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PORTO ALEGRE, 13 »A Federação ..

, comentando a denuncia que vem de ser

apresentada contra o sr. Lima Cavalcanti, assim termina o seu editorial:
«E a conclusão a que se deve chegar é esta: o sr. Lima Cavalcanti foi consi

derado suspeito de comunismo por ter discordado da politica oficial no caso da sucessão
á presidencia da Republica,

Ora, todos devem estar lembrados das declarações feitas pelo chefe do Exe-
cutivo Federal quando interpelado em Poços de Caldas, a respeito dêsse magno pro- Como era de prever, lógo as tormentas começaram o soprar. Os céus agóra
blcrna brasileiro. «Quem quizer, declarou S. Excia., que lance a sua véla ao rnar.» estão turvos e devem conter imprevisiveis ameaças. Os barcos, entretanto, são fortes,

Pois foi isso, justamente, o que aconteceu. A jangada nordestina, como antes os timoneiros agéis e as ondas revoltas acabarão por se aquietar, beijando mansas

os barcos de São Paulo e do Rio Grande, soltaram as suas amarras, estenderam suas os cascos das três embarcações que avançam neste instante como vanguardeiras da
velas e rumaram corajosamente para o oceano longo. democracia nacional. ..

Mas acontece que ha um determinado roteiro secretamente desagradável a

Eolo, deus que preside ás tempestades e governa o ventos revoltos. E quem seguir
êsse roteiro cairá numa zona de tufões onde ficará esposto a todas as surprezas.

Os três veleiros afoitos não obedeceram, porém, aos desígnios ocultos da di
vindade. Lançaram-se ao mar com desassombro e enveredaram pela róta proibida.

POLITICA ANACIO.NAL GAZET

RIO, 12-0 ambiente no sul não é menos imprevis
to. Já está divulgado que o general Flôres da Cunha con

vocou a assembléia do Partido Liberal para o dia 24,
para aprovar o apoio, que deu, em nome do Partido, á
candidatura Armando de Sales Oliveira. Pera essa assem

bléia, foram convocados deputados e senadores, Tem-se
como certo que a reunião será agitada.

RIO, 12 -�Tudo parecia indicar que o dissidio ����������������������I����������������������.

pernambucano caminhava para uma solução de entendi- A VOZ DO POVO Sem quaisquer llgações politicas.
menta. Regressando de Recife, já agindo como leader, o

sr. Severino Mariz, que fôra um dos pernambucanos que Proprietario e Diretor Responsavel
votaram no sr. Antonio Carlos, estivera, ontem, pela ma-

nhã, no Copacabana Palace, onde fôra solicitar uma audi- ANO III I Florianopolis, Quinta-feira, 13 de Maio de 1937

encia ao governadar Benedito Valadares. E na Camara,
������������������

����������������������-

nas primeiras horas, não escondia sua esperança de

che-I__gar-se a uma solução conciliatoria, quanto ao choque entre ,o governador de Pernambuco e o ministro da Justiça. UmaSeu pedido de audiencia ao governador mineiro era inter- II
pretado como se fôra cancelada uma falada promessa do IIgovernador pernambucano para. com o lea�er constitucio-
nalista de São Paulo Que deveria ter-se efetivado na ves- - -

pera, como se passou com o Rio Grande do Sul. Dando RIO. 12--"0 JornalR, orgão Lima Sobrinho, "Ieader" da ban�
um aparte ao sr. Antonio CarIas, o sr. Severino Mariz chefe dos "Di.arios Associados" cada pernambucana, defendeu com

ainda falou naquela espetativa, confirmando que, se não publicou ontem o seguinte edito- enorme abundancia de provas o

fôra ter o governador Lima Cavalcanti fechado a ques- rial: governador, demonstrando de ma.

tão, como compromisso de Maioria, em torno da eleição SR. DARIO MAGALHÃES neira cabal a ausencia de motivos
do sr. Pedro Aleixo, teriam os pernambucanos votado no -(Discurso enviado á Mesa)- para as suspeitas lançadas contra

nome do sr. Antonio Carlos, assegurando-lhe a vitoria. Mas, Sr. presidente, para efeito �e pu- ú Si'. Lima Cavalcanti. Desde en-

10gi1 depois, com as novas edições dos vespertinos. d- blicação, venho solicitar o "visto" tão nunca mais se falou no assun

vulgando-se O noticia de que o procurador do Tribunal da �,,ilesa para o artigo que se to, tendo-se por certa e incontes
de Segurança pedirá a prisão preventiva do governador segue e cuja divulgação no O tavel a inocencia do governador.
de Pernambuco, se compreendeu que o dissidio era um JORNAL foi impedida pela cen- No entanto, agora, os seus ado
Iate irremediavel. O sr. Severino Mariz deixou imediata- sura: versarios de hoje, que eram os

mente o recinto, com outros colegas. Então, esta V� na trio O Tribuoal de Segurança Ne- seus amigos de ontem e mais po
buna O SI. Adalb rto Corrêa que investia contra o minis- cional pronunciou ontem as pri- derosos defensores, aplaudem a

tro da Justiça. O sr. Domingos Vieira, o novo sub�leader meiras sentenças, condenando os denuncia extemporanea e preten
pernambucano, foi mesmo ao extremo de explicar ao sr. cabeças da rebelião de 1935. dem complicar o governador num
Adalberto Corrêa que sua saída e dos seus colegas, do Entre a data daquele levante e processo, que se encontra em seu

recinto, não impli ava numa desconsideração ao orador, do julgamento decorreram quasi termo.

e sim, resultava da necessidade de se reunirem, pare ade- dezoito mêses. Houve, portanto,' �Aais espantoso ainda é que o

ptar uma atitude. tempo bastante para se fazer t\ governo federal, cuja censura em

-0- apuração de todas as responsabi- dezembro de 1935 não permitia
O AMBIENTE NO SUL lidades aqui e no norte, colhendo que a imprensa livre ventilasse as

a policia nas suas investigações denuncias contra o sr, Lima Ca
todos quantos, direta ou indireta- valcanti, tenha tomado presente
mente, concorreram para a efeti- mente uma atitude inversa, encar
vação daquele crime contra o Bra- regando-se de dar-lhe a mais am

sil. pla publicidade ao mesmo tempo
Daí o verdadeiro espanto com que tolhe aos jornais o direito de

que o publico recebeu a noticia defesa do governador.
de que aparecera uma denuncia E'evidente o proposito de exer

contra o governador de Pemam- cer contra aquele politico uma vin
buco, sr. Lima Cavalcanti, envol- gança inqualificavel, pela sua ati
vendo-o no processo, cuja ultima tude independente nos casos par
fase está agora se verificando. tidarios que estão sendo debatidos

Na ocasião houve quem acu- no pais.
sasse o primeiro magistrado per-
nambucano de ter simpatias pelo TreAs paresmovimento, havendo mesmo quem
acrescentasse que alguns dos seus

secretarias se achavam sériamente
comprometidos.

Mas a policia investigou, com

todo rigor, o assunto e os resulta
dos das pesquizas excusavam o

governador Lima Cavalcanti e os

seus secretarios dois dos quais.de
pois de algum tempo de prisão,
focam postas em liberdade.
O proprio governo federal en

carregou-se de fazer peremptoriasne ff&iDS declarações, por intermcdio do mi
MACEIO', 12-Foi iniciada nistro da Justiça de então, assegu·

na Assembléia Legislativa forte rando ao público de todo o pais
campanha contra a elevação dos de que não havia o menor íun
preços dos gêneros de primeira damento nas acusações formuladas
neces&ldade, a proposito do f(� contra a governador nordestino.
querimento do deputado Afra- A nação recorda-se mesmo dos
nio La�ts, sôbre a queima do debates travados na Camara dos
café. Deputados, quando o sr. Barbosa

•

..JAIRO CALLADO

I NUMEHO 773

10 momentovingança.

-, paranaense
(")eclaraoõ-9� do jornalísta
Petrarca Ce lIado, aos jor
naisde Porto Aleg .... e

PORT., ALE6RE, 12 - o
general flores da Cunha. n
cabo de dírigir ao sr. Lima
Cavalcanti, governador de
Pernambuco, o seguinteRtele
grama:
"60vernador Lima CavaI.

canti -. Recife.
lia momento e'il que trai

ção e despeito te assaltam
pclas costas quero mnnlfes
for-te mais do que simpatia
a minha soliàar,,,,dad,,,. Ou
vi da boca do ar. 6etulio
Vargas que em nada este
vos comprometido no movi
mento sedicioso de nouzrn
bro i'le 1935. Estavam pre·
sentes deputados 1oão Car
los machado e Acklberto

I
Corrêa. Afetuosos abraços.

I···rLORES DA CUHHA."
-- -.--

I penhor da tranquilidade reinante
naquele Estado, dizendo:

I .o Paran3-oficial ou de me

do geral, o Paraná-politico até

agora não tomou atitude, por que
o papel secundario que efetiva
mente lhe cabe ainda não galgou
a primeira linha a ser naturalmen

! te imposta pela situação ge\)gn �

fica.
O governador Manoel Ribao,

que no Rio Grande colheu ensi
namentos em materia «drninistra
tiva mais tarde aplicadas com

exito no Paraná, conserva, até IlC
je, simpatias profundas pela terra

gaúcha, seu Estado adotivo.
.

Mas, interessando-se pouco pe-
las tricas politicas locais, ainda
não está preparando para um pro"
nunciamento eficaz em lace do
momento.

Para suprir essa falta existe po
rém em estado latente verdadeiro

.

I 1entusrasmo popu ar pe.o general
Flôres da Cunha, cuja prova
provada o meu jornal consegu.u
estabelecer a 29 dc Abril.

Inaugurando o retrato do go�
vecnador do Rio Grande em nos

sa redação, a par da homenagem,
realizamos sem querer uma especie
de convocação. A população
afluiu á nossa séde, manifestando
voluntariamente suas simpatias
pelo general Flôres. Foi uma noite
civica que empolgou grande maa

sa popular, provocando declara
ções expont aneis de aplausos ao

homenageado.»
I _.:< Entret�nto, obser va- se no

Parana uma SItuação de real tran
quilidade e confiança. Sem pre
jUiZ0 das glorias que por essse

resultado caibam ao governador
Ribas devo acentuar que a pre
sença do general Guedes da F�)n·

I
toura. no comando da 5a. Região
é a melhor segurança de respeito
aos homens e ás idéias.

No meu C"SO, por exemplc:
era um jornalista vitima por con

tinuas perscguições de agrupam;:n.
tos políticos. Mas o general i,_, U :.

rontinúa na 6u. paginQ

GUAPORE', 12 - Causou grande regosijo neste

municipio, o manifesto do Partido Republicano Liberal,
lançando a cancidatura do sr. Armando de Sales Oliveira
á presidencia da Republica.

Pt. proposito foi enviado ao general Flôres da Cunha,
o seguinte fonograma:

no manifesto de v.ex. em torno do problema da su

'Cessão presidencial é o prefacio da notavel obra de demo
cracia que o Rio Grande de 89 e de 30 vai realizar pelo
povo e para engrandecimento da Republica. felicitando a

nação e v. ex, servindo de gloriosa bandeira da Ii?erta�
ção nacional. (aa.)-drs. Paulo Couto. Alfredo Petellt e sr.

·Gastão Vileroy.»

O brilhante e vigoroso jorna
lista conterâneo Petrarca CalIado,
diretor do Diario da Noite,
de Curitiba, vem de prestar ao

[ornal da Noite, de Porto
Alegre, interessantes declarações
sôbre o movimento politico do
Paraná, Iocalisando a grande
figura do general Guedes da Fon·

ge .."eos e i""'1n [toura. que aponta como sendo o

vínte e qua- ,-- ----Itro horas Do general Flôres
_.

ao governador
Cavalcanti

SOLIDARIEDADE AO GAL. FLORES

Sr. Petrarcha Callado

TURIM, 12-A Casa de
Maternidade desta cidade parece
ter batido um "record" na nata-Ilidade mundial com o nascimento
de vinte e quatro horas, de três

pares de gemeos, todos em ex

celentes condições. como as res

pectivas mães.

o mal1dato
rda Canego
\O'�mpio

RIO, 12-Na sessão do pró
ximo dia 19, o Tribunal Supe
rior de Justiça Eleitoral irá apre
ciar o pedido que lhe foi feito

pelo vereador Celso Magalhães,
para cassação do mandato de ve

leador do atual interventor do
Distrito Federal.'

Contra a allll
ta dos ge-

..Judeus na

Alemanha

BERLIM. 11-0 ministro do
Interior. sr. Frick, declarou que
será baixada uma lei, proibindo
os judeus de defenderem téscs nas

Universidades da Alemanha.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INTE_G_RA oor
NI ESTO

do gal. Flores da Cunha

Eu já tive isso.
Passa. MITIGAl
�ue pa.ssa.!

1���������-���I�F�al�e--c-e-U�A�fo-n-.
I Bandeira paulista I 50 Costa

A figura excepcional, a larga visao e o as

�:')írito de brasilidade, fazem cor,avergir para
o sr. Arrn a r""ldo de Sales os veerr'lentes

aplausos da opiniao publica
. "

acaba
com. as
� celr. 'S

11\ 11Il IIIIIIIIIIIJ 1\\ \ IPORTO ALEGRE. 11-0 de todo e qualquer nome que vernente o congresso do nosso

lZêneral Flores �a Cunha, lançou acaso partidos politicos ou outras partido, á sua deliberação será
o seguinte manifesto: expressões d", opinião publica.lem- apresentada. pela comissão dire-

«AO RIO GRANDE DO brem ou indiquem á sucessão pre- toca,essa candidatura para o plei
SUL E AO BRASIL. Se hou- sidencial, sem, entretanto, substi- to de 3 de janeiro vindouro. Es
vesse necessidade de um fato con tui-lo por outro, conservando ern tou certo de que, assim procedeu
ereto para caracterizar a atual si- inviolavel sigilo o candidato de do, consulto os interesses do nosso

tuação politica brasileira, evocaria- sua predileção. Se essa simples partido e procuro servir á nobre
mos este: estamos a menos de 8 atitude do sr. presidente da Re- causa da democracia que consu

mêses da data prefixada legalmen- publica haveria necessariamente de bstancia neste momento historico
te para a eleição do presidente concorrer. de modo e profundo, as mais legitimas aspirações na- PARIS, 12--0 sr, Afonsoda Republica, e o pais não co- para o estado de incerteza e in- cionars. Costa, que acaba de falecer, subi.nhece ainda o nome do cidadão segurança em que vive o pais, A fj�ura excepcional de ho- V,nte rapazes vão pe- tamente, nesta capital, foi um dos
que, porventura, tivesse merecido mais a situação se agrava com a rnem do Estado. a larga visão de

neira" n B!AS sertões fundadores da Repllblica portu-a adesão das organizações parti- adoção de medidas que não que- seu espirito realista, o sentido de "V
guêsa. Era chefe do governo naderias para? elevado enc,if�o.Se remos �xdaminar neste inslta�te, e brasilid�de de sua POAlítica, fdazedm II brasileiros'_j ocasião da entrada de Portugala democracia assenta precípua- que eVI entemente se re acionam convergir para o sr. rman o e
na guerra européa, O golpe de

mente no livro jogo. da1 opiniões com o problema sucessorio, sem Sales Oliveira os veementes !.:..iiiiiIiiiii_iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ Estado de Sidonio Paes o obri-
e tendencins populares, não ha embargo de não conhecer ainda aplausos da opinião publica de

gou, pela primeira vez, em 1917.
como negar que essa delonga na o povo brasileiro e candidato em país e dão-nos a certeza de que S. PAULO, i l-A Socieda- mais 20 sertanejos, quando se der

a exilar-se na França. Regressouescolha do candidato ao mais alto cujo beneficio eão tomadas. Cum- êsse ilustre brasileiro, conquistará de Bandeirante de Radio Difusão, a sua chegada aos limites da zona depois a Portugal, onde encabemandato politico, além de contras- pre-nos, assim, colocar a questão no Rio Grande os sulragics maio- recentemente inaugurada nesta ca- civilizada,
çou um movimento democratico,tar violentamente com os nossos nos seus devidos termos, Tentar res da nossa pujante agremiação pital, vai patrocinar uma penetra- Procurarão seus componentes, tendo chegado, de novo, vánasantecedentes, tem o efeito dado o mais um esforço no sentid J de partidária. Sua fecunda adminis- ção de jovens paulistas pelo inte- depois da aquisição da tropa suh-
vezes. á presidencia do Conselho.

ponto ilegitimo e condenável de dar á Nação Brasileira a tranqui- tração no maior Estado brasilei- rior do Brasil. A iniciativa dessa ciente, enveredar pelo amago de Quando do último golpe desubtrair ao conhecimento e anali- lidade que deseja, a ordem a que ro, a atitude nítida e sinceramen- nova entrada partiu do sr. Her- longos trechos dos rios Araguaia Estado, de que resultou a ins
se do povo brasileiro a solução aspira, a consciencia de seus di- te ddmo.::rati�a que assumiu e que mano Ribeiro da Silva, e é sob e Xingú, e do Zingú e Tapajós. tauração do regimen atual, o sr,de um problema de relevancia reitos e de seus destinos. Chegou constitue um alto exemplo de fé

a sua chefia que se organiza a perfazendo calculadamente uma Afonso Costa conseguiu atravésmaxima em que lhe deveria com- o momento do P.R.L. relletir-se, e confiança no regimen, as idéias moderna bandeira. viagem de 3�0 leguas, d.urant� o
sar a fronteira e refugiar-se non-tir a deliberação definitiva. E corajosa e dignamente, dentro dos construtoras que. em documentos Compor-se-á a comitiva dos no- tempo. aproximado de Oito meses vamente na França onde fale-dir-se-ia mesmo que S� está exe- seus postulados ideologicos, das públicos, têm expedido sôbre os

vos de\'as,adores das selvas de e isso por terras ignotas e taladas' ceu.'
,

cutando, de animo preconcebido. próprias finalidades primaciais da mais gráves problemas de nosso cerca de 20 rapazes de S.Paulo, por diversas tribus de indios bra-
um proposito politico cujas conse- sua organização,Organização. com país. são titules que fazem do I

sendo essa turma acrescida de VIOS. O IIenera Iquencias a1 estão dolorosamente a noção exata das suas responsa- seu nome uma candidatura ver-

visiveis, na inquietude da opinião bilidades, na sua modelar fidelir:la- dadeiramente nacional. Dando- r::;ARTAZES Serv íçDS I
Paes de An ..

publica, na desarticulação do rit- de dos supremos interesses do Rio lhe o seu apôio, o Partido 'Re- OO D IA d dmo das forças produtoras e eco- Grande do Sul e do Brasil. O di- f publicano Liberal cumprirá, no 8g ricolás I
ra e en-

nomicas da nação, nas apreensões retorio central do Partido Consti- gráve momento que atravessamos, CINE REX, ás 7 e 8,30 ho- p
.r I fermofunestas que estão marcando este tucionalista, em manifesto publica- um dever civico e concorrerá pa- ras, um magnifico filme da Metro rlO a ra na

desolante episodio da nossa vida do a 24 de abril, deliberou con- ra assegurar ao Brasil um perio- -Uma ladra encantadora, RIO, 12-Acompanhado do RIO, 12-A's primeiras horascoletiva. sultar o congresso do mesmo par- do de paz, de trabalho e de com Myrna Loy e Spencer 1 ra-
sr. I. N. Mader Gonçalves, este- da madrugada de hoje, foi solici-Colocado á margem dos acon- tido, convocado para 15 do cor- prosperidade. cy. ve ôntem em conferencia com o tada uma ambulancia ao hospitaltecirnentos, o povo brasileiro, que rente, sobre a conveniencia de Porto Alegre, lO de maio ministro Odilon Braga, tratando M;guel Couto, afim de socorrerdobremente aspira a um regime apresentar á Nação o nome do de 1937.-José Antonio Flôres CINE ROYAL, ás 7,30 de vários assuntos de interesse uma pessoa na casa n.-da. rua

ne paz, de dignidade e de traba- sr. Armando de Sales Oliveira da Cunha». horas. um filme da Art-I'Dapso- d P' M'" d B I R id I I P�\ o arana no imsteno a o ivar, eSI e, a i, o genera aeslho, nos moldes democraticos que eomo candidato, no proximo plei- dia hungara,com Marika Rokk, Agricultura, o sr , Oscar Borges. de Andrade. para quem, aliás, selhe asseguram a plenitude das li- to. para a presidencia da Repu- Paul Kemp e Hans Stuwe. secretario da Fazenda daquele fizera o chamado. Essa alta pa-herdades civis e iudividuais.acom blica. Em sua ultima reunião, a ALUGA ·-5E Estado, que ha poucos dias assi- tente do exercito havia sido acame-panha com desconfiança, e um pa- comissão diretora central do Par- dois sobrados e parte terrêa CINE ODEON, o lider. foca- r '

" d ôb
.

'd d d d
-

nou vanos acor os so re serviços tI o e ameaço e en ema notriotico temor de seus resultados tido Republicano Liberal, ao me dos mesmos á rua Conse- liza, ás 7,30 horas, um filme da
'I I O d C Vagnco as. pu mão.· r. esar ergueiro,finais, as intermináveis e misterio- conferir amplos poderes, para pro- lheiro Mafra nos. 39 e 41, Waroer-Amor de calouro,com O secretario do governo para- flue o socorrera, deixou-o, cessada

sas manobras.em torno da questão seguir nos entendimentos sobre a I para tratar na mesma rua Patricia E!lis, Warren Hulle .

I d' d E'MClC Hu h.
naen$e 'partJclp� Igua mente o a CrIse, na propria resi encia.presidencial. Acentuamos, de re- sucessão presidencial, manifestou a n_o�.�4�1�.����������F�r�a�nk�����g������ convemo cafeeirO que ora �e rea felizmente, a:1imador o estado do

lance, os contornos da situação. sua simpatia pelo ilustre ex-go- �

I r
.

-

I P A d d
As forças politicas que poder�a�, I ve.mador de. �. Paulo, tendo .

Isa.
_

genera aes n ra e.

aglutinadas, �epresentar a malOflR mesmo a maIOria de seus mero- O sonho da mulher ASSDciação Comercial d!ld� opinião nacional, não consegui- bros se pronunciado pelo imdia-
ram, apesar das suas iniciativas, to apoio a essa candidatura.Ven- Fio rienopolis
derrocar a murelha do inexplica- cidos, agora, os prazos estabeleci
vel segredo sobre quaisquer pre- dos para uma articulação geral
fcrencias, privadas assim de uma das correntes politicas do pais e

at'itude iimpa e correta de conse- livre, assi'll. o Partido Republica
lho e orientação.E o sr. presidente no Liberal dos compromissos que
da Republica, embora intervindo assumira para consigo mesmo, de

inegavelmente no problema politi- aguardar o resultado dessa articu
co que em rigor lhe devera ser lação,julgamos oportuno o momen

estranho, vem-no fazendo de for· to de manifestar publicamente a

ma puramente negativa. nossa simpatia pela candidatura
A "coordenação", por ele ins- do eminente brasileiro sr. Arman

pirada e dirigida, apresenta, até do de Sales Oliveira á futura
hoje, um aspecto surpreendente: presidencia da Republica. Nessas
afirma-se n'a anulação e saci'ificio condições, devendo reunir-se bre-
Q, '••5.ielW-MMW*t&pe9dhWiftWB'. ;as IH "mp=p;.

i
� RECEBEU UM LlNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAIS MODERNOS PELOS MENORES PREÇOS

�Ii· MAIS DE SO
f'
�1
f
t:
';1

I SO'MENTE NA

r:

S'3r bnn�ta e prediiéta,
realizar-se-á usando o

Asseto bléa Geral Ordinaria

São convidados os senhJres socios d�sta A,sociação Co
mercial a compareCF'r á séde da aludida Associação, quinta feira,
ás 19,3 O horas, afi '1 1e assistirem 8 eerim :JUia da posse da sua

nova Diretoria eleit.i a 4 de abril p. passad), e bem assim
tomarem conhec;mento r:b relatoria e contas da gestão passada,
tudo de acordo com o eôt:ibeiecido na alinêa D do artigo 11,
itens I e II dl)s Estátutcs em Vigor.

CREME VITAMINOSO

PROCUT'OL
o qual limpa, conserva e:rejuvenesce a>cutis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a péle. Florianopolis, 11 de Maio de 1937.

A DIRETORIA
4"9RBF'F..ab%;'i,Q#fflfI#tM@D'2"'WMMW,*,. Be,

F I NAS PA R A�
OAU

lItW

CONFECCOES
... .

M NS ACASA
TIPOS DE CAMISAS

CAMISA DE .JERSEV SEDA A 16$000
FELIPE

DE

CASA OAURA á RUA

SCHMIDT N. 19
"W"'idi <Si -,II_me 'i'e:g,pg'*

.. "
_".w
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� «Obras do Porto de Pernambuco. � .-, I Dentes alvos !
r.� J � fi
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �� Só os fabrieados em ]oinvílIe pela única fabrica à .�
� NO BANCO DE CREDITO F:OPUL�R E AGRI- � do ESTADO e cOln"'� a neve •

� COLA DE SANTA CATARINA, A RUA TRA- � PEÇAM PREÇOS-CASA P I EPER I G
U

"
� JANO N. 16. � Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE I �� e
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= A Companhia Editora Nacional I
� LANÇARA' NUM VOLUME DA •
� Serie Brasilrana e
e o
§ Santa Catarina a
� ••• 0 '00' 0••••• o. o.· •. ' G

I A Conquista .. A Colonísação :I
G .

A Evolução O
� TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA •
G �
G

Um livro de Osvaldo R. Cabral _
� �
�

POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias �
O•••GO•••••�•••eJo••�.G

Casa de Dive. sões

Familia es

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

o.

I •.}" i. t.'._ -� ...
. •.

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis-

I: :::;;v;;;;:n�ase�::::c:uep::::r. � l;ep::::da;:

Indo a JOINVILLE
Hospe- Hotel Centralde-se no

COSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação
do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua tVlaconde de Taunay n. 185 FONE. 684

CHARUTOS?

�� ..

_._-_. _ .. , ...."",.,'�,�«

Só os fabricados -por Costa ;Pena &Cia.,IBaía.
Vende-se no Café Natal, Tabacarlajôalana.jkes.

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosforos), Charutaria ,Portela (Café
São Pedro), Casa Savas,jCafélGloria e SalãojProgresso

./

\

.I'

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

E S T A Ilinda cas..9 pó-

Ide ser sua pa-

� �

I . IMPERATRIZ a Imperatriz das Aguas �
� DEPOSITO FPOLIS. --- FONE N .. 1350 �
� A G·- U A R O E ivI�� o proximo lançamento do carburante n,acional �
� ALCOOL-MOTOR �
� F E T T �
.���v��� a.. ... �;f5����;:

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

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de SOllza Luclo
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BJurnenau - Joinville - São Francisco Laguna-
Mostruario perrnanecte em Cruzeiro do Sul

Secçêo de Secçiio de

MACHINAS:
Machinas de beneticiar madeira

Material em geral para construcções: Maehinas para officinas meehanícas
Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ades,
,

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Fogões e Camas , ocomoveis, Motores de espiosão, iv1ot()�es
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhé- electricos

res Material em geral para transmlssr.es: Lo" I
Louça sanltaría - banheiras mancaes, correias da couro e loria .

Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os finl Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-
Produetos chimieos e pharmaeeuticos sorios, serviço mechanico �

.

Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e eamaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

l'Jav,e�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
Maria' -- Fabrica de Gelo ilRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" .

.

A GADTAr �iHâ
.,�)� s >

Filiaes em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras para temor
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhbs
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
�abonetes e Perfumarias
.Mcolchoados e Colchas
€:ortinas e Cortinados
Tealhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarios dos afamados

Charutos cDANNEMANN.

Ernprez,a Nacional de
Fabrica de Pontas "Rite

FERRAGENS:

� I
I
I

� •• ",�, "O' ._ •••• _

•• ....,. - .. "", .' .- �- ..

� OrI a � Advogados

NADA.MAls;1 �ccacioMo.1
� te I ra tem seu escrip-

� R. Felípe Schmldt ns. 7 e 178 � tórío de advogacía á rua

I Visconue de Ouro Preto

E

NO ESTREITO,Ponta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia
n. 70. - Phone: 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. _j

S � I Dr. Padro de Moura Ferro 1
� Advogado

Cata r ina � Rua Trajano, n· 1 sobraão

Telephone n· 1548

f

I
r

�

�B
� F d

"

� e erars
�

1�� Nas classicos.Envelopes fechados
��.

� Dr. Renato=
t� ==8arbosa==
ij�������� �l��������. ADVOGADO

�_iij.ae�.e. • ....._.. Rua Trajano, 2 'j(sob.)
�

• Fone 1325-Ater.de cha-

I Companhia "Aliança da Bahía"i
mad.. para o interior,

� FUNDADA EM 1870 IIDr.Aderb�1 R.
�

.

� da Silva
� �

: Seguos Terrestres e Maritimos I Ruac:.�.v�;,��,O(soh.
•

Incontestavelmente a PRIMEIRA dr...) Brasil I. I
Fones 1631 r:

129_0 !�, CAPITAL RALIZADO 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 ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

ETI L. E

e Sta.

Médicos

o
Iodai OI Eltadol, I

Dr. Carlos Corrêa: I
• A�entes! Sub�Agente8 ., Reguladores de Avarias ..em

do Brasil, no Uruguai e nas pr.lnclpaia praças estrangelrls.

Agentes em Ftorlanopolls :

Campos Lobo & era.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

• Diretor da Maternidade

• Medico do Hospitalr.� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 •ítt TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIC,O ALL/A!vf A � (Curso de especializaçâo em

I> Y '" molestias de senhoras)
ri Escritórios em Laguna e Itajahí I Atende na Maternidade-
tV II até ás 8 1{2 da manhã� Sub-Agentes em Blumenau e Lages Cf e á !arde- Consultorioi
�� " ANITA GARlBALDI, 49

:.00 Gt15e�Jo----.----••__"D. - _

VENDE-SE uma padaria,
vidamente montada, com

mo ponto e dispondo de
freguesia .

Para qualquer outra iníor
__________ ção, dirigir-se á Gerencia d

jornal.

!Dr. Ricardol
Gottsmann

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

operações de plastica

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ucessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eeplclallela Im:·clrurgla

geral

CONSULTORIO···Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás 12 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1.131

\Advogado
Desembargador
Salvio Gonzag
Dr. Leoberto Lea
FPOLIS.

!__Rua Trajano n. 29

Dr*. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Cirurgião
dentist

Dr. H. Gg. Sippe
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese d

Boca
Extração sem dor. po
these e pontes em todo
0S sistemas conhecido
Tratamento das moles

tias da Boca.
CONSUL 70R/O:

W,ua Trajano n: I
(sobrado]

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto. 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs.

_._--

VENDE--Sno logar denominado
Afonso Micholé.três ca

com terrenos. Os intere
dos devem entender-se
Francisco Pedro dos Sa
na mesma rua, casa n. 5

VENDE.SE uma casa no

trito «Jf'lâo Pessôa», Es
lo, á rua do Nestor no.

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

Otimas instalações. No ap
vel recanto da Ponta do
Preço especial. Tratar com

Alves, no Canto do Estreit

ENXERTOS
De varias qualidades de I

jeirss, limoeiros e grande
tidade de enxertos altos de
ras, tem para vender

CARL NILSON

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Cllolca médica de orlan

çal e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua' João
Pinto n· 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n: 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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r
I Sumula dos julgamentos da

ultima Sessão.

��-��������,

-'D'r-� -

__
I .Ir. Ivu d'Aquino

Adovgado
Florianopol is

Lgulnta-feira
.

13 E I O

!I

Serviço Aéreo Condor

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

5a.-feiras 11,50 « -'a5feiras 20 »

ôa-Ieiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8.50 horas Domingo 2,30

-

horas
2a.-feiras 12,50 horas Za-Ieiras 1 1 »

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

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

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

Secção de maquinas

.... .-\...... ---

Adolar Schwarz
Endereço Telegr.. DOLA� Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII\A
AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.I-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Varidenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer I

porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

Recebe cargas de importação, do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

P('eço� "'Y) or..1 i r-�·os

Apelação

ACREDITO MUTUO PRE-
D I�L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

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

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

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

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

I
I Dr.

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchaal

VENDE--SE
Um, piano, proprio para

estudo.
Preço de ocasião.
Tratar rua Tiradentes n. 3.

Governador
Punaro Bley

I RIO, 12 Esteve Botem no ga
binete do ministro da Viação, o

I
governador do Espirita Santo, sr,

Punaro Bley, que se demorou
em conferencia com o sr. Marques
dos Reis.

Dr. Pedro da Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1

Por estes días

Recurso crime n('\. 2.697 da
comarca de Cruzeiro, em que é
recorrente o dr Juiz de Direito
e recorridos Valeriano Ribeiro e

outros. Relator o sr. des. ME- ������������������������

DEIROS FILHO.
O' d f RIO, 13 (Band) ---Exporta-

A C anJo protetor e seus ilhas é aôrte negou provimento mos, nos dois primeiros mêses do
ao recurso para confirmar a sen- 'corrente ano, mercadorias no va-

tença de impronuncia que bem "Lom b rigue i ra Mi nanco ra" lor de 772.876 contos, verihcan-
apreciou a prova dos autos. -. do-se o aumento de 30351 con-

Recurso crime nO. '2.699 de tos sôbre igual período de 1936.
Tijucas, em que é recorrente o

I Vermifugo suave e de pronto efeito. Nossas principais vendas Cc-
dr. Juiz Substituto em exercício, Dispensa purgante e diéta ! ram as seguintes:
e recorrido José Z'inca, Relator I Serve para qualquer idade, conforme o n. Café, 411.805 contos; algo-
o sr. des. GUSTA VO PIZA.I (1, 2, 3 ou 4). dão, 102.105 contos; cêra de

I I Negado provimento ao recur- Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria , carnaúba, 23.097 contos; cacáo,
so, para confirmar a sentença de Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em 22.187 contos; couros, ?2.125
impr onuncia que está cérta com remedios. contos; borracha, 16.274 contos;
a prova colhida nos autos. Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA baga de mamona, 16.183 contos;

Recurso crime nv. 2.693 da MINJ\NCORA» para seu filhinho. peles, I 5.121 contos; côco de
comarca de Biguassú, em que é babassú, 12.856 contos; carnes

recorrente o dr. Juiz de Direito E' um produto dos Laboratoriol "MINANCORA -Jalnville congeladas, 12.202 contos; oleos
e recorrido Lazaro Joaquim Sa- �!I!�������g�gg���-�����mr������� vegetais, I! .746 contos; madei-
gás. Relator o sr, des. A.L- �

ras, 1 1.137 contos; tortas olea-
FREDO TROMPOWSKY.

Casa· BE IRA"'"'O II. ginosas, 10.586 contos; e outros

Negado provimento ao recurso menores.

II para confirmar a sentença que Os maiores aumentos verifica-
julgou prescrita a ação penal FUNDADA EM 1865 rum-se na exportação do algodão,-

Recurso crime nO. 2,695 da
A .1:'''' peles, couros, borracha, baga dertelatos de couro ecomarca de Tijucas, em que é mamona, oleos vegetais e ma-

recorrente o dr. Juiz de Direito CO IChOeS deiras,
e recorrida Blandina Joaquina de Especialidade em fabrico de pastas para escolares,
Amorim. Relator o sr. des. e ditas comerciais
GUILHERME ABRY. Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia

Conficmada a sentença de im- l
Colchões para camas de casal e solteiro->Tem sem-

pronuncia que está certa com a pre em stock

prova dos autos. TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Apelação crime nO. 5.641 da Rua Ti radentes n. 3
comarca de Bom Retiro, em que
é apelante a Justiça e apelado

F L O R I A N 01!iP O L I S

do Alfredo Ostermann. Relator
o sr. des. ALFREDO TROM· -----------------.----

POWSKY.
Mandado o réu a novo julga

mente por ser a decisão absolu

I
to.ia manifestamente contraria a

prova dos autos.

Agravo nO. 898 da comarca

da Canoínhas, em que é agra
vante Jacomino Casela e sim e

agravado Sertorio da Rosa. Re
lator o sr. des. URBANO
SALES.

Litvinoff, Guida Sch
m idt, Lauzeraítls e

Eden
LONDRES, 12 - O sr

Eden recebeu esta manhã, suces

sivamente, os srs. Litvinoff, em

baixador dos Soviets, Guida Sch-
no agravo anteriormente interposto. CO S I N HA O E 1 a. OR O EM midt, ministro dos Negocios E3-

Apelação civel nO. 1.812 da tranjeiros ela Austria e Lauzerai-
comarca de Ca�lidor, em que é SITUADONO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDADE tis, ministro dos Negocios Estran-
apelante a Prefeitura Municipal jeiros da Lituania,

P ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSI\MENTE
e apelado João alerrno. Rela- O general Blomberg visitará o

A ESPERADA
tor o sr. des. L F R E O O titular do Foreign Office provave]-
TROMPOWSKY. mente esta tarde.

Anulado o processo ab-initio •••••••G--------.G------- •••�G.�
por ter funcionado um advo- • •
gado que não está inscrito no. Cd' t M t P d

Q � �
quadro da Ordem dos Adv°ria- " r e I o U U o r e I a I f,i�
dos na Secçêo deste Estado. • e

e �

ALUGA--SE. •
quartos para casal. O maior e mais acreditado clube de

Informações pelo tone n. sorteios do Brasi I1.436.

Foi reformada a

agravada, e mandado
sentença
prosegUlr

será inaugurado em JOINVILLE

rnC',lderno, confortavel e

higienico Hotel Florida

: Apressa i-vOS, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na :
• •
• CREDITO MUTUO PREDIAL O

,• G
$••••e.----------.G----------��ee�••

: I Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEP�SITOS

PA6AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5'1.. ala
CIC. Avisol'revioô'j. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-_==A GAZETA

C ndenados -

�������������������,--,�����������

três parlamentares e absoluiàos àois
Perderam o rnandato os deputados
Mangabeira e Otavio Silveira

Abusos de Momento Nossa Vida Hoffmann, SOCIO da podecosaf;
t paranaense _

ma desta praça Carlos Hoepckeoutros em.... Conlinuaçãodala.pagina Dr.José da Rocha Ferreira S·IA.

Pas
des assegurou-me todas as garan- Bastos
tias e hoje posso trabalhar livre- Trancorre hoje, a data aniver-
mente. saria natalicia, do nosso prezado

Essa empolgante figura de mili- e talentoso patricio sr. dr. José
tar austero, digno por todos os da Rocha Ferreira Bastos, Sub
titulos da consideração geral, tem Procurador Geral do Estado e

por norma opor-se com denodo e professor da Faculdade de Di-
firmeza ás manobras da politica- reito de Santa Catarina, onde se

gemo E' um gaucho que nos faz tem revelado como mestre estu-
querer ainda mais a Rio Grallde. dioso. rHEBAm UH5

Depois da homenagem ao ge- O digno aniversariante é tam- Do Rio de Janeiro, chegouneral FJôres, convocamos o povo bem jornalista vibrante e nosso o sr. Antonio Ferreira, Euncio-
para uma sêrie dp. homenagens, apreciado colaborador. nario federal.
ao general Guedes da Fontoura, A Gazeta felicita-o, eíusi-
todas elas vibrantes e entusiasti- vamente.
cas, no dia de seu aniversario.

Inteiramente adverso .

á baixa
politicagem, o general Guedes alo- Passa hoje, o aniversario na-

ra sem deveres militares, conser-
talicio do estimado jovem estu- HABILITArAo

va e alimenta o grande ideal de dante conterrâneo Orlando Me

ressalvar o Brasil das degrada- deiros, fiJ�o do sr. dezembarga
ções aviltantes a que nos poderia do; Medeiros FIlho, da nossa

submeter a ambição desmeàida \ Corte de Apelação.
de polit.cos inercrupulosos.»

.João

RIO, 13- O Tribunal de Segurança Nacional acaba
de julgar os parlamentares prêsos.

Foram absolvidos o senador paraense Abel Cher
mont e o deputado Domingos Velasco, que foram postos
em liberdade, tendo sido condenados a seís mêses de pri
são o sr. Abegner Bastos; a 3 anos e quatro mêses o dr.
Otavio Silveira e a 3 anos e 8 mêses o dr. João Manga
beira. C'Jm essa decisão perderam o mandato os deputa
dos Otavio Silveira, paranaense e João Mangabeira, baía
no. Para São Paulo, seguiu

Jovem Galdino do Nascimento�

S�guiu para a Capital da Re.
pubhca, onde vai continuar OI
seus estudos, o jovem pintor Con.
terraneo Agostinho Maliu\'erni
Filho.

Cruzada Nacional

Educação
de

Orlando Medeiros
Chegou de Anitapolis o sr.

Hugo Hawerroth, cirurgião de,}.
tista,

CONVITE

Estão se habilitando para ca
sar: D�míngo� Reitz e d. Joséfa
Spogamcz, residentes nesta cidade.
HOllJADo

Festeja hoje, o seu aniversa
rio natalício, a gentil senhorinha
Ida Mendonça, aplicada aluna do
Instituto de Educação do Estado
e filha diléta do sr. João Men
donça, habil construtor.

Noivou com a gentil senhori
oh" Osvaldina, filha do sr. 20.
sargento da Fôrça Publica Anas
tacio José Cassio, o sr, 'Marino
P. da Cunha.

VEREADOR INTE
GRALISTA

que perde o man
dato

Em sua sessão de ontem, o

Tribunal Regional de Justiç.l Elei
toral decretou, unanimemente, a

perda de mandato do vereador
municipal, de Hamonia, sr. Va
lentim Fischer, da Ação Integra-
lista Brasileira, por ser o mesmo

vereador alemão nato, convocan

do, para substituí-lo. o suplente,
fAZEm RH05 HOJE:

e atendendo, assim, ao que reque
reu o delegado do Partido Libe

W/O, 12 _ O Jornal do ral Catarinense, junto áquela Egre-
RIO, 12 (Bancl)-Assegura-se Brasil. em um dos seus tópicos g_ia_C_ô_rt,_e_. _

que o sr. Antonio Carlos, ex- politicos, diz: A cor cação
presidente da Camara, e o sr. 4Ninguem sabe, em verdade, LO{}{DRES, 12-A's ••.
Artur Bernardes, ex-presidente da se o sr. Benedito Valadares quer 12,24 o bispo de Westmin�ter

Condenados R bli
. .

1" d 1 bepu uca, prestigtosos po rtrcos mesmo coar enar a guma can- co nu o rei com a vestimenta de O JTR05 pnRTEmdO ispad reS mineiros, dentro de breves dias se didatura ou se $l sua missão I co' Dalmatica, tumca de ouro.

LA PAZ, 12-Foram con- manifestarão ao lado da candida- mo os seus adversarios insinuam, ,\ coroação foi celebrada ás Dr. Willy Hoifmann
denados á peGa de prisão dois pa- tura Armando Sale$, da tribuna é encher o tempo com marchas e 12,31 minutos, num silencio de Viajou hoje, via terrestre, com

dres por terem passado certidões da Camata e em manifesto á contra-marchas sem qualquer re- admiração e de emoção nunca destino a ca�ital paranaense, o

Nação.

. 6f!HTE HOVF'JAniversaria-se hoje, o galante
menino Ronald, filhinho do sr. 1 Está em festas o lar do sr,
Haroldo Luz, funcionario do im- lo. tenente Abdon Sena. e de
posto sobre a renda e de sua sua exma. esposa com o nasci
exrna. esposa d. Dulc:e:m:r Soa' mento de seu primogenito.
res LUl.

Gastão Simone d'As::is e \Vil
son Schmidt. Marcolino Costa
e Edio Nicolich;

a senhorinha America Vieira
da Rosa;

os srs, Antenor Borges e João PEL05 rLUBE5
dos Santos Neves.

Clube R. Primavera

Séobado próximo, o simpatico
Clube Recreativo Primavera. do
Saco dos Limões, ahrirà os seus
salões para uma animada soirée
dançante-

Àcha-se em festa o lar do
sr. Osvaldo Costa, funcionario
da Dir .toria Regional dos Cor
reios e Telegreíos e de sua exma.

esposa d Iolanda Gentil Coste
. ,

com fl nascimento de seu filhinho
Aloísio.

Duas adesões Ninguem
VALIOSAS A' CANDIDA.- sabe nada
TURA ARMANDIS1A

---� .. ----------

',t:A
Em Loterias a

FANTASTICO!
Casinosua Favorita

.

Não ha bilhetes brancos!
no majestoso prédio do Clube MartineiliEm regosijo pela inauguração, HOJE, DIA 13, da sua nova AGENCIA

a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES adqui
ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
com a devolução dos mesmos V. S. CANDIDATAR'SE-A' em ser possuidor in
teiramente G R A TIS, na escolha de um dos conjuntos expostos nessa sua

nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.
com LIma maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER ou um

radio de dez válvulas da indiscutivel marca WESTINGHOUSE com uma geladei-

Ira
elétrica da garantida marca ZEROZONE.

. CERTI.FIQUE-SE
�!.m1W�Wtfit1:A:"�tféi'r(.',.,;t1e"!*W ..2

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

Danças -- Serviço ir. enreenstvel de bar e restaurante

Otime orquestre - Bom Cabaretie,.-

m,mrmnsr*ifvstwcm-i"?tifilYibiMírií*fãírit*rmwc-'wa .
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• ;;'-1•• ,

o sabão

"Virgem Especi�lidade"
de Welzel & eis••• Jainville sra.eÃ���c�

REGISTRADA,.m ESPECIALIDADE(MARCA

recommenda-se tanto para roupa fina como para roupa commum
----..------------------,,:S 'IMt
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;'. ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




