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Esperados grandes
acontecimentos

ligações politicas. RIO, 2 (Band)- Esperam- receba a aprovação oficial,
se grandes acontecimentos contará com os votos da opo
politicos dentro de breves sição nacional e de um pon-

765 dias, definindo-se as forças deravel numero do proprio
que vão defrontar no pleito situacionismo, cousa que pe
de 3 de Janeiro, para a dís- la primeira vez vaí acontecer

dO puta da presidencia da Re- no Brasil.
publica. ------------

Em realidade, sempre se "5anta

lacreditou que Minas, Baía r Catari�1m"
. Pernambuco, por suas forças
situacionistas, apoiariam in- a . ra inha das
discutivelmente a candidatu- Loterias
ra oficial.
Acontece, porém, que rnes- Pagou a sorte grande de 50

�o �ntre estas corrent�s par- contos e mais um premio de 4
tidarias governamentais, la- contos de réis da extração de 29
vram desentendimentos e um de Abril find�.
desejo natural e patriotlco A Loteria do Estado de Santa
de imprimir à campanha pre- Catarina, reafirmando o seu valor
s�d.encial, uma cara:ter�stica perante a opinião publica, reini-

1�lhdamente democrahca.ld�n- ciou a distribuição de sortes gran
tlca. aquela que nos tem sld? des, enriquecendo, assim, o nOSbO

ensinada pelos Estados UnI- povo e fazendo felizes muitos la
dos, cujos pleitos se revestem res.

de urna nobreza e superiori- Os concessionarios da referida
dade quási desconhecidos no Loteria, justamente cognominada
Brasil. a Rainha das Loterias, snrs.

O sr. Lima Cavalcanti go� Angelo La Porta & Cia.,acabam
vernador de Pernambuco.ma- de efetuar o pagame.ito do bilhe-

Não abstante haver o sr. nífesta-se absolutamente rorn- te n. 11.673 premiado com 50
dr. Nerêu Ramos se ausenta- pido com o sr. Agamenon contos de reis n� extração de 29
do da capital, nem por isso Magalhães, ministro �a [usti- de Abril findo aos seguintes leli
deixou de ser alvo das mais ca e representante direto ?O sardos: Deodato João Furtado,
significati vas demonstrações governo �entr�l .nas negocia- mais conhecido por Biguassu',
de solidariedade e aprêço. çaes pre.sldenClall:í: !atalmen- garçon do Bar Mira-Mar e resi-
Milhares de telegramas, de te, surgirá. �ma c�sao �a .CGl- dente no distrito do Saco dos

todos os pontos do Estado rcn�e. politica �ltuaClOntsta, Limões, cinco decimos; Acelino
e fóra dele foram recebidos dlvld.md:J estas i forças em José Martins, lavrador, residente
em Palacio, apresentando ao candidaturas o�ostas. _

na vila de Santo Amaro, munici
eminente chefe do Executivo O sr. [uracl Magalhães, pio de Palhoça, um decimo; João
catarinense as felicitações a governador da �aia, �ão es- Inácio Zommer, oficial barbeiro,
que tem feito jús pelo escru- cond� as suas simpatias por residente á rua Tiradentes n. 37,
ou lo e dinamismo da sua fe- candidaturas populares, pro- nesta Capital, um decimo; Oscar
êunda administração. curando adata-I.a� ás necessl- Zommer, aluno do Ginasio Ca-

«A Gazeta», registrando a dades da prestigiar o poder tarinense, residente á mesma rua

passagem da data, sente-se central.
.

e numero, um decimo; Bruno Es
bem em apresentar, por sua Somente_ o sr� Benedito V_a- pindola, residente nesta Capital,
vez, a Sua Excia., as me- ladare� na.o discute e nao um decimo; e Otaviano Tomás
Ihores felicitações. quer 9lscuttr-está com o sr. de Matos, lavrador, residente em

Getulio Vargas. Santo Amaro.
De tudo is�o se verific_a, O bilhete n. 11.4j 1, premiado

que uma candidatura que nao com o segundo premio de .

4:000$000 foi pago a diversos
possuidores.

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
III I Florianópolis, Terça-feira, 4 de Maio de 1937. I NUMEHO

Faz, hoje, dois anos, que 1 Nerêu Ramos; colocação de meio-! ro de arrimo, á rua Almirante
assumiu a direçâo dos negocias fio na rua Jeronimo Coelho, entre Lamego; construção de um bo
administrativos da capital, o sr, as Conselheiro Mafra e Felipe eiro, á rua Crispim Mira.
major Olivio Januario de Amo- Schmidt; desapropriação de dois Por seu turno, o calçamento
rim. predios para o prolongamento da da capital, mereceu do prefeito
A paixão, que tantas e tantas rua Luiz. Delfino até á Avenida Olivio Amorim, a melhor atenção.

v zes ofusca as consciencias mais Trompowsky;reparos e nivelamen- Esse S 'f viço importou, anualrnen
justas e os caracteres mais iate- to da rua Padre Roma; concertos te, no interregro de 1931 a

grr'5, numa ingrata empreitada, nas pontes e balaustradas da Ave- 1936, em:

tcrr por vezes, procurado desva- nida Hercilio Luz; atêrro e cal- ! 931 - 5 9 .417$400 (incluindo
lnrií'. \r a obra que resulta desse çamento da passagem entre a Ave- a renda de cais)
peric do de honrada e proficua nida Hercilio Luz e a rua Salda- 1932-39.267$550 (idem)
'ldrr,nistração. nha Marinho, ao lado do Instituto 1933-35.512$200

Não oferecem os recursos de de Educação; rebaixamento da 1934-29.489$600
que dispõe a edilidade florianopo- rua Saldanha Marinho, em frente 1935-29.621 $200
litana, possibilidades para grandes ao estabelecimento de ensino aci- 1936--68.112$025
rasgos modernistas. Entretanto, se ma mencionado; desapropriação de Sendo orçado para 1937 em

atendermos aos serviços publiccs um predio para alargamento da 10C:000.$000. Nos anos de
realisados no interregno adrninis- rua Tenente Silveira. 1933 a 1937, não está incluí-
trativo do atual prefeito, chegare" j da a renda da taxa de cais. No
mos á conclusão de que lhe so- I ano presente a inclusão dessa taxa,
mos devedores de serviços, por I a verba a dispôr pela Prefeitura,
todos os titulos dignos de mere-: será aproximadamente de
caem a nossa gratidão. J 50:000$000.

Jornal independente, sem liga- Assim, foram efetuados servi-

ções de qualquer especie, sentimo- ços de calçamento e recalçamen-
nos perfeitamente á vontade para to, nas seguintes ruas:

explanar os dictames da nossa Padre Roma, Saldanha Mari-
consciencia. Somos apenas fazendo nho, Vitor Meireles, Nunes Ma-
justiça, colocando a razão acima chado, General Bitencourt, Ne-
das paixões de ordem politica, ou I . rêu Ramos, Joinvile, Visconde
dos sentimentos de ordem pessoal,

I ! de Ouro Preto, Praça 15 de
E' para que não haja de ficar I Novembro, Conselheiro Mafra,

no animo de quem quer que seja. ; Deodoro, Alvaro de Carvalho,
a impressão de que somos tra- Felipe Schmidt, e avenidas Her-
çando estas linhas movidos por cilio Luz e Rio Branco.
sentimentos outros, o trazermos Deve-se, ainda, ao espirito de
para estas colunas uma palida re-

I
iniciativa do coronel Olivio Amo-

senha dos trabalhos realisados, i rim, -a rernudelação total das ins-
até esta data, pelo prefeito Olivio I talações da Câmara Municipal, a

.Amorim. reorganisação de vários serviços id á h J

DeVI o s c uvas torren-Confrontemos, inicialmente, os Alem destas, outras obras de e a criação de outros, cuja im-
d ciais destes ultirnos dias, no

orçamentos relativos aos anos e, menor importancia se tornaram portancia é desnecessario encare-

1935 a 1937,orçados,como se- efetivas, como por exemplo: cer. preterito sabado,desabouto-
guem: Regularisação do alinhamento [ Dent�e os que foram reerga-

da a parte lateral do edificio Festas
1935 976:538$500 da rua Saldanha Marinho, entre nisados distacam-se, o da antiga em construção do Abrigo de

í936 1.343:247$006 as ruas Anita Garibaldi e Ar- seção de Contabilidade transfor- Menores, situado na Estação escolares BELE'M, 29 -Os jornalistas
Agronomica noticiam que o dr. David B�nar-J 937 1.591 :000$000 tista Bitencourt ,e construção dos mada em Diretoria de Fazenda .

As 'Paredes da entrada do rosch, rl'édico do vapor Cam-Ha, como se v&, um aumento muros necessarios a esse s�rvjçl); Municipal,' devidamente aparelha- predio sofreram tambern forte �.m homenagem á .data, pos Sales desapareceu na via.
progl'essivo nas arrecadações, ates- colocaç!o de meio-fio no lado da; o da antiga seção de Fi�ca-

abalo, sendo os prejuizos reallsa�am-�e, ôn!e�, brtlhan� gem entre Parentins e Obidos.tando o zelo e o escrupulo da impar e nivelamento da rua Fe- lisaçao Municipal; � o do Almo-
calculados em cêrca de 300 tes cerImOnIas clvlcas nos A policia maritima pediu afiscalisa�ão, superiormente orienta- lipe Schmidt, no trecho entre as xarifado, hoje, convenientemente
contos de réis. Grupos f:�.c?lares «Professor abertura de inquerito sôbre o fá-da pelo espirito pratico do atual ruas Pedro Ivo e Padre Roma; estabelecido e contabilizado. José BraslltclO». «Lauro Muel- to

prefeito. meio-fio e calçamento á rua Nu- Além da ínspetoria de Veí- ler», .Dias velho» e Grupo _.-------- _

Tendo sido díspendida, em nes Machado, no trecho entre as culos, foram criados os �eguintes e aviadas pela ambulancia, que Escolar Arquidiocesano «São ACADEMlt\ BRASILEIRA DE
obras publicas, durante o ano de ruas João Pinto e Vitor Meire· serviços: funciona junto a Diretoria, na- José». LETRAS

1936, a soma de 5 38:954$158, les, reconstrução de um boeiro na Procuradorill Municipal, para da menos do q\:1e 2417 formu- O sr. Governador do Es�
achando-se nesta quantia inclu\do rua Pedro Ivo; reconstrução de a cobrança da Divida Ativa do las. tada esteve presente em vá- RIO, 29 -Será hoje escolhi-
o auxilio de 72:000$000 conce� parte de um boeiro, no Largo municipio e que está servindo O que aí fica relatado, de- rios dos estabelecimentos de do o subotituto de Goulart de
dido pelo Governo do Estado, 13 de Maio; idem na rua Me- de Contencioso da Prefeitura; monstrando a atividace do pre- ensino, onde tiveram lugar A',drade, para!t vaga patrocinada
verifica-se que nesse imt=:ortante nino de Deus; colocação de ca- Guarda Municipal, gue entrará feito Olivio Amorim, val� por as festividades. por Casimiro de Abreu, na Aca-
serviço, foram dispendídos mais de nos de cimento na rua Neréu em serviço dentro de pouco tem- quantos enconcios lhe podé�se- demia Brasileira de Letras. Tem
40 por cento, sobre a arrecadação Ramos e construção de um boei- po; a Diretoria de Instrução, Es· mos tecer, no dia de hoje, despertado interesse o pleito por-
total desse ano. ro; construção de um pontilha0, á tatistica e Arquivo, tendo a seu homenageando os seus dois Fumem charutos quanto ha muito não se inscreviam

Todos os serviços realisados rua Jaguaruna; construção de um cargo a supelintendencia de todos proveitosos anos de govp.rno mll- PRINCIPE DE GALLES I tantos candidatos para pr.eencher
foram de remarcada importancia, boeiro á rua Laura Caminha Mel- 0S serviços ralativos ás escolas nicipal. São obras efetivas, rea- uma só cadeira.
�estacando-se dentre eles, os se- ra; diversos concertos na Praça municipais, á tstatistica e arqui- lidades incontestes, que estão á São os seguintes os inscritos:
guintes: 15 de Novembro; reparos em vo da prefeitura'; a Diretoria Ide vista de toda a gente, realçando Novas jor,. Bastos Tigre, Barbusa Lima So�

Desapropriação e aquisição de um boeiro á rua Esteves Junior, A;sistencia Medica Municipal, serviços inesqueclvels e inapaga- • brinho, Jorge de Lima, almiran-
prédios á rua Padre Roma, para �squina da rua Almirante Lame- para Co Iratameato das molestias veis e firmando a abenêgação de na IS te Souza e Silva e Silvio Julio.
alargamento do trecho entre a! go; recon�'trução de um trecho reinantes no munícipio, fornecen- um administrador qu'!, dominado
luas Conselheiro Mafra e Felipe de muro, á rua Nerêu Ramos; do m�dicamento a todas as pes- pelo patriotismo vem ofertando à Surgiram á luz da publici
Schmidt; terraplenagem, meio-fio e diversas bôcas de lobo, em várias sôas reconhecidamente pobres. sua terra, o roelhor da sua ca- dade, em Laguna, o «Sul
::;argeteamento da rua Padre Ro- ruas; reparos em um boeiro, á Para que se avalie do alto pacidade, do seu censo pratico li do Estado», dirigido pelo sr.

lUla, entre a rua Felipe Schmidt e rua João Pinto; idem á rua Ti- alcance de todos os departa- da sua honradez impoluta, que José Freitas, e em Porto
a Avenida Rio Branco; constru- radentes; idem á rua Lour�iro; mentos criados, principalmente são as excelsas virtudes, jámais União, a «Folha do Povo»,
.-ção do passeio á praça Getulio repaNS em um muro, á rua Pa- deste último, bastará elucidar, contestadas, que ornam, a par de tendo como diretor o depu- Recebemos e agradecemos,
Vargas; terrapleasgem, meio-fio (; dre Roma; serviços no boeiro da que durante o ano de 1936, um espirito brilhante, o emmen- tado estadual, dr. Braz Zi- o ba!ancête tia Sociedade de
�5argeteamento da Avenida Rio Praça General Osorio; diversos foram dadas 3.542 consultas e te governador Nerêu Ramos, mougi. Assistencia aos :"'azaros e
Branco e canalisação do córrego serviços no paredão, do José aviadas 1.675 formulas, sendo que acertadamente o escolheu Aos novos confrades de- combate a Lepra em Santa
!bque a atravessa; terraplenagem, Mende�; diversos serviços em um que n') ano conente, foram até para o desempenho de tao alta� sejamos fartas prosperidades Catarina, o qual acusa um

àr�eteamento e meio�fio da rua boeiro, á rua Padre Roma, wu- e�ta data, dadas 2119 consultas quao arduas funções. e longa existencia. saldo de 66.056$500. �
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Declaraçé5es
----------------------------_.---

em S. Paulo
Batista Luzardo

Secção alemã

Deutscher TeU
do sr.

AUS SPANIEN
em todo o Brasil, como as maio
res simpatias-pois que, sem du

vida, é um candidato dos mais

dignos".

S. PAULO, 2-Abordado
pelos jornais no Hotel Esplanada,
na sua passagem por esta capi
tal, o sr. Batista Luzardo, de
clarou: .LUS!(}NlSTAS BRASILEIROS

Respondendo as perguntas que
lhe dirigiu o reporter, sobre os BERLIM, 2 _ _ Chegaram
motivos da sua viagem e sobre
a situação política no Rio Gran _

a está capital ilusionistas brasilei-

S I Iras e mexicanos, que vem tomar
de do u, dec arou o seguinte:
-«Deixei o Rin Grande do parte no congreso internacronal de

S I b llucionisrno, a realiza-se em Ber-,u astante apreeensivo, o que
d

hm. de 8 a IOde maio. I
se compreen e em consequencia
das medidas tornadas pelo gover
no federal, o que é do conheci
mento de lodos.
A execução do «estado de

guerra- por intermedio do co- 'KIO, 2 -Continua em mãos do
mandante da 3a. Região Milôtar procurador Lima Rocha o PIO

foi recebida com a maior das sur- cesco referente ao recurso inter

prezas por parte do púvo riogran- posto pelo vereador Celso de

Wenn auch die oHizielIe Weigerung der Sowjets, sich an dense, visto que a mesma não se Magalhães. pedindo a cassação
der spanischen Flottcnkonferenz zu beseiligen, international als ein justificava, pois, diga se li verda- do titulo de vereador do padre
Eingestaendnis der sowjeti.tiscben Unlulaenglichkeit der groessere':l de, tudo funcionava alí normal- Olímpio de Mélo, por ter sido

Seestreitkraefte betrachtet wird, geben doch juengste Veroeffentli- mente, reinando a maior ordem. o mesmo nomeado para a inter-

chungen des sowjetistischen OberbefchLhabers der Seestreitkraefte A Assembléia Legislativa do ventoria.

IOrlow ueber die Zahl und Staerke der leichten Seestreitkraefte zu Estado sempre funcionou regular- Interpelado pela aossa reporta

Besorgnissen Anlass. mente, com as maiores garantias gem declarou o sr. Lima Rocha

Die Sowjets werden nach sicheren Schaetzungen mit den e, ao contrario do que foi pro- que só devolverá o processo ao

jetzt auf Stapel liegen:len Ubooten nicht weniger als 150 zur Ver- pelado, nenhum jornal foi suspen- Tribunal na proxima terça-feira,
fuegung haben. (Frankreic:h 101 und 6 im Bau, England 51 so nem foi praticado qualquer pois o prazo que lhe é concedido

und 9 im Bau). violencia por parte do governo. por lei 50 se esgota no sabado e

Damit wird Russland die staerkste Ubootmacht der Welt. Não foi efetuada qualquer pri- que e seguido de um domingo e

Die Ubootflotte umfasst 'I ypen von 200 bis 400 t Groesse. Die são política, a não ser, é claro. um feriado.

Mehrzahl liegt in der Ostsee. wo 48 stationiert sind. Dazu kom- a dos extremistas. A--L---U---�---A----'--S---E-I
men noch 12 besonders moderne Uboote und 10 aeltere. 30 sind Portanto, reinou ali, sempre,

'-iii'

im Schwarzen lAeere stationiert, waehrend im Fernen 05ten an- ampla liberdade.
dois sobrados e parte terraê

I dos mesmos á rua Conse-
geblich die groessten Uboote der Type P mit 2.200 Tonnen Un- Apezar de tudo, o Rio Gran- Iheiro Mafra ;]05. 39 e 41,
terwasserverdraengung liegen sollen. de está mais do que nunca vigi- para tratar na mesma rua

Ihr grosser Aktionsradius stellt eine Bedrohung der wich· Jante e o seu governador, sr.
no. 41.

tigsten japanischen Haefen dar. Flôres da Cunha, continua gosan- ������I������
Diese Flotte von Ubooten, zusammen mit den sehnellen do cada vez maior prestigio no

I·Torpedo-Kreuzern und den 120 Torpedoschnellbooten kann uebri- Estado.

gens, was man in Europa leider viel zu wenig weiss, ohne Schwie- Tante assim que, ainda ôntem,

rigkeiten nach der Fertigstellung der neuen Schleusen der grossen Ka· recebeu dos seus amigos e de to

naele zwischen den europaeischen Meeren hin- und hergeworfen wer- das as classes sociais do Estado,
den. Wenn man jetzt auch in Moskau die FertigstelluJ,g von schwe- as maiores manifestações de apre-

ren Kreuzern vorantreibt, liegt doch das Schwcrgewicht nach wie vor ço, estima e solidariedade. I (Soe. Coop. Resp. Ltda.)
auf diesen leicht beweglichen, gefaehrIichen kleinen Kampfeinheiten O sr. Flôres da Cunha sempre

agiu de ferma supenor. tendo
sempre procurado engrandecer o

seu Estado e o Brasil».
Sobre a sucessão presidencial,

disse-nos o sr. Lindolfo Color:
-

IIAproveitarei a minha esta

da de dois dias nesta capital, pa
ra saber alguma cOisa sohre a

sucessão presidencial.
Posso, no entanto, afirmar,

com segurunça, que a caDdidatu-,ra do ilustre paulista, sr. Ar
mando de Sales Oliveira, � vista I

Frankfurt a. M., 28, _ Waehrend der beiden Werk. no Rio Grande do Sul, como.

stactten-Fahrten, die das Luftschiff «Hinde-nburg» von Frankfurt
aus unternahm, machte Generalmajor der Fliege, Ernst Udet mit
seinem dafuer konstruierten Flugzeug wieder mehrere Landeversu-
che am fahrenden Luftschiff.

.

Es gelang ihm, sein Flugzeug sechsmal in der am Luft-
schiff angebrachten Vorríchtung einzuklinken unll wieder davon ab
zukommen. Die Versuche verliefen ohne jeden Zwischenfall und
ohne Zeitverlu5t.

Bekanntlich soU ausprobiert wf!rden, ob auf hoher See

Passagiere nach vl!r�chiedenen anderen ZieJen al)geJ-:itet werden
•

n:oennen.

Ermahnung zum Widerstand
Bilbao, 29. _oe Radio Bilbao hat einen Aufruf an alle

republikanischen Sender gerichtet, in dem gegen das Verschleiern
von Niederlagen Stellung genomrnen wird. Die Truppen duerften
nieht gelobt, sondem muessten zur PflichterfuelIung ermahnt wer

den. Die Kriegsgerichte muessten mit aller Strenge eingreiien und
die Milizen zur Disziplin zwingen.

ivationaie Fortschritte
Salamanca, 29. - Dem nationalen Heeresbericht zulolge

haben die Truppen an der Biscaya-Front heute weitere Fortschritte

gernacht und die Front der republikanischen 1 ruppen in breiter
Linie durchbrcchen. Mehrere rote Bataillone wurden fast voll

staendig eulgerieben. Die Menge des erbeuteten K'liegsmaterials
ist unuebersehbar.

QUEREM CASSA�-:"HE O
TITULO

Von der russischen
Kriegsflotte

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa I

Catarina

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)BRASILIANISCHER <,SPEAKER» GEHT

NACH LONDON
Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498Rio. Die «British Broad(.ast Corporation» hat,

laut von der hiesigen englischen Botschaft dem Aussenministerium
gemachrer Miuei}ung, einen Platz fuer einen hasilianischen Ansa

ger im Buckingham Palast reserviert, damit dieser eine Beschrei

kung der Feierlichkeiten anlaessli..:h der Kroenung Georg VI. dUTch
das Radio nach hier berichte.

RECEBE DEP()SITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
elc. AvisoPrevio6·1. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

Landeversuche am zeppelin

o sonho da mulher
S'3r bnnita e prediiéta.

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL
Der Lichtkantrakt
annulliert o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

que tira as sardas, espinhas. cravos etc. sem des
cascar a péle.Wie bekannt, hatte die Berufung des Ingeniellu Hrn.

João Accacio Gomes de Oliveira gegen den vom Richter der 1 a.
Vara gegen ihn zu Gunsten des Stattes gefacllteol Urteilsspruch,
durch welchen der waehrend der Regierungsperiode des Interven
tors Aristiliano Ramos abgeschlossene Kontrakt aonulliert wurde,
in der diesbezueglichen Silzung des Appelations-Gerichtshofe� Stim
mengleichheit erzielt.

Der VOTsitzende des Gerichtshorell, Herr Desembargador
Erico To'res. dem die Entscheinung vbIag, hat nun, in der am

f reitag abgehaltenen Sitzung stinen Urteilsspruch verlesen, der zu

Gunl\ten des Staates ausfiel, d. h., fuer die Annullierung des be

sagten Kontraktes.
Unsere Kollegtn «Dia e Noite», die sonst mit da 8e

handlung des Falles ganze Ausgabe'l fuellte, bf'schraenkt si("h dies
mal auf w�nige Zeilen, die auE der 5. Seite der Ausgabe vom 30.

April veloeffentlicht wurden.

Fussbllll
Wegen des in Stroemen niedergehenden Regens, konnte das

fuer Sonnahend angesetzte Treffen zwisr.h.en dem Figueirense und dem
Ferroviar'o aus Curityba erst am Sonntag, bei imrner noch unguen
stiger Wiuerung, abgehalten werden.

DaS Ende-rgebnill war ein Sil'g àes Ferroviario mit 4 lU O
Toren.

Auch bei dem gestrigen Spiele des Combinado gegen Fer
roviario siegte letzterer, und Zwar mit 4 zu 1.

\,

",
" :�·N\9; ."w-"',,, .•.y\'--�,

2

é uma felicidade resultante

do estado geral do organis-
,

mo. E preciso manter esse

� vital com exercicios,

ar puro, bôa alimentação e

'l'onico Bayer ás refeições.

EB
Não é só ter saude, mas conserual-a] acon-

·EBselbe-se de vez em quando com o seu médico B-" eA

sobre o melhor meio de evitar doenças.
.

Gostaria de continuar
no poder

RIO, 2 (BAND) --Já neste
momento pôde-se perceber a ori
entação do sr. Getulio Vargas em

relação ao problema da sua su

cessão.

O que se verifica, de modo ca

tegorico, é que o tão apregoado
candidato do bolso esquerdo do
chefe da Nação, de ha muito já
está lançado no taboleiro das ne

gociações.
Aqueles que acreditavam que

o sr. Getulio Vargas, no ultimo
minuto apresentaria um nome com

pletam.!nte alheio às conversações,
conforme, aliàs, tinha deixado apa-

FALA O ADEMAR BAR·

rentar o H. Oswaldo Aranha,vão ROS

fica.r verdadejra�ente surpresos ao S. PAULO, 2-Regressou,
ver�ficar a candidatura oficial fi-! da capital ?a Republica, viajan.
xara seguramente num destes no- do pelo aVião da «Vasp», o Ir,

mes-Macedo, Soare�, Oswaldo Adernar de Barros, deplltada da
Aranha e �ase Amenco. bancada pmepista na Assembléia

Em realIdade, o sr. Getulio Estadual.
Var�as gostaria de conti.nuar �o I?terpehdo sobre a eleiçãO da

�(i)der, sendo ele o candidato de presadencia de Mesa da Camara
SI me�mo. Entretanto, falharam as dos Deputados, o sr. Adernar
tent�hvas d� mover a Camara a de Barros respondeu de moda
modificar dispositivos constitucio- franco:

'

n�is que pe�mitissem � s�a reelei· -"Acho que a vitoria do 51,

çao•. Restana a possibilidade de Peàro Aleixo é coisa mais do
movimentos armados. q�e justifi- que certa. O seu prestigio crel'
ca$sem a sua permanencla no po- t:e dia a dia e ninguem no Rio
der. pensa de outra fôrman.

Par�ce" porem,
.

que a opinião O reporter pergunta qual II'

do _pais e contrana a qualquer ria, nesse caso, a atitude dOI

m�mfestação de forç,a, que nã� dep�tados perrc!pí�tas e se seri� I
seja a das urnas. Dai, a neceSSi- paSSivei que os seus co-npanhel"
dade de escolher o seu su�essor. ros de partido bssem para I

O no�e do nosso em�aixador Câmara sufragar o nome do 51

em Washl�gton, v�rdadelramente Antonio Carlos. A sua respos
seria o maIs acolhido pelo presi- foi breve, ma� convincente:
dente dá Republica, e ainda não --

n '\0 contrario. Julgo q
està 8fastado� apesar das reservas todos ,"otarão no sr. Pedro Al�
do sr. Benedito Valadares,porque xo. Entl'etanto,-termin0u o

o sr. Oswaldo Aranha tem suas dor0so deputado _ a Comiss!1
malas p�eparadas �ara regressar Diretora do P. R. P., va.i reI
ao Brasil na. ocasIão d� lança- niNe depois de amanhã 'ps
mento da candidatura ofiCial. decidir a questão. Eu esto�,
O sr. Macedo Soares é, toda- apenas, dando a minha opiD!!

via, um candidato paulista para pessôal".

se opôr ao nome do ex -governa
dor bandeirante, sr. Armando Ra·
les, arrastando a oposição do �e!'
mo Estado.

Por outro lado, o sr. José Ame·
rico gosa de francas simpatias no

Norte,e tem as amplas credenciai.
revolucionarias de 1930.

Como vemos, ai estão as 3
peças mestras do taboleiro oficial,
entre as quais vai ser escolhida
uma que farà frente ao unico can°

didato de 0posição, sr. Armando
Sales.

•
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.�Blurraenau �,..Joinville São Franoisco Laguna - _a�e�'l ft�

Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul I'�
Se'oção de Seoção de Secç.o de �

FAZENDAS: S
Fazendas naclonaes e extrange'ras ;ara terno. FERRAGENS: MACHINAS : •
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira J�:�
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para eonstrucções: Machinas para officinas rnechanícas

1Tapetes e trilfios Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
.

"

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: í' ades,
'

..

Sêdas Canos galvanizados e pertences
'

grades, cultivadores, moinho etc. r�
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, i\1,ot()�es ; ,

LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
�abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissõ ..�s� Lo' I

. \IColchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveís e. Caminhões FORO P -ças, <-iCCCS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutlcos sorlos, serviço mechanico
� Deposltaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER �
� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�teriaJ electrico em geral �� Empreza Nacional de I'-Javegaçào "t-loepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite r\/leria" -� Fabrica de Gelo "Rita Maria" .. Estaleiro

'

Arataca" �·'��Â.VAV�V;��!!������_��fG.�Â.'V�VÂV..ó..V1�.

:������ A Gazeta Indica:

r I � Advogados

AIS II �ccacio Mo-I
�j

te I ra tem seu escrip-
!Il

"'t 7 �'.. 17a [$;I
, C i'i IT� Ia ri ! fi � �� t61 io de advogada á rua

I

I Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277. -

Filiaes em:

I Dr. Ricardo IGottsmann

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.<Jcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalllla em:-clrurgla

geral

FPOLIS.

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema cervoso e

operações de plástica

Desembargador
Salvjo Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

�.� E
�
�� R. FeUpe

N

I Caixa Postal, 110.

I Dr. "adro d. Moura Forro I
J

Advogado

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. 18- das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

TELEF. 1. 131

Rua Trajano n. 2<J

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

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Em Laguna-Rua da Praia Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

1{ua Trajano n: /7
(sobrado) •

Tdefone: 724 (mansal)
HORAS MARCADAS

E T··E s

Dr'. M'iguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias- Hemonoide
Consultas:

das
.

1 3 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595

_._--

VENDE--SiE:no logar 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, dt:
vidamente m�ntada, com ót,i
mo ponto e dispondo de bÓII

Irsguesie.
Para qualquer outra informa

ção. dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

�� B
�
� FederaIs e sra, Catarina �� Rua Trajano.rr j sobraão

. I �elePhone fi" 1548

� Nos classicos.Envelopes fechados � I· Dr. Ren�to�� � _Barbosa_
Õ����� . ��������. ADVOGADO

�••ae•••u O 00 .
� .

i Companhia "Aliança da Bahía"1
:I FUNDADA EM 1870 : IDr.A�:r��'�a
I Seguros Terrestres e Marítimos I
• Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil •
O CAPITAL RALlZADO 9.000:000$000 •
::,;, RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
'RESPONSABiLIDADES ASSUM(bAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

I L.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «J0ão Pessôa», Fstrei
iO, á rua do Nestor no. 4,2

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

Otimas instalações. No apraeil.
vel recanto da Ponta do LeR'
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estre�to.

ENXERTOS
De varias qualidades de Íaran

[eiras, limoeiros e glande quau"
tidade de enxertos altos de rosei"
ras, tem para vender

CARL NILSos

Rua Trajano, 2 fJ(sob.)
Fone 1325-Ateride cha

mados para o interior. I
R�

J\dvogado
Rua Cons. Mafra. 10 (sob.

Fone. 1631 .. 1290

I__,,_

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especializaçêo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorioi
ANI'fA GARIBALDI, 49

Médicos

�
A�entes! SubaAgentll B Reguladores de AV8t'taslem �todol OI Estadol Ido Brasil, no Uruguai e nal prln cipa" praçal eltrangefre,.

-�

Agentes em Fíorlanopol ics :

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

Canse I helro Mafra, 35 (sobrado) Caixar Postal,�19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLfA!vÇA

.

Escritórios em Laguna e Italahí
Sub-Agentes em Blumenau e Lages

.,'� Jo.". • .� ...

_,_---_...._

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Cllnlcl médica de crlan·

ças e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZEl A-Florian@poLl.s-1�37

EspelhoR

i IMPERATRIZ a Imperatriz das Aguas m
� DEPOSITº FPOLIS. -_ FONE N. 13_5",o � Os melhores preços

�
. � Ao alcance de todos

� A G U A, R O E M� ·INSCREVA-SE PARA o PROXIMO ,SORTEIO
� 1 (.) pro'ximo lançamento do carbu'rante naoional � PROCURE o NOSSO INSPETOR LOCAL

� ALOOOL-MOTOR � Sr. Albano de Souza Luclo

� F E T T � RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
D7�.&:S9l '�.OO=:." Rl7��V���' �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii__iiiíIãiiiiiiã;=--�"_-iiii__

Só os fabricados em [oinville pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA PIEFIER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVILLE

-I',i

I �
Só os fabricadcs 'por Costa Pena &Cia.,�Baía. I2:' Vende-se n? Café Natal, TabacartaBalanajkes.

l�tau.rante.Cascatmha, Cafés Java e Bom Dia,

charu-I" ta�'la Chie (dá fosfores), Charutaria Portela (Café
,

: '"sao Pedro),_casa Savas, CaféGloria e Salão'Progresso
'

j !2!531:''''
,

w __ ["�]'S 'Ir ; ��

�.

CHARUTOS?

�oo.o.o•••••••••••••••••

: A Companhia Editora Nacional : I Hospe- H t I C t I� LANÇARA' NUM V�.LUME DA � Iii de-se no
O e en ra

• Serie Brasil-ana @ I
tJ

S t C t ,.
• l COSINHA DE ) a. ORDEM sob a orientação

O an ai a arena •
• _. __ ,,_. _.) -!7'!�4 ._ 1.... ._.. � do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

• AC
.

AC
' .. G

� onqulsta.. otorusaçao �
� A Evolução •
i TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA • :i:i;.�"-'·�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;õiiiiiiiiiiliii��__�iiiíiiiliiiiiiiiiiiiiiiiõ����.�.,,�-�.. �,�...

* aUm UV?'t.' rjtl ("+., �! B '�, R ,,�.,.,., h, r � I *,'_.','"-','� "', '. '" ,f�J .. a �

Rua �Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

Farn li iares
\/ i '_,":" .", :�-, .... --;1 I ..�'Y'-'�·' �:.;;" "..: �:'" I
�_ i ............ i ........ t' . ...,.,J ij (::..,. � i l f-=--# ...""",.c é �� ,

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

Nos altos (la Fannacia Popular" á Praça 15
de Novembro

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Foi prêso, numa casa de jog'l
de vispora estabelecida no Estrei
to, Armando Silva. pardo, soltei
ro, mais conhecido pela alcunha
de "Congo", gatuno perigosissimo,
autor de quasi todos os furtos pra
ticados nesta capital, de ha dois
anos a esta parte, avaliados em

um total superior a vinte contos

de réis.
Conhecendo todos os Iuncio

narios da policia, deles se escon

dia, quando os avistava, não dan
cio vasa a que lhe fosse deitada 'iii

mão.

Das poucn� vezes que foi prêso,
conseguiu fugir. tendo da ultima
se despojado do vestuario, se ensa

boade,e, escorregadio. passou pelo
postigo por onde lhe era passado
(I prato da comida..

Tamanini e apelada a Justiça. Ao ser prêso, désta feita, tra-
Relator o sr. des, Urbano Sales. 'lia ao pescoço um bréve, dentro
A C8rte confirmou a sentença do qual se encontrava um "pé de

que foi imposta ao apelante de 6 veado'' e a seguinte «oração>
anos de prisão celular, pena ma- dactilografada:xima do artigo 268, combinado - (S.Virgem Santa Catarina,
com o art, 272 da Consolida-

que tendes tanto de santa como

ção das Leis Penaes. divina. Senhora. Fôstes nós, queApelação crime na. 5.576 da sexta-feira da Paixãe, passaste
comarca de Florianopolis, em pela porta do Adão, onde estava
que é apelante Adolfo Francisr.o policia como cão. bravos como
da Silveira e apelada a Justiça. leão, abrandando-lhes o coração.Relator o sr. des. Guith erme Assím como lhes abrandastes o

Abry: 'coração, tambem vos péço queFOI confirmada a sentença abrandeis a qualquer desse poli-
a�el.add, está de acordo com Q ciais cão. que me queiram deitar
direito.

a mão, pata me meter na prisão.
Agr��o nO. 891 da �omarca Se tiverem pernas, não anda

de Cun�lb�n?s, em que e agra- rão; se tiverem braços, não me
vante FummlO Antunes Gomes e arrancarão: se tiverem mãos não

8�ravado o exp�lio .de D. Feli�
me pegar�o; se tiverem bôca'. não

cidade de Almeida Gomes. Re- falarão; se tiverem olhos,
.

não me
lator o sr. des. Alfredo TIOm-
powsky.

Negado provimento ao agravo
para confirmar a sentença que é
juridica.

Nova proêza "Cong�" foi preso

que o ocultava das vistas da po
"

licia."
Desta vez, porem, o "Congo"

parece haver-se esquecido de re

zar a oração ...

Não se lamen
te.-trate-se !
Ha pessôas que levam a vida

a se queixar de males e não to

mam afirme deliberação de procs
rar um médico e tratar-se conve

nientemente.
Assim fazem, por exemplo, as

que sofrem de digestões dihceis,
contra as quais não encontram

remedia eficaz.
Fazem dieta, abstêm-se de

ingi-ir alimentos indigestos. masti
gam bem e, não obstante, conti
nuam na mesma.

A's veZEI a situação agrava
se com fermentações gastro-intesti
nais e fortes azias. Tomam alca
linos sem resultado. A razão é

simples: todo o mal reside numa

falsa dispepsia acida, que os pa�
cientes julgam ser a verdadeira
dispepsia por excesso de acidas
no estomago. Nestes casos, em

lugar de alcalinos, devem usar

os comprimidos de Acidol-Pepsi
na da Casa Bayer que resolvem,
imediatamente, a questão:- as

digestões se processam normal

mente, desaparecendo as fermen
tações e, consequentemente atri
buida a um excesso de acido.
quando se trata de uma delicien
era.

Extremista
catarislense
lalecido

-

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Flortanopol is

. .' .42.. .-

de Manoel Garrida Trata-se Ira autor de 'lua-
,

si todas as furtos prall ..Uma fuga espetacu- d t -, I d hlosa da Penítencía- ca as Iles a capl a e a

ria de Belo Horizonte dois anDS a esta parte

Na Secretaria da Segurança
Pública, foi recebida a informa
ção, de haver falecido na Colo
nia Correcional de Dois Rios,
Herminio Leonel da Conceição,
natural desta Capital, filho de

CARTAZES Aguer da Conceição, de profis
são eletricista, o qual ali se en-

DO D IA

I
contrava detido como· extremistft.

CINE REX, ás 7,30 horas, Bebidas Nacionais e Extran-

um filme da Fox-MetropoU- geras �ó NO

tan com Lawrence Tibbet Vir- O AFE t•.J AVA
ini� Bruce e Cesar Rome:o. Praça 1 � de Novembro
s AntDnIO Paschoai

CINE ROYAL, ás 7,30 MAQUINAS FOTOGRAFICAS
horas, um filme da Cine Allianz, MOS AVIÕES
Coração ardente, com Adolf
Wohlbrück e Sybille Schmitz.

I
I

RIO, 2 -O Departamento
de Aeronautica Civil oficiou ao

diretor-gerente do Sindicato Con
dor, solicitando que ás agencias
da mesma empresa seja recomen

dada a mais ampla publicidade
das condições aprovadas pela
r,ortaria de 30 de abril de 1932,
do Ministerio da Viação e Obras
Public�s na qual está estipulado
que são excluidas do transporte
aéreo as maquinas fotograficas,
salvo as que estejam guardadas
na bagagem fechada dos passa
geiros, que devem ficar com ple
no conhecimento das restrições
impostas, pelas disposições
legais e autoridades competentes,
aos transportes por via aérea.

QUinta-feira
.--

a E (, I o

BELO HORIZONTE, 2 (Band)-O ladrão interna
cional Manoel Garrido, que ha pouco tempo lançou-se ao mar junto
com outro companheiro, quando era trazido de Florianopolis para
esta Capital. e que salvo por alguns pescadores estava recolhido,
[presentemente, á Penitenciaria local, realizou, uma tentativa de íu
'ga verdadeiramente espetaculosa, do referido presidio.

Utilisando um revolver de madeira, que havia fabricado,
conseguiu intimidar os guardas, durante uma partida de foot-ball
que se realisava entre os presos, saltando o muro da Penitenciaria
e várias cercas de ararr.e farpado, até alcançar a rua.

Perseguido pelos guardas, foi várias vezes alvejado, tendo
sido, finalmente, cercado e recolhido á solitaria da prisão.

I
) Dr.
I

Osvaldo Silva Saback

EM CASA DE FAMILlA
alugam-se quartos com ou
ema pensão p'a colegiais e

smoçs solteiros.

Informações neste diariQ,

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

II
Côrtede

Apelação

ri
A
, I

\';"",

Serviço Aéreo Condor

P�ra o Norte
, Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
,2a.·feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a .. feiras 8,50» 4aAeiras 10 ,)

5a.-feiras 11,5D « -'a5feiras 20 »

ôa-íeiras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Pare o SUl
Partidas dos avlões-i-Fechamentoxlas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feiras II »

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

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

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

Secção de maquinas

-[

Jockey Club Florianopolís
O mais elagante centro de diversões famí-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações rno-

dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

FU
"OS IR IS" é reunir o agradavel ao

util, porque, contém cheques em dinheiro e, cou·

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

didos nas bôas casas do ramo -Representante
�depositario para o �s!ado, CH�RUTARIA C�IC
(Da-se Fosforos) Rua Felipe Schmtdt n. 9-Catxa
Postal. 107 -·Flor;anopolis

Sumula dos julgamentos
da ultima sessão

Habe�s'corpl1s da comarca de
Hamonia, em que é impetrante
João Freitas e pacientes Bruna
Mechien e outros. Relator o

sr. des. Presidente.
A Côrte negou a ordem irn

petrada . Vencidos os srs. des
Tavares Sobrmho, Medeiros Fi
lho e Guilherme Abry.

Apelação civel na. 1.777 da
comarca de Florianopohs, em que
é apelante João Acacio Gomes
de Oliveira e apelado o Estado
de Santa Catarina. Relator o

sr. des Meneiros Filho
Pelo voto de desempate do

sr. des. Presidente, foi negado
provimento a apelação para con

firmar e sentença apelada pela
sua conclusão. Vencidos os srs.

des. Urbano Sales, Alfr'!do
Trompowsky, Tavares Sobrinho,
ao juiz convocado dr. Mario Ro
el-a,

Recurso crime nO. 2.690 da
comarca de Urussanga, em que
é recorrente o 1 o. suplente do
juiz Substituto em exercício e re

corrido Onofre Dias Maneio. Re
lator o sr. des. Silveira Nunes.

Foi confirmada a sentença de
impronúncia do acusado por estar
de acordo com a prova colhida
nos autos.

Apelação crime nO. 5.664 da
comarca de Cruzeiro, em que é
apelante a Justi�a e apelado João
Dias de Vãrgas, RelataI o sr.

des Tavares Sobrinho. ENS i NA - SEAnulado o processo desde o

libelo porque o mesmo não satis- Mathematica Elementar, Arith
faz a vigencia do art. 2.207 aI. mética, Algebra, Geometria, Tri-
11 do Codigo Judiciario. gonornetria, etc.
Apelação crime na. 5.639 da I

Tratar no Curso de Madure
comarca de Orleans, em que é za das t 8 112 horas ás 19 112.
apelante Geraldo Simão e ape- 312.
lada a Justiça. Relator o sr, des. �I�������������������������Silveira Nunes.

Confirmada a sentença que fui PARA HEMORROIDAS
imposta ao apelante de 15 dias
de prisão celular, gráu minimo
do art. 306 da Consolidação
das Leis Penaes.

Apelação crime nO. 5.591 da
comarca de Concordia, em que
é apelante a Justiça e apelado
Antonio Sandri. Relator o sr ,

des. Silveira Nunes.
Mandado a novo julgamento,

por que a absolvição do réu está
em evidente contradição com a

prova dali autos.
Vende-se nas bÔ:ls FarmaciasApelação crime nO, 5.640 da

comarca de J-famonia, em que E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinville
I que' é apelante Rafael Angelo �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiil

enxergarão; se tiverem ouvidos,
não me escutarão, por que
eu serei transformado em cama

leão. Minha Virgem Santa Cata
rina, vós lois santa e sois divina.
Padre Nosso. Avé Maria.:.
O «20ngo» atribue o fá to de

I
ter conseguido sempre escapa., 110

Compra-se um �m perfeito «pé de veado- , que lhe dava
estado de funcionamento•. forças para correr, e á oração,
com forças de 100 a 120
H.P.
Informações nesta redação,

Locomovei

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 7,30 horas, um filme da
Universal-O grande impos
tor, com Edmund Lowe e Vale
ria Hobson.

ALUGA--SE
quartos para- casal.

Informações pelo Ione n .

1.436.

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSOES ?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedia indicado é:

"Minarvina"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A l.inha· .dianteira inte�rada Nossa Vid a--'"
por: Dlamanttmo, Beck. Nizeta,
Mirinho e Galeguinho. revestiu-

se da falta de treino e de um
F'U..llUERSARlas

OES-PORTIVA

As domingointer-estaduais de
e de ôntem

o c. A. Ferroviario derrotou, respecti
vamente por 4xO e 4xl o Figueiren
se F. C. e o Combinado organizado

pela Liga Florianapolitana d� FuleiJól

Obtiverarn ten:tos nessas pugnas: Gabar
dinho, I; Arí, I; F'ívo, I; Carlos fez um contra
seu proprio clube - Mirinho, I; Pivo, 3; Gd-

bardinho, l-C,) ..Jogo·Outras notas

Realizaram-se. ante-ôntem e ôn- I {ouve no desenrolar da peleja oportunidade a Freed e Pavão
tem. os anunciados encontros de ás seguintes modificações no Com' de se destacarem.
futeból. entre players paranaenses binado: Gato por achar-se ma- Dentre todos destacou-se o

e locais. e que tão, anciosamen- chucado foi substituido por Dama- o veterano guardião Boas, indis
te, eram esperados. ta. Beck passou então atuar como cutivelmente o playerd de melhor

O jogo de domingo foi efetua- half esquerdo e Damata na meia atuação na tarde de ontem.

do. sob chuva e num campo, esquerda. Mostrando superioridade e en

completamente impraticavel. Aos 5 minutos de jogo do 2' centrando fraca resistencia na li
Sómente a bôa vontade dos oH-time Ivo, como j4 fici'trá pre- nha média local, os Visitantes ex

jogadores de ambos os quadros viamente assentado, substitue Ni- cursionarn na defeza do Com':>i�
permitiu tão extravagante pugna. zeta, passando a linha dianteira nado, enquanto Boos, Freed e

A cancha assemelhava-se mais a atuar com a seguinte organiza- Pavão passam momentos mal.
a urna piscma, dada a enorme ção: Damata, Nizeta, Ivo, 1\ liri· A' s 16,23 Diamantinp numa

quantidade de agua existente, do nho e Galeguin�.o e a linha mé- encontida escapada passa na area

que, propriamente ao fim para dia contou com I) concurso ele pengoza a Mirinho que em forte
que se destina. Diamantino que substituiu Beck. tiro faz a bola aninhar-se nas

Mas, apezar de tudo os pala' Tinhl\ffios. contudo, grande rêdes da cidadela delendi-ia por
naenses conseguiram desenvolver interesse que o sr. diretor técnico Bugre, abrindo, assun, o escore

algum jogo, demonstrando que nós dissesse, qual a razão de I vo da tarde.
estão familiarizados com qualquer não estar alualdo desde o inicio Marcando o lo. e unico tento

estado do campo. assim conse- do jogo, pois Nizeta, logo do para os locais.
guindo vencer os do Figuerense primeiro schout revelou não ser ca- l\lirinho, merecidamente, ga-
F. C .• pelo escor.e de 4 x O. paz de substituir o simpatico nhoti um lindo chapéu "Cury',

Um gool dos visitantes fo, mar� centr'/ouer Figueirense. de luxo. gentilmente oferecido pe�
cado. àeploravelmente por um! Eis aí uma coisa que é b'!m Ia fabrica Cury, por intermedio
jogador local. de seu depositaria em Floriaao-

Dos visitantes todos os elemen� preciso explicar. polis. sr. Alexandre Saiu fi, e

tos se destacaram. No F€rroviario veriícou-se u mais uma ar tistica e val;osa me

Dos nossos temos que resaltar Lico seguinte mudança Sanin substituiu da lha oferecida pela conceituada
Freed. Carlos. Chocolate. Ivo e Izidro e Zéquinha a Nicóla. reloJoana Müller.
Sabino. que, sem distinção, soube- Sob o apito do sr. Alberto Um minuto após isto feito. Pivo
ram honrar o desporto catarinense, Moritz, ás 16 horas, o jogo mo- em indefensavel tiro CO'lsegue
numa soberb? afirmação de valor vimentou·se. despeitando grande empatar a partida
e coragem. entusiasmo na assistencia, por de- Os locaes reagem, mas a de�
A esses nossos conterrane�s m'1.is bastante numerosa. feza visitante constitue urna bar-

não se deve regatear aplausos. Aos 3 minutos de jogo Boos relfa dificii de transpor.
Eles. podemos afirmar. são ver- faz a primeira defesa. Em segui� Faltando 6 minutos pata termi�
dadeiras cracks. da os n0S50S investem contra a nar a primeira faze Gato, con�

Calíco contundiu-se logo nos méta inimiga obrig.u.do a Bugre tundido. retlla-se de campo e

primeiros miputos da peleja. a entrar em ação. Logo após os Damata o substitue.
Aos 38 minutos de jogo Pivo

cOQsegue novo ponto. terminando
logo em seguida a partida.
O prlacard marca o seguinte

resultado: Atletico 2, Combina
do 1.

Após o descanço regul.'lmentar
os quadros alinhavan-se em cam�

po. obedecendo ambos a mesma

organização.
O jogo foi reiniciado mostran

do os nossos forte reação e obri
gando a Bugre a fazer defezas ..
Mas Jogo os visitantes reagem e

mvestem contra o campo inimig.:>,
não encontrando a defeza firme
no seu posto.

O JOGO DE ONTEM

O encontro inici,)u-se. no es

tadio da F. C. O., ás 16 horas,
tendo o desportista Alberto Mo
ritz como arbitro:

OS TEAMS:

Ferroviario

Bugre.- Zéca- Tatinho.
Zanão-Ferreíra- Alexandre
Nicola,-Arí. -Gabardmho �

Pivo e Eúdro.

Combinado

Bóos-Pavão-Freed- Gato
-Procopio-Borba- Diamanli
no-Beck-Nizeta- Mirinho e

Galeguinho.

Postos, em
liberdade

No Carl Hoepcke, vindos do
Rio de Janeiro. chegaram a esta

-

capital os srs. José Rodrigues
Fonseca, Fernando Vilen e o ex

deputado Alvaro Soares Ventura.
os quais se eilcontravam presos no

Hio de Janeiro, sob a acusação
de professarem ideas extremistas.

Os primeiros foram presos nes-

nossos atacam novamente. mas

encontraram Bllgre atento, não

conseguindo ainda desta vez abrir
o almejado score.

Os vi;;itantcs então investem,
mas nada conseguem. pois Boos
est4 firMe no seu posto e defen�
de bem.

.

A's 16.8 é cometida uma pe�
na maxima que batiaa por Gale�
guinho. Bugre defende na ponta
dos dedos.

A' s 16,9 Boos volta novamen

te a atividade. A' s 16.10 Isidro
marca um goal em visivel off-si de
sendo que o juiz anulou o tento.

piOvocando aplausos da assistencia
e protestos por parte de alguns
dos visitantes
A línha visitante entra erJtão

a assediar a defesa local, dando

Os paranaenses passam cons�

tantemente a assediar, encontran
do fraca resistencia por parte de
Procoplo e Borba. que atuam

sem controle.
A's 16.53, ainda Pivo con

seguiu marcar o 30. goal para o

seu Club. Os locais procuram
reagir mas não é possivel, a fal- condutor.
ta de treino prejudica-lhes a actua- Diamantino, na ponta esquer-

ção em conjunto. da. saiu-se bem, teve um Jogo
A's 17.1 I. Gabardo consegue rapido e de produtivo efeito,

marcar o 40. e ultimo goal da sendo que o goal Combinado
tarde. foi de um de seus passes.

Nos ultimas momentos de jogo Beck. no primeiro tempo atuou

os visitantes procuram aplicar um bem e muito produziu. quer na

jogo pezado, praticando pensli- linha dianteira quer na media.
dades propositadas que prejudi- Nizeta, pouco fez em favor
caram o avanço da linha local. do seu quadro, esteve desorien
Numa delas Galeguinho em pe- tado durante todo o tempo.
rigosa escapada é seguro por Za� Mirinho. o autor do único
cão que interrompe o avanço. goal da tarde, muito fez e na li�
Zanã!> é vaiado freneticamente nha foi dos] melhores.
pela assistem-ia. Galeguinli-, atuou extraordi-

Faltando poucos minutos pala nariamente, apezar de bem mar- Aniversariou-se, ôntem o prterminar o juiz retira Pivo para cado. E' um elemento valiosis- d t L' e·

.

za o con erraneo sr. uís Freys.fóra de campo por tentar o mes- sirno, leben•. competente cirurgião d"

dI' en·
mo praticar Jogo peza o. vo, no pouco tempo que atuou I hsta.

Terminou a partida com o levantou a moral da linha dian- I

teira. Fez anos ôntem, a exma, sr �
Dameta, t .ve pessima atuação viuva d. Jenny Voigt Prates,

I,

o que muito prejudicou o Com- A'
.

"-

bi d
.

rnversanou-se ontem. o sma o.
J é G II

- I,

E' t t t d' d I
os a ati. agente fiscal J

en re an O. 19no e ap au- .

d
UI)

sos a tenacidade e a dicipli.ia Imposto o consumo em Itajai.
Os visitantes, não desmerece- dos componentes do Combinado HABILITAÇÃO

ram do valor que os percedeu. da L. F. F .• que envidaram todos
Bugre, é um ótimo keeper; os seus esforços na consecução
Zéca e Tatinho, fazem uma do [ino calimado.

excelente parelha de backs; "u"
Zanão, Ferreira e Alexandre. Fazemos relerencias especiais

são firmes, jogam com técnica e ao Figuerense F. C., pOIS foi
todos os seus passes são provei- seu intermedio que o Ferroviario
tosos, nosOviFsi�ou,. I

Após alguns dias de perma·.\ linha dianteira composta iguerense, mais uma vet, nencin entre nós regressou
por Nicola, Ari, Gabardinho. mostrou s,er o pioneiro do fute- Hansa de Joinvill:, o conterran�
Pivo e Ezidro é firme e con- bo] catannense, em todos os sr. Waldemar Luz Tabeliã

I I
'

d
..

d id d
.

O
' o na I

tro am a pe ota, com maestria. ormmos ii VI a espostiva. quela localidade.
Pivo, destaca-se como golea- seu gésto exige, dos Horianopo- =-----------__

dor, pois marcou 3 tentos para litanos, incontidos elogios, Querer é
o seu quadro. A excursão do Ferroviario foi

Os do Combinado Boos, o custeiada pelo estimado desportista poder
arqut!iro na. 1 da cidade. ove- Hercilio Poli.-em nome do Fi� H a ye t"'l''los de
terano de nassolo gramados, foi �uerense- aquem tambem cabem en riquece r oelemento de maIOr projeção da aplauso!.
tarde. E. fl'nalmente, F C D POVO!

a ..., �s Amanhã TRESENTOS CON-Nas 24 investidas em que te- nossns parabens, pelo que reah· TOS d L
.

F d
ve de intervir. 50 4 delas Imar- Zou em favor dos «players» de . � oteua. e eral, senda
caram gool. ambos d [O pnme1fO premio 200 Cont�s e05 qua ros.

. ú segundo 100 Contos!Freed e Pavão bôa dupla de Ao sr. Morais, devotado dl-
Q' F' CINCb I· ,. d F C D U1nta- eira OENTAac cs. I etor tecmco a.. . . I os nt)s� CONTOS da NOSS .Freed no primeiro tempo des- sos ca)olOsos e SInceros aplausos RIA' E'fi I SAb LOT�

tacou-se bastante, porem devemos pela sua t
.

. na mente a ado, diaac uaçao. 8, r.11L CONTOS da Federall::onvir que domingo é que foi o

seu dia. Jogou como uma féra.
Pavão. atuou bem no segua'"

dI) tempo.
Gato, Procopio e Borba._

trio final, não teve a atuação..

que se esperava.
Gato feriu-se no 10. tempo.
Procopio, mostrou' se descon�

trolado não sabendo dirigir a

pelota.
BOI ba, embora incansavel, não

estave nOll seu dias.

-

Des. Tavares Sobrirho
Trancorreu. sabado, o aniv

sario natalicio do ilustre des'e
bargador Francisco Tavares e�Cunha Melo Sobrinho, desta
do membro da Côrte de A

Ca

[ação e presidente do TlÍb�de Justiça Eleitoral.

Festeja hoje. o seu aniver
rio natalicio, a graciosa rnen�
Onilda Cardoso, filhinha do Cl�.

d
. o�

ceuua o comer�lant� sr. OscarCardoso, propnetano da impOt·
tante casa «A Capital».

escore seguinte:
Ferroviario 4.
Cembinado-c-] ,

OS PLAYRES

Estão-se habilitando, no Cal'
torro do Registr,) Civil desta ca.
pital, para casar. em S. JOsé, o

s:. Mario Machgdo, radiotelegra.
lista, e a senhorinha V1fginia,hlha do sr, Henrique Bianquiri

SEMPRE O SALAo PRO.
GRESSO!I

Dr. Pedro de MJuI'a Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I

E' FANTASTICO!l

SALÃO PROGRESSOI

Leilão

_

No �ia 4 no prédiu da
,

Ave� RUA FELIPE SCHMIDT N 5mda RIO Branco nO. 68, as 19 \, .

hora�. serão vendidos em leilão. TELEFONE 757

diversos moveis. louças. vidros, Fumem charutos
passarinhos, vive;Íros, etc. etc. PRI NCI PE DE GA LLES

II
Casino Imperíal

--------------�----�--.----

no majestoso prédio do Clube Martinelli

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

Danças •• Serviço ir. epreensival de bar e restaurante

Otime orquestra· Bom Cabaretisr

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paachaal

Incorporação VENDE�-SE Conferencias Emigrantesde reser-
u·

.

RIO (B d) E t'.

t m plano, propno para • an - s Iveram
V IS aS estudo. em conferencia com o chefe RIO, (Band)-O sr. Aga-

Fomos hoje distinguidos por Preço de ocasião. I da Nação. no Palacio Rio menon Magalhães, ministro
um gentil convite do ilustre CO� Tratar rua Tiradentes n. 3. Negro. os srs. Marques dos do Trabalho. atendendo á
mandante do 14 Batalhão de Ca· Reis� ministro da Viação, solicitação do ministro da

de março de çadores. para assistirmos á cerimo� Pedro Aleixo, leader da Guerra, estabeleceu que a

7 de dezem� nia da incorporação dos novos maioria na Câmara, lvIedei- entrada de emigrantes pc"la
reservista:!, a realisar-3e. amanhã, Agradecendo a nimia gentileza ros r\éto, presidente do Se- fronteira de Mato Grossa se'
no quartel daql'Jela gloriosa unida· havida para com fi aazeta,far� nado, Filinto Müller, chefe ja efetuada sob á fiscalisa
de do Exercito, estabelecido no nos-emos representar por um dos de policia e outros deputados ção do comandante da 9a,
Estreito. nossos redatores. I e senaclores. Região Militar,

ta capital no dia 3
1936 e o ultimo a

bro de 1935.
Sua liberdade foi determinada.

por não terem sido denunciados
pelo Tribunal de Segurança.

\
i

., ......,.......
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