não pqde ser tido co�o gen gefuehrt werden wird.
de Recife, ate onde fora para uma creatura de outra. Esta e a ln der Heeresabteilung we den moderne Waffen und Mo.chefiar o movi:nento, o cap. verdade que salta aos o!ho� de delle neuer deutsclter Kriegsschlffe ausgestellt.• Juarez Tavora dava a partida quem não quer ser cégo».

Poslumas" como perdida. Mas o tenente FI,lInem charutos
Jurací Magalhães não esmorecera.. PRINCIPE DE GALLES

--.------.------------.---.--- Era preciso fazer um tentativa e,

mesmo se necessario fl)sse, sacri
ficar a propria vida no camp""
da luta. A' frente dos revolucio
nanos da Paraíba, envergando
nos punhos os galõ�s de coro·

&lei revolucionario, o jovem ofi
ciai marchou para Recife, deu
combate ás furças do governo,
pôz em fuga Estacio Coimbra e

venceu a causa que era julgada
perdida.

Podia ficar em Pernambuco á
frente do governo revoluciona rio
do Leão do Norte.

Ninguem poderia disputar-lhe
o posto. f'Jão quiz. Mais uma

vez á frente dos revolucionarias
varou o sertão, vindo para a

Baía. vencendo as resistencias
encontradas e implantando um

novo regime. A' frente do go�
vemo o sr. Getulio Vargas viu
se a braço com sérias dificulda�
des. I� escolha de delegados para
os postos de interventores eram

as maiures. Na Bala expenmen
tára vanos nomes, mas todos
fracassaram. Considerava-se ln

governavel a terra de Ruy ear-

,

�I

\
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Adovgado

O sonho da mulher I
�)
__ �������FI�o�ria�n��op�OIl�S�
Pelrolin. Minancora
o Tonico capilar por excelencia!

Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do
I

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos I
Evita a QUE 'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedio

A eJAZETA-Floriaaopolis 24·-4-1937

MinasJoão de escreve

NÃO E' GETUI�ISTA
(Original da ACADEMIA BRASILEIRA

mE C/ENCIAS OCULTAS, por correspon
dencia, c. postal 291I, São Paulo==Nossa
exclusividade estadual).

A gigantesca S. Paulo, fabrica imeusissirna de párias,
essa gente morta-viva que é no final de paucos anos o lixo
humano das fabricas sem lei e sem higiene, vem assumia
do uma campanha oficial contra o Matarazismo. Que e o

matara7.Ísmo? o matarazismo é a negra escola, fundado per
saudoso milionario italiano, das fortunas enormes feitas pelo
trabalho dos operarios em rebanhos fabrís. Mas as fabricas
respectivas, fazendo a alta á vontade dos preços dos seus pro
dutos, já antes conseguiram gorgetear a advocacia administra
tiva obtendo leis alfandegaria3 que proíbem a entrada do
produto estrangeiro similar. mesmo que este seja para vender
quasi. dado. Isso é o matarazisrno.

A. nobilissima campanha d-:!mocratica paulista, de cunho
oficial, retumbando nas colunas do O Estado de São Pau
lo, quer honrar e fortificar a democracia em perigo (não lo
creio ... ), combatendo esses processos. Ísso redundaria no dis
seminação da paquena propriedade individual. facilitada pe
los poderes públicos como, por exemplo, a doação de lotes
ferteis aos bons homens que não quizessetn ser escravo do
matarazismo.

Nota-se que essa campanha é alicerçada por 11m paulis
ta que dizem ser candidato á sucessão do sr. G�tulio Vargas,
o sr. Armando de Sales Oliveira. E ... vem a proposito um

episodio. O sr. Lima Cavalcanti, vindo vem as maravilhas
paulistas, quis ver a saída de uma fabrica na Agua Branca,
no íim do di�, e onde SU,} senhoria em particular bebera
champanhe ao meio dia. Qu,,�i á força o estadista foi impe
dido desse desejo. Sim, porque um filho do sr. Matarazzo
proibiu até ás 8 horas da noite a saida dos párias, a procis
são dos famintos ...

Realmente, para quem bebe champanhe falsificada no

salão nobre de uma das n0ssas fabricas, é horrivel ver á
tardinha a saida dos operarios esqueélticos ...

"Adesões
Os Int�gralistas
.-am g.uarda na estatua

de Tiradentes

presta-

RIO, 22 - o «O Globo;.
registra que as homenagens preso
tadas ôntem lJ Tiradentes, na

frente dt: SU!1 estatua� iam culmi
nando num incidente.
Nó momento em que chegaram

aI) local, onde se ergue a estatua

daquele proto-martír da nossa in

dependencia, para fazer suas re·

verencias, os membros da ,;oliga
ção pró Estado leigo, encontra

ram o monumento cheio de flôres,
guardado por 4 integralistas.

Os re,em�chegados mostraram�

se chocados com o fáto e um

deles se dirigiu aos camisas verdes,
perguntando que faziam ali. Um
dos interpelados levantou obra
'10, como se fosse fazer anauê.

Mas, apenas mostrou o sinai do
sIgma e respondeu: «Estamos
aqui em guarda, por ordem do
chefe nacional. «O chefe nacjo�
nal de que�» Pergunta outro

membro da coligação pró Estado
le:go.

Os integralistas explicaram
quem era o chefe nacional. En
tretanto, outro ainda da coligação
pró Estado leigo retrucou com es'

tas observações: «Não é possivel
que o integrCllismo faça estas ho�
menagens a Tiradentes, porque I)

hp.róe da Inconfidencia era demo-
ceata.

O integralitmo está é fazendo
adesões postumas» a

IAus Spanien
Madrid, 22. - - Die republlkanische Artillerie hat Tole·

do bombardiert. Wie verlautet, flogen infolge der Be' ch;essung
fuenf Pulver- und drei Munitionslager, sowie die Waffenfabrik in
Ol<! Luft,

Solidariedade
ao sr. Benedíto
Valadares Lissabon, 22. - Das R)[J)l ardement von Mad'id durch

I
schwere Attillerie wird fortgesetzt und verursachte heute nachmit·RIO, 22-A bancada mineira
tag 105 Tote und VerwJndete.

situacionista, que se reuniu hoje Die Stadt b cnnt an verschidcQ �n Stellen.
às 11 horas no edjficio do Banco Die :'1ationalistischen Flu5z�ug�, w .!Ich� ueber der SladtMineiro do Café, telegrafou ao Erkundungsfluege ausfuehl'ten, :� mnten feststellen, dass durch diegove'rnador Benedito Valadares, Gesch)sse dl!r scl!wccen Artillt:rle guz bde�tende Sc.h'ieden vercomunicando-lhe a deliberação to- ursacht wurden
mada no sentido de apoiar a can·

didatura do sr. Pedro Aleixo à Der Morei 1mpresidencia da Câmar� e a :econ; Idução do sr. Noraldmo Lima a Cariaca-G9baeude"leaderança" da representação.Por IIpropo�tas do sr. Bias Fortes, a

bancada hipotecoullabsoluto apoio RIO. 23. _r Da die Pollzei clem ais der Mittaelerschaft
e solidarie.:lade politica" ao chefe I am f/lorde des Kapitalisten Correa Bastos verdaechtigen Boxet
do executivo mineiro. I Napoleão Campos nichts nachweisen konnt�, wurden er sowohl

wie der in Barra do Pirahy V@rhaftete wi€der auf freien FUs!

ENSiNA - SE gesetzt.

J
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33 •

Fone-1.191

Mathematica Elementar, Arilh-lVon e ine1ft Ad Ier en tfuehrtmética, Algebra, (Geometria, Tri-
gonometria, etc.
Tratar no Curso de Madure'

za das 18 112 horas ás 19 1 [2.
132.

Rom, 23. - Aus Cagliari, Sardinien, wird gemeldet,
dasfl ein Adler sich eines tieC'hzeho Monate alten Kindes bemaech.
tigte und sich damit in die Luefte erhob.

Der Vater des Kindes, welchel den Vorgang rechtzeitig
bemerkte, schoss auf den Vogel und verwundete ihn, wodulcn &ich
dieser gezwungen sah nied.:r20gehen. Das Kind konntc gesund
und munter auEgelesen werden, worauf der Adler getoetet wurde.

Ser bon�ta e prediJéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTJOL

Dr. Ivo d'Aquino

Brasilianischer
Dirigent in Berlin

o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,
I que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a péle.

,

.�

Berlin, 23. - D�r sieh hier aufhaltende bekannte brasi·
lianische Orchester·Dirigent Professor Franl.isco Miguone, wird am
13. Mai ein Konzeit in der Berliner Philharmonie leiten.

In den deutschen musikalischen Kreisen bringt man der
Veranslaltung grosses Interesse entgegen.

Keine Verschwoerung

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.
Moskau, 22. (Band) -- Die Nachricht von einer gcgénSlal!n gerichteten Verschwoerung wurde formeIl dementitrt.
ln Deubchland wurde die Nachricht von der Verhaftung

Ljadoffs, Direktors des Kleinen Theaters verbreitet, den man trd�'
kistischer Umtriebe bezichtigte.

LjadoH sollte in der Praesidentenloge eine Hoellenmaschi-'
De untergebracht baben.

Em todas as Fafmacia�, Drogarias e Perfumarias.
Produto dos LABORATORIOS uMINANCORA"·- ]oiuviíIe

1..

.....
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Filiaes

Mertrtz:
em:

FL.O IANOPOLt.IS
B�ur"enau - Joinville São �rancisco Laguna-

Mostruario permaneDte em Cruz-eiro do Sul

Secção de SecÇao deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira
Lonas e Impermeaveís Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trllfios Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas I ocomoveís, Motores de esplosão, Nloto:tes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrícos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: i- .o- I

. \teolchoados e Colchas Louça sanltaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona,
t:ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
r.whas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FOHD P .ças, q\;ces-

Sapatos, chinellos, meias Praductos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.aíeriaJ electrico em geral

� Empreza Nacional-de l'Javegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" uAnna" e Max,.

�
•

Fabrica de Pontas "Rite fV1aria" _. Fabrica de Geto URita Maria" - "Estaleiro 'Arataca"

:§7"AVâV&;l�V������_���4��VÂV��-'(-
� u

Indica:.
�

------�--=--------_._-

Dr, 'adro da Moura ::]�----

��E3Il..HETES
� Federais e Sta. Catarina

�
Rua 'Traiano.rr J sobraão

� .'

.,

, �e!ePhOne
rr !548 I

�� Nas classicos-Envelopes fechados � I �Dr. Renato_
�� , � ==Barbosa==
U������� ��. ADVOGADO

Advogado

Rua Trajano, 2 fj(sob.)
Fone 13.25-Ater.de cha

mados para o interior.

"�G••G.��OG-----O---____._-••O"•••@O
tl . , "

= Companhia "Aliança da Bahia";It v

!.�� '. <. I.�·· Dr. Aderbal
� _- FUNDADA EIVI-çIS70
�� -r-Ó,

da Silva
�;ê S

'.

T tres e Marl-t,·mo ., I\dvogado
�,:� egu ros e r es

_ .Ttt?9:� . 1. .

�
S

ti Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
.�� Incontestavelmente a . PRtM EH=<A d('.) Brasil II Fones 1631 p.

129_0I";'� CAPITAL RALIZADO 9.000:000�OOO L_
"',�

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.16 J :966$549
kESPONSABiLIDADES'ASSUM[DAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

R.

Médicos

•
Apente8, SubmAgentel e Reguladores de Avaria. �em JOd08 OI Estadol I�o Brasil, no Uruguai é nas principais praças e.lrang.lr�l.

�'ti,J<_
-

Agentes -em Ftorianopolts :
I

Campos Lobo & .Cía.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças

I:_
Dlrator da Maternidada

e
Medico do HOlpltal

• (Curso de especialização em

• molestias de senhoras)
(I Atende na Maternidade
• até ás 8 1{2 da 'manhã
" e á tarde - Consultorioi
• ANITA GARIBALDI, 49

�.---..__ �--- ---

fr�
fi Rua
11:�
�r�
t�;�
�
\ll� Sub-Agentes em Blumenau e Lages
t,��

"

�... aO;.I----

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) CaíxatPostalra19
TELEFONE N, 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIA!vÇA

.

,

Escritórios em Laguna e Itajahí

»Ó, !f.,l.- 1,..

VENDE-SE uma padaria" d<:

vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bôa

.

freguesia .

Para qualquer outra inlerma
---------- ção, rlirigir-se á Gerencia deste

Pereira jornal.

CONSVLTORIO·�-Rua Tra
ano N. I e, das 1 O ás 12 e

das 15 ás 16 I {2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCJA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr". M igual
Bf:>abaid

CLINICA GERAL

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinte 13

1 eleíone, 1595

Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás I 6 horas
Pela manhã:

DrArtur

e Oliveira
,Cllnlc. médica de crlan.

çal 8 adultos'

LABORATORJO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 heras
'

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-J595

R<!sic.lência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

!AdvOgad�1
Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

I

Rua Trajano n. 2" I
------��

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. .Slppet
Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL7ORlO:

1:?ua Trajano tr /7
(sobrado)

.

Telefone: 724 (manâaí)
HOI�AS MARCADAS
-----------

VENDE--SEno logar denominado vila
Afonso Micholé.três easas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

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

VENDE-SE uma casa no di,·
trito «}lão Pessôa», Estrei�
lo, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.
utiaias instalações. No aprasil,

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

ENXERTOS
De varias qualidades de Íaran

jeiras, Íimoejros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CAR� S NILA- . <
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� Apoices Consolidadas do Estado de Minas � E s p e, I h o::; : e
�� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �

�
i:t Den te ,\\\ a Ivos

.

ii�� «Obras do Porto de Pernambuco.

� G:I C� � • f�� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÚES Só os fabricados em [oínville pela única fabrica G ff
ti' NCOOLBAANDCEOSADNET'ACRCEADTITAORIFN"OAPUAL�RRUEAATGR'RAI- : do ESTADO ,2 COI� ..-l � neve. ft+
� ':. I ,

-

I�
PEÇAM PREÇOS-CASA P IEPER �

iHHJU �ro
�

i JANO N. 16. 81 Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE!e $
�� �
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; Halilo agradavel ::
G ' •
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• •
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A. GAzE1 A-FlorianoPQUs-1937
,IM' ..... ,R;; --,.....--��--

........00•••0•••••••0••

I A Companhia Editora Nacional :
• LANÇARA' NUM VOLUME DA G
" Serie Brasil iana •
• •
• Santa Catarina o
�,� �,'�'�i'J' . g . 1. �. . "..,. ;r-' ,,�i .. ..... f·" �

• •
"

A Conquista .. A Cotonlsação •
• A Evolução . e
• TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA O

: Um Uvro de Osvaldo R. Cabral I
· �
� POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias �
(�•••".OOG.oa••••Jo•••oe

FONE. 684

Indo a JOINVILLE

d��Ss:e�o Hotel Central
COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua (Visconde de Taunay n, 185

Casa de Dtve.sõea
--.--------,--

Familiares
Vispora Imperial

O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

I Nos altos da Farmacia] Popular • .i á Praça 15
de Novembro

.SI7��VÃVff��----•••==•••--_.

� F I L I A LI _

� IN DUSTRIp:'S:
� Caquelras
� Municipio S�o José

I ESCRIPTOfiIO:

� Florianopolis
� C. Postal, 118

"I Te!eph 1.637 jTelegram:: - "COQUEIROS'� o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

CHARUTOS? �
I ;� Só os íabricados por Costa Pena &Cia.,�Baía.
:{

.

Vende-se n? Café Natal, Tabacaria.Baianajkes,
taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

l�ftaria Chie (dá fosforos�, C�arut�ria �Portela (Café
)�: São Pedro), Casa Savas,�CaféIGlona e Salão Progresso.

il.�
•

'�!
�.. _.

. -

-----._

ESTA

linda casa pó
de sesua pa-

gando ape�as

5$000 10$0052 ou 20$000 Ipor mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

IMPERATRIZ a Imperatriz das Aguas �
Matriz: -��ER�':t,�cio3 - 107

DEPOSITº FPOLIS. -_ FONE N. 13�.O, � Os melhores preces
-

�
Ao acance de tod os

A G U A R O E M� INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
C,) proximo lançamento do carburantd nacional � PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

ALOOOL-MOTOR � Sr. Abano de Souza Lucro

F E T ·T � RUA FELlPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO) I
B� ,-800=:_ �.&����=. I.......iiiiiíiiiiiiiii--...liiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii--

..

FABRICANTES iDAS AFA- IMADf\S MARCAS DE
�ASSUCAR :

"Maravilha"
REFINADO- FIL fRADO

BRANCO_E

"Moreno"

� ._
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:Credíto Mutuo Predial:
• •
� .
• •

·1 o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUT'UÇ) PRE-
D IAL, destaca-se das ma\s sérias e vantaosas sociedades porque:

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

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

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

-seus premias, consequentemente, não ficmão em casa.

Os seus dois :sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE

OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

• D •
• Apressal-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na O
� .
�;: CREDiTO �\AUTUO PREDAL •,�

�t� �.,�

•••••••-----..-------.�.....�

-��--
.

Quinta-feira
.-

29 DE AI IL

Serviço Aéreo Candor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a." feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas

4a ..feiras 8,50» 4aAeiras 20 »

5a.-feiras 11,50« õa.feíras J O lo}

ôa-feiras 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.-femls 11 »

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

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

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

Secção de maquinas

jArrancou Cuidados c�m "Pae Divino"
I um.a orelha as publlcações tdocompa: PRAGA,23(AB.)--O

en regou-se
nhe Iro ministerio do Exterior expediu E

•

1111instruções a todas os represetantes vaa exp lear cama can ..

S. PAULO, 22 -Um caso diplomáticos do pais no estran- segua O d' h
·

original e tragico ocorreu ontem' geiros, pura que tenham cuidados IU In e Iro q IIe
num xadrês da PoliCia Central, nas suas decla;ações ou publica- possuelonde estavam alguns demente� ções, que devem ser feitas sem-

. �O VA YORK, 22·- "Pae Íecera entre os fiéis, á aproxima-aguardando vaga para internação pre levando em consideração ,as DIVIno", o negro de Harlém, das autoridades.
no Hospital de Insanos da esta- suas obrigações para com o Esta-

que fundou urna seita religiosa Ontem, a polícia, depois de
ção de Juquerí. do e as funções que exercem. J I dcom um numero consi era ve e realizar deligências elo vários lo-

Em dado momento brigaram Essa medida decorreu do re-
-

dadeptos, e, que estava sen o pro garares, procurou a "terra pro-dois loucos e um deles, mais agil, sultado que produziu a publicarão d I I'
.

J d P:r cura o pe a po reia como autor metida" e" ae Divino", einmordeu a orelha de seu contendor do livro «A Russia e a Pequena d H Ga agressão contra arry .. reene, Kingston, Nova York, onde ha-
com tanta violencia cue a arrancou. Entente», de autoria do ministro I f d d d I'1 te e onou 1\0 seu a vogf\ o ec a- bitam aproximadamente seiscentos

Após o arrancamento guardou da Tchecoslovaquia em Bucarcbt, dran o que se entregada ás auto- «anjos" do novo credo. efetuou
a orelha no bolso do casaco. Acu- sr. Seba. id d I'

..

A
. .

d isão d N. n ii es po reiais, vitima a a prisão e tres negros em ovadindo o a,uarda, este, com gran- ,
.

d fi
.

I Y k"
.

::agressão' e um amigo o o era or, os quaes submetidos ade dificuldade poude obter a res- de'
.

PIB dQ d?' Justiça au orowa, e acom- cerra o interrogatorio, fizeram de-
tituição da orelha pois o demente uem pe r eu. panhava e este quando foi levar clarações que pouco adiantaramdizia ser de sua propriedade. . .

fi ]
a mtimação ao negro, 3 m ue ás pesquizas. U 10 deles - e cha-
que prestasse cértos esclarecimen- mava-se Roosevelt Perry- disse
tos ás autoridades, empenha-Ias que estava comendo quando se

em descobrir a origem da Iortu- produziram os tumultos no "céo",
na do líder religioso. Atacado a -"Pac divino" estava [alan
murros e navalhadas, Greene rece- e "Pae divino" caiu em transe .•
beu um ferimento no bôca, que De repente "Pae divino", deu
se acha inflamada, assim como u br d f. tm .a o ... .m ranse .

Houve uma comoção geral na

multidão e toda a gente caiu em

transe. Eu continuam a comer.

"Pae divino deu um outro grito
e então todos se precipitaram em

direção as parlas ...
NOVA YORK, 22-A po

licia deu uma busca na proprie
dade que o "Pae divino" +--ne

gro do bairro de Yarlem, que
fundou uma seita religiosa-pos
sue em Kingstonny e na qual
vivem seiscentos"Anjos no me

nor Cso".
Entcet'mto, espera-se que o

líder religioso se entrega ás au

toridades para ser inguerito acêr
ca do espancamento de Harrv
Greene, o qual ficou em estad�
grave.

Foi-nos entregue pelo sr. Opus·
ka, proprietario do carro de praça
n'. 4, uma chave encontrada,

á noite, no seu veículo, e

que se encontra nesta redação,
ao dispor do dono.

A bancada
II classrsta apoia o

sr. Pedro Aleixo

RIO, 22--A bancada elas-
sisla de empregados, reunida
hoje, forneceu á imprensa a se-

contensões nas pernas; e apresen-

guinte nota: "Sob a presidencia O reg resso ta, em volta dos olhos, grandes
do seu «leadec'·, deputado Fran- d M

manchas roxas, indicio de que
cisco Moura, reuniu-se hoje numa

CP sr. a· se empenhou em luta corporal. A
das salas do Palacio Tirandent:s rian i luta se deu efetivamente, em um

a bancada trabalhista. Entre ou-
dos numerosos "céos" com qU€

tros assuntos, referentes ao anda- conta a seita, e o agressor foi o

1 •

d C HIO, 23 -O sr. Clemen- proprio "Pa,,: Divino", que e' cha-menta (105 projétos a âmara, ,.

foi deliberada a confirmação do
te Mariani, leader da banca- mado "Deus" pelos seu sequases.

deputado Francisco Manca na
da de

,

sua te_rra, r�gre�sou A policia informa que os

«leaderança» da bancada para a
da Bala, reunindo lm�dlata- agentes, depois de terem procura

legislatura de 1937 sendo-lhe
mente �eus co�pa�_helros. do em vão entregar a intimação

conferidos poderes para apoier a
No final d� rem�o s. S. ao «Divino», quando o rotundo

candidatura do sr. Pedro Aleixo
declarou aos Jornalistas que apostolo, ostetando uma calva res

a presidencia da Câmara.
a bancad� baiana sufr�garia peitavel, dirigia os serviços reli

������������� para presidente da Ca�ara gio:;os da seita para cerca de
O nome do sr. Pedro Aleixo. dois mil e quinhentos discipulos,Como um colega perguntas- em seu "céo" no Harlem veri
se se_ essa resolução era ficaram desconcertados �ue o

. questao
. f�ch�da, O sr. Cl�- messias negro desaparecera, apro-menteManam respondeu afír- veitando o tumulto que se estabe

mativamente.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina-

NA C�SPA

CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoai

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

,

PARE!

o atvte-projéto do
Cad tgo Pen itenciarioCapital

Reserva
J 36:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS RIO, 23 - Para serem
submetidas á revisão geral
chegaram ao Senado diver
sos ante-projétos e cod1gos
elaborados por varias comis
sões técnicas nomeadas pelo
governo. Um desses ante
projétos é o do Codigo Pe
nitenciaria, que foi distribui
do á Comissão de Constitui·
ção e Justiça pelo senadllr
Artur Costa, que pretende
relatar tão importante mate ...

ria até aproxima segul'lda
feira.
O senador cafarinense ex�

ternando-se á respeito disse
que o referido ante-proj6to
é bastante avançado, que,
no seu entender, só merecer
louvores, visto as leis não
serem feitas sómente para a
atualidade.
A evolução opera-se hoi�

muito rapidamente, de fórma
I���������������������� que uma lei que só atendes

se no instante que passa,
dentro em pouco ficaria ina�
dequada c retrogada.
Saiientou, ainda, que o aTl

te·pr�jéto está redigido de
f!1anelr� a corresponder sa
tIsfatonamente as iniciativas
modernas do Direito Penal
que se introduzem no Codi:
go Criminal, sujeito, tambem,
nessa mesma oportunidade,
ao Senado.

O Codigo Penitenciaria de
que. se cogita, é o primeiro
no genero que o país vaí
ter.

PAEiAHOa 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ara
CIC. AvisoPrevi06·1. ala
Prazo Fixo 8·r. ala

,

� OUEO� DE SEUS CRBELOS
USr:lNDO

PETROllNO MINQNCORQ

INF�L1VEL
(ÚlBORATORIOS "MINANCORA" - JOINVILE )

Jockey Club Florianopolfs
--------

O mais elagante centro de diversões famí
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranj�iras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas .

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria
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Prop-aganda
F�elo radio

Allô! Rio Grande!
fu..nVER5ARI05 horas realiza-se, no Lira Tenis

da sr Macedo Soares .,

h um animado cock-tail e um
.'

• ... Aniversaria-se aman ã, o pre- .

d
.

In·

zado industrialista conterrâneo sr. �ressan�e torneio e. Pdn-pong,S. PAULO, 22 -A Radio sidente da Republica, não tomou
RIO 24-Em sua seção pO-jeX-Chanceler para recolher a he- João Moura.

'

IsPluta .

o e�tre assocl.a �s da.
Cultura de São Paulo promoveu, conhecimento do caso. Tanto as-

lítica de hoje escreve o O Jor- rança do sr. Getulio Vargas. que a simpatica agremlaçao te-

€m seu luxuoso estudio, no Par- sim que mandou visitar o Gover-
nal: Esse sistema foi, nos últimos Faz anos amanhã, o digno creativa.

que [abaquara, um programa de- nador Flores da Cunha e com
A d I: d do I dias porém posto de lado para conterrâneo sr. Raulino Horn Em seguida haverá ál.lmoço

di I I'
c coor enaçac o nome ", d I d

. . I

dicado ao Rio Grande do Sul. êle manteve cor la pa estra,
J é C I M h d S

I
ser adotada uma variante Despa- Ferro. o qua po em participar todos

,. R' O sr os ar os I ac a o oarea' ,

dC I d Oscar quando de sua estadia no io. "d .

h ã t I 0- os seus associa os.om a pa avra ao r.
. para cIndi dto á sucessão presi- c ar-se- o 05 e egramas aos g fAZEm FlH05 H01E:

Tol,lens, presidente. do' Remtro q�e o sr. GetulIo .Vargas não
dencial devia ser feita na mesma vernadores, a consulta será f�ita'l' Clube R. Primavera

Gauchon que terrmnou sua ora- pode fazer é colocar se contra seus. .

I I f em llIas em sentido vago sero fixa- os srs. Euchde Portelas, Iun-
,

r" d f d maneira pe a qua se ez, '. . .

M A simpatica sociedade C. R
ção co� as s:guintes palavras: corre igronanoe, que o e en em,

1929, a do nome do sr. Julio çãc de nomes.
..

I cI�nano estadual; lrineu on-
PrimaveI3, do Saco dos Limões011 )ornalS do sr. Flores da I no momento em o Governador f)

P t Apelar de não serem oficial- \ gUllhot, Evaldo Mund e Cus-
promove hoje, animada soirée,

'

�unh� atassalha� os _liberais que ataca.· rÕe:�. Agamenon Magalhães lI_lente, c�nhecidas �s o�iniões dos tod�o Ferre!ra Bandeira,. Iuncio-

divergiram da onentaçaod do Go- Dr. Pedro de Moura Ferro expediria telegramas a todos os situaciorusmes regIOnaiS, s�be-se nano fed:ral Ea'po.i�ntaf�l� do sr,

C. R. 12h .de Setembro
vernador, cham�ndo-os e mstru-

Advogado governadores consultando-os sobre que quatr? dos Estados eleitoral- o mentn� mi '.0, I o Promove o]e, á noite, Ullla

m�nto do PresIdente da Repu como receberiam a indicação do mente mais fortes recusarão pres- Ralael DI&I�como, . .

soirée dansante, o Clube Recrea.
blica. Em qualquer outro Estado, Rua Trajano n. 1 tigiar a candidatura do sr. Ma- o sr. Auriao Godmho, gralico tivo 12 de Setembro de Ca•
essa acusação poderia ter impor-

XI
cedo Soares. Leva-os a essa re- da Inprensa Oficial, que por poeHas.

tancia- No momento atual, não. Centro Academ ico " jeição menos uma maior restrição êsse motivo secá muito felicitado. -C-A--R-T--A-Z-.-E-S-P?rqu: o. presidente da, �epu- que ?caso tenham cont�a. a per- fAZEm Af..I05 AmAHHt!\ CINE REX, ás 7,30 horasbhca e rio-grandense. E fIgura sonahdade do antigo mimstro das '

altamente representativa na politi- de Fevere -I ro Rela�ões Exterior�s, do que o o jovem academico Eurico um filme da CÜle Alliança-,
ca do seu Estado. Ainda que ti- ," intuito d. evitar o predominio Couto, resideote em S. Paulo; Sonho de amôr,com Franz Hei-
I'

.

R f I D'
. terich e Olga Tchechova.vesse qu� qu�r lOterven.ção ,na Vi-

SSEMBLF' �A �ERAL político, que, no seu governo, o sr. a, ae igiacomo:
,

d t d d I b A �..
f I d O d S a Concei- AMANHã,á� 2,6,30 e 8,30l par I ana os I erais, seu vma a ter ata mente, o sena ar o sr, rran o enn

procedimento seria justificavel, OFIDIN�FI IA José Eduardo de Macedo Soares. ção, funcionaria estadual. horas, um filme da Art.onde Mar·
I

..

M G tha Eggerth,o"Rouxinol da Hun·
�orque egmmo. as o sr, etu-

,,..
As atitudes por 'fezes assumi- PEL05 rLUBE5

lio Vargas, membro em destaque De ordem do sr. Presidente e de acordo com G art. 20 da por esse parlamentar e jorna- gria" vive o mais romântico tra·

do Partido Liberal não agiu con- dos Estatutos, convoco os academicos socios deste Centro, para a lista determinaram reações que Clube 12 de Agosto Lalho-Sonho de valsa.

tra esse Partido. Nem contra o sessão de Assembléia Geral Ordinaria, que se realizará, hoje, ás
agora se concentram e recaem

CINE ROYAL, ás 7,30
sr. Flores da �unha. Limitou-se 15 horas, na Faculd!lde de Direito. em a qual será dada posse ao

I contra qualquer situação que im- Realiza-se hoje, nos amplos e horas, um filme da Paramount_
elegantes salões do Clube 12 de Prisioneiro de Deus, com Paul

a não escorraçar os amigos que o novo diretório. plique em atribuir·lbe preponde- A .

d ., ,

defendiam da campanha violenta Florianopolis, 24 de Abril de 1937. rancia politica. Elementos diré- bgolshto, 8?lma a SOlree, quelsera Lukas, v..,ralter Connoly e Gertrl!-
G d d R G M A da Luz Fonfes I' d' d a n aotada por um exce ente deMichael,

Que o overna ar o lO ran- . . tamente Iga os a sorte a revo-.
I d' AMANHA,ás 5, 6,30 e 8,30de movia contra �Ie. Como pre- lo. Secretario lução de 30 e notadamente os don]unto orquestra, (;°dtanCo rn-���l�'.Ja�- � ��� militares que a fizeram e que cm at comI nabcodope�&ç�o e ar Ito, horas, um filme magnifico da Pa·

� � 'd
.

I no ave an ODlllm ' ramount-Princeza de Broa-
seguI a s�freram VIO entos ataques R

.

't d d t C

R S·
.

d d M d S " ema para a nm a a es a klyn,com arole Lombard e Fred

� estau rante Ia r e orveterla ' a�i;:la:do; e:t�:d�me�:�:s, v:: noite grande entusiasmo entre os Mar: Murray.

� ., � E d d
.

d t b I frequentadores do frequentado e CINE ODEON, o lider, foca.
l'

sta o o norte vIsan o es a e e-
I b dI" I' 5 h fil dI veterano c u e a p amcle Iza, ás oras, um me a

� C sC t -Inha ,,�::ilidat��:td:��:�lustr:o��r;ãO�. Poddemohs �ssegurar. q?de'a reul- Univerdsal-TemPJesktaHdel sobre

� a a f d· f mãe e o]e, promovI a pe a OS an es, com ae o t, Anto
mstan o a�slm 05 es orças que .

I d' 'd CI b 12M M B'.

b'l d
.

d I mcanS3ve Iretona o u e nio arena e ona arCle, e o

�
,

.. � ha I mente po erIam ser esenvo -

d A á' I d
'd I

..

d J' e gosto, seI assma a a por 9' elO' episodios da cinta seria
,

vias pe o mlDlstro a ustlça». grandes êxito., aliás. o que é da da Mascot-A montanh
costume nas suai feitas. misteriosa, com Ken Maynard

���������K o cavalo Tarzan; e ás 7 horas
� Paulo 8aier � Lira Tenis Clube

um filme da Warner--Gonda
i Senhora M Torneio de pin-pong e cock- leiro da Broadway, com Dic
'ii '� t '1 Powell, Joan Blondell, Adolph

�I participam
aos parentes �

aI

Meojou, LouÍse Fazenda e os i

�
e amigos que sua filha ij Amanhã, com inicio ás 9

mãos Mills, e a cinta seriada.

IIRENE
contratou casa� � ALUGA'-SE AMANHÃ, ás 6,45 e 8,3� mer.to, c?m O sr. Teofi F dois sobrados e parte terrêa horas, um filme da Warner, €In

lo Oliveira. r.� d � á C
. . .

d d
.

d
FI' r 194937 It!: o::; mesmos rua onse- a tnstlsslma ver a e eXiste enll

� r�!:':�";:"S"�:..�· � Iheiro Mafra nos. 39 e 41, dos presidios-Cotzdenados Qn • ""�.."...

�� ��. � IRENE � � ���a4 ir.atar na mesma rua J�;er���ck��me Dc�!i�e �:��
U e ��� Farinhas superiores, elaborados com os melhores tr

TEOFILO � gos, só as do
noivos �

��m:iiC,�

RESOLVERAM OS SEUS NOVOS P?OPRIETARIOS REDUZIR OS PREÇOS
EMPREGANDO EM TUDO GENEROS DE PRIMEIRA QUALIDADE.

CARDAPIO

Canja á brasileira
Sopa de legumes
Lingua recheiada c[ vagens
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baíana
» maranhense

Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

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

1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
1$500

Tainha á baiana
Bife acebolado
» c( batatas
,. á francêia
» avenida
Mayonaise de camarão

» de galinha
» de lagosta

Macarronada extra
» italiafld

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

A. I m O ç O

5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500

J a n t a r

5 PRAOTS. Sobremesa tl Café
O

Servirá fidalgamente sua distinta frenquezia nãa só duran te o día como
tambem durante á noite.

Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial.

2$500

"m--------�

MOINHO JOINVILLE.
Cai�a Postal IIO-Joinville-End, tel. Silos
Filial de Florianopolis: Cáes Frederico Rola.

Casino Imperíal
no majestoso prédio do Clube Martineili

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

Danças -- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

Otime orquestra - Bom Cabaretisr

-

Exijam o sabão

"Virgem EspeciáJidade"
de Wetzel & Oia••• Jainville

(MARCA REGISTRADA,

o ideal para con!51nha lavanderia e lavadeíra
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