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acabam de romper com o Partido Republicano Liberal. Partido Liberal, em outrubro do transato, é a conduta
Nêsse documento, que é subscrito pelo srs. Preta- dessa corrente :10 cenario politico estadual e federal.

PORTO �LEGRE, ,26 - O «Jornal da Noite» di,z s�o Vargas, Vazull_11iro �utra, Viriato Dutra" Lo�reiro da O documento passa, em seguida, a analisar varias

ql'e o sr. Raul Pila que ate pouco tempo era um dos ll� S�lva, M?ysés VeIIn�10, ·.."oelho de ..,�ousa, Julio Dlogo� X�- aspétos da atual administração do Rio Grande de> 5111,
deres da Democracia, agora está do outro lado tendo VIer da ,��cha,. Paulm,o, Fontoura, Cl�on Rosa e BenJ�mm mostra os fatos principais que vcern inlluindo no espírito
pRssado para o campo lia fascismo mascarado. Vargas, sao feitas crltícas e acusaçoes �o gen��al Flores da opinião pública e finaliza assentando os rumos adora-

O mesmo orgão fez urna referencia a leitura feita da Cunha, quer no tocante á sua atuaçao politica, quer dos no atual momento politico no Estado e no país. Sob o

pelo sr. Loureiro da Silva de documento antlg» de apoio quanto á adJ1i�lstração que v �r� ,f�zendo n.o Estado.
. .

ponto de vista politico. a dissldencia demonstra as razões

seu ao sr. Getulio Vargas, dizendo que é -barriga.s .

O ma�l.esto abor�a d� inICIO as origens do dlss�� que a levaram a apoiar a orientação traçada pelo sr. Ge
Crítica afinal o críterio da mesa da Assembléia dio em relaçao com as diretrizes que se formaram em 11- tulío Vargas, na presidencia da Republíca, e ter-nina exa

le:1do manifestações de apoio aos dissidentes e mandan� 1 nhas bdsic�s do programa do �ar:ido �epublicano Libe- minando os últimos acontecimentos politicas desenrolados

QO arquivar as daqueles que apoiam a situação. ral, o romplm(!oto com a comlssao dlretora
....�_��traI do no Rio Grande do Sul.

«Fascismo caricato, mas para fascismo só falta o

presidente da Republica apresentar-se envergando uma

camisa verde» --termina o aludido jornal.

Emissario á Baía GA ET
BAI'A, 26 - Afirma-se que o sr. Pacheco e Silva

trouxe uma carta do Partido Constitucionalista, felicitando
ao capitão [urací Magalhães pela passagem do segundo
aniversario do seu governo.

A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicae.

Proprietario e Diretor Responsavel' JAIRO CALLADO
III I � Florianopolis, Terça-feira, 27 de Abril de 1937. I NUMEHOo caso da Camata

A morte traqica dOA vitalidade da
dernocracia

Fala ao "Correio do Povo",
de Porto Alegre, ('.) sr.

Piza Sobrínho

ANO 761

S. PAULO, 26 - Em rodas do P. C., assegura-se
serem prematuras as noticias sobre a atitude desse parti
do na questão da presidencia da Camara Federal, sendo,
porém, mais certo votar a bancada no nome do sr: An
tonio Carlos, devendo o P. R. P. ficar com o sr. Pedro
Aleixo. Nêsse sentido tambem o P. C. se articularia com

° Rio Grande oficial, sendo esse um dos fIOS da viagem,
por avião, para Porto Alegre o sr. Piza Sobrinho.

VI�CENNES, 26 -o grande imediatamente ao Hospital Mili-
Nenhum jornal, nem mesmo os da noite, chegou a

meeting de aviões de Víncennes tar de B -jin, próximo ao camponoticiar essa viagem tendo, apenas. em ultima edição, o
atraíra concorrencia calculada em de aviação, mas veiu a falecer P. ALEGRE, 26-Entrevis-l depois da promulgação do Codi-

Díario da Noite publicacto um telegrama sobre o.
mais de 200 rr-il pessôas, Todas ao chegar á porta do estabeleci- tado pelo «Correio do Povo", go Eleitoral, não vejo inconve

avião especial que traria os emissarios politicas, repro-
as provas haviam decorrido sem menta. O «homem-passare» con-

estando presente o ir. Leven Van- niente para que se aproveite a

duzindo O telegrama urgente para o Correio do Povo de
o menor incidente, até que, ás tava apenas 26 anos de idade. pré, assim faiou o sr. Piza So- oportunidade de pôr a prova

ontem à noite, o que constituiu o maior furo jornalístico 18 horas. Poirêe levantou vôo, brinho:. a finaalidade da democracia, no

politico. acompanhado de Clem Sohm, Exposição - «A situação política de São entrechoque das correntes poli-
cujo numero constituia a grande Trap Ie

Paulo é de calma. Estamos agljlar'l ticas> .

. atração do dia. dando com serenidade, a marcha I .. !lõI

dnatural dos acontecimentos que" presa enQuando o aparelho se elevava
PORTO ALEGRE, 26 - O «Jornal da Noite» re- á altura de 2.000 metros, Clero Conforme noticiámos, inaugu- nos .dista?ciam do prô�imo pleito ela II fi D. II Cíerlndo-se aos cornentanos sobre si o P. P. Liberal apoia Sohm montou sobre a carlinga rou-se, nos altos da Confeitaria presidencial da Repuhhc8». III II

O presidente da Republica ou o governador gaúcho, de-
e, por fim, lançou-se pejos ares, Chiquinho! a exposição que o ge-I E, a seguir, acrescenta: .

clara que entre o íntegralista mór, Getulio Vargas e o pa- quasi por cima das tribunal. nial pintor patricio Estanislau -"O Partido Constituciona- I
S. PAULO, 26-Regressou,

ladino da Democracia, Flôres da Cunha o eleitorado não A imensa multidão pôde dis- Traple, vem de promover. lista já se prepara, por sua vez, I hoje, ao Rio, o sr. Fernando
• vacilará nem tomará conhecimento do primeiro. tinguir claramente o paraquedista Como nos foi dado prever, ex- no sentido de ir.tensificar a sua I Costa, ex-secretario da Agricul-

Termina o jornal da Noite aplaudindo a idéa de norte-americano, que se dirigia cedeu ela toda a espetativa, vin- campanha eleitoral já ha dias ini- J t.ur� do governo do presidente
um plebiscito, pelo voto secréte, dentro do partido, para para o centro do campo e pare' do atestar, mais uma vez, o va- ciada tendo o diretorio Central Juho Prestes.
ver a quem o P. R. Liberal apoia, se ao sr. Getulio Var�

cia, efetivamente, voar. ,lor do artista, na série de qua- dessa pujante agremiação realizado A viagem do sr. fernando
gas ou ao sr. Flôres da Cunha. A d 400 d I d t

- b uma importantíssima assembléia Costa ao Rio prende-se à dire-cêrca e metros o rOB expos os, que nao se sa e

sólo, Clem Sohm acinou o para- qual deles mais elogiar. para tratar do lançamento da ção do D. N. C.

Desarmando o coronel Vazulrnlro Outra quedas dorsal e, logo em seguida Oportunamente daremos cir- candidatura do ex-governador de Podemos informar que s, s.

PORTO ALEGRE, 26 - A "Folha da Serra", de o vental, mas nenhum dos dois cunstanciada conta da linda ex- São Paulo, sr. Armando de Sa- avistou-se ha dois dias com o sr ,

, Cruz Alta, publicou a seguinte nota: se abriu. posição, felicitando, no entanto, les Oliveira, á presidencia da Getulio Vargas que o convidou
"Para o municipio da Palmeira seguiu ontem o Não havia salvação possivel. Estanisléu Traple, desde já, pelo Republica". para a presidencia do D. N. c.,

Batalhão de Sapadores sob o comando do coronel Artur Do publico levantou-se um c1a� triunfo obtido. Fala-se, então, nas "d@marches" tendo s. s. aceitado o convite.
R h

. -..

que teriam sido levadas a efeito, HOJ'e, á tarde, em fonte se-oc a. mor de angustia, mas o infeliz CAFE' BOM SOo NO
Corno já noticiamos, aquele oficial da Brigada Mi- desportista jazia por terra e ape- .JAVA

em São Paulo e no Rio, no sen- guras fomos informados de que
}'t

' '

b h f' d I'
.

éd
J tido de encaminhar-se harmoni- o sr. Fernando Costa participara.I ar vai assumir a su -c e la e po icra com s e naque- nas respirava. Praça 15 de Novembro

le m nicipío CI 5 h f' d camente o problema sucessorio á Comissão Diretora do P.R.P.,U • em o rn 01 transporta o Antonio Paschoal.

O sr. Paulo Westphalen, prefeito de Palmeira e que com a provavel apresentação de sua resolução de ir dirigir o

está francamente íavoravel á dissidencia, está trabalhando Inglaterra, A semana da uma candidatura unica á presi- D. N. C. a convite do sr. Ge-

naquele municipio, na organização do Gremio Civico Ge- Frar1ça e Es- dencia da Republica. tulio Vargas.
tulio Vargas tendente a apoiar a politica do Catete. tad,os Unidos Adoração o ex-presidente do Departa-

O Batalhão de Sapadores que seguiu para Pal- pe Ia de ill0-
mento Nacional do Café Iriza, a

meira, recebeu ordens de recolher todo o armamento que I C rac ia RIO, 26-Com regular assis- propo��.: d
.

é'
. Bebidas Nacionais e Extran-

se encontrava em poder do coronel Vazul-niro Dutra, ar- tencia inaugurou-se ontem na igre- d/a em�cr;cI� dsmonI� geras só NO
marnento esse pertencente á Brigada Militare que se acha- WASHINGTON, 26-De- ja de Sant'Ana a semana da

mo e

,vrel,�amdesaçao o peno OAFE' .,J1AVA
va em poder daquelr.! chefe serrano desde 32. Essa rnedi� d Ad - P b

. samento po ltlCO e uma nação, f'raça 15 de Novembrobaten o no congresso a situação oraçao erpetua so a presl- d '(da ordenada pelo governador do Estado, teria sido exe-
politica mundial, varios deputados dencia do cardeal D. Leme.

como a

mbI Ir 9ue se
. pOlss� cer· AntDnio Paschoa]··

cutada ontem mesmo.n cear a 50 erama naclOna, Impe-aconselharam o governo a assumir Fumem charutos dindo a apresentação de duas ou Ia ihiciativa na convocação da con� l
A d-'d t ") M b •

Regl'mer..to de PRINCIPE DE GALLES
res can I a.uras. . A!9CU� _�"�lrtR1II ferencia mundial do desarmament'), E, depOiS, é precIso notar: ha

64S
- 1111111 - 'Ii(iiB UI

apoiando o apelo de Cordell Hull 'e necessidade de contribuir para end in IIe i It"t
a todas as nações defensoras da aiu, um avião que o povo escolha, com liber-

IIPaz, afim de desenvolverem um

-I· d d d'd'
rftê

.

�"tA

m I Itar a e, o can 1 ato que mais cor� m-S91 ''titfiI

esforço comUi"a contra a guerra.
.

responda ás inspirações coletivas
O democrata Sirovich observou BERLIM,26-Anuncia-se que sem influencias extranhas de gUlI-

que a causa da paz seria melhor um aparelho militar caÍu ao solo quer especie:
servida por uma declaração clara perto de Welder, nas proximida� E, depois, exemplifíca:de que os Estados Unidos estão des de Berlim, quando reali7.ava

-0- .

I
ao lado da- Inglaterra e França na um vôo de treino. Todos os tri- -DTratando-se da primeira

O rnan ifesto dissidente luta pela democlacia, sendo seu pulantes do avião pereceram no eleição diréta do presidente da
dever proteger as democracias par- desastre, mas os circulas oficiais Republica, depois da revolução

PORTO ALEGRE, 26 - Foi hoje publicado o I lamentares constitucionais em todo nao indicavam o numero de viti· de J 930, isto é, a primeira ex-

manUesto dos deputados da L\ssernbléia Estadual que o mês e restringir as ditaduras, mas. periencia eleitoral, nesse sentido,

"homem ...passaro"

o integral tsta-rnor

-0-
O g;'ll. Flores visitou o 3'

Aviação
PORTO ALEGRE. 26 - O general FlôJes da

Cunha visitou as novas instalações do 3' Regimento de

Aviação, assistindo, do pavilhão do corr.ando, ás evolu�
ções da companhia. Em seguida, percorreu as oficinas
e o campo de aterrisagem. Após, foi oferecida uma taça
de champagne ao governador do Estado, trocando-se
brinctes cordiais.

PORTO ALEGREI 26

I��ormam de Pelotas que a po
hCIa prendeu o prêto Ozorio d e

taL que exercia ha 20 anos a

profissão de maGumbeiro.
Em sua .residenciat apreendeu

a policia onze contos em dinhe ...
'

'l°' Iw, vanas norás e,ter inas t: mo
e
'I

das de pratas.
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CIAS I- E 2 CE MAIO
Espetáculares partidas futebolisticas

I N T E R-E S T A I:) U A I S
Santa Catarina x Paraná

,

- FIGUEIRENSE-BI-CAMPEAO DA CAPITAL E o COMBINADO
FERROVIARIO,

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

O governador
-.Jurací

o ESQUADRAO NUMERO 1 DO VIZINHO ESTADO.
=------------=--------------------------------

Banca ,Ie Credito Popular
e ftgricala de Santa

Catarina

Santa Catarina
Paraná - c. A.

Secção alemã

que ergue, as nações e abates os

i-nperios",
As democracias que atentam

contra a tua majestade perecerão Ina tirania dos cesares ou na anal �

quia das ruas". I"Aventura ,

desmora
lizada"

Deutscher Teil Contra os fascismo
e bolchevismoZum Tode verurteilt

mocraticas, havia de repetir, cOm

os grandes profetas da liberdade,
lembrando Rui e dizendo: "Ai
dos que põem ai mãos na tU9 ar'

ca, ti liberdade! O· liberdade

BAI'A, 26 - Realizaram-�e
ontem várias festividades come

morati vas da passag€m do se

gundo ano de governo constitu
cional do sr. Jurací Magaihães.
A' noite, o governador ju

rací Magalhães, recebendo no

Palácio da Aclamação grande
manifestação popular, depois de
saudado por representantes de to'

das as classes sociaes, pronunciou
um discurso agradecendo a ma

nifestação de que era alvo. Na
sua oração o governador historiou
as etapas de sua vida politica
desde a Revolução de 30. Re
petiu a sua fé na Democracia,
pala combater com veemencia o

RIO, 26-0 dr. Carlos �er-fascismo e o bolchevismo, que nardino dei Aragão Bozano vem
acentuou, «são doutrinas funda de dias a esta parte escrevendo
ment ..slmente anti-pacifistas, tendo

artigos assinados ao altos, da
perdido aquele o caráter nacio-

primeira pagina da «A Nação».nalista que o individualizava, pa- <Ha quem diga que c politico
ra se tornar tarnbern de ação in-
ternacional. O fascismo -l€m-

Rio grandense, virá a substituir
o sr. Pedro Vergara na direçãobrou o capitão Jurací Magalhãesdi' .

I' -

di' aque e matutmo, cUJas 19açoes,- ec ara. gu.erra Pdara
a

conlqulS" com o situacionismo gaúcho são
Ia expanciomsta e novos oga- d h' d d H'
res ao sól e ao bolchevismo ten- °b cont.ter'llmentAo e tto oS'd 0Je,

so o I U o « ven ura esmo"
ta alongar o seu império com o ralizada» pretende desvendar o

deflagrar a revolução mundia]".
Passou a examinar o caso bra

sileiro, dizendo que, na intensifi
cação do alistamento eleitoral, re

side a confiança dos homem pu
blicos que desprezando interesses
de corri lhos, se norteiam pelo
beta da coletividade. Assinalou
que um outro principio basico
do regime é :1 limitação do pra
zo no exerClCIO do poder, pois

R· 25 (B d) D' h' f d'
.

h R a função -e govflmo exige tal
lO, . an _._, le ler uer ie spamsc en evo-

d d' d
.. .

lutionaere sammelnde Kommission hat bereits grosse Erfolge zu i ypen l� e

e�b�fa
CIVlca � �o-

verzeichnen gehabt und f1ies56n ihr auch weitere Mittel zu. rda que. ImpOSSl I Ita uma ahVl a-

Hu d C d b
.

I d e contlOua.
n erte von ontüs wur en erells gesamme t, um em

C b r·
.

Cnef der r.volutiona�ren T'luppen, General Franco, ueberwiesen omda le Isbs,ma lma�edm, dOd governa or em ra o exo o os
lU wer en. .

I·
.

d15rae ltas que se retiraram a sua

cidade, para diler que a Baía
libertaria, se sucumbisse na luta
contra os extremismos estárceceria
os vencedores, proporcionando
lhes espetaculo semelhante: o

troço de sobreviventes, algumas
erguidas e corações triunfante.,
afirmando a solidês das idéas de-

I

I

Berlin, 24. - Der nordamerikanirche Konsul besuchte
heute den zum Tocl,e verurteilten juden Helmut Hirsch, der die
nordamerikanische Staatsaogehoerigkeit besitzt und unter der An
klage Hitlers Ermordung geplant zu haben verurteilt wurde. Der
Konsul versicherte Hirsch, dass man sich fuer ihn soweit wie irgend
moeglich verwenden wuerde,

Aliem Anscheine nach, sind jedoch alIe bisher zu Gunsten
des Verueteilten unternommenen Schritte erfolglcs geblieben,

Trotzdem es in der Anklage heisst, es handle sich um eine

Verschwoerung gegen die Sicherheit des Staates, wird, in anbetracht
der Tat-ache, dasr der Prozess geheim gefuehrt und ein Todesurtei
gefaeIlt wurde, angenommen, dass es sich tatsaechlich um einen gegen
Hitler gerichteten Mordanschlag gehandelt hat.

Hirsch wurde s. Z, in Stuttgart verhaftet. Er gestand, dass
er sich der in seineru Besitz vorgefundenen EXplosivstoffe zur Errei
chung seiner Ziele beàienen wollte.

Der Vemrteilte hat bereits alIe Hoffnung auf Aenrlerung des
Urteils aulgegeben und ersuchte den Konsul der Vereinigten Staa
ten, seinen Eltern einen Abschiedsb ief zugehen zu Íassen, in wel
chem er sagt i <lch sehe dem Tode mit aller Ruhe entgegen !»

Das Gnadengesuch, das, wie verlautet, die volle Unterstue
tzung der nordamerisanisclien Regierung finde-t, wurde dem Justiz
minister des Reiches, Guertner, unterbreitet, damit dieser es Hitler zu
kommen lasse.

Gemaeldeausstell u ng
Die von dem Maler Hrn. Stanislaus Tsaple in dem obsren

Saale der Confeitaria Chiquinho ereffnete Ausstellung von 50 Ge
waelden und Portraets erfreut slc;h zahlreichen Besuches.

Besonderes Interesse rufen die in Federzeichnung ausgefuehr
ten 37 Porlraets von Irueheren Provinzialpraesidenten hervor.

Wir gratulieren Herrn Traple zu seiner wirklich sehens
werten Ausslelluug und moechten nicht verfehlen unseren Lesem
einen Besuch derselben gan7. besonders zu empíehlen.

misterio que sempre perSIStIU
quanto ao que teria Idado inicio
á crise 'JU melhor ás divergencia
e dissidios entre a Nação e o

Governador. Diz o articulista
que o dissidio nasceu quando o

sr. Gerulio Vargas visitando sua

terra, por ocasião do Centena rio
Farroupilha, em palestra com o

general Flôres da Cunha reputou
diminuto o prazo determmando Ipela Constituição para a realiza
ção do grande plano adminstrati
VO, com o que não condordava
o governador gaucho.

Zu Gunsten der
spanlschenRevolutiaaere

Ein walkenbruchartíger
Regen

ENSINA - SE

Mathematica Elementar, Arith
mética, Algebra, Geometria, Tri
gonometria, etc.
Tratar no Curso de Madure

za das 18 )(2 horas ás 19 1 (2.
312.

ging in den hcutigen Morgenstunden hier nieder.
Verschiedendich gab es kl'.:ine Uebem,hwemmungen. Das

Brennholz wurde weggeschwemmt und so manches Huhn, das den
goldenen Traum hegtc:::, aIs Pfingstbraten auf dem Tische der Herr
�chaft zu erscheinen, musste sein Leben in den gelben Fluten aus

hauchen.
Hoffen wfr, dass dieses Huehnerslerben nicht dllZ'l beitra

gen moege, den Eierpreis, der am letzten Sonntag in der biesigen l

l\hrkthaUe bereitl'i Rs. 5 $ O O O pro Dutzend betrug, weiter
hochschnellen zu lassen.

Neue Kammunistenzelle

o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

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

o sonho da mulher I

Ser bonita e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOLRio, 25. - Der Polizei gelang es, infolge einer Anzei

ge, in einem Kaffee in Catnmby den Studenten Juvenal Bolivar
und die, Kor,nmissaere Homem de Souza CrUl und Joaquim Rego
zu verhaften, aIs diese gerade dabei waren eine neue kommunisii
sche Zelle zu organisieren.

Im Besitz der Verhafteten wurden Dokumente vorgefun-,

de.n, aus <lenen ihre kommunistische Taetigkeít klar und deutlich Iher'vorgeht.

DA CAPITAL

(,")istribuíção de dividen�jos
-D-

O Banco de Credito Popular e Agrícola de Santa
Catarina avisa o seus acionistas que está pagando, em sua
séde, á rua Trajano rr 16, os dividendos relatívos ao 20.
semestre de 1936, á razão de 80(0 ao ano (160 DIVIDENDO).

Florianopolis, 20 de Abril de 1937.

O CONSELHO DIRETOR

por muitos annosj yam�/
-

dar-lhe: .,,,,,

·'jI...'l

TONICO
BAVER

Leilão
Material
bélico em

Bela Hori
zonte

Serão vendidos em leilão, no

dia 28 quarta-feira, ás 19 horas,
no prédio da Rua Conselheiro
Mafra n' 41:

1 Radio da reputada marca

Phillips-5 valvulas; m<w€is pa
ra quarto, sala de visita, sala de
jantar e muitas miudezas.

Belo Horizonte. 26- Em
diligencia efetuada num dos ho
teis desta capital, a Delegacia
de Ordem Publica apreendeu
regular qmmtidade de mat<:!rial
bélico, com a lespectiva munição.
Tambem foi varejada uma

casa do bairro de Santo Anto
nio e apreendido algum material
6u�peito. inclusive uma carabina
facilmente transformavel em fuzil.
O delegado 'Orlando Morethson,
ouvido peJa reportagem,

-

negou
que se tratasse de extremistas,
conforme a principio se supuzera.
Varias pessôas eslão sendo ouvi
das pela autoridade.

Locomovei
Compra-se um emlperfeito

estado de funcionamento,
com forças de 100 a 120
H. P.
Informações nesta redação.
Fumem charutos

PRlNCIPE DE GALLES

EM CASA DE FAMILIA
alugam-se quartos com ou
emo pensão p'a colegiais e

smoçs solteiros.
InfC)rmacões neste diario'_

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Florianopol is
- .�-'.' -,

--'
,

I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

�.' 'f:'''' �

,.�?
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Blurnenau - ..Joinville São Francisco Laguna - _a(�0�'l �
Mostruario permaneote em Cruz·eira do Sul ��

Seoção de Secção de Secção de �FAZENDAS: Sfazendas naclonaes e extrange'ras �ara temo. FERRAGENS: MACHINAS: \'
Morins e Algodões Machinas de benericlar madeira ,êLonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: MaGhinas para oííícínas mechanicas 1:1
Tapetes e trilltbs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para Iaoeíros ,'�

.. ,:Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados, �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades cultivadores moinho etc '1 '1

��:�:veW�:reem!�1� r�:;�:s e�����!-apparelhOS de [antar-jaíhe-
J oro����:i�s Motores de espiosão: '\1olcl"S ití1

Jabonetes e Perígmaríes res Material em geral para rransmlsszcs- Lo' I �t.Ucolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona

a'c:.tinas e Cortinados Tintas a aleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes �,•.....
'

...
'

toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOI�D r -ças, ,_,-:c�s-
.Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanlco ;,' ,

Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneurnatlcos e camaras de ar O(\ODYER �
fi Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M��erial electrico em geral .�

gj Ernprez-a Nacional de l'Javefi'iação "Hoepcke"--vapores "Csrl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fv1aria' _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" fi
:�.ÂVAV4VÂVDA���������-�����<��1=��fr��.w��tê������V.AVAV���.

Metrlz: FL.ORI OPOL.IS

��
Ga Rua Conserheíro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa.� Postal.. 19 •

1'''''.'
' 'I'iio (Curso de especializa. lo emTELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLIA!vÇ_A

.

�1 :.

� molestias de senhoras)
�. Escritórios em Laguna e ttajahí f.ti.>,' Atende na Maternidade
• 1&i>'� até ás 8 112 da manhã
,� Sub-Agent��s er"'lr" BllJmenaU e Lages i� e á tarde=- Consultorto:
�;I tt� ANITA GARIBALDI, 49
00.. ••• i:e_,.......,.--.---.-0------ - __---

Filiaes em:

E
� R. Felipe

ADA M

178cilmldt nSII 7

I Em laguna-Rua da Praia

� �

�"BIL.HETES�� �

�
Federais e Sta. Catarina I

� Nos classicos·Envelopes fechados �� 1� ��i������ �������O
��•••••••"--�-.--��O�G•••GOG�
• o

i Companhia "Aliança da ahía"i
• •
� FUNDADA EM 1870 •
� ��
• �\C'

:i Seguros Terrestres e Maritin10s ��
I Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil I
:) CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.16 J :966$549
'Rf:$PONSABiUDAD'ES ASSUMIOAS:EM t 935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970 4�

Ap,••la., $.b·tglnl.. I R'D.I.�r" da avaria. Jem ,Iod.. a. Esladol '['-=0 Bralll, no Uruguai e IlIas principais praças ..trangelrll.
1IIriiP�

Agente5 em Ftorlanopolts :
. .

Campos Lobo & Cía.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de" Moura Ferro I
I

-

Advogado

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 8, das J O ás J 2 e

das J 5 ás 16 J 12 horas.

TELEF. 1.285

RUd Trajano, n· 1 sobrado

Telephone n· 154�

I

e

I RESIDENCI�- �ua Este-I
Lves [unior N. 26

ITELEF. 1.13 J

!AdvOgadcc;.
üesernbar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

1__Rua Trajano n. 2�

:__:: Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO D r , Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás J 6 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 elefone, 1595

Rua Trajano, 2 fJ{sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior, 1
---IDr. Aderbal R.

da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
FODes 1631 ..

129:__1

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Stppel
Formado no Brasil e

Alemanha
Ciinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

'Rua Trajano- n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HOf�AS MARCADAS

VENOE--SE.:no lagar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

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

VENDE-SE uma padaria, dé'
vidamente montada, com ó!iA
mo ponto e dispondo de bô.J,

freguesia.
Para qualquer outra informa �

ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «}lâo Pessôa», FSlrGi
{o, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jan! ar e cozinha.

0ril!H1S instalações. No aprasil,
vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jová

, Alves, no Canto do Estreito.

Médicos

ENXERTOS
/

De varias é:jqlidad'�5 de braw'
jeiras, limoc;i:;� c grand-: quan"
tidade de enxertos .:dtas de rC5,.i�

ras, tem para vender .

CARL NILSos

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Clinlca médica de erlan

C;8S e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-J595

R�,iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � Só os fabricados em joinvílle pela única fabrica D I
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- � do ESTADO I COlnll a neve ICOLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- � PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPER ,_ "

�
JANO N. 16. H Rua 15 da Novembro n. 366 JOINVILLE ,& •
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: Halilo agradavel I
= SÓ com I
: I
• •

I Su 1·01 I
G

v

� I
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: I
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• •
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! a vossa i
G •

I PASTAI= I
� � .
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........................

A GAz.El A--FlorianopoYs-'�37

......O••8••0•••••••�o.e

: A Compan�ia Editora Nacional I
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
Cf Serie Brasil'ana •
G O
., Santa Catarina •
I� �

I A Conquista .. A ·C�I�·�ísaçãO i
• A Evolução •
• TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA e

: Um livro de Osvaldo R. Cabral 1:
o �
� POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias

@
••••••••••••OO•••lo••$!toe

Rua �Vl8conde da Taunay n. 185 FONE. 684

Indo a JOINVILLE

Hospe- H t I C t Ide-se no
O e en ra

COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

.

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

.�

Casa de Dive. sões

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO� 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

Nos altos da farmacia Popular,": á Praça 15
de Novembro

.��������-----------------•••==o••-------

m F' I L I A L-I·-------
� INDUSTRIAS:

� Caquelros.
� M unicipio São José

� ESCRIPTOHIO:
� Florianopolis
� C. Postal, 118

·1 T".aram.;r�e��OQ�E��J. J

FABRICp.NTES DAS AFA
MADAS MAR'CAS DE

;;'ASSUCAR·� .

"Maravilha"

SOMENOS REFINADO-J:o IL-

1-- :TRADO

REFINADO- FIL fRADO
BRANCO"E

"Moreno".

_',_ .? ·'0 •• �

";"f
�./.

.':t

CHARUTOS?
I,

r Só os Iabricadcs -por Costa Pena &Cia."Bafa.
�; Vende-se no Café Natal, Tabacari�Baiana,IRes-
-o tau.rante ,Cascatinha, Cafés Java e .Bom Dia, Charu-
�;,tana Chie (dá fosforos), Charutaria !portela (Café

: São Pedro), Casa Savas.Café'Cloría e SalãojProgre5iso
J�

......_----

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Os melhores preços
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lucro
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

:'1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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p,(�F�A HEMORROIDAS
-E-

INCO�!.ODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
Rf.GRAS IRREGULAaES ?

REGRAS DOLOROSAS?,
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedia indicado é:

"Miilervina"
Vende-se nas bÔ3.S Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioínville

-

�

.Oulnta-felra
.-

29 DE ABRIL

. Serviço Aéreo Condor

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« 5aAeiras 10 »

,
J: • ')6a-feiras 8,40» 5a.-leuas ...0»

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domi�go 2,30 horas
2a.-feiras 12,50 horas 2a.-feuas I 1 »

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

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

Para mais informações procurem 0S Agentes
Carlos Hoepcke S·IA.

Secção de maquinas

�J

Jockey Club Florianopolis
o mais elagani�e centro de diversões famí-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
. Feericamente iluminado com instalações mo-

dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
.

Sorveteria Gloria

RIO, 25 (Band)-Està cau

sando sensação a nota oficial do
Ministerio das Relações Exteriores
divergindo da opinião do chance]
ler Saavedra Lamas que se ma

nifestou contrário á reunião dos
tecnicos, que se realiza em S. PAULO, 25 (U.j.B.)-O sr. Getulio Vargas estivesse ani
Washington, para a codificação General Isidoro Dias Lopes que mado de espirita civico e de fato
do Direito Internacional. ocupa legar de destaque entre po- fosse amigo da democracia, abra-
O chanceller argentino afirmou liticos e militares e que tem sido çaria o sr. Armando de Sales

que a Comissão de Washington um dos maiores defensores da de- Oliveira, autorizando-o a declarar
sórnente poderá exercer Iunções ' mocracia, entrevistado pelos Dia- <Í nação que o governo Federal,
superiores de revisão e coordena- rios Associados sobre o ambiente cumprindo seu dever.apoiado pela
çõo, em virtude das disposições politico nacional com relerencia, nação e suas forças armadas.man
fixadas na última Conferência principalmente, a sucessão presi- teria a ordem e garantiria ore·

; Inter-Americana de Consolidação

I
dencial diz que seu ponto de vista sultado livre e honesto das urnas,

! da Paz, que prevê..) estudo da é que a democracia inteligente e E5sa candidatura poderia ser

I' �ateria .

por outras organizações h.o�e�tamente pratica nos cond�- discutida, outro nome porleria ser

mternacionaes, zira a solução desse problema rnut- escolhido, porém, consoante os al-
Ápezar �a opinião do sr, Saa- to naturalmente. tos principias constitucionais e de

'lvedra Lamas apoiar-se no pare- Referindo-se á renuncia do sr , acordo COIU o admiravel gesto do
cer do sr. Epitacio Pessoa, so- Armando de Sales teve a convie- renunciante, porém, figuras até en-:
bre a referida questão, o ltarna- ção de que haveria sucessão na tão de oposicionistas vermelhos, Iraty afirma que a Comissão de presidencia da Republica, vendo chegavam-se para o governo fc
Washington não está. iuhibida de nesse gesto do ex- governador de dera], considerando o gesto do
examinar o importante caso, 5, Paulo uma alta significação de- ex-governador de S. Paulo como musculares..

mocratica. I um ato de hostilidade aos domi- ji�f"; 'r
Se houver Trata depois dos fatos que nadores e "donos" do Brasil. } I"'tubos de 10 cCHllpr�oscleO,Sgr..

d ,. tad u r-�' se ra ocorreram logo após a revolução I Os malsinadores da chamada
.

Novo embologem

�olC;lI

V de 6 comprimidos O
.

rn i i ita r de 19�O e diz q�e nin�uem terá Republica elha, consideram o
de 0,25 9"· OO�esquecido a tentativa d'i Instalação governo e o país uma propne da- ��\� J&",1!r, Pr �.

�

do comunismo na Repartição do de do atual presidente da Repu- ���Jl !::""It�S. PAU:"O, 25--(U. j. B.) T Ih 1" 'I 'I" bli d 'd d I
� ·"'--B� _'_,.. ... ;.t

O B· L d taba o, na po teia CIVI e rmu- ica, sen o consi era o um OUco fjl/f.I#I/I##�§ff!$/##_$$!ha"'�ERW$t'§ff!/II,ílJiíJ.Jitt::!W.ii'$J- sr. atista uzar o pre- R

tar de S. Paulo, pela horda ad- e inimigo aquele que se lembrara . _sentemente em Uruguayana, venticia que então humilhava o de se candidatar a presidencia dasegundo informações chega grande Estado. Reuniões públicas Republica, sem licença do sr. Gedas a esta capital declarou
de secretas, entrevistas aos jornais, tulio Vargas e a prova deste éá imprensa daquela cida c

creação de legiões revolucionarias. que aqueles que combatem a cano
ser o portador lia pensamen-
to do sr. Getulio Vargas [un- que eram uma ridícula imitação didatura do sr. Armando de Sales

to á Frente Unica, afim de dos "camisas pretas", o celebérrimo Oliveira, têm a coragem de apre

que esta colabora na con- pacto de Poços de Caldas, aren- sentar outro nome á candidatura

II veução que proximamente gas de ministros responsabilizando presidencial.
deverá reunir-se no Rio de a democracia pelas desgraças da Não aparece nome algum por

Janeiro para a escolha do patria--tudo isso está gravado na que o ngrande eleitor" que é o sr.

candidato á presidencia da memoria do povo que não esque- Getulio Vargas ainda não o no- Cassiano Ricardo, que presegui-
República. ce e n�o perdôa... meou para.o cargo ... Termina o rão viagem para Guça, Vera
Reíerindo-se a notícia de A Sltu�ção era de tal ordem �eneral ISIdoro sua longa entre- Cruz e Gallia onde serão �ntala-

que o sr. Getulio Vargas que eu� amda. na lua. de meJ da VIsta co� �sta� palav�as: dos novos nucleos dessa patrioti-
conservar-se-ia no podes de- rev�luçao, fiq�el su�pelto aos do- «CreIO inutil "aJuda !O traba-

ca organização.
pois de terminado o seu no� dela" fUI con:l�er.ado adver- I�o. tene�roso do. donos do Bra-

mandato, diz que para isso sano e ate mesm_o 1.m�Il1go,porqu�, sll intervindo nos Estado� fracos,
Cssria necessário reformar-se fiel ao� meus pn�clploS não quiz procurando conturbar � RIO Gran· U Itu ra de

a Constituição, o que demo- aplaudir a escravisação de S.Pau- de do Sul e ameaç,ando. S.Paulo, azeit�."'.�f� 4Sl

ra ria ou então haveria um
lo».

. . .

expulsando da pr�sldencla da Ca· 'U:� W �

gólpe de estado, porém nes-
O comunismo e o l�tegral�smo m�ra. o .verda?elro promotor e S. PAULO, 25 CUJ.B.) --

se caso haveria ditadura mi- sã� �rutos dessa anarquia. E de principal impulsionador �a revolu- Está tendo grande desenvolvi.
litar e não um civil opimão que o sr. Armando de ção que é o sr, Antonio Carles mente a cultura das azeitonas

.

Sales Oliveira, amigo do governo afim de que o futuro presidente nesta capital, havendo agriculte-
������������W federal, chefe do Partido Consti- da Republica seja um novo repre- res que ji estão iniciando o ia-

� Paulo 8aier � tucionalista, foi lealmente comuni- sentante dos interesses inferiores bríco de oleo de oliva tão puro

i e �.\ �ar a� sr. Get�li,o. Vargas que se da. di�ers.as qUldrilhas-confor- e s�boroso quanto o melhor cfue se

� . .

Senhora
� la desmcompatJblhsa!, para chefi�r me a slgmficaçã� dada pel� sr. fabnc3 nl E,mopa, �m breve S .

� parttc.Ipam aos pare�tes � como candIdato 01:1 não uma legl- Adalberto Correa-que domlllam

I
Paulo podei a ter maIs n,n prl)Ju

k e amIgos que sua ftlha � tima campanha democratica, teve e humilham o nosso desditoso to de sua agricultura para seu

�
IRErJE contratou casa,- � a ingenuidade de pensar que si o Brasil». CJnSUf!1O e aos demais Estados

� mer.to, c?m O sr. Teofi- � �D...... •• .e�.o�.
�
lo OliVeIra. � O D

r Fl����r· �: c r e d í toM u t u o P r e d i a I I� � IRENE � � I I
ii001 :o::ILO t..Ji· o maior e mais acreditado clube de

tl!l

�:.Çl�����J sorteios do Brasi I

Dive ....gindo II t tdo char�celer .n eressan e
Lamas

entrevista
da general

)'-"<··jt::�:....!":!_·_

Isidoro

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

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

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

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

-seus premios. consequentemente, não ficarão em casa.

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

G A
• ��

• pressa.-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na O
O �
O CREDITO tVlUTUO PREDIAL ��. ��
� U+
••D....---·---..------,��iG��I�HJ.U

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPQSITOS

PRI5AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala

I'
CIC. AvisoPrevi06·1· ala
Prazo Fixo 8'1. ala

I..------�--------�--�

, ,

'" ,

ÇamMUw�
f LHE FALTA fiRMEZA AO
SYSTEMA NERVOSO•••

é um calmante de '1

i acção suave, mas se-l
,

gura sobre os nervos. 1
,c Restitue a calma, a �.
paz de espirito e a fir- 1

.. meza dos movimentos r

Rueleo �Je
'A Band�ira'

S. PAULO. 25 (U.j.B.) -
Afim de inaugurar o núcleo de
liA Bandeira". movimento de de
fesa e organização da democracia
brasileira, seguirão para Marilia,
os srs. Menotti Del Pecchia e

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FLORIANOPOLIS, 27 de Abríl da 1937-:::::
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A Gazeta Projéto d-e unI convenlQ
Desportiva entre o Pará e Santa

FUTEBO'L Catari·na

===A GAZETA
--------�----

No.ssa. Vida A
��l!VSIIi"""""_

Baia s,e
������������-

definiránNIVER5ARI05

Dr. Haroldo Pederneiras

Passa hoje, a data aniversa
ria natalicia do prezado conter

iâneo, sr. dr. l-:laroldo Peder
neiras, digno e competente dire-
tor de Estradas de Rodagem e

RIO, 26 - Chegou da Baía que diz com a sua situação no

membro da câmara de vereado- o deputado Altamirando Requião, panorama brasileiro.

res de Fiorianopolis. que, procurado pelo jornalistas fez Do contrario, seria concorrer-

as seguintes declarações: mos para os deponentes espeta-S. s. além de profissional di-
d d d h

-As noticias que trago não culos de outrora. pelos quais a
nâmico, ota o e largos con e-

sei se são as melhores, para os democracia se nos apresentavacimentos técnicos, é, ainda cava-

f
. oportunistas e negociadores de corno urna senzala de entes servi"

Iheiro ino e perfeito, que a todos
id " T

I} I elas. cago, entretanto, as que sem direito de opinar e com todos
encanta com a sua ianeza e

d f' d d
.

id I' d d b di
.

di ti -

t t
' e mem o ver a erro I ea ismo os everes e cega o e iencia.

IS mçao no ra ar. I . ' .

h d Q d idA Gazeta f ). it f' I CIVICO.
e que situam os omens e ue-ernos sem UVI a, a tran-

e ICI a-o, e US1-
b d d ilid d ibli d'

,
em no setor a compostura c o qui I a e pu ica, a or em per-

respeito a si mesmos. feitamente mantida, a paz da
A Baía não tem compromissos, [amilia de que tambem somos

até agora absolutamente com nirn- orgãos
guem, no que tauge á sucessão E esse clesejo é que nos orienta,
presidencial. na posição discreta em que nos

E, quanto falo na Baía, evi- ac]: amos colocados, como pro'
dentemente, pretendo relerirme á selitos de um objetivo que sasti
sua maioria politica, representada faça a todos 05 nossos cancida
pelo Partido Social Democrati- dãos.

Ocorre hoje, o aniversario na· co, de que faço parte. Compre- Temos, ainda. a esperança de
talicio da galante menina Belmira, ende-se que assim seja. que essa tendencia moderada lo-

filha do sr. Jaime Cardoso di- Na hora em que, de um la-lo gre feliz resultado, e, então é, No dia 1, 2 e 3 do pró
ligente agente, nesta cidade, da S. Paulo, sem duvida, apoiado, que se poderá compreender o re- ximo mês de mail), realizar
Companhia Costeira. ja', pela situacionismo gaúcho, se levante papel da Baía situacionista, se-ao no Lira Tenis, renhidos

prepara para lançar a candidatu- a tais alturas da vida nacional. torneios de ping-pong, dis-
enzern AH05 1-101E:

- ra do ilustre sr, Armando de Sa- Seria injusto esquecer, aqui; a putados entre associados

.a �xmr. sra. viuva Olga de Iles, e em
. ql�e �s art!culações das atuação integralmente eguilibrad�, daquela elegante e simpatica

Üliveira; forças majontanas ainda não se e nobre do governador JuracI agremiação recreativa.
os jovens L�ís Beirã�, Aecio processaram, conve�i�ntement.e,pa-I Mag,,-Ihães.

em torn.o desses íátos I R.ei�a para estes embates
Neves e loldorí Garofahs; ra coordenar a opmião nacional, a que acabo de aludir. febril intusiasmo,o que levará

o menino Valllôr, filho do sentido pacifico e manso, concreti-
.

Ele tem sabido guardar urna I numero consideravel de gen-
sr. Harperes PereIra, zado um nome que a todos com, linha de rara excepção, ao redor' tis senhorinhas e jovens to

siga harmonizar, seria em verdade dos acontecimentos que nos em- das as noites ao Lira Tenis,
açodamento, ou falta de conhe- polgam o espirito, e eu bem pos- para os treinamentos.
cirne uo das nossas responsabih� so registar que ele não alimenta Os candidatos ao torneio
dtides qualquer definição, extem- preocupações pessôas ou de ordem deverão, sob pena de não
poranea e precipitada. mconfess�vel porque so v� dean- participarem dos jogos. fa
A B.ía não falará tarde. con- te de SI .e do pronunciamento zer suas inscrições, até sexo

forme pensam alguns, mas no de seu par�ldo os reclamos sagra· ta-feira. a noite.
momento preciso, no instante dos e impreteriveis da nossa Pa- Quando, em edição de ôn-
oportuno. na ocasião propicia. Aí, tria. tem, noticiamos o ultimo tor-
então, é que todos ao de verifi· RESPEITO A'S LE.IS neio de ping-pong. havido

Vem sofrendo vIslvels melho- car a nobreza do seu procedi- no Lira, por motivos alheios
ras no seu estado de saude o menta e a dignidade, perfeita de I a nossa vontade,saiu trunca.Queremos o respeito ás leis e
estimado conte râneo, sr. Arnol- sua atitude, desde que ele não do O resLlltado da 3a. Parti-á Coastituição, além do mais.
do Suartz Cuneo competente cir- ,quer concorrer para dificulta.. as . .

(011'. da, que nos apressamos em
I porque Unicamente. aSSim,

rurgião dentista. que, i1a dias, so�uções louvaveis e patrioticas. I t I retificar
f· b 'd H' I d b

., maremos aque e ou ro a vo, a que ..
01 su meti 0, no osplta e ma�, tam em, não aceitara, para t I d' d d t

. 3a. Parttda--Blumenau X

C 'd d
'

d -'" . . an es a u I. a paz e a ranqUl- . .

an a e, a mehn wsa operaçao. SI, a IgnomlnIa que caraterl'za o I'd d d N - Jomvlle. Venceu a turma
.

f
. I a e a açao. CINE 'I

escravaglsmo acclOSO. Blumefiau por 100 x 40. A ODEO ... , o lider, foca·
A politica processada pelo nos-

ALUGA __SE turma vitoriosa era a se-I !iza. ás 7,30 horas, um filme
50 Partido é a de homens livres. guinte: Orlando �Mcdeiros,

I
da Warner-Co.7denados ao

tanto no que con/;erne ás relações quartos para casal. Walter, tt�. Corito e Elza infernf), com Donlad Woods,
internas d1\ agremiaçã,). como no Tratar nesta redação. Silva. K:\y Linacker e Carlyle Moore

Publica a Revista da Asso
ciação Comercial do Pará em

seu numero 5 do corrente ano.

Quando da visita do sr. Go
vernador cararinense na qual o

sr. José Filomeno, presidente da
Associação Clrnercial de Floria
nopolis, apresentou a s. excia, o

sr. Alexandre Hercular.o de An
drada, ventilou·se a possibilidade
de por intermedio das Associa
ções Comerciais dos E.stados,
aum sentido de perfeita ccorpe
ração, an.b is fazerem nas suas

sedes uma exposição de produ
t05 e artigos das indústrias pro
duzides pelos mesmos, trocan

do-se nessa ocasião e sobre o re

fer;de> assunto, as seguintes suo

zados e idoneos, dentro do Seu
quadro social para que eites se

encarreguem das vendas respecti.
vaso

d). 03 Governos dos ESt.ldos
se encarregarão de obter do Go.
vemo F�deral o Iréte gratuito
para os mostruarios destinados as
Associações Comerciais.

e) A propaganda, em geral.
correrá por conta dos expositores
podendo as Associações recomen'.
darem os orgãos de maior tiragem
e emissoras de radio, e propugnan.
do ainda a abtenção de v,reços
razoáveis e se encarr�ga!ldo dos
respectivos contratos e pagamen'
tos.

f) As respectivas Associações
Comerciais se encarregarão da'
divulgação dos dados estatisticos

f

e átos dos Governos dos seu!

Estados, gratuitamente, pelos seus

orgãos d€ classe.

Da Secretaria do valoroso
campeão da Cidade, Figuerense
f. C., foi-nos enviada a comuni
cação abaixo: toTenho o prazer
de comunicar a V. S., que em

I 7 do corrente foi eleita a Di-e-

NO MOMENTOOPOR
TUNO

toria que deverá dirigir os destinos
deste Clube novo período de
1937-1938, que ficou assim cons

tituida,
Presidente de homa+-Olivio

Januario de Amorim; presidente
-Carlos E. Moritz; vice-rpreci
dente-Antonio Apostolo; 1 o.
secretario - Neomesie Mafra;
20. dito-Armando Sabino; lo.
tesoureiro+-josé fontes. Diretor
de Esp'Jltes- - Getulio Zorneri;
diretor técnico-I Iercilio Poli.

Comissã,> de Sindicancia; jcao
Silvei. José Dob e José Bezerra.

vamente.

Aniversaria-se o rebusto me

nino João Emilio, filhinho do
distinto casal sr , Vitorio Zanetti,
ativo gerente da filial da Com·
panhia Souza Cruz em Floriano·
polis, e de sua exma esposa d.
Eugenia Gallois Zanetti.

gestões:
a) Cada um dos Estados por

inrermedio das Associações Co
merciais, enviará mostruarios dos
,Jrincipais produtos e artigos da
sua indústria, se encarregando es

tas, de os exporem em suas sé

des, em carater permanente e

sem nenhuma despeza para as

firmas expositoras.
b) Os mostruarios deverão

ser acompanhados de todas as

informações que permitam, os in
teressados, 8 pronta aquisição dos
artigos que lhes convierem, como

sejam: listas de preços, prasos de
embarque, c0adlções de paga-

Torneio
pong no

de plng
Lira fenis

Ti'iulescu
em Paria

PARIS, 26 '_ Os circulos
politicos e diplomaticos daqui es

tão procurando descobrir ara'
zão da presença na capital frao'
cêsa do antigo ministro do exte.
rior rumeno Titulescu, cuja po
litica sovietoííla provocou a sua

quéda no ano passado, Afirma
se que o estadista rumeno, que
chegou hoje, tenciona avistar-se
com o primeiro ministro Blum e

ministro do exterior Delbos.

rnento, etc. etc.

c) As Associações Comerciais
indrcerão representantes especiail-

BODAS DE PKAfR

O distinto casal João Rafael
Faraco e d. Clotilde Prates Fara
co, completa hoje o 250. ani
versario de casamento, motivo

pelo qual será vivamente homp.

nageado.

CARTAZES
DO DIA

Roosevelt
CINE REX, ás 7,30 horas, I irá ao' Chile

um filme da Art-SOnho de
valsa, com Martha Eggerth.

EHE'ERmQ I

WA3HINGTON, 26- O·
ex·chanceler chileno sr. Crucha.
ga Tocornal, convidou o presi-'
dente Roosevelé. em nome do
presidente Arturo Alesandri, Da'

ra viSitar o Chile. O pre�ide�te
Roosev'!li: re ..pondeu qtle alimen·
tava esper anças de poder corres

ponder ao convite ainda este
mês.

CINE ROYAL, as 7.30
horas, um filme da Paramount
Princeza de Brooklyn, com

Carole Lombard e Fred Mar.
Murray.

OPERAÇÃO

Foi operado, no Hospi�al de
Caridade. o sr. Marçal dos Anjos,
re5idente ,�m Biguassú.

Turistas
brasideiros

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

Os temporais OscC!muni�tas
da noíte

em Paris
.

d PARIS, 26-Verificaram-se
passa a cenas tumultuosas no distrito de

Estreboauf,

Empregue. no preparo do pão caseiro. as farinhas

Cruzei ro 50'1_
Surpreza 50 -I_

e o resultado lhe satisfad plenamente.
Caixa Postal. IIO-Joinville-End. tel. Silos.

Filial de Florianopolis: Cáes Frederico Roia-Caixa Postal, 113

PARIS, 26--A bordo do pa·
quete A/sina, chegaram a Mar·
selha o dr. Bento Oswaldo Cruz,
filho do celebre higienista brasi
leiro, e quinze turistas procedentes
do Brasil.

-----

r,M.qu�hma
votar

de
Devido as chuvas torrenciais Bandos comunistas, entre os

RIO' 25 (Band)- Conforme que cairam nesta capital durante I quais se encontravam numerosas

havia siào determinado. os juizes a noite passada, registraram-se va· mulheres,desfilaram pelas ruas can�

d.:> Tribunal Superior Eleitoral rias inundações, com especialidade tando hinos revolucionarios e as·

assistiram a demonstração realiza- nas ruas Anita Garibaldi. José saltaram a Prefeitura, ondi! apri,
da pelo engenheiro blasildro Veiga e Lugo 13 ue Maio. sionaram o prefeito, ao qual inti-
Gastão de Cal valho, inventor de O corpo de bombeiros, traba- maram para convocar imediata·
uma maguina de votar. Ihou ativamente durante toda a mente o Conselho Municipal, afim

Como se s<:.be, o referido en- madrugada no esgotamento das de decidir medidas em favor dos

genheiro pret.ende a adopção do ôguas dos predios mais atingidos. trabalhadores desocupados.
�eu invente, que é obra do país, Hoje. de manhã, cerca das 9 O prefeito, atemorizado, convo
em lugar das maquin'is que foram horas. de novo foi solicitado o cou o Conselho que, sob a pres

propostas relo The Automatic socorro dos bombeiros. para a ga-I são dos comunistas, concedeu tudo
Votim Maquine Corporation. rage estabelecida na Rita Maria. que era pedido. Na praça frontei-

Foi destinada uma comissão O �emporal continua á hora ra á Prefeitura os agitadores suo

ccmposta dos srs, João Cabial, de encerrarmos esta noticia. sendo biram em um monumento, do qual
t->linio Cisado e Colares Morei· de prever que as inundações ve· tiraram uma cruz. que foi usada
ra, para emitirem parecer sobre nham a atingir maIOres propor- como batuta para dirigir o côro

a demonstração patricia. ções. revolucionario.
lf,\.�oztd'Z2:'"f'��.r;��#3Ntf'&4i;/5i$ * N B· e '4··5" F _
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Casino Imperíal

majestoso prédiO do Clube Martineilino

ExfBIÇÃO, 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 Especió.lidade"
de Wetzel & Cia••• Jaínville

(MARCA REGISTRADA,
lavanderia e lavadeírapara conslnhaidealo

&, ?zeC.'Id8' • ,**m hF'z&,,' ri5 !�
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




