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I -y o D o P.

RIO, 2ç - Almoçaram juntos, os srs. Góes Mon·

teiro, major Carneiro de Mendonça. ex-ministro J0sé Ame

rico e deputa00 Virgilio de Melo Franco.
Os meios politicos dão a maior importancia a êsse

encontro dos quatro politicas, apesar de terem declarado

Jnão ter nenhum cunho politico aquele encontro.

o Partido Constitucionalista de São Pau ..

lo, acaba de lançar um rY'anifesto, que é a pri
rneira clarinada da candidatura do sr. Arman
do de Sales á sucessão pres'ídencial da Re-
publica. G A Z· E T's. PAULO, 2ç - A publicação do manifesto de

hoje do P. C. foi resolvido nnma reunião que se realizou

ás 10,30 horas na séde do Partido e em que tomaram

parte os membros do diretorio estadual e os deputados �-�-�-�������-�-�-������������������I����������������������

fecerais peceístas, atualmente em S. Paulo. A VO.z OO POVO
Os trabalhos foram presididos pelo sr. Valdemar

Ferreira, vice-presidente do Partido. Ao fazer a leitura. o

sr, Valdemar Ferreira expôs a situação da politica nacio

nal, e, após lembrar as responsabilidades do P. C. em fa- ANO

ce do atua! momento, submeteu á resolução dos presentes
a idéa de se con vocar o congresso partidário para que as

íorças representativas do Partido deliberem sobre a opor
tunidade do lançamento da candidatura do seu presidente,
dr: Armando de Sales Oliveira, á sucessão presidencial,

Aprovada a idéa, foi a seguir segerido, o que des- M EDI DA C E
RIO, 25-A bancada elas-

de logo tambem se aprovou, que se dêsse a mais ampla U R�
sista de empregados esteve hoje RIO, 25 (U. J. 8.) -- Em

divulgação á convocação, por interrnedio dos orgãos di- ......., ENO.A em conferência com o ministro do uma casa da Avenida Orlando

retores do Partido, ali reunido. O lament avel incidene Em prol desse desidera-
Trabalho. Foi solicitado do sr. Rangel desenrolou-se uma tragedia

Redigido pela mesa, com as sugestões oferecidas ocorrido com o jornalista tum aqui estamos para ba- Agamenon Magalhães o seu in- da qual foram prot igonistas o

pelos presentes, ficou deíiberado, por unanimidade, que se Agnelo de Sousa, diretor do talhar sem desanimos nem
teresse junto ao presidente da advogado Hugo José Teixl:!iea"

dêsse a publico o manifesto do congresso do Partido. semanario A Ordem, veio descanço, na certeza de ser. �epública para que sejam baixa' hncianario da Suprema Tríbu

por em toco a necessidade mos secundados por todos
os quanbto I

antes os regulamentos r.al Militar e Idalia Candido

de uma providencia imediata, aqueles confrades nossos,
que esta e ecem a instalação de Tavares,terminando pelo assassina-

1�IO sentido de ser regulari-
comissões de salario minimo pa- to do advogado Teixeira Junior.

que estão assistindo ao des- d
RIO, 25 - A proposito da sucessão, o «Diarin da sada urgentemente a situa- moronamento de uma asso-

ra to as as classes. Perpetrado o crime Idelio evadiu-

Noite» escreve: ção anormal em que se en- dação, que é nossa, muito
Atendendo aos deputados o s�. O fato prende-se a questões

R te Po t AI deno! d t
ministro do Trabalho prometeu de familia. O assassinado era fI'-

li �gressou _on m a r o e,gre, ePC:1s e cu�? contra a Associação Catari- nossa, de todos nós, e que
perman�l:cla em Sao Pa�Io e na Bal�, onde fora em rms- nense de Imprensa. ai está apenas, presentemen-

falar ao sr Getulio Varg IS, afim lho do Marechal T-ixeira Jumior.
são politica, O sr. �ntonto Guerr� Flore� da Cunha: Não é possível, nem se te, para inglês vêr-.

de que no dia 1'. de maio es-

Segundo se afirma nos meios pOlttICOS, este Jovem justifica em face dos acon-
ses regulamentos sejam assinados.

\" D'I-'A- DO EN ..

p,olitico sul-rjo-�rande�s: teria ido a S. �alvador transrni- ,tecimentos que determinaram P d d
-

nr ao sr. [urací Magalha�s o� propositos do g�ncral FIo- o pedido de exoneração do er en o terreno o CA R C E R A DO'
res da Cunha de lançar Imediatamente a candidatura do sr. Dionisio de Sousa e do
sr. Armando de Sales <?Ii'leira á presidencia da Republic�. ,mais que se passo� e foi

O goverr.ado��a:at�o, entt:etanto',embora se consl-, publicado na imprensa, por- sr Antonl·o Carlos�.
Conforme noticiámos. premo-

der,asse favoravel á, iniciativa, te,na consld�réldo de melhor essa época, continuarem os I) •
r vid'l rela Associação da Damas

alvitre agu,a_rdlr mars al�uns dias, sugerindo ao mesm,o trabalhadores da imprensa,
Caridade, tiveram lugar, 'ontem,

-

t t 1 d d d R
na Penitenciaria da Pedra Gran-

t:ma reumao nes_a capi a
'.

os governa ores ? 10 da capital, aferrados ao ve-
_.

d d S 1 <:;- P 1 M P b B
' RIO?5 E id b d de, tocantes cerimonias em home-

�r,an.e o, u, ..... ao au, o, tna�, ernam uco e ala na lho adagio de -vêr como fica, ' .., - steve reuni a a anca a situacionista do Rio G.
d b d 'b d C" b d nagem ao .Dia do Encarcerado.»

pnrnetra quinzena e maio proximo. para deixar como está»... anca a parai ana a amara e as anca as perrepistas e pe-

Em co�juto, rocleri3I? melhor examinar
.

o pr?ble- Ninguem, ao que nos pare- Federal, tendo resolvido, indepen- cistas de S. Paulo. Depe>is da missa, que foi re-

ma da sucessao e bem assim os nomes que mais estives- ce tem o direito de arvorar-
dente do governo do seu Estado, O sr. Barbosa Lima Sobrinho,

zada pelo rexrno, conego Harry

dl
-

d ti f e
.

t
..' 1 I h di

.

d lid d b d Bauer, foi feitil pelos detentos
sem em con içoes e sa IS az r os ln eresses naCIOnaIS.:>} se em detentor exclusivo de c o qua se ac a istancia a, vo- I er a anca a pernambucana,

t P d AI' d I larga distribuição de doces.
uma agremiação, da qual es- ar?o sr: e ro. eixo para a em ec atação á imprensa, disse

tã d d t
' presid n d C� b d d E d

A sessão solene do Conselho

I
ao epen en es os interes- e era a amara. que a anca a o seu sta o, p. "

ses de uma classe. Após essa resolução. a banca- em duas reuniões que realizou, ,emtenclano do �sta,do re�es-

RIO, 25 - O "Jornal do Brasil", escrevendo sobre No fundo. bem vistas as
da foi a Petropolis notificar o fá- sob a presidencia do sr. Lima

tui-se d� extraordinario respeito,

a viagem do sr. Antonio Flôres da Cunha, publica a se. coisas, o que está pratican- to ao sr. Getulio Vargas. Cavalcanti, resolveu, por unanimi-
sendo

afbs, dntregued' a� ca,derne-
guinte informação que teria obtido de pessoa ligada ao do, é uma apropriação inde-

- O -

,

dade, sufragar o nome do sr. 'I
tas aos 1 era os co� icionars

sr, [urací Magalhães, sobre o assunto que ficou deliberado: bita de direitos) a que não RIO, 25-0 �Globo» dIZ Pedro Aleixo. '

O sr, dr. Edelvlto Ca�lpelo,
«o sr. Flores da Cunha dirigiu ao governador da podemos assistir de braços estar segura�ente �nformado de Assim, mais uma bancada I dlIetr f

.da,quele est tbelecirnent.,

Baía, por intermédio do seu filho, sr. Antonio Flores da cruzados. que na re�mão ,realIzada a dias, apoia o nome do sr. Pedro Alei-! pena, �I incansave] em cumula
Cunha, extensa carta, cientificando-o do seu proposito de Não queremos, é bem de sob a pce.sldencla do sr. Walde- xo para a presidencia da Câma-) de genhle,zas. todos, os que tive,

apoiar a candidatura do sr. Armando de Sales Oliveira, ver, uma associação pará
mar FerreIra, a bancada do P.C. ra. O sr. Antonio Carlos come- ��I� � f�lp; oponumdade de _})s-

á presidencia da Republica. politiqueiros, nem de de po-
na Câmara resolveu, sufragar o ça a perder terreno.

5Ishr as comoventes comemor:l<;oes.

O sr. Jurací Magalhães respondeu prontamente ao litiquil:es. QL1eremos uma as- nome ?o sr. Antomo Carlos pa- I st A

governador do Rio Grande do Sul, pedindo um praso de sociação modelar, á seme- ra presIdente desta casa legislativa. Cruzada Na- n rumenl.C

16 dias para uma resolução definitiva. Acrescentou. po- lhança da que foi fundada -0- cional de de prova-
rém, que até agora não tinha nenhum compromisso em em Joinviie, constituida, e is- RECIFE, 25-0 governo do Educação
relação ao magno próblema, estando disposto a apoiar o to deve ser um dos pontos Estado, �I3tribuiu á i�prensa uma

•
e,açãD

governo d� Rep�blica somer�te st' este pr?pendesse par� I �apita,is, exclusiv�mente por
not3 Ohcldl, a proposlto do tel�. Esta bellemerita agremía- RIO, 25-(U.j.E.)-O "Dia-

lAma soluça0 naCIOnal, de acordo com o discurso profen. jornaltstas, associação essa, grama publIcado por um matutI- ção, promoverá de 7 a J 5 rio da Noite". sob o titulo «los·

do pelo governador da Baía, no banquete oficial réalizado em que, todos unidos. traba- no e segu.nd� e> qual o sr. Lima d� maio próximo fu!uro, u.ma trumento de Provocação» publi
,em São Salvador, e oferecido ao sr. Getulio Vargas, ao lhem ,devotadamente pela C�valcantI tmha declarado no attva campanha fmancelra, ca a seguinte nota:

:ser inaugurado o Instituto de Cacáu. classe, propugnando pela sua �10 q,ue neste mo�ento estava que pro.mete rev�rtir-se. de "Mal se avisinha a luta polí.
O sr. Jurací Magalhães adeantou que o pedido do elevação e defendendo os dIvorciado da política e que tan- grande Importancla e

Inte-I
tica em defesa da democracia e

praso que formulára obeder.ia à sua preocupação de se seus direitos. to o sr. �ed(o Aleixo quanto o resse. já se multiplicam os instrumentos

entender súbre o assunto C€lm os srs. Cardoso de Melo, E isto terá fatalmente de sr. A'ltomo Carlos �ram capazes O primeiro passo dessa de provocação visando desviar o

Benedito Valadares e Lima Cavalcanti, com os quais já ser feito, pelos que moure- de ,dese�penhar com brilho a campanha, constará de inte- curso da torrente.

havia, por vezes conversado a respeito da sucessão pre- jam, de verdade, nas ingra- presldencla d� ,C�mara. ressante exposição de objé- O publico precisa observar o

sidencial." tas lides, da mais ingrata A. nota ofiCIai �ssevera que. o tos antigos, no salão do Cl;.tb serviço telegrafico de uma nova

das profissões. sr. Lima Cavalcanti não se aVIs- 12 de Agosto, que será inau, Agencia Nacional, velha nO& seus

tou com os representantes da imo gurada no dia 7 e encerrada processlÔs de intriga,;, de calunias,
prensa e que as declarações que a 9. de provocação.

PRI NCI PE DE GALLES lhe f(!)ram atribuidas não têm o P.ede-nos a comissão or- A serviço de interesses políti-

M'-·'-e n-d-' "I;"g--o--"·-e-�n:d···'1 G�

menor fundamento. gamsadora da campanha, cos, inventa, falsea falsifica fan-
n

- O - constituida pelas ilustres pro- tazia, mente. Org;o de ��ráter
n h e I· rac..·) o

RIO, 25-Aproxima-se o dia fe�soras D. ,Beatriz de Sousa oficial, dependencia do Departa-
.I da eleição da mesa da Câmara. Brtt? D. Co�a Batêlha e D. mento Nacional de Propaganda

RIO. 25 -A policia deteve Até agora, quási todas as han- SilVia ��rnelro da Cunha, do governo, começou ludibriando
o mendigo Cados Augusto de cadas já se definiram a respeito. que s011cltemos das pessoas o publico e os jornais. E' bem
Souza em cujo lJoder foram en· Como se sabe, Baía, Minas que nao foram procuradas, diferente o telegrama dirip-ido ao

contrados 9:460$000. Gerais e Estado do Rio já de- e, porventur�� sejam, possui- direto�es de emprezas jor�alistica.;
Intenogado pela polícia, con· dararam, de procto, que apoia- do�as de objetos �nttgos, de fazendo oferecimentos e explican·

fessou pos31lir bem na Europa Ião o nome do sr. Pedro Alei· se IJ1screverem .no �nte:essan= do as finalidades do. «Agencia>).
são e já ter feito quaho vlalens ao xo. te ,certamen, cUJa fmalldade e do endereçado aos governadore $

Velho Mundo. Faltam, ainda, se definir a slIperfluo enaltecer. dos Estados.

e,

0,

760

Sem quaisquer ligações politicas,

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

III I Florianopolis, Segunda-feira, 26 de Abril de 1937. I NUMEHO

Associação Catarinense Salarlo
de Imprelrtsa

Advogado
assassinado

Regresso do filho do galo Flores

o sr. Jurací pedíu praso

Fumem charutosAlmoçaram em familia ...

o rendimento das suas aves, em ovos e gorduras
,depende da alimentação que se lhes proporcionar.

Prefira, portanto,
FARELlNHO e TRIGUILHO

ótimos produtos do Moinho joinville, cujas vantagens
indiscutiveis.

"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ETAOES
minutos de jogo o Combinado
rota o seu anagonista por BxO

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

Em 66
o

der-

Fora.,., al.Jtores dos tentos: Nizeta, 3; Galego, 2; Beck, I; Diamantino, 1 e Mi.rinho, I

Cura TODAS AS FERI
DAS, tanto humanas

como de animais.

·NUNCA EXISTIU IGUAL 111

Realizou-se, na tarde de ôn- e Freed no B.
. ., �einiciou-se, o 2> tempo da contra o Ferroviario que tem uma fez o que esteve no S':lU alcance.

tem, como era esperado. o en- Nessa Faze do Jogo o Combl-I partida, com as modificações re- defeza pezada,
contro, para efeito de treinarnen- nado B atuou somente com 10 feridas. Calico atuou mal, parece que
to. entre os combinados A. e �. jogadores, pois 05 <players> An- Aos 8 minutos de jôgo Dia- sentiu a falta de Ivo.No 10. hall-ti
de Florianopolis, que deverão tenor e Carioca estavam contun- mantino marcou o 5·. goal. A's me perdeu boas oportunidades
medir forças nos dias 10. 2 de didos. 17.42 horas, é batida sem resul- de abrir ° seore. No 20. half-
maio, com o possante esquadrão A's 16.30 horas, foi apita- tado uma pena maxima contra o time atuando no Combinado B
d F

..

d C
-

'b I d
..

d I C b' d b
. Confnf' W� esta sendo anuno erroviano e untí a. o o inicio e jogo pe o sr. om ma o A. procurou a nr o score, sem con-

,-

A id
.

I I d B b ciado realizou-se com destacadoparti a principa qu� con- \rmandó Fonseca que arbitrou A's 17,58 horas, Nizeta mar- tu o conseguir pois or a não
tou com d b" t t I 6· I E t f' lhe deu urna Folga: brilhantismo, na manhã de ôntem.a presença e oa as- a con en o gera. CDU o . goa. sse pon o OI •

sistencia e representantes da F. Aos 5 minutos de jogo Bcck conquistado achando-se dois ele- Beck mostrou-se cansado não
nos salões do Lira Tenis, um

C. O., terminou com a vitoria abre o escor e. A bola atraves- mentos do Combinado A em combinando bem com Calico. E' r�nhido e i.nteressante torneio in

do Combinado A pelo pelo es- sande por um furo existente na vrsivel olsaide, porém o tento foi elemento aproveitsvel, inestreina- timo de pl!lg-pong.

core de 8xO. rede fére o juiz. confirmado. do. [_ Concorreram a_o certame 11SS0-

Antecedeu esta pugna um en- A' s (6,40, Galego em inde-I Após 9 minutos Nizeta mar- Porém cansado mesmo ainda c.lados da.quele elegante e simpa-
contra preliminar, com inicio ás fensavel tiro conseguiu 20. tento. cou o 7·. goal. conseguiu marcar o lo. tento, no

nco gremio recreativo.

14 horas, entre Atlético e Ta- A' s 16,43. verifica-se, uma Eram precisamente 18 horas 20. tempo atuou regular no Com- FINAL
mandare, terminando em empate penalidade maxima, que batida quando Mirinho marcou o 8'. e binado B.
de 2x2. por Calico, não teve efeito. último goal para o Combinado A. Nizeta, um bom centro, distri-I Venceu, belamente a turma

As oc:urrencias da
Os Combinados obedeciam a A's 16,44, Galego aumentou No Combinado A. destacaram- buiu bem e é incansavel, Blumenau. II ha do Governador

constituição seguinte: Bôos; Freed, a contagem, marcando em bom I se no 1·. e 2·. tempos, os Conseguiu 3 tentos para o 1 A turma de FlorianojJolis sa-

'

Pavão; Gato Procopio, Borba; estilo o 3 gval. I «players> : Boos, Freed, Pavào, seu conjunto. I grvu-se vice-campeã, Destacou'se RIO. 25 (8and) -O engenhei-
Calico, Beck, Nizeta, Mlrinho e A's 16,50 hs, houve pequena Gato e Borba, que não encon- Mirinho, esteve bom. Fez COlIJO ótimo raquetista o sr. AI-' ro Alfred Eugene Geroge com-

Galego. interrupção cnn a queda de Bibi. talão substitutos á altura para bons passes, boa atuação, com
I
gemiro Cabral. Após o torneio parecêu em juizo, afim de pres-

Combinado B: Ren�to; Matos. A's 16,53 hs, Nizeta mar- reintegrar o Combinado que en-I poucos treinos entrará em fórma.l! real.zou-se lauto almoço. tar declarâções sôbre a5 ocurrên-
Antenor; Bibi. Carioca, Carlos; eou 40. goal. Aos 25 minutos de frentará o C. A. Ferroviario. Galego, marcou 2 goals, Ga- cias da Ilha do Governador.
Diamantino, Féza, Ivo, Paraná jogo Pavão comete um penalty, Boas, nas poucas oportunida- lego foi o elemento de maior des-; As turmas estavam assim cons- O recinto achava-se repleto de
Sabino. que batido por Diamantino, foi des que teve para mostrar as suas taque na linha dianteira. Jogou tituidas: curiosos, que acompanharam com

A organização acima serviu posto fóra. qualidades de keeper n'. I da com vontade, conseguiu realizar Turma - FlorianopoJis; Ivo interesse o depoimento do enge-
para o I o. temoo, enquanto no 20./ Terminou o 10. tempo com cidade, saiu-se otimamente em to- belas escapadas. Montenegro, Nazi, de. Saback, nheiro francês.
os [contendores apresentaram as o resultado: das elas. Atuando assim contra os pa- d la. Marieta. Este responde calmamente a

seguintes modificações:Diamantino, I FreeJ desdobrou se. ranaenses, cumprirá galhardamen- Turma-ltajaí; [\(ozart, Ar- todas as perguntas, afirmando que
Damata e _Matos passara� a atuar I Combinado A-4 Pavão, nada deixou a dese- te o seu dever� defende��.o ás gemiro, Inge, Fany. II denuncia era improcedente. Ao
no ComblOado ,\ f Cahco. 8eck Combinado 8-0. jar, agiu como Freed a contento cores do Combinado da I...-Idade. Turma-s-Hrusque; Balão, He- declarar que o seu advogado era

II-� ----I
geral Matos. o jolesense sorriso, as- lo, Mimosa, Solon. o sr. P{-na Costa, o bacharel

PO M.A OA Gpraotco().npãl·oo dnea�mo enat,iuuoouseau vacloonr: simddenFomidnado cporqbue dsubsli. u Tdu�ma��llumenaTu; Orlando JEsteli� ,�alvãobBJhueno, que des-
tuin o ree no om ina o A, lHe erros, w a ter. te. Conto, e o IniCIO tra a ava neste caso

tento. no momento do perigo, sempre Elza Silva. solicitou que o acusado assegu-
M I N A N C O R A Borba, esteve incansave], o com um sorriso nos labias, impe· Turma -Jaragu�; Sabino, Car- rasse que nada tem a alegar

I estrerrla esquerda do Ferrovimio dia ° avanço dos adver�arios, melo Melchiades, Pupa. contra a sua d�fesa.

II encontrará um haH de classe. anulando ás investidas d:>s mes- Turma - Joinville; David, Or-
E' A POMADA IDEAL! A li'lha dianteira composta no mos.' Matos, jogou e jogou mu�- lando Fernandes, Dna. Elza

-

1·. tempo por Calico, Beck, to bem, melhor não se podia Arues, !zabel.
. I A· "

Nizetél, Mirinho e Galego, não esperar. Turma-T ubarão; Ttf:.

fer-j
LUGA --SE

está ainda em fórma para atuar Diamantino, substituiu Calico, nando, Gualter, Diva, Olga. quartos para casal.
e revelou-se ótimo elemento, pois Ia. Partida-Florianopolis x Tratar nesta redação.

Locom ovei dribla bem e tem l::scapadas

pe-I-
--

rigosas. Foi s�m duvida alguma
Compra-se um em:Perfeitolumelemento d€ atllaçã� destacada.: QU'I nta-te III raestado de funcionamento. Damata, que no I tempo por I

com forças de 100 a 120 chegar atrazild� não jogou mos" I
H. P. trou-se haco e Clescontrolado, não

IInformações nesta redllção. esteve bom.
. I 2 9 D' E A' B ,R I LNo Combmado B - Renato, ·1ALUGA --5 E mustrou-se duro, c,)!1tudo com

dois sobrados e parte terréa treino talvez fique em fórma. Idos mesmos á rua Conse- Antenor, atuou só no I· tempo,Ilheiro Mafra nos. 39 e 41, pois no fim deste tempo, ficou I

I para tratar na mesma rua contundido, não mais voltando Ino. 41. ao gramado. Teve bôa atua�ão.

E N SI N A - S E Matos, como já dissemos, fez
o que não era de esperar.
Bibi, convidado p&ra substituir
Danubio, esteve bom.

':arioca, de centro-half, atuou

como Antenor um tempo só,
pois achava se, pisado e no fi
nal do i· tempo retirou-se não

mais voltando ao gramado.
Carlos, mostrou-se fraco e can

sado, mas foi incansavel e mar·

cou bem.
Diamantino, já comentamo s a

sua atuação no Combinado A.
Féza esteve regular estranhou

os seus companheiros, pois como

Bibi foi convidado a última-hora.
Ivo, não encontrou quem o

ajudasse, teve a melhor atuação
na linha do Combinado B, fOI
o homem que mais vezes com

seus fortes tiros, chamou Bôos a

zção.
Paraná, como sempre com o

jog0 de carangueijo, dribla, dri
bla e flor fim entrega a bola a

seu adversario, mas assim mesmo

é bom elemento.
Silbino. encontrou em Gato um

'

half de classe e que não é can a

pq_ra comer drible:!, atuou bem e I �iiiiiiiiiiii��������������������!._.i.

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo)) cu:ou com a
,.Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar!!!

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, c;m uma

50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS'

Tem havidn centenas de curas semelhantes' I !

Adotada em muitos Hospitais. Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

MINANC( lR.'h nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori·
ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações!
Exijam a verdadeira «MINANC01�A» em sua latinha OI iginal.

REPAREM BEM AO COMPRAR!!!

II �
um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" . JOinville [I Mathematica Elementar, Arith�

mética, Algebra, Geometria, Tri

gonometria, etc.

T ratar no Curso de Madure'
za das 18 112 hou:s ás 19 112.
312.

I
) Dr.

I
Osvaldo Silva Saback

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

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

(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

5a. Partido- Vencedores das
21S. e 3as. partidas.

6a. Partida-·,Final- Vencen
dores das 4as. e 5as. Partida�.

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone --1. J 91

RECEBE DEPC>SITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5·[. ala
CIC. AvisoPrevio6·1. ala
Prazo Fixo S'l. ala

TORNEIO INTIMO DE
PING-PONO

Tubarão-Venceu a turma Fio.
rianopolis por 1 00x61.

z.. Partida�Itajaí x Brus
que,-Saíu vencedora a primeira
por 1 00x97.

3�. Partida � BlulIJenau' x jo
inville-Vencendo a turma Join
ville por 10u x 40.

4a. Partida - Vencendor
da 1 a. partida e a turma Jaragua'
saiudo--Vencendora mais uma
vez a turma Florianopolis por
100 x 71.

mulher I

Em 100 pontos

o sonho da
Ser bonita e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCU1JOL
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

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

I cascar a péle.

�����
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o MELHOR
APERITIVO

TONICO
ESTOMACAL

A GAZE1 A-FlortanQPoUs-1937

o.o.o••GeG.�••GO.DOO••O�

I A Companhia Editora Nacional :
,�, LANÇARA' NUM VOLUME DA �
� Seria Brasilrana �
� -
1;)!� �

� Santa Catarina G '

� �

:;
.. .. � L", $�I -, -- ,J

; I
��

A Conquista - A Cotonlsaçãc O
� A Evolução •
�� TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA �
� .
@ Um livro de Osvaldo R. Cabral �

: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias ::
i1�e•••••o.eOOOG••OBO.G�.'G

Indo a JOINVILLE

COSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua kVilconde de Taunay n, 185 FONE. 684

Só os fabricados por Costa Pena &Cia.,�Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria.Baíanajkes,

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosfores), Charutaria \ Portela (Café

c São Pedro), Casa Savas,:CaféiGloria e Salão Progresso
,',I

J
,'"

-

Casa de Dive.sões

Familiares
Vispora Imperial

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

CAPITAIS

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

Nos altos da Farmácia] Popular.j á Praça 15
, de Novembro

.'1

ESTA

lInda casa pó
de sesua ps-

�
, ,

...
, ... ,

� iMPERATRIZ a Imperatriz das Aguas �
� CEPOSITº FPOLIS. -_ FONE N. 1350 �� A G U A R M�
� Co) proximo lançamento do carburant6� nacional �
� FALCEoOL-MToTOR T �
�. ..

�
.���t.,� _00==_ grg.&����"

I
�

gando apenas

5$000 10$oo� ou 20$000 I
por mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

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

Os melhores preces
Ao acance de tod os

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

Sr. Abano de Souza Lucto

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

\
,

r ,.'1
.-

'/

,

,
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A GAZETA' -Florianopolís, 26-4 -1937

Onde se fala
melhor no

•

Brasil?
RIO, 24-Comunicado episto- ;��:.-;:�����c��lar da Agencia Nacional)-O � Paulo 8aier �

"Departamento de Cultura" do ij IZ �
Estado. de S,. Paulo,

. s.ob a di- � ..

Senhora ij
reção do escritor brasileiro Ma� �� parttc.lpam aos p3re�tes ij
rio de Andrade está organisando � e amigos que sua filha

I�u� "Congresso da Lingua Na- � IRENE contratou casa- �
cional Cantada" que {> urr a das � mer.to. c�m O sr. Teofi- i(Madrid -.

- Der hiesige brasilianische Botschafter, beglei- mais interessantes iniciativas, to- ri lo Oliveira. �lti vom Ceneralsekretaer des diplomatischen Korps, Helfanl, be- madas no Brasil em materia de ij Florianopolis, 19-4-937. �suchte die ZlviÍ- und M litaeroehoerden, sowie das Internationale
investigações cu'lturais. � �j����:"i J�Rote Kreuz.

. . ..

_ d
O Congresso, entre outros 'ir @r

IRENE F 1;'Es wird angenom-nen, dass es sicb bel di sem 8e,uche a-
pontos pretende examinar em �� r.� e Il� �

rum handelte, einen WI g zu finden, die in die Botschaften Ce-
que n�rte em que região f! até J'!J��� �� ttJ

.

d P,f., I L h .• I t'" !� TEOFILO �f1uechteten abzutransportteren,. a grossa .. range an e ensrmtte n

I de Estado para Estado, até na � . iherr�c:bt und man auch Seuchengefahr beluerchtet, propria parte �ramatical podem H
noivos

ij
ser notadas diferenças bastante �����
acentuadas, que dão carateristicos Dr. Pedro da Moura Ferro
abs�lutamente regionais ás res- Advogado
pectrvas populações. No que se Rua Trajano n. 1
refere á pronuncia dos vocabulos,
então, o contraste é enorme eo- CDllIf�rencia
tre as várias regiões brasileiras. O
nortista-fala cantando. aíirmase do Assucar
popularmente emquanto que no I
sul, a palavra toma uma acentua

ção mais musical, talvez pelas
influencias de origem hespanhóla
da fronteira; no centro as pala
vras são sibilantes.

O que está preocupando, ago- ������������������������
Ta, o escritor Mario de Andrade
é porém, o canto em lingua na

cional para que possamos, senão

Der Direkluf des hier erscheinend-n Wochenblattes «A imediatamente, pelo menos Iutu
Ordem», das den Integralismus bekaempft. Herr Agnelo de Sou- ramente, estabelecer uma dição
7a, reichte bel der Polizei Klage ein, da er mit dem Tod� be- perfeita para tudo que se cacte

droht wurde und ersuchte den Hrn. Sekrttaer der OeHentlichen em lingua nacional.
Sich€rheit um Vorkehrungen. A musicalidade do idioma

Hetr Agnelo erklaerte, dnss in seinef Abwesenheit ein: português, cantada em prosa e

Sergeant de'{ Krieg501arine in seiner Wohnung elschienen sei und I verso, por todos os autores dcs
seiner Frau sagte, dass ihr Mann auf offcner Strasse von ihm oder I dois países, tomou, no Brasil, um

einem seiner Untergebenen niedergeknallt wuerde, falis p.r fo[(fahren s�ntido mais nacional imposto por
ollte den Integrali�mlls zu bekaempfen. muitos fatores diversos que s�rão,S

Die Frau lief in ihrer Angs los, suchte den Gatten au� no «Congres�o da Lingua Na
,und selzle ihn von dem Vorfall i� Kenntnis. cional Cardada», apreciados de

Wie wir in Erfahrurlg brachten, hat Herr Agnelo de vidamente. Os temas oferecidos
Souza ausser der eingebrachten Klage, ein ausfuehdiche� Telegramm pelo organisador do Congresso
-an .Jie Associação Brasileira de Imprensa gesandt. convidam a estudos, a investiga-

Als Journali:ten muessen wir gar.z energisch gegen eine ções e ohseívações demoradas
derarlíge Bedrohung eines unserer Kollegen auftreten und versicht!rn que sómente podem resultar em

ihn unserer Solidaritaet. um grande beneficio para a lin
gua que se fala no Brasil.

E representa, mais que tudo,
uma iniciativa sã de nacion;ilismo,
de brasilidade.

TEXACO
MOTOR OIL

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

_-

Secção alemã
M

Deutscher Teil
Aus Spanien

London. _ .. - Aus Gibraltar wird mitgeteilt, dass die na

lionz.listischeo Schiffe an rler Nordkueste Spaniens ein mexikani
sches Schiff kaperten, das Waffen und 30 Flugzeuge fuer das rote

Spanien an Bord hatte.

Ein seltenar Vogel
Znerich. - Vor einigen Tagen fand die Ziehung der

Neuenburger Lolterie rnit dem Hauptgewinn 'Von 100.000 schwei
zer Franken statt, ohne dass sich der glueckliche Oewinner ge·
meldel haette,

Zu seinern alIergroessten Erstaunen empfing nun dei Dirrktúr
der Lotterie einen anonymen Brid, dern das mit dem Haup�gewin 1

praemiierte Los beigefuegt war. Der Unbekannte sagt in seinem

Schreiben, er habe das Los nicht in gewinnsuecht'ger Absicht ge
kauft, sondem um die Lotterie in ihren gerneinnuetzigen Ziden zu

untersluetzen. Er bitte deshalb darum, die 100.000 Fr anken an

die Arbeitslosen zu verteilen.

Man fuehlt sich • • •

Mann gewarden
CAFE' BOM SO' NO

...JAVA
Praça 51 de Novembro

Antonio Paschoal

S. Paulo, 24. (Band) - Die belgische Plesse behan
delt ausfnehrlir.h den FalI der Meislersshafts-Rennradlerin Flaeu
lein Elvira Deblugne, wekhe sich vvr 'zwei Jahren einer Opera
tion untcrzog und dadurch zum Manne umgewaudel wurde.

Ihr ne'les Geschlecht wurde festgestellt, ais sie einen P ass

auf den Namen Willy Dehugne zu loescn v�J suchte. Infolge der
Aehnlichktit der Photographien der Elvira und des WiJJy Debrug�
ale hat die Polizei eine Untersuchung eingdeitet.

CARTAZES
DO DIA

Der ungarische Kriegs
minister in Oeutschland

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas, um filme magnifico da Pa-

I ramount-Princeza de Broo
klyn,com Carole Lombard e Fred
Mac Murray.

CINE ROYAL, ás 7 ;30
horas, um filme da Paramount
Lírio dourado, com Fred Mac
Murray, Claudette Colbert e Róy
Milland.

Bcrlin, 24. _r Der ungarische Kriegsminister, General
Wilhelm Roeder, ist, begleitet vom Reichskriegsminist:or, General
von Blomberg, in Kiel eingetroffen, um der deutschen Kriegsma
rine einen Besuch ab7.Ustatten.

CINE ODEON, ° lider, foca
liza, ás 5 e 7,30 horas, um filme
da Warner-Condenados ao

inferno, com Donlad Woods,
Kay Linacker e Cadyle Moore.

Ivo d'AquinoDr.
Adovgado

Florianopol is

PRINCIPE DE GALLES

S:::::rn pról dos
rebeldes

espanhoes
RIO. 25 (Band)-A Comis.

�ão que a corrente denominada
"Nacionalista" creou, com o fim
de angariar auxilios para os H:

beld�s que lutam na Espanha.
continúa em franca atividade ne�

ta capital.
Centenas de contos de réis já

foram obtidos, estando sendo' to
ml\das providencias para a SUa

remebsa ao general Franco, co

mandante em chefe das forças
�������������������������_�__i_n_su_r_re_ta_s_.

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

5a.-feiras 11,50« 5a.-feiras 10 »

6a-feíras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
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 procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

FUMAR
"081 RIS" é reunir o agradavel ao

util, porque, contém cheques em dinheiro e. cou

pons que cl)lecionados são trocados por apoli
ce de 200$ do Estado de São Paulo-São ven·

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

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

o
• •

mais JO-
ven piloto

5

e treinando os vohmtarios com

verdadeiras granadas de mão.

instrlJídos mi-
litarmente

OPERARIOS

EM CASA DE FA!\tlILlA
alugam-se quartos com ou

ema pensão p'a colegiais e

smoçs solteiros.
Informações neste diario'

RIO, 25-0 curso de pilota
gem Hugo Cartegiani acaba
de brevetar o mais joven piloto
brasileiro, que conta 16 anos e

se chama Democrito Noronha de
Ülivera iVlendes, filho do sr.

Hermes de Oliveira Mendes, te

soureiro do Estado do Rio G.
do Sul.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
C AF'E' ...J.� \J l.\

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

ODESSA,23 (A.B.)-Todos
os jornais soviéticos dedicam am

plos e elogiosos comentários aos

exercicios militares realizados antes

do começo das atuais grandes ma

nobras do exercito regular da
URSS. Cerca de 17 mil opera
rios de varias grandes empresas
industriais, instruidos militarmente
formaram um destacamento espe
cial denominado "reserva militar
operaria". Esses operarias estão

sendo submetidos a um preparo
militar intensivo desde vários anos.

Os exercicios militares foram sem

pre efetuados com metralhadoras

Juata q-ae·

gressau
BUENOS AIRES, 25-0

presidente Justo regres�ou da ex

cursão pelo interio, acompanhado
ele sua comitiva.

LONDRES, 25-Considera�
provavel que a conferencia do
assucar termine os seus trabalhos
nos pnmeiros dias de maio pró
ximo.

Serviço AérEO

TEXACO
('YOR 011.

PRRR FERIDRS, INFLRMRÇÕES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

ti ti nn

UiBORQTORIOS "MINANCORJ:f'- JOINVILE

Condor

Melhoía,;a
filha d'o dr.

João Nevas
RIO, 25, (8and)-A senho

rita Maria Help.na Neves da
Fontoura, filha do deputado João
Neves, que se encontra hOSpital!.
sada no Pronto Socorro, em vil
tude do acidente automobilistico
ocorido em frente ao Hotel Clo�
ria, tem passado bem, estando
afastada a possibilidade de sofrer
amputação do braço esquerdo,
devido á fratura exposta.

Fumem charutos

MANTEM JOVEM
O SEU MOIOR
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���������������������-�--..Sessões tu-I Nossa Vida I-I ---'::;:11mul'luosas - O professor Amon escreve
m-lIVER5ARI05

==A GAZETA

Volante ar,_. Schorcht
gentino aci- 118 Alemanha

dentado BERLIM, 25-0 almirante P. ALEGRE, 25-(Band)
Augusto Schorcht, diretor da --A Assembléia Legislativa Festejou, ôntern, o seu aniver-AROCENA, 25 -- O carro Aeronaunca Naval Brasileira, H:- gaúcha, como era de esperar- sario natalicio a exma. sra. d.do �olante �rgl;ntino Eugenio Ta-
gressou hoje a Berlim, depois da se, continua a realizar ses- Paula Guedes, digna consortegnan, que, Juntamente com outros viagem de estudos que fez pelo sões tumultuosas e indiscipli- do nosso prezado colega de imocorr��ores, realiz� um raid�auto� país. durante a qual visitou as nadas.

prensa jornalista Jáu Guedes, Um certo publicista assalariado pelo governo, o sr. Me-moblhsco?o RIO de Janeiro .a usinas de aviação e os estabe- �Os deputados da maioria
diretor da Imprensa Oficial e

noti dei Picchia, tentou por em ridiculo o movimento legio.Buenos Aires, àocou�se hoje lecimentos nauticos. e da minoria estão de animas redator da Republica. nario que se vai esboçando em torno de.. figura singular do
com um caminhão, ficando com- O almirante Schorc:ht deixa acirrados, entrando em dis- sr. Patiala, fundador do Paftido Ghandisla do Brasil.pletamente damnificado.

a Alemanha a 27 de abril, curso constantemente e por i"AZEm AH05 H01E: Para muitos, parece inconcebivel o titulo, a legenda deO volante argentino recebeu pelo "Oraf Zeppelin". táíos que absolutamente não
a exma. sra. fprofessora Gilda um tal Partido, nessa fertilissima terra de politicoides que anoIerimentos leves no addomen, justificam a gritaria que se

I k dam sempre á cata de "bons partidos". Pergunta-se: porque asendo mais tarde hospitalizado em Dr;me i ro levanta. ...igoc ;
denominação de Partido Ghandista? Que tem a vêr o ghan-=- II

transcorre hoje o aniversanoRosario.
til

III

I II Na ultima reunião, o sr.
P d d dismo com os problemas brasileiros? A resposta a estas per-IIJ lIIftII O e Loureiro da Silva iniciou -:::

natalicio do sr. dr. e ro e

'f I I d I P
II' 'U

_ guntas encontra-se no mam esto po itico ança o pe o sr, a-Almeida Gonçalves;leitura de um jornal publica- L' tiala á l de setembro de 1936, tracando o programa legio-,

os sr, José do Patrocínio una :t'do na cidade de Santa Cruz, nario-clemocratico,
e Joaquim Martins Batista.

Icontendo muitos elogios ao A doutrina patialista é o combate ao capitalismo, é aRfO, 25 ,- Foi fundido na
presidente Getulio Vargas OLlTR05 pORTEm libertação do trabalhador brasileiro das garras do judaismoCasa da Moeda o primeiro ti-

oe rando demonstrar que I internacional. E, nessa guerra santa pelas arma. brancas dod 1 60 pr �._ , _ , 'Deputado Altamiro Guima- - �joio de ouro fino, pesan 0.2
a oplmao gaucha nao esta

rães voto, a figura universal de Ghandi que levanta as multidõesgramas ouro, extraída das minas
com o general Flores da Cu- da Índia, escravisadas pelo judaismo inglês, é uma bandeira«Juca Vieira» e que haviam nha. Viajou para Curitiba, o sr. de redenção, um simbolo sublime!sido dadas como esgotadas. deputado Altamiro Lobo Gui- O mundo está acossado por esses três espantalhos doUm grupo de capitalistas ini- Le i I ão marães, ilustre Presidente da seculo: o judeu, o [ascismo e o bolchevismo. Fugindo á tiraniaciou a exploração com maquiais- Assembléia Legislativa. capitalista, á escravidão pelo ouro, as massas se debatem en-RIO, 25 -Na próxima ses- mos todos novos e aperfeiçoa- S d'd I '1 tre os extremismos ela direita e da esquerda. �Aas caem numaI lerão ven I os em eilão, no

d T 'b I d S dos, e o veio logo foi oca iza-
1 Otavio Rauen id I

.

é d
.

d f b
são o r' una e egurança dia 28 quarta-Íeira, ás 9 horas, escrevi ào ta vez peror, que a os regtrnens a orça ruta,I"acionai, que deverá realizar-se do com uma produção dI'! 11 e

'do d R C Ih
.

Toda violencia gera uma violencia ainda maior, e os regimens.

I d d no pre 10 a ua ouse erro Seguiu para Curitíba, o sr.quarta-feira da semana vindoura. meia gramas por tone a a e

I
Mafra n' 41.' instituidos pelas armas tem que cair pelas armas.d cel, Otavio Rauen, Presidente

1será objéto de exame dos juizes pe Óa. valor d
..

I 'd 23 1 Radio da reputada marca da Cooperativa dos Produtores A democracia é ainda o melhor sistema de governo,o processo de S. Paulo, de nO. o tJ)O o e e

Pbillips-5 valvulas; moveis pa- de Mate. I mas é impossivel a realização do ideal democratico, enquanto237, em que aparecem como contos.
ra quarto, sala de visita I sala de subsistir o despotismo dos banqueiros, que se transformaramprincipais implicados como corou-
jantar e muitas miudezas. Dr. Ivo d'Aquino em patrões da democracia, Somos, na realidade, uma colonianistas 0& membros do Comité da P Ie itD e Ie i. d� banqueiros, e trabalhamos para engordar meia duzia deAliança Nacional Libertadora Com destino á Curitiba, via- magnatas, nos cabarés de Pari�, em Londres ou Nova Ycrk,naquele Estado, bem como o ex' torai no Fugi':-.l ?orn aSliou o sr, dr. Ivo de Aquino, De tal maneira é feita a 'engrenagem da industria e das finan-general Miguel Costa, que recen- J

- J O I a S onde vai representar o GovelDo
ças no Brasil, que o elemento humano não tem nenhuma :;ig�temente foi transferido prêso para a Pao do Estado na organização do nihcação e Os capitalistas guiam-se apenas pela ambição des-esta capital, RIO, �5 -A polícia do 8'. lastituto Interestadual do Mate. 1 medida, visando o lucro unicamente, e assenhorendo -se daDos 22 indiciados que apare- TOKIO, 25 - O pnncipe districto está no encalço de P.r-
produção, e cercando-se de todas as garantias, para ganhaiC C d b I

' r(--iE6Am UH5 7
cem envolvidos no processo, a Konae, presidente da Câmara nani oluci ar OSO, esta e eCI'

sempre na certa.
procuradoria apresentou denuncia dos Pares, declarou em entrevia- do com uma oficina de ourives Dr. Freitas Melro O trabalhador não é dono da terra e não tem direitocontra 11, inclusive o ex-general ta aos jornais- que estava certo á rua 7 de Setembro, que des-

• I á sua produção. E' apenas a maquina que trabalha, e ninguemMiguel Costa, e solicitou a ex- da vitoria eleitoral dos partidos apareceu, dando um Iormidavel Acompanhado de sua exma.! garante a subsistencia dessa maquina.b Ih t V familia, está em Florianopolis oc1usão de 10 por não acusação ] Selyukai e Minseito. rom o nos que e en rega am
Com o seu feixe de leis paradisiacas, o sr. Patiala, odi b' t sr, dr . Freitas Melro, provetopor parte do rmnisterio publico. Acrescentou que não acre ita- o jetos para concer ar.

mahatma brasileiro pretende simplesmente evangelisar a de-'d O·
.

b 40 contos advozano em Blumenau.Este processo, de acôrdo com va, porém, na renuncia o ga- prejuízo so e a . .. mocracia, fundando uma religião nova, a religião da família e
o regulamento daquela côrte de binete Hayashyi, nem mesmo A polícia foi informada de

D Humberto Pederneiras

I
do trabalho honesto, a religião da democracia, inspirada nosjustiça especial, está sendo relata- que os resultados das eleições dei- que Cardoso Jugiu para Juiz de r.

princípios divinos pregados pelo Cristo.do pelo seu presidente, desern- xassem de satisfazer os desejos Fóra, tendo tomado providencias De Blumenau chegou antem, E (oi de uma doutrina assÍm que um certo publicista,b d ':) B d P I t no sentido de sua captura. d' h
.

d H

II I f ·Ih·

II
arga or Darros arreto. ,o ar amen o.

�_��� o Igno engen elro sr. r.

um-_pago pe o governo, tentou azer pi ena...

_

�"'�- � """=>:lS!i'J:o;óo1 borto Ped,meim, OP",OSO liscal

[i1 �j federal da Estrada de Ferro

� Restaurante, Bar e.Sorveteria I
Santa

Cat�;;;� Issler 1;;�tl�����gEB�F�!tI3 s�r�se�!t�é8r
� Ca at I ��J1 pa3�:�ce:�;te e�� P�r�:deAi:grs�: -t'mP::;;2:o �;rio��'!� ��� votos
� �J Vitor Issler, Presidente do Sin- portagf'rn, informa que as autori- S. PAULO, 25 (U.T.B.) --

��

���� dicato do Mate do Rio Grande dades competentes da nação es-
Não obstante a prf!ssão que vem�

� do Sul. tão tomando providetlcia'i, no
sendo teita na Camara Federal

\� sentido de combat:r a inLltra para a eleição do sr. Pedro A-

� I ção de oficiais do Exercito Ale- leixo para presidênte daGuela ca-

INova ce I u a mã.o. fazen.do f!agr�nte desr�s- sa do Congresso, nos meios politi-

) I cos afirrna-�e com segurança queCO m unista peito. as eis naCionaiS e� vanas
o sr. Antonio Carlos será reeleitolocalIdades do sul do pais.

Uma das provid�ncias foi a por mais de 160 votos.

RIO 25 (U J B ) :" I" d I P d d d Varias reuniões de bancadas, .. . -.-" po lCla
o geaera aes ':! An ra e

lIpurou ser verdadeira a denuncia quando comandante da 5a. Re- t@m sido feitas, porém, os depu
que receberá e prendeu em um gião Militar, tendo conseguido do tados a elas pertenc-entes, mo�'

, ,;afê em Catumbí o estudante ]i]- ministcrio da Guerras, permissão lram-se reservadLs ne5sa� reuniões"
venal Bolivar e os comissarios

para tr!msferir o 50. G. A. D., alegando qu:! seus votos são se�

Homam de Souza Cruz e 10a- de Curitíba para Blum,�nau, afim crétos.

,� quim .í{ego que estavam organi- de alí irapedir que 0S hitleristas,
�� zado a instalação de uma celula juntamente COf'J 0S integralistas

I comunista. contiruassem a realizúlr, diaria-
Em r_oder dos prêsos foram mente, as suas paradas _militares

encontrados documentos que com-
e acampamento, como se fosse

pr.ovam as suas atividades extre-I armada regular.
mIstas.

-

',., �,-", .J
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--CAFE' BOM SOo NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pascboai

ouro

-Tribunal de
Segurança

Nacional

RESOLVfRAM OS SEUS NOVOS PROPRIETARIOS REDUZiR OS PREÇOS
EMPREGANDO EM TUDO GENEROS DE PRIMEIRA QUALIDADE.

CARDAPIO

I TaiT!ha á baiana
Bife acebolado

» C( batatas
» á francê�a
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

I Macarronada extra
» italial'ld

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

Canja á brasileira
Sopa de legumes
L ingua recheiada C( vagéns
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baíana
» maranhense

Frango de grelha
Tainhá recheiadH

» frita

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

OTIMA COSINHA - TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS
SOnVETES e SABOROSOS ASSADOS

-----0-----

Almoço

I 5 PRATOS.

�Ob:mê� : :fér
2$500 I

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

�
O �]Servirá �idalgame.nte sua distinta frenquezia nãa só durante o día como

f�� tambem durante á nOite. ��
�� Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial. ���� � �

Sra. Jáu Guedes (Original da ACADEMIA BRASILEIRA
1JE C/ENeIAS OCULTAS, por correspon.
dencia, c. postal 291J, São Paulo.-Nossa
exclusividade).

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO

OAFE' ..JAVA
Praça 15 de Novembro.

Antonio PaschOlll

Casino i'mperíal �II

no majestoso prédio do Clube Martineili

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

Danças _m Serviço ire epreensivel de bar e restaurante

Otime orquestr...a - Bom Cabaretief""

r

'J..

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




