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deminulrarn o prestigio do general
Cunha, perante o Rio Grande - diz o

Noite" de Porto �Iegre.
-----------------------------------------------

AZET

acontecimentos

.

RIO, 28 -_ .. Espera-se que o nome do sr. Antonio
Carias seja sufragado por 110 deputados, podendo ir a

pouco mais. Comtudo, não se espera que atinja os 120.
Neste caso, admitindo-se que a minoria se Iixe nesse con

tigente, e aja coordenadamente por meio de lista de indi-
I

cação, concorrerà ela com cinco membros para a compo
sição da Comissão de Finanças. Mas já se prevê que a

bancada constitucionalista, que assumirá a direção da po-
litica da minoria, indique dois dos seus representantes Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
para aquele orgão técnico. Então, não perderá com o fato �j�����--�� � �������_� ��__

de ter passado para a minoria, uma vez que assim con- ANO III I �lorianopolis) Quinta-feira, 29 de Abril de 1937. I NUM.EHO
servarásua representação na Comissão de Finanças da ����.��--���----����� ��--�--���--�����--�����--�

Camara. Para a Comissão de [ustiça, tambem poderá a

minoria concorrer com 5 representantes. Já para as de
mais Comissões, poderá indicar tão sómente 4 represen
tantes, ganhando tambem mais dois sobre a atual repre
sentação.

que os

ram nem

Fiares
".Jornal

da
da

A OO:.POVO Sem 'quaisquer llgações politicas.

Discutido
ontem, no Sen

.

da, o caso
das Faculdádes reconhe-
cidas pelas govenos

estaduais
° SENADOR ARTUR COSTA PARTICIPA DAS

DISCUSSÕES

Um artigo da "Federação'
PORTO ALEGFE, 28 -- A «Federação» em artigo

sob o titulo «Candidatura Democratica» diz:
"Lançando a candidatura do ex-governador de São

Paulo o Partido Constrtucíonalista está pondo em pratica
I

o espirita daquele texto máximo em tão boa hora evo

cado pelo seu proprio nome. E' natural que os retarda
rias e saudosistas reajam, na presença entre nós desta
alta coragem civica dos bandeirantes. O povo brasileiro,
entretanto, mal póde compreender porque dentro de uma

democracia' verdadeira, a presença de candidatos ilustres
possa constituir perigo como se apregôa hoje, entre os

inimigos impenitentes da «ideologia- que a' revolução
abraçou e pela qual realizou aquelas inesqueciveis lições
e sacrificios.»

RIO, 29--Discutiu-se, ontem,
no Senado, o projéto com que
S(� crêa a Faculdade de Ciências
Politicas e Economicas. Ante
riormente, os senadores Wadernar
Falcão e Edgard Arruda subs
creveram uma emenda em virtu
de da qual procuram impedir o

acesso à referida Faculdade aos

que receberem diplomas expedi
dos por escolas oficiais mantidas
pelos Governos dos Estados ou

pelos respetivos Municipios.
Reunida a Comissão de Edu

cação e Cultura esta pronunciou
se, unanimemente, contra a emen

da oferecida pelos dois senadores
cearenses.

Debateu-se na sessão de hoje
o projéto com o parecer e a

emenda rej eitada. Defendeu-a o

sr. Waldemar Falcão, secundado
por seu colega de representação,
senador Edgard Arrúda. Ambos
manifestaram-se contra o parecer.
Essa atitude tradúz, inequivoca
mente, campanha de descredito
contra o Govêrno do Estado que

representam, pois não consideram
idoneo para conferir diplomas.

Assim procedem talvez pela
obsecação que os domina, pois
entendem que o Conselho Nacio
nal de Educação é o oráculo do
paiz em matéria educacional.
E�ta entidade manifesta-se contra

as instituições de ensino, esta

duaes, e eles a acompanham sem

discrepancia, transformando-se em

arautos desses notaveis arestos,

O EC. Artur Costa replicou
provando que são destituidos de
fundamento os conceitos emitidos
por seus dois colegas, altamente
desabonadores. E tem razão o

senador catarinense, pois ninguém
poderá crer que os Governos
Estaduées permitam irregularida
de:; nas escolas que Iundam e

manteem, tornando necessária a

"..::autela que se explica muito
bem ncomo declarou, textualmente
o sr . Falcão. São absolutamen
t,;; morais e indiscutiveis os atos

praticados nessas instituições edu
cacionais.

Concluidos os debates passou
se á votação constatando-se que
que a emenda havia sido rejeitada
por 12 votos contra 8. Promoveu
se á verificação, a requerimento
do sr. Arruda, proclamando o

presidente não haver número.
E' possivel que, melhor refle·

tindo, os seis senadores que

-0-
CorJferenciaram com o presidente da

Republica

RIO, 28 - Estiveram ontem em conferencia com

o presidente da República, no palacio Rio Negro, em Pe
tropolis, o sr. Francisco de Campos, secretario da Educa
ção do Distrito Federal e o major Cardeiro de Mendonça.

-0-
O sr. Vatdomlro Magalhães em

Petropolis
RIO, 28 - Subju para Petropolis, afim de confe

renciar com o presidente da República, o sr. Valdomiro
Magalhães, coordenadsr dos trabalhos do Senado.

-0-
Candidatos provaveis

RIO, 28 - Logo após a ekíção da nova mesa da
Camara, iuforrna O Globo, serão ativadas as demarches
em torno da sucessão presidencial, no sentido da escolha,
até fins de maio, do candidato da maioria, que será em

agosto homologada pela Convenção Nacional dos Parti
dos. Os nomes que reunem no momento, maiores possi
bilidades, adianta ainda aquele vespertino, são, ao que
parece os srs. JOSé Américo e Macedo Soares, havendo
entretanto, certa movimentação em torno de nome mineiro,
que talvez seja do ex-presidente Wenceslau Braz.

Exonerado o sr. Maciel Junior
RIO, 26 - o sr. Getulio Vargas exonerou o sr.

Maciei Junior do cargo de diretor da carteira de redescon
tas do Banco do Brasil, nomeando em seu lugar o major
Roberto Carneiro de Mendonça,

Reúníão de governadores
RIO, 28 (Band) - tJabe-se na proxima quinzena

de maio haverá uma reunião defirntiva de varias governa
dores, nesta capital, que precederá o lançamento do can

didato oficial.
° sr. [uracl Magalhães está sendo trabalhado pa

ra não manifestar-se antes desta reunião, sendo provavel
que a palestra do sr. José Americo para com o Palacio
da Aclamação. depois da sua conferencia com o presi
dente Getulio Vargas, tenha justamen te esta finalidade.

O governador Benedjto Valadares, que será o

"speaker" da candidatura oficial, chegará ao Rio logo
nos primeiros dias.

------------------�--------------�

TRIGUILHO para aves

FAREL INHO para o gado leiteiro
FARELO para os porcos e animais de tração.

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

Filial de Flor;�nopoli$: Cáis Frederico Rola - Caixa Postal, 113
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Viagem do presiden
te Getulio aos

Estados U nídos
Washington, 28 - O em

baixador Oswaldo Aranha des
mentiu hoje, a noticia de que
tinha notificado o presidente Roo
sevelt da visita do sr. Getulio
Vargas aos Estadas Unidos.
° que se sabe é que o pre

sidente norte-americano maniíes
teu, com efeito, o desejo de que
os presidentes Getulio Vargas e

Augustin Justo venham a Was
hington mas os altos Tuncionarios
governantes declaram que nada
em difinitivo ha esse respeito.

Liga O. Km de
FlorianaWI

polis
Foi-nos enviado o seguinte

oficio:
lImo. sr, diretor de A Gaze

ta. A Diretoria da Liga Ope
raria Beneficente ee Florianopo
lis, tem a honra de convidar a v

s. para assistir à sessão solene
que levará a efeito em homena
gem á data do Trabalho, no pro'
xirno dia J o. de Maio, ás 19
horas, em sua séde social,:i rua

Tiradentes nO. 20.

Francisco .fIgaipo Ferreira
1 o. Secretario

acompanharam seus colegas cea

renses mudem de opinião e apro
vem o parecer da Comissão.

Fumem charutos

PRI NCI PE DE GALLES

Vibrante
editorial

do "Jornal da Manhã"
P. ALEGRE, 28-Sob o I que se tenta desmoralizâle, mas

titulo <lndice eloquente», o ·Jor- cujo efeito é o de ferir em plena
nal da Manhã", de hoje, orgão face a propria dignidade do po
do general Flôres da Cunha, pu- vo gaucho.
blica o seguinte editorial: O Rio Grande do Sul julga,

«Estamos em pleno regime da silenciosamente, serenamente, os

censura. Reproduz-se, «rnutatis- átos e as atitudes dos seus ho·
mutandiss , a época em que nin- mens publicas, responsaveis pela
guem podia manifestar livremente manutenção dos principies pelos
a sua opinião que não fosse sem quais norteamos a campanha de
mais aquéla (censura), eu noutros 29 a 30.
presidios mais ou menos escusos. E sabe perfeitamente discernir
Que o digam o sr. Mauricid de onde se acha a lealdade e a pu
Lacerda e outros idealistas dum reza das intenções e onde se en

Brasil melhor. contra a falsificação dos ideais
Parece até que o Rio Grande por que derramou na arrancada

do Sul está sendo dominado de Outubro o seu sangue precio-
(censura). Nunca se viu, nem a sol
historia do Rio Grande dá no- A manifestação de ôntem ao

ticia de um atentado maior a um general Flôres da Cunha, hoje,
governo legalmente constituido por I mais que nunca, lider denodado
outro governo, mais forte- porque do heróico povo riograndense, foi
centralísando os poderes gerais. mais expressiva que todos os de-

Crê porventura o governo fe- eretos de arrocho que se jogam
deral que o povo riograndense acintosamente contra um povo que
entoará um hino de aplausos a só tem um defeito: confiar dema
esse áto emanado dos seus altos siado na sinceridade daqueles 8

representantes, como tentando hu- quem colocou nos pináculos do
milha-lo e escravisá-lo a um ju- poder.
go que ele jámais suportou, em

----�------------ luz 7 crianças, todas normais, es-
toda a sua historia gloriosa? Pura Le i Ião perando-se que sobrevivam.
ilusão do sr, presidente da Repu. A mãi, entretanto morreu.

blica. No dia 4 no prédio da Ave-
A mais expressiva demonstra- nida Rio Branco nO. 68, ás J 9

ção de que o povo gancho repé- horas, serão vendidos em leilão,
le a intromissão dos poderes íe- I diversos moveis, louças, vidros.
derais nos negocias privados do passarinhos. viveiros, etc. etc.
seu Estado, tivemo-Ia ôntem,
quando o general Flôres da Cu
nha desceu á rua dos Andradas
e foi, com vános amigos, ao

Café Ainerica, onde esteve por
alguns momentos. Vendo-o, os

populares que áquela hora, 18 112
se comprimiam pelas imediações
do Café America, prorroperam
em espontanea e delirante mani

festação de aprl'ço ao inclito
gaucho, defensor imperterrito dos
direitos do povo ril)grandense. A
sua popularidade cresceu, a des
peito de todos os decretos com

J....
�i� ,.

° PAPA PEOROU
VATICANO, 28 -O estado

de saúde do Papa começa nova

mente adar motivos a inquietação.
O Santo Padre dá sinais eviden
tes de fadiga e as suas pernas m
charam novamente.

DESACATO AO LEGIS
LATIVO

RIO, 28 -O sr. Raimundo
3arbosa Lima que ôntem, foi au
tuado em fiagrante na Câmara,
só Ioi posto em Liberdade já tar

de da noite quando terminou o

processo realizado no gabinete
do primeiro secretário, sr. Pereira
Lira mediante a prestação da Fi
nança de um conto de reis.

Está ele incurso nas pOO1\S do
artigo J 34, da consolidação das
leis penais. por desacato ao Legis
lativo.

DEU A' LUZ SETE
CRIANÇAS

PARIS, 28 - O correspon
dente do Paris Jair em Murcia
informa que o record das famo
sas 5 gemeas canadenses foi ba
tido pelo nascimento de 7 gemeos
na Espanha.

Uma mulher de MUfcia deu

Produtos
favorecidos
RIO, 28 .� O ministro da

Fazenda comunicou aos presiden
te da Associação Comercial do
Rio de Janeiro e da Confedera
ção Industrial do Brasil haver de
signado os proficionaes e.peciali
zados para, mediante oportuna
convocação do inspetor da Al
fandega desta capital, comporem,
corno assistentes, com a Cernis
são de Similares) da comissão
organizadora da lista a vigorar
durante o ano de 1937, dos
produtos que deverão gozar dos
avor.::! do < dr.awback", E dai
fmaterias primas para os mesmOl!

produtos neceSS'l.(I05�

Irá a Londres
um 'sp��aker'
brasileiro

RIO, 28-A «British Broad
cast Corporation". segundo co

municação da embaixada britani
ca desta capital ao Ministério
das Relações Exteriores, relervou
um legar na «Buckingham Pala
ce" para um <speakerf brasileiro
fazer a descri�ão da cerimonia
da coroação dlJ rl!l Jorge VI.

. ;.
.'

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Espetáculares partidas futebolisticas
I N T E R-E S T A o U A I S

Santa Catarna x Paraná
Santa Catarina - FIGUEIRENSE-BI�CAMPEÃO DA CAPITAL E o OOMBINADO DA CAPITAL

Paraná - c. A. FERROVIARIO, o ESQUADRÃO NUMERO 1 DO VIZIN_H_O_E_S_T_A_DO_. _

Reclarnando Banca cl!, Credito Popular
e Agrlcola de Santa

Catarina
Secção alemã

Eínberufung zum

Militmrdienst

as cinzas de Alvarenga
Peixoto

s. GONÇALO DO SAPU- varenga.
RI, 27-P�:>r inicia!iva de u� Heliodora, as cinz,as d� ,A!- [,,)istribuíção de dividen(jos
grupo de inteletuais orgam-: No mesmo sentido dirigi- -0-
sou-se nesta cidade um mo- ram-se ao sr. Getulio Vargas, O Banco de Credito Popular e Agricola de Santa
vimento em favor da trasla- as autorid�des sa��onçal,e�- Catarina avisa o seus acionistas que está pagando, em sua

?ação. 'para ,cá, dos despo- ses" p�efelto, m�ntclpal. JUIZ séde, á rua Trajano rr 16, os dividendos relatívos ao 20.
]O� do inconfidente Alvareng� de direito, vigano. et,c. semestre de 1936, á razão de 80(0 ao ano (160 DIVIDENDO).
Peixoto, recentemente trazí- Ao deputado Belmiro de

..

'

.

'

,

dos de terras africanas. Medeiros, representante mi- Florianopolís, 20 de Abril de 1937.
Esse movimento tem sua neiro na Carnara Federal, O CONSELHO DIRETOR

razão de ser no fáto de estar foram tambem endereçados
sepultada em terra sangonça- vários telegramas para que
lense Barbara Heliodora, o auxilie a iniciativa.
maior vulto feminino da Con-

juração Mineira, e também AS DECLARAÇOES OO
e:n q�e, ao tempo da �ons' SR. LIMA CAVALCANTI
piraçao Alvarenga Peíxoto
residia em São Gonçalo do RIO 26 C

.

f
S L ond

'

d ,- omo 10 ormamos I,apun, 011 e possuia gran es
ôntem na ocasião de embarcar I ) O rriquezas, terras mmas, escra- d '

'

,

t
'

•

t D b
e regresso a sua erra o sr,

vos, e c.. esco erta a cons- L'
'_

C I t d d. _ ima ava can e, governa or e

piraçao, e, como os seus P b id ) «O Cons Mafra 33
h

. ernam ueo, OUVI o pe o .,

�ompJn e1fs preso
P
e, c�n- Globo», sobre a presidencia da 1

Fone -1.191

f
ena o, varebnga elfxo o, Câmara, declarou que a banca- ����iiiiiiiiiiiii�-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�����iiiiiiii;iiiijiiiiiii���oram os seus ens con isca- d h b d'd =V" I t «FIXANDO'" O',:) L\.di

, d
a ac a que am os os can � a- IU e 11 a IJ

Porto Alegre, 28, -- Gestern, gegen 3 Uhr nachmittags, os,, . .' tos, quer o sr, Pedro Aleixo,.. LlDADES»
bewegte sich ein kleiner Leichenzug durch die Rua Sarmento � Partiu o movimento CIVICO A toni C I - InCend Ionu-
L

' da Escóla Normal Oficial da quer o sr. n amo ar os sao
..

RIO 26 N
..eite.

id d
.

d t d' capazes de desempenharem com ma IgreJ a ,- um artigo ln

Oegenuueber dem Gebaeude der Sekretarie des Oeffentli- CI � e tC�jOS f
ocen es e I�- brilho aquelas altas (unções, A� FOGOIA, 26- Verificou-se titulado «Fixando Respon-

chen Unteníchts, hoerte das TrauergefoJge ein Gereausch, das aus �en tes de eRgra '�l�m ao fr�st- gora em sua edição de ôntem, violento mcendio na Nova Igreja sabllidades-, O Diarto de
dem Ínnem des Sarges kam, lhen e a. :pu rca pe 111, 0- O Imparcial atira contra aquele de Foggia, tendo ficado feridas Noticias encara a significa

Mit zu Berge stehenden Haaren stellten die Traeger den
f

e )e�má5s o para qu� sej�m governador o seu «Ieader» na 50 pessôas, das quais 4 se acham ção, que para ele é retevan-
Sarg nieder. .ra� a � hOS padra aqui, °lnde Câmara publicando declarações em estado gravíssimo. Dias de- te do discurso pronunciado.

D d S k d G t I h' serao In uma os ao ao' ,

d
'

- d I C I J
-

as aus em arge ommen e e romme e na m immer
d d

' d B b que este tena prestado ao seu p01S a mauguraçao o temp o, na amara pe o sr. oaOl
mehr zu. os espojos e ar ara

representante e pelas quais a re- quando estava repleto de fiéis. Carlos Machado.
Endlich errnannte sich einer und oeffnete, um sich von O 9e I Góas solução da bancada pernambu- incendiaram-se algumas flóres de Depois de elogiar a acção

der Ursache des LaerLD3 zu ueoerzeugen, den Sarg. aus • '

I cana, de sufragar o nome do papel, por causa desconhecida e sempre moderada e coucí-
dem nun der Totgeglaubte zum Schrecken aller mit grossem Satze no Pa Iac io I atual «leader» da maioria foi as chamas tornaram logo toda a liadora do leader liberal, O
heraussprang.

, . ..
R iO 1'1 eg ro I tomada por unanimidade numa igreja. As pessôas que se encon- articulista passa a. fazer o

D�r Vorfall lockte nat,uerLch eme ,gro�se M�nge �eugler�� I RIO, 28 _ O presidente da das duas reuniões que, a �anca- travam n� �.Jterior fora'll toma' mesmo em ref;rencla �o 00-
ger an ,�nd es dauerh: auch ulcht lang� biS dle ASSlStencla Pubh- Republica recebeu em despacho} I da efetuou sob a preMdencla do das de pamco e atropelaram�se vernador gaucho, dIzendo·
ca erscmen und den Auferstandenen mlt zum Posto Central nahm, I

ôntem, no palacio Rio Nlgro, sr. Lima Cavalcanti que teria violentamente. que: «O general Flõres da,
wo festgestellt wurde, dass es sieh um einen Fali von schwerer Ka- em Petropolis, o ministro da sido até �uem sugeria a .escolha

-

Cunha está sendo pessima-·
talepsie gehandelt hat. Agricultura e o ministro interino do sr. Pedro Aleixo para rece� Dr. Padro da Moura Ferro mente pago de longa e sirt·

Die Stadt aber war um eine Sensation reicher. deU Relações Exteriores, é, em, ber os sufragios de seus «Iea- Advogado cera dedicação, menos a um

conferencia (1 general Oóes Mon- derados». Rua Trajano n. 1 principio de ordem moral e

teiro, juridica, encanada nele,..
Foram recebidos em audien� T i ro de Guerra Pelo que toda a razão lhe

cia o senador Waldomiro Ma- assiste nesta emergencia.Curityba, 27. - Die Zeitungen berichten ausfuebrlich ue-

O A
' . .

P galhães e o sr. Adaucto Oliveira. n 4 seguIr o articulista m-bel eine unbekallDte Krankheit, die im Munizip São Jose dos i-
CEm visita ao sr. Q,�tulio Var" I veste contra (J atêtt:!, afian.nhnes herrscht und bereits 25 Opfer geford�rt hat, waehrend noch d lé dgas, por quem foi recebido, es- Caserna á rua José Veiga n. 58 çan o que a m e ter pr:e-unzaehlige Personen kran!c daniederliegen. d )teve em palacio o ciêntista espa- (Stand da Fôrça Pública). para o o go pe na Assem-

nhol Gregorio Maranon, acom- A matricu;a continúa aberta até o dia 30 deste bléa, está agora, organizan-
panhado dos srs. Enesto Car- mês de Abril e será encerrada, definitivamente, às 20 do gremios politicos nos mu

neiro, Anes Dias, Sans Pastous horas daauele dia. nicipios com o desejo de es

e Anes Dias Filho. Os' ínteressados, munidos das certidões de n�sci- tender e aguerrir a dissiden
menta, deverão comparecer na Caserna deste T. G., onde cia liberal.
serão atendidos, diariamente, das 19 ás 20 horas. O mesmo matutino ataca

As instruções militares terão inicio no pro)Çimo rudemente o sr. Batista Lu·
domingo (dia 2 de maio), às 8 horas da manhã. zardQ a proposito de suas

declarações de que o gene�
ral Flôres da Cunha deveria

Deutsc,her TeU

Bedin, 28. (A. B.) - Das Amtsblatt veroeHentlicht das
Dekre� die Ein1-erufung der sich im Auslande aufhaltenden deut
schen Militaerpfichtigen betreffend.

Der sich dauernd im Auslande aufhaltende Dienstpfliehtige
ist gehalten, seine Eintragung beim zustaendigen Deutschen Konsu
lat zu veranlassen.

Militaerdiensplichtig ist jeder Deutsche, der das noetige
Alter erreicht bato

Die Einschreibung geschieht durch Ausfuellung eines vom

Konsulat lU lieíernden Formulars, Desgleichen isr dem Konsulat
jedwede Aenderung im zivilen Verhaeltnis, und Verlegung eles
Wohnsitzes sofort scbriftlch mitzuteilen.

Die Einschreibung geschieht in Uebereinstimmung mit den
vom zustaendigen Reichsmlnister alljaehrlich zu erlassenàen Ver
Iuegungen.

Adovgado
Florianopol is

Dr. Ivo d'Aquina

- - -
o,r ---_-:-. , ---r

Scheintod

Osvaldo, Silva Saback
ADVOGADO

Udbekannte Krankheit

Weitere Verhaflung
Moskau, 27, - Es verlautet, dass au<:h der Direktor der

Orossen Oper, Mutnysch, frueherer p Jliti5cher KQmmissar der Ro
ten Armee, verhaftet worden isto

Rio. 28. - Da der 1. und 3. Mui Nationalfeiertage
sind, schliessen die Banken am Frp.itag zur gewobnlen Stunde und
oeffnen erst am Dienstag wieder.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Bankschluss

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina '

o sonho da mulher reuunciar.

Einladung
Unterzeichnet vom Deutschen KonsuI und der N.S.D.A.P.

empfinge-c wir eine Einladung zu der am 1. Mai, abends 8,30
Ubr im Schuetzenhausp. stattfindenden Feier dei DeutJchen Tages. I

Fuer die Aufmerksamkeit sprecben wir' unseren verbindlich
tsen Dank aus.

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

Congresso
Naci'onal

do Café

RECEBE DEPQSITOS
BOGOTA, 26-0 sr. Ale�

Jandro Lopez. presidente àa IIFe"
deracion de Cafeterosll, renunciou
ás suai funções,
F\'f convoc.ado o Congresso

O qual limpa, conserva e rejuyenesce a cutis e,
Nacional do Café, que se reu-

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des" nirá na proxima s'emana, afim de

� :

cascar

_

a péle.
__

..

_ .. , _

estudar a situação da industria

_
� _ �_

_

sériamente afetada pela suspeD3ã'.)
r..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':';, das CQmrflS de. 'Nova York�

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

CREME VITAMINOSO

PROCUTOLGehmllerzahlung
PA6AHDO os

SEGUINTES JUROS!

C[C Limitada 5'1. ala
C{C. AvisoPrevi06·1. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

ln anbetracht der aufeinanderfolgenden drei Feiertage, ord
nete der Munizipalpraefekt} Herr {\1ajor Olivio Amorim, an, dass
d.e Oehaelter der Angestellten und Arbeiter der Praefektur bereits
am 30. (Freitag) auszuzahlen selen.

�'
__,�,;-:;:.� �,.I.',

--.-._

.. ".

,

"". I,
;
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f'l1atri2:: 1...0 iANOPOL-IS
Blurr�enau - Joinville São Francisco Laguna

Mostruario perrnane�te em Cruz-eira do Sul

Seoção de Seoçlio deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas nac'onaes e extrange'ras t'ara temo. FERRAGENS: MACHIN.AS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e triHTbs Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, :;Iloto�es
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electricos
3élbonet<i,$ e Perípmarías res Material em geral para transmissões: Lo I

. SJcolchoados e Colchas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
f!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
r.has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORO F eças, i:!.cc..:s-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico ��
� Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos cDANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Ernpreza Nacional de l"ave�a9âo "t-loepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� ,

Fabrica de Pontas "Rite rVJaria' -" Fabrica de Gero URita Maria" - Estaleiro 'Arataoa" ���VÃVLPÂV�������������âVA.Và��.
t�������[���1.���'-------!l���:t:J(����������� Gazeta� Indica:,�

� " [)A I � �ccacio Mo-

� , I te I ra tem seu escríp-

�l R. Felipe 'eh' idt "5. 7 e 17a � IÓlÍo de advogada á rua

I Visconue de Ouro Preto

n. 70. - Ph01iP� 1277.-

Filiaes em:

",

�
Em Laguna-Resa da Praia

!À �'I �
E T

� Dr. fliedro de Moura ferro I

I e � L H S I' Advogado

� federais e Sta. Catarina �� 'IRLid Trajano,n·)

SOb�ra210�J Telephone n' 1548

�

� Nos classicas·Enw�lopes fechados � I
��������� � ����
�'�G.OG@DG.G-----.-----••••fjO••;j�
�

, .

.

= Companhia "Aliança da ahia"1
e G
�� �

: FUNDADA EM 1870 :
,;\� Seguros Terestres e Maritimos G

�i�� Incontestavelmente a PRIMEIRA dCJ Brasil � I��� CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 •
,,3J

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
'RESPONSABiLIQADES ASSUMíDAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

I Caix 1 Postal, 110. _j

:....= Dr. Renato=
==8arbosa____

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 fi(sob.)
Fone 1325-Aterh:le cha

mados para o interior,

Dr. Aderbal
da Silva
rvdvogadc

Rua Cons. Mafral 10 (sob.
Fones 1631 •

129:__1

R.

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

fi
,"pentel! SubDAgeri��$ " Regul&dofee de Avubl [em JOdO' DI Eatados I�n Brasil, no Uruguai e nas rJrin,r.lpaia praças estr2ngelr�8,

�_t\.'Y,,'-··· _

Agentes em Ftorlanopol is:

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa�Postal,�19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAl'vÇA

-

Escritórios em Laguna e ttaiahl
(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

S,ub ..A\ger,te;s em BllJn",enau e L_ages

i

IDr� Ricardol
Gottsmann

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

operações de plástica

�dvOgado5

Ex -chele da c1iniCli do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vfessor
lndórg' Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eapaclalhlla em: -elrurgla

geral

CONSVLTORIO··-Rua Tra
ano N. 1 8 das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 1 r2 horas.

TELEF. 1.285

'IRESIDENCIA- Rua Este-:

Lves Junior N.

26. ITELEF. I. t 31

FPOLIS.

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

Dr. Migu(:?:1
Bosbaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das J 3 ás I 6 horas
Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595

I�ua Trajano n. 2�

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippe!
Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL TORJO:

1?_ua Trajano n' J 7
(sobrado)

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

VENOE--SEno Ioga r 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, ck
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de b6�

[reguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.DrArtur Pereira

VENDE.SE uma casa no dis
triro «j()ào Pessôa», Estrei�
lo, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de janLir e cozinha.
utin:as instalações. No aprasil.

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

ENXERTOS
De varias G!l'l;idades de Íaran

jeiras, limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de resei"
ras, tem para vender

CARL S NIL A

e Oliveira
ClinlcH médica de erían

ça8 8 adultos

LABOf\ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente das
4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595
Rr.siJêllcia: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A G�E'1 A-Flori,an�poUs- 1,937
'___'__I'iI"--..:..-�-__----------,,_

-----'_

Casa de Dtve.sões

Familiares
Vispora Irrlperial

o MAIOr< E MELHOR CENTRO DE DiVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

l.!j Nos altos da Farrnacia] Popular.] á Praça 15
de Novembro

._-------------�------------

t� :':""""'Z.!o
O

&� �'.2.J I
�M "
� etti.�

�� •,;.',-:-:

• e
e •
1:')). G"��II'

�,,� ",.
'"

•�,
� •
�' •'iI.'í1

I

".

� IMPERATRiZ a Imperatriz das Aguas �� E,POSITO FPOLIS FON N � Os melhores -p-re-c-o-s-'-.
� D 4

�_-

•
--- E. 135,0 � I Ao acance de todos

� AG. U A R. O' M� INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

� () proximo lançamento do carburant\�� nacional � PROCURE O NOSSO INst:)ETOR LOCAL

lt FALCEoOL-MT,OTORT � Sr. Abano de SOllza Luclo

� .

.

� RUA FELIPE SCHl\1IDT N. 2 - (ISOBRADO)
._�RtV4,� ... _ �g.&�����' I......� ��....�......�_,_

J.
I

[ri,CHARUTOS?

'"
Só os fabricados por Cosia Pena &Cia.,IBaía.
Vende-se no Café Natal, Tabacarla.Baíanajkes.

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu

! ;.; taria Chie (dá fosforas), Charutaria .Portela (Café
� :�.,São Pedro), Casa Savas.CaféjGloria e Salão Progresso
J

'

.. .1
----

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA

lii)d�3 casa pó
de sesua pa-

gando apenas
5$000 10$�),O? ou 20$000 I:

por n--.es na

Empresa Construtora
Universal, Ltda.

\,

Matriz: - LIBERO SADARO', 103 - 107
S. PAULO

--------------------------------------------,-----------
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O sr. Plinio Salgado convidou ções de ordem transcendental, o

os representantes da imprensa pa- sr. Plínio S�lgado insistiu:
,

ra ouvil-o sôbre a sucessão pre- -O carmsa verde votara em

sidencial. .

quem lhe ditar a consciencia, se-

Queria falar da posição do in- ja comp�nheiro, ou não. seja che

tegralismo em face deste magno fc em simples soldado.
problema que I)ld agita todo O _

Brasil.
. ALUGA--SEEmbora marcada para as 5,30.

só ás 6 I 5 teve inicio a entrevis-
.

quartos para casal.I
ta, com' a presença de regular Informações pelo fone n.

numero de jornalistas. 1.436.
Nessa ocasião o sr. Plinio

Salgado fez questão de frisar que I

EM CASA DE FA!\1ILIA
«o �artido, que .chefi� não tem

alugam-se quartos com ou

can�.ldato a pres.ldencla. da Re: ema pensão p'a colegiais e
publica e que o integralista votara

smoçs solteiros.
€fl' quem bem entender». Informações neste díarlo.

Perguntando pelo representan-
�dosDfur0sfl�oda�s�- �-������-�-�-�--------�-�-so�d�a��he-r�07ic�a�E�s-p�a�nh�a�,-e�mbre a sua candidatura, declarouA INOA O cobaia de suas experienciasque ele, em absoluto, não a está

guerreiras.coordeiando e que só aceitará a

� ISCU�SO Subordinados que estão acua indicação se íôr feita por to- ......,. r.... chefes intemacionais, os ex-dos os integralistas, í�to é, unica-I tremistas indígenas, se vito-'I mente, em um plebiscito a real i- .

DO GOVERNADOR riosos,propicionariam ao povoZ8He no dia 23 de maio pro-
..JURAC '

brasileiro um regimen de ver

galho e correame, só a dapsS. SALVADOR, 28 -O brasileiros.
. tavel ás almas de escravo.-

governador [urací de Maga- Ai esta a ilusão que precisa S� essa flagicia nos ocor-
lhães, em seu discurso de ser desfeita. resse, se essa ignominia íe,
agradecimento, ás homena- O fascismo e o bolchevis- perpetrasse, se esse oprobro ,

gens que lhe Iorarn presta- mo são doutrinas fundamen- nos infamasse, ai então, sudas" depois de referir-se a talmente anti-pacifistas, ten- jeito aos agentes internacio
situação politica e social, do perdido aquele o carac- nais do facismo ou do co-
disse: ter nacionalista, que o índí-: munismo, sentiria o povo«Ainda agora vivemos vidualizava, pa_ra. se tor�ar brasileiro, em toda a profun-
num estado de guerra sem o tambem de acçao internacio- deza, o significado e o va
mais leve cerceamento á li- nal, como os tatos contem- lar da liberdade.
berdade da imprensa ou ao poraneos da politica mundial O desconhecírnen to do mal
pacifico exercicio das ativl- revelam, denunciam e divul- dificulta a compreensão do
dades dos cidadãos. gamo bem.
Por tudo isso, por esse O fascismo decI�ra a guer- «Quem prefere a Demo-habito de convivia com a ra para a conquista expan- cracia aprova a redução da

liberdade, a que o leva tarn- sionista de novos lugares ao violencia no Estado a umbem a nossa geo-politica, sol e o bolchevismo tenta rninirnurn e preconiza, aoacredita' o povo brasileiro alongar o seu imperio com mesmo tempo, o maximo da
que quaisquer regimens, ate o deflagrada [revolução rnun- liberdade no desenvolvimen
mesmo esses de «degradação dial,

.
to da dignidade moral do ln-I Malas suplementares ter- da personalidade humana», Ambos os movlrnentos, dividuo.11���������������i������ restres e aéreas teriam de sofrer a ac!imat�-lfor�as atualizadas da. bar- Estende-se em seguidã o��

ção libertaria em nosso mero bane, quer com '3 facies de sr. jurací Magalhães sôbreA's 4as. e 6as. feiras, serão e redundariam também nu- ditadura burguêsa, quer com o conceito da liberdade as-feitas malas suplementares, ma forma de governo, á fel- a fisionomia de ditadura pro- sim concluindo:
'

para o recebimento de corres- ção dos nobres sentimentos letaria, transformam as na-
pondencia aérea de ultima que ornam o caracler dos ções incautas, que tal o ca- Continua na 6a. paginahora, até ás 7,20 da manhã; •••••••• .e-------.(tri��••corresponden.:..ia essa que sera. II:�r�:c�:���.mais 20.$ alé.m .dO I.�.·· C r e d í toM u t u o P r e d i a J I:As malas suplementares por.. •via terrestre serão feitas diaria- ., •mente até ás. 7�30 das ma�hã. .. •pagando os interessados porte" O maior e mais acreditado clube de'duplo [correspondencia de ultima'
lhora), excetuando os sabados. sorteios do BrasilSempre que os interessados
desejarem remeter suas correspon
dencias com aquele caráter, deve-

t rãe entenderem-se

pessoalm�ntel
.

com os encarregados dos gui
chets, para as devidas providen-

Mathematica Elementar, Arith'. Apressa-. VOS •mética, Álgebra, Geometria, Tri- ,. ., pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •gonometria,etc."
TO T O - •

I
Tratar no Curso de Madurt- '.'. CREDI (VIU U PREDIAL �

za das 18 112 :10ra5 ás 19 1(2. " e,312. eOOO(� •• '.SGGe�••ll����������,

A CiAZETA' -flôrianop(j)lis, 2-4.-1937

o anjo protetor de seus fiihos é a

I

"Lombriguei ra Minancora"
������-

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

(I, 2. 3 ou 4).
,. .

I Proteja a saúde de seus filhos e a su.a ;>�opna I
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINi\NCORA» para seu filhinho.

E' um produto dos labcratof'Íül "MINANCORA-J�inville

QUinta-feira
.-

29 DE ABRIL

Serviço Aéreo Condor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento da� malas postais
2a .. feiras 11.50 horas 2a't-f�lras 10 horas

4a ..feiras 8,50» 4a.-le.lras lO)}

5a.-feiras li ,50 « -·a5fel.ras 20 »

ôa-feiras 8,40}) õa-Ieiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domi�go 2,30 horas
2aAeiras 12,50 horas 2a.-f.euas 11 :1)

4a.-feiras 8.50 horas 4a.-felr�s 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas õa-feiras 11 »

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.!A.

Secção de maquinas

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões farní-

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

5

Os adeptos do Sigma
em face da sucessão

Votarão como quizerem
-·declara D sr. Plinia

Salgado

dos rins. Essa limpeza com

HEU\lITOL, periodicamente
executada, garante a saúde

presente e pr-evine os acha

ques da velhice.

Pois ha no seu organismo HELM!TüL toma-se como

um filtro que desempenha uma verdadeira limonada,
funcçâo importaste e deli- dissolvendo os comprimidos
cádissi.ma, da qual depende em agua com assucar.

o seu bem estar, a sua saúde,
e a sua vida. Esse filtro são

os seus rins; se elles estão

sujos e curau lados de impu
rezas, cumpre l impa lvos,
usando, par-a esse fim, os

excellcrrtes comprimidos de
, BEL.'wrOL da Casa "Bayer",

:fl'Ê'LMITO�

Quando o seu filtro está

sujo e entupido que faz o

Snr.? Limpa-o, natural
mente, para deserrtupil-o,

CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

ximo.

-Só assim- disse ele-só
assim, por imposição de meus

companheiros, que ;l força me

mantêm na chefia do Sigma, é que

II
poderei ser candidato á presiden
cia da i{epublica.

E depois, o que eu quero é
ser chefe do lntegralismo, que é
muito mais do que ser presidente
da Repub!i'�a.

Depois ele outras cOllsidera-

Diretoria Re
gional dos

Correios e
"Telegr,afos

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

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

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

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

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Compra-se um ern'[períeito
estado de funcionamento,
com forças de 100 a 120
H. P.
Informações nesta redação.
ENSINA .. SE
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A V O Z D O B R A S I LINão abuse dos /JIT �.
.

_". __.v

banhos de sol� �� ª�e 9a

Desportíva
Catarillenses x

i"
I

Abusa-se. em todo o mundo,
dos banhos de sol. Os médicos
e higienistas. á vista dos aciden
tes graves imediatos ou tardios e

dos acidentes mortais que têm
ocorrido. fazem grande propa
ganda pelos jornais, afim de que
o publico se acautele. usando
com moderação este grande re

medio da natureza. que é o sol.
Faz pena vêr adultos. jovens

e crianças. por horas c horas.
ás vezes sem qualquer agasalho
na cabeça, a se incandescerem
aos raios solares nas praias.

Muitos nada sofrem no pre
sente. para padecerem no futuro;
outros são acomentidos de pertur
bações renais; outros de emba
raço gastrico febril.

Para tratar destas ultimas per
turbações. quando se acompa
nham de diarréa, convém logo ao

inicio, estabelecer uma dieta ali
mentar. prescrevendo. ao mesmo

tempo. caseinatos de calcio e.

sohretudo, o Eldoformio da Ca
sa Bayer, que combate á diarrea,
revestindo, protetoramente, as

mucosas.

Usem-se, pois. os banhos de
sol e de mar, porque são bene
ficos, não esquecendo, porém,
que o abuso é sempre perigoso,
mesmo ás mais robustas consti-

(COPYRIGHT DA UNIÃO JORNALlSTICA BRASILEIRA, (Conselhos
PARA 44A GAZETA") higienicos)

Spartacus
o General Isidoro Dias Lopes pertence á categoria dOI

brasileiros que amam dum amor profundo e sincero a sua terra. Po
derá o velho soldado ter cometido erros, e até graves. durante o seu

longo passado de militar e de homem politico: mas a ninguém assis
te o direito de negaI que todos os gestos, todas as atitudes, toda a

ação desenvolvida sob a responsabilidade direta dess� patricio ilus
tre tenham sido constantemente inspirados por um puro idealismo e

pelo desejo de colaborar para o engrandecimento da Nação. Isidoro
Dias Lopes. portanto, merece o respeito da nossa geração herdeira
natural de que ele empolgou com as suas ftualidades de chefe, e

lançou. ás vezes, em aventuras generosas quanto dramaticas, que fi
caram gravadas nas paginas da nossa historia.

O velho general está. hoje, afastado dos quadros ativos da
vida nacional, gozando, depois de tanta agitação. no crepusculo duma
jornada que foi cheia de lances epicos, e merecido repouso. Entre
tanto. não deixa de acompanhar com o maior interesse a mais in

teligente atenção os acontecimentos que nascem como as folhas na

primavera, do tronco da nossa luta politica. A prova disso está na

entrevista que o General concedeu aos Diarios .Associados. re

centemente, sobre argumentos da mais palpitante atualidade. entre os

quais. em primeiro plano. o problema da proxima sucessão presiden
cial.

Vale a pena. neste momento de extrema delicadeza, ouvir
a palavra serena dos que, não tendo mais ambições pessoais, como

lsidoro Dias Lopes. estão nau delá du bien e du mal". E vale a pe
na principalmente por que nos faz a constatar que o pensamento que
ela traduz cerresponde, de maneira impecavel ao da maioria dos
brasileiros de bom senso. Vejamos. Falando à imprensa, isto é, pro
curando comunicar-se diretamente com o grande publico. o General
afirma. antes de tudo, a sua aversão pelos extremismos. Quem, entre

nós. não assinaria com entusiasmo. as declarações de Isidoro com

respeito à inadetabilidade, no nosso clima moral. do fascismo e do
comunismo?

Mais adiante. o entrevistado estuda o ambiente nacional, os

rumos atuais do poder central, as "demalches" em curso para resol
ver G caso da escolha do sucessor de Getulro Vargas. E chega Il

conclusões identicas ás que nós estamos prospetando, ha tempos. como
as unicas logicas do ponto de vista dos supremos interesses do país.
Por exemplo: «não se defende a democracia prestituindo-a,
provando que esse sistema não comporta a I azão de ser
de sua propria existencia, ou seja a eleição livremente dis
putada do supremo magistrado da �epublica» O General
està, portanto. dentro da mesma verdade que nós defendemos. O seu

espírito linear, pratico. honesto, condena abertamente. as tentativas
tertuosas de desnaturar um probleraa cuja solução se nos apresenta
clara e simples. Uma eleição livre, uma batalha pacifica entre as

principais correntes politicas: eis a formula à ser adotada,sem rodeios.
no caso da sucessão. Assim pensa Isidoro Dias Lopes.E, salvo raras

insignificantes exceções, não ha quem não esteja solidario com o

velho soldado.
A voz de Isidoro. desta vez. foi a voz do Brasil.

tuições.
Fumem charutos

PRlNCIPE DE GALLES

AII�DA O
DISCURSO

Continuação da 5a. pagina

«Senhores: a Baia demo
cratica, a Baia libertaria, se

sucumbisse na luta contra os

extremismos, estarreceria os

vencedores, proporcionando
lhes espetacuto semelhante
ao dos caldeus na destrui
ção de Jerusalém: o troço
de sobreviventes. almas er

guidas e corações triunfan
tes. afirmando a solidez da
idéa dernocratica, rotos em

bóra, esf rapados maltrapi
lhos, havia de repitir com

os grandes profetas da :'i
berdade, lembrando Rui e

dizendo:
. , . . «Ai dos que põem as mãos

SHANGAI. 28- 250 lepro- de multidão, dep.ols. �e ter Sido
na tua arca. ó liberdade. q ue

sos e nove vendedores de nar- l�vada pelas prmcipars ru.as da
ergues as nações e aba te s

coticos, incluindo uma jovem mu- Cidade. Lu Tse Lan fOI presa os írnperiost As democracias
lher, foram executados l.oje, em pel� policia da ferrovia de Lun-

que atentam contra a tua
diversas partes da China. Os le- ghal, quando procurava passar em majestade perecerão na ti
prosos for�m fuzilados em Pay- contrabando grande quantidade rania dos Cesares ou na
uns. provincia de Kwantung, por de heroina, de Hu�how �ara anarquia das ruasll>. --Invo
autoridades militares, apezar dos Chenghow. Vender drogas tais cando Castro Alves e pro.
protestos dos visinhos� segundo como helo�na e cocaina é cousa clamando:
um despacho do jornal chinez de punida. com muita severidade, ai?" Não importa! A liberdade.
Shangai «The China T:mes». da mais do que a venda de OpiO E' como a. hidra o An-

Esta matança de leprosos foi a na China. Os embarques de he- teu.
'

terceira oconida em Kwangtung, roina, feitos por Lu Tse Lan fo.. �e no chão rola sem for.
este ano. As anteriores foram ram enviados de Tentsin.

. ça�vigorosamente condenadlts em Em Pekin, oito vendedores de Mais forte do chão se
parte pela imprensa cbinêza. Lu opio foram levados primeiro pelas ergueu ...»Tse Lan, linda jovem de 28 a- ruas e executados ao cahir do dia.
nos de idade. vendedora de nar- O total de tais execuções na Chi- CAFE' 'BOM 50' NO
coticos, foi fuzilada por um pi- na. desde Janeiro. quando se pôs .JAVA
quete de soldados em I {au.:how, em vigor a lei dos anti-narcoti- Praça 15 de Novembro

p.r.o.vi.n.ci.a.d.e..K.ia.n.g••u an.t.e.g.r.an v_os•••é..ag.o.r.a.d�e.t.r.in.ta A
..nt.o.n.iD..p.a•••c.h.o.a.' ...

fuzllornento
de leprosos e vendec:.-lores
de narootíoos chínêses

o sabão

-
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Nossa Vida
ANIVER5ARla5

fAZEm RH05 H01E:

Paranaenses

Aniversaria-se hoje. a exma,
sra, d. Gilbertina Linhares Sil
va, digna esposa do prezado
conterrâneo sr. Florisbelo Silva.

os srs. Hugo dos Santos Les
sa, funcionarios postal; Henrique
Boiteux Sobrinho, Rod,)}fo Sa.
tista de Araujo. funcionario es

tadual; João G. Camargo, fun
cionario estadual (' o sr . Valdir
da Luz Macuco. funcionario es
tadual.

HOI\JAD05

Sabado e domingo próximos, cil, facilima mesmo. mas bastan
nesta Capital, como f. publico. te desoladora e eivada de crúa
dever-se-ão realizar imponentes realidade.
demonstrações de futebol entre E sómente é preciso que se

eplayers> locais e os do Ferro- diga-porque ha notoria falta
viario de Curitiba. de espirito de abnegação e ex-

São prélios importantissimos e cessivo orgulho entre os nO$SOS

que, por um sem aumero de ra- clubes locais.
zões fortes e ponderáveis, ficarão Conta-se que ninguém quer
registrados nos anais da pacata ceder, cada qual torna-se mais
vida desportiva da terra gloriosa cabeçudo e irredutível no seu pon
dos barriga-verdes. to de vista, relegando as opiniões

Ultimamente. vimos nos proje- das autoridades técnicas e dire
tando, com galhardia e heroismo toras da F. C. D.. para fazer
mesmo, nos quadros do esporte valer as propnas, quando se

nacional. através de honrosas vi- procura fazer um Combinado,
terias que glorificam. acima de que seja a expressão real dos va-

tudo. o nosso Estado. lores da Entidade.
Assim fizemos e faremos em As imposições e dificuldades

Remo e Automobilismo, toda vez apresentadas pelos clubes filia
que participarmos em competi. dos,-que não teem elementos
ções dessa natureza. incluidos no quadro oficial,-sã"

E porque não no Futebol? tão grandes. que é impossivel rea·
Elementos para organizar um lizar aquilo que a F. C. D. al-

esquadrão possante e temido.

Contratou casamento com a

gentil senhorinha Domingas. filha
d:;, sr, Francisco Pulydoro Piles,
o sr. João Sebastião da Silva,
ml55A

Será celebrada no da [o, de
Maio entrante, ás 7,30 horas,

i

na igreja do Menino Deus, mis
sa de 60. mês, por alma da sau
dosa senhora Ada de Linhares
Pereira. esposa do sr. major Gus
tavo da Costa Pereira e proge
nitora do nosso estimado conter.
râneo jornalista Batista Pereira.
diretor da Republica.
t'HE6Am UH5

for. Alfeu Lins

nós o possuimos.
Essa certeza nos adrem da

participação de jogadores catar i
nenses, era todos os tempos, dos

I
teams cariocas de maior eviden
cia desportiva.

. Lembremo-nos, de passagem,
dos nomes e actuações brilhantes
de Alfredinho, Caldeira e. no

momento. Antenor, que terá in
clusão certa no quadro principal
do Botafogo.

Players jovens, guapos e de
grandes recursos no manejo da
pelota como Ivo. Celico, Boos,
Galeguinho, Freed e outros mais,
existem, ainda, entre nós.

Portanto. alegar alguem ca

rencia de elementos a formar um

bom Combinado em Florianopo
lis, ou o faz pelo fáto de mal
dizer ou por desconhecer as nos

sas condições no dominio do fu
tebol.

E outra vez, estamos em face
da inquiridora e incisiva pergunta,
agora fortalecida pelo relato aci-
ma.

Porque. então. não possuimos
um bom Combinado, perfeitamen
te coêso, forte e que dignifique
Santa Catarina) A resposta é fll-

Antonio Luz

me)aou.. Está em Florianopolis,Isso é, quasi que textual. o jorn lista Alf L· d' °f .sr.
di d dia I eu lOS, a COIl renaque nos isse estaca e e emen-

a Notícia de Joinville.to da F. C. D .• quando conos- O I.. .

co palestrava cordialmente. hã
nosso co

lega 'dvlad)aca. ama-

O di d
.

d ln, para aque a ci a e.
Igno esportista ep orou,

a'nargamente este [áto, como OUTROS pnRTEm
tambem o fazemos.

Ei& aí 11 razão vergonhosa de
não possuirmos um ótimo Com
binado.
O peior, o mais nefasto mesa

mo. é que sob este cnterio foi
organizado o esquadrão que pe-' Via aérea. seguiu hoje para
lp.jára por Santa Catarina contra o Rio, o nosso estimado conter-
o Paraná. râneo sr. Antonio Luz, agenteHavendo Iracassc de nossa do fiscal do imposto do consumo
parte; os responsaveis são todos em BruSqUé. I

aqueles que entravaram ali dema- ------------ 'I

d F D Bebidas Nacionais e Extran·ches a.C. .• na organização
do seu Combinado. geras só NO

C)AFE' .JAVA
Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoat

Seguiram hoje. para Tubarão.
as gentis senhorinha Elsa e Ju
lieta Jorge.

CARTAZES
DO DIA CINE ODEON. o lider, foca"

liza, ás 7 horas. um filme da War-
CINE ROYAL E CINE ner-Condenados ao inferno.

REX. simultaneamente. ás 7,30 com Donlad Woods, Kay Lina·
e 5, 7 e 8.30 horas. um filme cker e Carlyle Moore; e ás 8,30
impressionante e realista da Cine horas, um filme da Universal-Os.
Alliança-Carpis, O satanico, apuros do Armetta, com Hen
com Adolf Wohlbrueck.Dorothéa ry Armetta, May Robson e Fran-
\Viek e Theodor Laos. kie Darro.

fi•

Casino Imperíal
no majestoso prédio do Clube Martinelli

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

Danças .- SerViço ir. epreensivel de bar e restaurante

Otirne orquestra • Bom Cabaretier

"Virgem
de Wetzel E�peçi�lidade" ��RotA,& C.a••• JOlnvllle (MARCA REGISTRADA, \l) [SPECtAlIDADE i

recon1menda-se tanto para roupa fina como para roupa commum
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. _:.-s.._;;.'\ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




