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ca di ato a

o "er o es

o nome ào ilustre e impoluto bro-
leuoôo o' ronvençãO��i�,-�
da coordenação dirigida pelo Govern��Q)r

!RecomposiçãO l
II

_

ministerial Ii

RIO,. 24- o major Barata,
pergunlanJa se éra verdade que
se distanciará do general Flores
da Cunha no momento politico
disse que isso aconteceu <porque
não posso ser soliderio com a

cand;datura do sr. Armando de
Sallei Oliveira, q\le é contra-te

volucionario, O mesmo não se

sfletro
,

sero
de hoje em resultado
BerBedita Valadares.

dá com o H, José Amenco, que
auxiliou o movimento».

CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

���������r.J��
M DOIS A UM �
I O Partido Liberal Catarlnen- H
!� se, por causa das duvidas, pe- �
l� gou em duas amarras: a pre- ij
i sença do sr, Arão Rebelo, em �

�
S�o. Paul�, e a ,do deputado � Com a nomeação feita on

. DmiZ JuntO,r,_no Rio, de Ianeíro. r.� tem pelo sr. governador do.. As Oposiçoes Colígadas, po- � .

ii rém, apesar de todas as lanças � I Estado. do nosso Ilustre �?n·
i que procuram mder em Africa, � terraneo sr. Rodolfo 1ltz-

I
não l"graram um convite. nem � mann para a Secretaría da

� mesmo para o ..galinheiro..... d fazenda e Agricllltura con-It, l) d B' F'lh
� I!YJ '

� ,

r. ai�r i o. que nao
�� firmada ficou a noticia dada

� vai em comda de ganço. ven- I!t . . ..

M do que o "score" era de 2 a O, � por liaS, ha dias, em pnmel-
� resolveu meter um "goaI", por � ra mão, sohre a sua escolha.

�i sua cont; e risco. embora ",tff- � Já nessa ocasião ti vémos

I side", aVionand?. ontem., para � ensejo de, com justiça, apre
, Porto Alegre. aflm de �vlstar- r.� ciar das qUdlidades e com-

se com o general Flores da ft .

m Cunha e porventüJa compa- 'i01 petencla do recem-nomeado,
� • • • �� ..

d III"� recer ao conclave do P. R. L., � para o exerCI':1O o a to caro

� sem que. para tanto. houvesse � go, para que, com tanto acêr.

I
rec�bido credenciais do� c�,efes � to, vem de ser escolhido pe·
c?1tgados. resultando dai o off- I'i� la alta clarividencia do Che.

; slde" do "goaI". � .

I Corre, como coisa certa. que � fe do Executivo.

iij o dr. Baíer filho. na volta. ve· � Renovando os bons dcse

� nh� � forçar as oposições a se � jos das mais francas proso11 defmlrem. acordando. ao mes-
� peridades, apresentamos ao{w� mo t�mpo. o sr. Adolfo Ko�der, r.� novo Secretáriu as :lossasI daquele engano de alma ledo e ltL ..

_.

'

, cégo, em que es.tá. de vir a ser � felIcltaçiJes.
.

� o sr. Osvaldo A"anha o futuro·� O sr. Rodolfo Tltzmann

i presidente da Republica. � I tJmará posse, hoje, ás ] 5
":If.l:iilC�����OO�:::*-l horas.

T
Sem quaisquer

NOVA YORK, 24 -- Co
municam de Manila que a re

gião mineira de Paracale esiá
em chamas, desconhecendo-se o

numero de vitimas, as quais são

calculadas entre zinroenta e cem,

voz POVO
������������������������ �__�.���������������&�L���m��,,���Wj�

ligações polif .;�';.

Dr. Ivo
d'Aqu�no

Para prover interinamente
I

a cadeira de leute de Instru
ção ii Ciencia do Direito, en
quanto durar o impedimento
do respectivo titular, foi no-

00

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
IIi I Florianopolis, Terça-feira, 25 de Maio de 1937 I NUM�f?OANO

meado pelo sr. governador
do Estado, o sr. dr. Ivü d'A·
quino.
Jurisconsulto d03 mais eru

ditos, inteligencia das mais
luminos<?s, homem de letrâs
de remarcada autoridade,sua
permanencia na cadeira que
vai reger, é de molde a hon
rar altamente a nossa Facul·
dade de Direito.
Registramos o fáto pelo

lustre que ele traz, à cultura
catarinense.

783

III

RIO, 74 - Logo após a escolha do candidato da l

maioria na convenção de amanhã, o presidente Getulio I O casamenta O dr. CelsDJr:D�:::�����1 OVargas tratará da r�co�posiçã? ::1inisterial., �fiançando.sel de Eduardo e Vali.". Fausto n. � á candidatura Ar- �que o deputado mineiro e líder da maiona sr. Carlos � mando de Sales rLuz será nomeado para a pasta da Justiça, sendo convi- i
MONTS 24 _ O d,""'" t-" d � �

dado um politico do Partido Republicano Paulista para I d W' d
j[ •

I uVqul�;::;e cr� , a ri a 8 (� RIO, 2� - c. Pcrtlõo Llber- �• I' . e ln sor e a sen iora C) I V I a�ão ��3
tcõor _CarIOca, ret:�n!emer:te

��ocupar a da Agricultura, Indo o sr. Odilon Braga desern- W
r.

ld f f
.. v w. orqcntznõo: Cl opostçco bolo- Jt. . - �

I
ame -

COD orme OI. anuncia-

I
h f' ;>

-

I Ot·penhar Importante mlssao na Europa. d _

'

b _ d
. . " na c 12 icoc Ipe os srs. a- fft

o, terao as cnçao Il Igreja � vio mangabeira e 1.1. 5ea- ��
A � bra 12 o Pcr+lõo Autonomis- J'!IPor �er :-�vo· O novo Secre- parn o seu cas.a�ento. p�sar lf ta ao Distrito E'eaeral ncn- �I LIC,O f") '3 r'10 , .

da cerrada oposlçao d,o arceb.lspo �� bam õe hípoteccr ecllõur le- ��t .

t
-

d F d C b h laaàe á ccnõtõotura ao sr, I!t
de 3O arlo a SIIII .e ünt�I ury. avera a cen�?- Armanao ôz 5eles Oliveira. �

d A·
ma religiosa, bem como a CIV�1. .. �W.._#.._t:�'!.":Ii:l�����

zen a e grBa A United Prp.ss teve conheci- Grande desastre
I t tnento de que o duque e a se-

CU u ra nhora Vali procuraram 11m pastor
[rancês em Tours, o qual �� pron

Il�if!cou a presidir á ('ef�mo�i� re:
.lgILsa, porquanto não e SUjeito a

Jnrisdição do arcebispo de Can

terbur) .

Entrementes, os presentes de
J1civado estio chegando e os aneis

já foram -xecutados em Londres,
com o ouro presenteado ao casal
oe U'IJa mina de Welsh.

Espera-s� que a primeir 1 parte
da lua de mel seja passada a

bordo de um hiate, cruzando o

Mediterraneo.
��

Por áto de ôntem do sr. go-
vernador, foi corneado Secretario
de Estado da Viação e Obras

Publicas, o dr. Celso Fausto de

Souza, que assim deixa a Secre-

NOVA YORK, 24 -O ca- teria da Fazenda.
fé teve uma alta no mercado, de O dr, Celso Fausto que, des
onze para quinze pontos, para as de ° inicio do atual governo, re

entregas contra as futuras, quan- velou sua alta capacidade e com

do se noticiou que o Braúl de- potencia, continuará certamente a

cidira queimar setenta por cento róta traçada, a bem dos interes

da proxima safra. ses da nossa terra, á testa da

As eoiregas á vista fo am I' secretaría que óra lh� vêm de

mantidas a preços baixo�, sendo ser definitivamente conha�da.
noto. ia a inatividade entre uS

I!A Gazetal!, qU€ tem pelo
torrefadores, que aguardam futu-·: dr. Celso FaustO., partic�lar estio

ma, Jeliclta-o mUlto cordialmente,
desejandQ·lhe as maiores prospe·
ridades.

ALTA DO
CAFE'

RIO. 25 - Os srs, Artur

ras entn::gas.

PELorAS, 24-0 matutino

fi Opinião publica acaba de
afixar que o dr. Lindolfo Col�r
esteve nesta cidade, afim de ulti
mar as demarches para a efeti

vação de uma aliança politica en

tre os Partidos Republicano Li·

beral, Republicano Castilhista e a

União Democratica Nacional.
O mesmo jornal diz que a [[,is·

são desse politico coroou·se de

completo exito.

Bernardee, lv\ario ;�, an, Ovid:o
Andrade, Daniel de C arvalho
Duque de Mesquita e Puben
Campos, telegrafaram ao d,. Ar
mando Sales, hipotecaudo-lhe so
lidariedade, em nome (In comis:
são diretora du r'artido Hepu
blicano Mineim.

A convençao
de j,oje

RIO, 25� Re�]iza-se 2S 21
horas, a convenção- das forças
politicas da mai: ria.

Presidi-la-á o H, Bcnedi�(I
Valladares, que dará a palavra
ao deputado Clemente Mariani,
<leader» da bancada baiana, que
fará a apresentação da 0::,1 'iJid: -

tura do sr. José A:nerico.
Outros discursos, sem (J vzd".

serão pronunciados e o Dcfnmn
mento de Propagan:la providen
ciou a irradiação de todos êles,

Em seguida se fará 2. 'v ção,
esperando-se que o nome do sr,

J 'A
. .

I I
ose menco seja ac ama K.

Ocupará, então, a tr·:6l a o [f.

João Nevei da Fontoma, ",aJa
fazer o elogio do cand,d,"1 .

Faleceu
RockfelLi5er

RIO, 24-Na madrugada de
domingo, faleceu n.t\ cidade de
Ormone! Beach. Florida, oe Ame
rica do Norte, aos 97 r

n0S de
idade, I) magnata de> pelroieo e

bilionario John Davidson Rocke
feller.

o preferk10 é
íncognito Aliança

gauchaSÀO PAULO, 24 - O sr.

FrancIsco Junqueira, chefe pene"
pista em Rileirão Preto e que
acompanhou o sr, Silvio de Cam
pos na Jissidencill, fez as se

guintes declaraçõe�:
--cNinguem sabe quem é o

prefelido do sr. Getulio Vargas_
Se o sr. Armando de Sales

n.'·o t:vesse pronunciado um dis'
curso rompendo com o P. R. P.
terá o apoio unanime do seu

Estado.

ALliGi\-SE uma con
fortanl res:denc'a á

Rua Esteves jll.J!or.
Tratar na mesma rua n,

150.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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2A GAZETA -f'kJri;;mopolís, :w - 5 .... 1931

Est,ado de S Catarina'Côrte de
_ Ninguem

______________

•

.�' Apalaçaa pode
Secretaria de Estada das
Negocias da Segur�nça

Publica

Pc),- rna("', terra (:lU pelo ar CINE REX. ás7,30 horasSumula dos iulgamentcs da O di b b
'"

ultima Sessão se:n a ca rte i ra e Ie rto ra I ta o ranco.

CINE ROYAL, ás 7 30
horas-A dama fatidica.

'Habeas-corpus da comarca de RIO. 24--0 dr. José Marial guerra
nessa Região sejam baixa-

Florianopolis, -em que f. impetran- Mac Dowell da Costa, procurador das imediatamente as instruções
te o dr. Eugeniu F;gueredo Con- geral da Justiça Eleitoral da Re- para todas as Companhias de Na
dessa e paciente joão Rodrigues publica enviou a seguinte e im- vegação Marítima, Fluvial, Aerea
de Moura. Relator o sr, des. portante circular à todos os pro- e Terrestre para que somente acei
Presidente. curadores regionais de justiça Elei- tem como prova de identidade

Convertido o julgamento em toraI do pais: «Nos termos do para homens brasileiros entre 19
.

_ b
.,

I diligencia afim de serem solicita- artigo 52, letra G, do Codigo e 60 anos de idade, excéto Oi

lPOtSIÇtJ.O e� VISIVe .

t
das informações ao sr. dr. Secce- Eleitoral, determina essa procura- analfabetos ou praças militares,

n errupçao para cer a . . d
.

idenci b '. di - d
.

'd
.

I tano da Segurança Publica ona provi encra 50 re seguinte: me iante apresentação a carteira
eSpeCle

I
e vezcu o-A

Habeas-corps da comarca de Em face do estado de guerra seno eleitoral. para o cumprimento do
mesma p aca nos mesmos .' d b

"

d identi
,

6 I B d C di EI', . São josé, em que é Impetrante I'
o o ngatona a prova e I enti- artigo , etra , o ooigo el-

lugares, es�eclhca�do-se, a

josé B. Salgado e paciente AI- dade para qualquer pessoa poder toraI. Deveis acusar o recebimento
classe de veiculo Jmped�do

'Ifredo
Bach. Relator o sr. des, Pré- se ausentar do Estado ou pais, desta circular e as providencias

nas taboletas, .Int�rrompldo sldente. tal prova nos termos do artigo 6, que tomardes. Saudações cordiais.
para Automovels Ínterrorn- A C"

. I B d C" EI' I (As.) D J é M
' �;(

id C·'h- orte converteu o julgamen- etra , o O'Jlgo leitora so- \ s, - r. os ürtü 1Y1aC

vt Arara -

amm

�es"d e�. to em diligencia para avocar os mente pode ser feita pelo titulo Dowell da Costa, procurador
--d e::fa9 Qe vedocl a e

autos originais. eleitoral. Deveis, portanto, acordar geral de justiça Eleitoral d. Re-
re :zz Q- uan

I pas- Habeas-corpus da comaroa de com o executor do estado de publica, interino».

shan o

Pdor uma desco a, ?d!S Concordia, em que é impetranteoras e entra a e sal a
d Gd I d to r. Amenco de odoy Ilha AgradeCI-mentaos a unos, os con u ores .

MIM l d Rd
.

I - d ã
e paciente anoe acra o. e-

e veicu os nao po er o
I d P ld td

'

d b 'I ator o sr, es, resl en e.
eixar e o servar a p aca F' did dem jb d OI conce I a a or em impe-

edm ranc,oh
com

udm qdua
ra-

trada por não estar provada a
o verme o teu o e um

iencia da nri
,

I d d h d convemencia a pnsão preventiva,a o o esen o e urna
visto. 03 pacientes - terem resi-

criança escolar e as inseri
dencia na comarca. Vem.ido osções-Escola Devagar do
srs. des. Presidente e Gustavo

outro, a inscrição-Cuída- Piza.do. Nesses locais a veloci-
Recurso crime n', 2.689 dadade dos veicules não de

comarca de Blumenau, em que é dverá ultrapassar o limite de os com o
recorrente o dr. juiz de Direito e da e tia20 quilometros por hora. recorrido Lucas josé de Souza.VII-Salvo nos lugares indi- Relator o sr. des. Medeiros Ficados pelo emplacamento,

b I d lho.
em como, naque as on e

Foi dado provimento ao recur
haja necessidade de cuidado

50, para pronunciar o recorrido DO
é proíbido a qualquer con-

art. 356 combina.:lo cem o art.dutor de veículo que con

duzi-lo de modo tão lento
13 da Consolidação das Leis Pe
nlllS.

Recurso crime n·. 2.698 da
com&rca de O.leaus, c'm que é
recorrente o dr. juiz de Direito e

recorrido Pedro joão 1\ ladeira.
Relator o sr. des. Gustavo Pi-

F!orianopoli�, em 21 de
rnaío de 1937

CINE ODEO>J, ás 7 ho.
ras-Adversidade.

Portaria no. 68

'.
var-se-a.

Interrupção para lOdos
os veiculas-Circulo ver

melho tendo em baixo uma

taboleta com os dizeres:
Tramito Impedido, colocada

I
Claribalte Galvãó

junto e de cada lado do Secletario da Segurança
trecho interrompido e em Publica

���G�1W#i·::�âftii?'- 6?:1ilíN

o DOUTOR CLARIBAL
TE VILARIM DE VASO )N
CELOS GALVÃO, Secretário
de Estado dos Negocios de Se
gurança Publica, no uso das
suas atribuições, etc.
CONSIDER.:\NDO que o

Regulamento Policial do Estado
não é completo e atualisado nos

assuntos que dizem respeito ao 1

Trânsito Público, cumprindo o

emprego de instruções. a bem
da bôa orientação do serviço
publico e segurança individual
dos transeuntes, evitando-se os

acidentes;
CONSIDERANDO que com

a Portaria no. 4 J, esta Secreta
ria determinou Iôssem pintados
os postes e locais convenientes
com os sináis de convenção inter
nacional adotados pelas Policias
Civis do Brasil carecendo serem

definidos esses sináis para o co

nhecimento do público e da

lns'lpetoria de Vefculos;
CO�?rDERA��O que além I

da definição dos sinars tornam-se I
precisas outras instruções omissas
ao Regulamento Policial do Es
tado;

Resolve determinar, que sejam
observadas as regras indicadas
pelos sinais de trânsito de ordE'm
permanente preventiva, internacio
nal, estabelecidas pela Sociedade
das Nações em novembro de
J 927, bem como as demais ins
truções seguintes.
I-Não-a-seguir t contra
mão-Para as vias de sen

tido único, a não·asseguir
deverá ser indicada por uma

sét!l branca sôbre p I a c a

CIRCULAR azul. colo�a
da num poste ou parede.
Err, virtude desse sinal, fica
proíbido trânSito em sentido
contrario ao indicado pela
flecha.

II-Permissão de parada
demorada-(estacionamen
to)-Letra P em branco,
sobre circulo azul.

III-Proibição de estacio
namento - Cmulo azul
c(.m uma c"róa em Verme

lho e taholeta com li ins�
crição-Estacionamento Proí
biõo.

IV-Proibição de transito
para veiculas que pesem
além do limite CO'1lum-'
Circulo azul taboleta em

baixo, Estacionamento Proí
bicio.

V--Para as interrupções aci
dentais do transito, obser-

, J..

'/

5��o��tt1t
fi"'EllílS.C?
JOINVllLE

: �'�'.;f'.,
'.:r·

Seja cauteloso'
ao atravessar

as ruas!
Ao sair á rua, lembre-s- que

está exposto a muitos imprevistos
perigosos. Não se descuide ao
atravessar as ruas, mesmo as de
pequeno transito. A qualquer ins.
tante pode surgir um veiculo em.
velocidade,

Os pedestres confiam demasia_
demente na pericia dos motoristas.
Estes, entretanto, nem sempre po
dem manobrar o carro para des
viá-lo do transeunte, que se obstl'
na em não dar passagem. Além
destes existem ainda os pedestre;
descuidados. que atravessam as

ruas como se estivessem atrave ,

sando o proprio quarto de dormi-,
O resultado l:. serem apanhados
pelas rodas ou, pelo menos, pelos
para-lamas dO'1 veiculos.

Quem sai á rua precisa apren
der a locomover-se, não ernbara-

e

Evangelia E. Kotzias

Estefano Kotzias e filhos, Silvas C. Palassis
e famiha (ausente), Anastacio Kotzias e lamilia,

---II---Fcancisco Kotzias e filho, Nicolau Kotzias e Ia
milia (ausente), Kyriacos Kotzias (ausente), Estefa
no N. Savas e filhos, Kyriacos Celalatas e familia,
Nicolau E. Savas e familia, profundamente abala-

falecimento de sua inesquecível esposa, rnãi, irmã, cunha-
çar o transito, nem se expor a

"Evangelia E. Kotzias" atropelamentos. Se é descuidado
•

A per perda de fosfato ou porquevêm, por este meio, agradecer a todas as pessoas que os acompa- f de j ,

h d I b
. , 50 re e msorua, convem procurar

o aram no o oroso transe por que aca am de passar, as que envia-j, 'd' t t D t" I b·
um me ico para ra ar-se. en re

ram coroas, cartões e te egramas, em como as que acompanharam I Ih di .' di',' , , os me ores me Ica'uen.os 10 tca-
a extmta ate a sua ulti-na morada. Aproveitam a oportunidade para d t 't. ,

ôas d I
. I os para es es ca50S, Cl a-se o

convicar aos seus parentes e pessoas e suas re açõell, para a missa T f"f • C B � Ad 9 d· d I b d' 26 d ' 10 h
ano o, an <la asa ay,.r. o

e
"

la, que man am ce e rar no la o corrente, as mas, I

fi d d tA" -

I
.

G O h d d
.

I
.

d
m e uas ou res IOJecoes os

na greJa rega rt o oxa estc\ caplta ,antecipa0 o os seus agra- 't t
�,

d
.

d I" d d pllCleu es sen em-se renovar.k1S, ce-
eClmentos aos que comparecerem a este ato e re Iglão e carl a e.

t d
.

temptra os, mais espcr oS,-con-

seguindo andi!r na rua sem atro

pelar nem ser atropelados!
----

Visit,ae <:te
c(') ·"tezía

que prejudique o t scoamen

to rasoavel do trânslto.
VIII-O condutor de veículo

que quizer passar por outro

'Veiculo, deverá faze-lo pela
esqnerda, não retomando a

direita emquanto nào hou- zaC' 'd
.

d d d'
.

r'
, onvertl o o Julgamento em

ver a o Istancla su IClen-
d'l'

. ,

t O 'd d'd d Ilgenc'a para que o recorndo
e. UVI o o pe I o e .

'd dd d I
.

I' prove se qUlzer " sua I a e.
passageom, a o pe o sma'

A I -
.

. 5 677 d" .

I pe açao cnme n.. a
nonoro convencIOna o con-

d L '

d t d 'I I d comarca e ages, em que e

du or, o

vetlcu 0á
a

cançad,o flpelaote Placides Laurentino da
evera en-:05 ar sua 1-

S I d
.'

I va e apela a a Justiça. Relator
reita, eem aumentar a ve-

o sr. des. Gustavo Piza.locidade e permitindo a pas- A Côrte não tomou conheci-
sagem. d I 'dO condutor de veiculo,

mento a ajJe ação por ter SI o

intesposta fora do prazo legal.quando se aproximar de um

cruzamento, deverá ceder o
Apelação crime n·. 5.1)68 da

comarca de Florianopolis, em quedireito e passagem ao que é apelante o dr. Afonso Wantenha entrado primeiramente derleí luaior e apelado o dr. Juiznesse cruzamento e, quando de Direito. Relator o sr. des. Gui
as dois entrarem ao mesmo

lherme Abri.
tempo, o da direita terá

Foi dado provimento á apeJa'preferencia de pas8agem.
ção, para absolver o apelante.IX-Os Auto-Omnibu5 só pó-

dem parar para a subida e

descida de passageiro., DOS

lugares assinalados com a

faixa branca pintada nos pos
tes com as iniciais IVSSP.

X-A infração de qualquer
dos itens, destas Instruções,
sujeita o infrator á multa de
5$000 a 100$000 nos OTAWA, 24 - O ministro
termos do art. 132, §§ I. da renda anuncia que as laran-
2. e 3. do Regulamento jas bransileiras entrarlo no Ca
para o Serviço Policial do nadá livres de qualquer impos
Estado. to de importaçãO. de primeiro de

maio a trinta de junho do cor

rente. Os impostos pag03 de pri
meiro do corrente até hoje, serão
devolvidos.

estes díasPor
RIO GRL\NDE, 23 o ca�

pitão de mar e guerra Joaquim
Cordeiro Guerra, comandante da
divisão naval, c()mpr),<t" do "8:::1-
o' dmonte, capltanea, t: e&hoy-:rs,

«Mato Grosso"" «Santa Cata-'
rina» e "Rio Grande do Norte""
ora em nosso p.,rto, visitou nal

Prefeitura Municipal o sr. An
tonio Rocha de Meírelles Leite.
prdeito do municipio, O prefei
to retribuiu essa VIsita, sabado,
a bordo «Belmonte» • 1 ambem,
alí esteve a.presentando, em nome:

do governador Flores da Cunha,
e no seu proprio, cumprimentos
de bôas vindas ao comandante
Cordeiro Guerra, chefe da divi
�ão naval. 0 sr. Paulo Cardoso,
sub-chefe de policia,

------_

I
Ficou C·Qr..., O

.

sr. Ar;"ndndo
de Sares
RIO, 23 - O Partijo ()..

noca. fundado pelo sr, j<"W1S
Rocha e seus amigos, hcou ôn
tem definitivamente consti�uido,
elegendo sua comissão diretora,
etc.

Os eu primeiro ato pubLco, segun
do nos declarou o proprio sr.

Jonas Rochas, vai ser a adesão,
a candidatura do sr. Armando.
de Sales.

será inaugurado em JOINVILLE

moderno, cOj'-',fort ·-.).vel e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE 1a. ORDEM

SITU l\DO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSI\MENTE
ESPERADA

!PARA HEMORROIDASDr. Padro da Moura Ferro
Advogado

Rua Traiano n. 1
-E

INCOMODOS DAS SENHORAS
Isenção
PARA AS LARANJAS
BRASILEIRAS

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Minervina"
Vende-se nas bÔ1S Farmacias

'li' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinville

•

,,�, .;'."'
., �., I

�

o sabão

"Virgem Especiâ.lidaue"
de Wetzel Bt Cia••• Jaínville (MARCA REGISTRADA,

•
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-

Endereço Telf.i.';gr.: DOLAl� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- ST.A. CATARI�A

}AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.)-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Río
PriPg Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, EV(J, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SAN10S: hiates-motor 'Pi! atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dr, classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterior

Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças d(· interior

SE V ç. G A C\;'�TlU.J J ,<AP DJ

P = H... ,..... = -"no 'iI -
�

� ...r" '._J
�

� -1

Para o Norte
Partidas dos aviões.Ll-echamcnto das malas postais
Za.Ieiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-f<::!:ras 8,50» 4a.-feiras 10 ,)

5a.-feiras 1 J ,50 « 5a .-feiras 20 »

ôa-íeiras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30

-

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

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

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

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

Secção de maquinas

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA

linda casa pó
de ser sua pa-

· gal,do ape"'"'\Bs

5$000.10$000 ou 20$000
--

.

por· rr--es I �=!

Empresa Construtora
Universal Ltda.

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 i

Sr. Albano de Souza Lucro

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

•

.i'·
'.
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cke SI
FL.ORIANOFtOL..IS

Car 0& De

81urnenau " . ..Joinville Sao rrancisco Laguna-
Mostruario perrnaneaat. 81""1:') Cruzeiro do Sul

Secção de Secçlio de

Filiaes
I\lIatriz:
em:

NO ESTREITOrPanta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia
n. 70. - Ph01\P� 1277.

I Caíx 1 Postal, 110.

I�� :t����i A Gazeta Indica:
� vorl m Advogados ror. Ricardo\�� l\'Cj

1 -IIG�ttsmann� E NADA MAlS I �ccacio Mo-
E.-chele da clinica do Hospi

\l'�
re I ra tal de Nürnberg, (P ..oressor

�. � tem seu escrip- Indórg Burkhardt e Professor

�3 R. Felípe Schmidt ns, 7 e 178 �I tório de advogacia á rua
ErwinKreuter)

Esplelallstl em�'elrurgla

\ Visconne de Ouro Preto girai
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Seoçã\o de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras para tcmot FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas file beneticiar madeira
Lonas e Impermeáveis Material em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r adas,
Sêdas Canos galvanizados e pertences • grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, ;Vloto!?s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlssnes: Lf'

..

\1eolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras maneaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
rOftlhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os finl Automoveis e. Caminhões FORD Pvças, cl.';t.S-

Sapatos, ehínellos, meias Productos chimicos e pharmaeeuticos sorios, serviço mechanico
Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar 000DYER �

� Charutos cDANNEMANNa Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrieo em geral' �

(; Empreza Nacional de I'-Iave�açào "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita: Maria' - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - EstaleIro 'Arataca" �
.S7�V.ÀV.6YaV� "��Â.'VÂV�V��=�.

"
todol o. Eltados I

� �
�,�BIL.t-IETES�

� Federais eSta.
Telephone n' 1548

�
1 1� Nos classicos-Envelapes1fechadas � � Dr. Renato=

� �� ==Barbosa:=
t�t��l������ �éN�����. ADVOGADO

�Ó•• iI�.oeG O Rua Trajano, 2 fí(sob.)
O • \

Fone 1325-Atc:r�de. cha-

i Companhia "Aliança da Bahía"1
mados para o mtenor,

a
..

FUNDADA EM 187'0 IIDr.Aderb�1
• fi da Silva

: Seguos Terrestres e Maritimos I RuaC:�.v�:���IO (sob.

': Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil I Fones 1631 e

1290_1'''� CAPITAL RALlZADO 9.000:000$000
�r RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$OOO

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
p l"TROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Apente., Sub-Agentes e Regulador.., de Avarlal.\am
C=o Brsin, no Uruguai e nas principais praças .strangelru.

Agentes em Ftorianopol is:

Campos Lobo & Cía.

1 Dr. Pedro de Mourl Ferro I
j

Advogado

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bôa

freguesia.
Para qualquer outra inlorma

__ ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

Advogados I
Desembar gador
Salvío Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

I��ua Trajano n. 2:_j

Pua Ccr se rhelro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
1ELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIA!vÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 B das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

R.

Médicos

Dr, Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Stppel

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
I\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARlBALDI, 49

1ralamento moderno das
mo/estias do Pulmão

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

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

Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 70RJO:

'Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 72L1 (manual)
HORAS MARCADAS

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

----

VENDE--SEno 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.

"

.\.t .....

Dr. Artur Pereira

e [Oliveira
Cllnlca málhel de orlan·

çal .. adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consulta. diariamente da.

4 ái 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência; Rua Vucond«
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

VENDE-SE uma casa no dis
trito «Jr)ão Pessôa», Estrei
(O, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, saias de visitac
de jantar e cozinha.

utimas instalações. No aprasil.
vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jocã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

jeiras, limoeiros c grande quan
tidade de enxertos eltos de rosei
ras, tem para vender

Ct\C{,·;'W.. SON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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��������������������

� ... ,.,..�._. .. f_·••_, • _

�,=;;'�-;?- _,

� OS�"i.Wences·,·A concentr �- Navio gr�go Em Iiber- .ade
I === �:f�� �wo d'A,0�\t�$no

.

� lau Braz ����::;f;es em perigo diversos jorne-
Prestigiar. BUENOS AIRES, 23-Ini-' listas

/I ciou-se, hoje, em Rosario, a con- PORTO A�EGRE, 23-
O sr. Jose centração dos aviões que toma- P.ela manhã, fOI captado um ra-

3 d'
.

d RIO, 2 -Atea en.io às rette-

A
• rão parte da prova de regulari- dio declaran o que o vapor gre- d lici - rl A '-

mer Ico .

'T' •

h' d d ra as so icitações v'a ssoctaçao,

dade que será disputada amanhã go 1 axtarc ts, proce eute o
B 'I' I I I'

d inad R' G d rasi eira de mprensa,o sr. sr ae
. I até Mendoza S,..rá o terceiro norte e estma o a 10 ran e

d I S PRlO, 23 -Havia, até, agora, ',J t"
-. trazendo grande carregamento de Souto, delega () Oê egurança ()�

d id ,. d d gra:1ue mee mg aeronautrco pro- 1

liti S' t ',..UVI as, quanto a atitu e os srs.
id I F d _ A mercadorias se encontrava em

1 ica e ocia ,comum"ou ao pre�
W I B fi

mcvi o pe a e eraçao ero·, id t d AS em rences au raz, que, a rmavam, f A f situação perigosa a 23 graus 32 SI en e ti me�ma! que po 1-

discord.aria do govern�dor. de M�-
nau lca rgen ma.

minutos de latitude sul e 48 graus ?erdade os seguintes co�egas. �e;.\ rvtefá to ,5 de cou ("o e nas deixando de apoiar o candi-
R I 38

.

t d I it d t Imprensa: Humberto RosslO,PIIl1 o
R h
,.

e
e mIOU os e ongi u e oes e. ., fit..� (.') � C O eS dato da maioria presen - U d

.

f
.

t d Melo, Otavio Malta e o gra co.

.
m 05 smaes 01 cap a o pe- ,

I G
.

d �A �'Esoecialidade em fabrico de pastas para escolares, Ao que conseg�lmo3 apurar.no ""'.ente da l0, vapor ltaquera da Cia
..
Na- Gabne uerrelfO t" j our •.

I
'

e ditas comerciais t t d t d R &fiIia!i
I d C

I
..... en an 0, o ex-presi en e a epu-I

,

crc.na e Naveqação esteira. OCintos, com m .dernas fivelas em couro fantasia blic�, em telegrama �o senhor Be-lFrenteUnlcá Partiram de Rio Grande socor-
Co'chof.s para camas de casal e solteiro->Tem sem- nedlt.o .Valadares, tena declarado, I ros para o local indicado. pre-II pre em stock prestigiar, t�mbem, o nome do sr.

P. ALEGRE, 23--Seguiu sume-se que o Taxiarchis te-
. lRAVESSEIROS DE PAINA, ETC. José Amenco para sucessor do sr.

R' d'- F' nha sido apanhado por íorte tem-

I G t r v para o 10 e aviao o sr. ir-

, Rua Tiradentes n. 3
...etuuo argas. mino ToreJly, que levou o pen- poraI que �eina desde o Cabo

I _._�__O_l3._!_� O P O L I 5 sarnento da Frent� Unica sôbre Santa Mana.

r;;;;;=;:�--;';her 1 �;:n�p:�;�p� le��:�oddi�;�d:��:�����. de Araujo
Preço de ocasião. MED I COTratar a rua Tiradentes n. 3. Especialista em molestias de creanças, nervosas,

impaludismo e molestias da pele

ALUGA-SE uma con

fortavel residencia á
O qual limpa, conserva e rejuvenesce a cútis e, Rua Esteves Junior.

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des- Tratar na mesma rua n.'

11 cascar a péle. I 50. ..1
@e:y f===="§L�i V::7,�i�::Sa�1
Q

'"

t f'
II I quezada, n'um bom ponto

U In a- I ra 1

d.a linha férrea São

rran-II'00;...,' I CISCO.

Para mais informações
·-w� 7 If" � I O

nesta redação. j

� &,� Locomovei

��
G

IG ,

'� CREDITO �'JlUTUO
I ;i,t'

�.:t'.=!il'; -.M,,4@:_'-#··�Gl{;;��;;it.f';;��;;;;:·dtl,:;;r;;;''-'i;4Rma;t=m:.w��·,
. ��-'��I��

�\. Ec .'� e .'7 �_i t: LI' OISSIMO SORT1MEN 10 EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPOS MAIS MODERNOS PELOS MENOR.ES Pi(EÇOS ;

1\,'�Ah�S lt;� E 50 TIPOS DE CAMISAS "

CAI\fiISA DE JERSEV DE SEDA A 16$O(�O

l:'I·.dovgado
Flortanopol is

mm

EI
FUNDADA EM 1865

S :'H'" b n;ta e pr'ediiéta,
refJdiz;'3,í'-se ..á usando O

VITAMINOSO

C U1J L

".

c
O

BERLIM, 23-Co t ,"cada
de forte (j)ficioS3 informa que o

general von BIOlnberg i . .A »oxi
mamente a Budapest, � ,;bUlr 1;\

visita feita a Berlire pt'! ;;; .nersl
Roeder, ministro da Dde�a da
Hungria.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da Os circulos políticos alemães
Compra-se um em perfeito i Sorveteria Gloria observam que ellta vis:la não de�

estado de funcionamento, I ve ser ligada ao desejll bungaro

CHO.lIpl .forças de 100 a 120

'I �..'."��r.,�'*'.:.'�:'���""(",,,���.,�.
__ A�, d_e_r_e_ctl_p_er_ar_!.:����:,!:a,�!����:':.'f�� �{®�(J����----------Wl� ���r.��{fiJr:3:��;�!·'

Informações ne!'ta redílção. G �2,\

Vende-se uma casa com o 11:1 C r e d I' toM u t u o P r e �� i f� r: �terreno nW1!a area d��' �l '.\1.:1)� �1.781.. metros quadrado,) $J �$instalação de luz e agua e1c ..�� '�'j
fa�r f��ço ��il��i�Siã�úta.t�á�

,�-

O ITlalor e mais acred itado clube de
�(�

Estreito, esquina da Rua D.
50 rte ios do Bras i ILuiza n. 163.

5

porcw.� eu

lhe UiBa

dhentaQi1a

=

RIO, 23- Franc:sco :t'elí1an
des Falia, empregado fia ílha da
Conceição) ontem, qu ndo tra'a

va dos porcos foi ata ,a,'''! por um

dos suinos, que Ih> 'll U'1Ja

dentada no ante braço .. ':!' o.

Removido pa. a o co. tiílf li e
Faria foi medicado WJ S, rv::,-o de

Pronto Socorro de Niterói.

Luxo, conforto e J'L."

gancia encontra I V. S.
servindo-se da Iirnousi � "'l..�
D5MOB!lE rr 200, guiada por
derito volante.
Fone

ALUGA-SE
quartos para casal.

Irformações pelo fJne 11.

1.436.

,.,....

Banco de Crédito I

Popular e Agri
cola de Santa

Catarina I
(Soe. Caop. Resp, Ltda.) j

I

Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe
Je e nervosas pela .;4utohemotherapia

Consultoria e residencia=Ptece 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584 II�sultas:-Das 8 às_�__1 � das 14 às 16 horas
__1 I.�LO

o mais elagante centro de diversões Iarní-

Ru� Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Jockey Club Florianopolis \Gener�� V(rl�1�

Blomb�t\1'a§

RECEBE DEPQSITOS

PFi6AHDO 05

SEGUINTES IURUS:

Cle Limitada 5'(. ala
e(e. AvisoPrevio6·(. ala
Prazo FIXO S·(. ala

OE

Bares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção,

Fsplendido serviço de bar com bebidas na
cionais e estranjeiras.

Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

-seus premios, 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.

A CREDITO MUTUO �;;,�'t, ,'u

D I.AL destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porqu�:,

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

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

·-a extração de seus premios é feita unicamente sôore
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hojE' mesmo na i
f,51tk
�'
�,�
"fi):·PREDIAL

FINAS PA,

.5 OAU F,

NA CASA RUA FELIPE r�
SCHM:DT._!c'_.!!�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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==A GlAZETA FLORIANOItOLIS, 25 d. Mil.

Verdadeira apoteós
I

o; hornologação pelos partidarios do gal. Fia
res da Cunha, do nome do sr. Arrnando de Se
les, ontem, em Porto Alegre, pelo brilho de qLJ
se revestiu, representou não só urna conSe
gração ao bravo "condotiere" dos pampas, Co
mo tambern ao varão.ilustre err' quem reside
todas as esperanças :da alMa brasileira.

I-Io GENERAL FLORES �I iAoposição O GENERAL GO'ES
I

gaúch.
Expl lca porq ue fica com

RIO, 23-0s principais che-

�p..;.. iiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiriii·iíiiiiiiiiiAn_iiiiiiiirmando Sales __ I �i)f��.�;1����f��:O.:�=::
em face do problema presidencial.

PORTO ALEGRE, 23 continuei a envidar esforços Depois, de longas conferencias
Falando à imprensa, o sr. junto a São Paulo. Até nove pelo Telegrafo entre os senhores
Flôres da Cunha disse: "Quan· do

.

corrente, dava o �eu JoIo Neves, Batista Luzardo, RIO, 24 - O deputado
do recentemente pugnei, no apoio ao sr. José Amenco, Raul Pila e Mauricio Cardoso paranaense Paula Soares Iêu
Rio de Janeiro, pelo nome do obrigando-me a não ass�mir ficou assentado que a oposiçi� na sessão de hoje, da Ca-
sr. José Americo, fil-o since- qualquer outro co�pror�l1s.so. gaúcha apoiará o senhor José mara, um telegrama do ge-
rarnente, convencido de que Nessa data me fOI restituído Américo na campanha da suces- neral Góes Monteiro, 'decla-
I. ssa candidatura, como a do o meu compromisso por in-

são, devendo essa resolução ser rando-se partidario do po-
sr. Armando de Sales, resol- termedio do sr. João Carlos imediatamente submetida aos di- der civil e dizendo-se arni-
veria o problema politico da Machado e Maciel Junior por retorios dos partidos Libertador go dos srs. Armando Sales
sucessão. parecer-lhes baldados os es-

e Republicano. ;>C . ii,' e josé Americo, candidatos

forços que intentávamos. No ----------- ;,_,_ _ u á presidencia da Republica.
Nessa ocasião, não encon- dia IOdo corrente, lancei em Bebidas Nacionais e Extran --------------CAO PERDIDO

trei o apoio necessario na manifesto o meu apoio ao
geras só NO Segua para Leoncio Corrêa

corrente majorítaria. Ainda sr. Armando de Sales. Estou
OAFE' .JAVA

Mato Grosso
Gratifica-se a quem encon-

Deverà ch�gar hoje. a Fio
assim, prorogando por duas certo que o meu partido ra-

Praça 15 de Novembro O rn au·. Ribe i nopolis o Festejado literato
Ih trar um cachorrinho Fox, pre-

vezes (j prazo estabelecido, tificará a esco a." Antonio Paschoel ro da Costa to e branco, que atende pelo
naense sr. Lencio Corrêa

q\.Ondellftdo 1]--
nome de -Dago-. Entregar sobejamente conhecido na� I

lLatJ .. RIA, 24-Tendo o S.T.M., brasileiras.
v á rua Fernando Machado, 1 7.

O assa.ssino' Sera' ·Inelegl·vel
. ,'_';,

negado o recurso de habeas- S. I., que se demorará
corpus em favor do major Ri- Um protesto alguns dias entre nós, pret

€IO .'11aJOr beiro da Costa, o general Eu- realizar aqui uma serie de

Dr�g-.nç. I
O sr José Amarico? rico Outra, ministro da Guerra, da' calunia fererencias, que oportunamente

g fIlIíi, iE';i .. • .

determinou que o referido oficial ..

b rA) marcadas.
BELO HORIZONTE, 23

__ embarque para Mato Grosso, p.ra. ana Ao ilustre homem de le
- O Tribunal do Jury conde- - -

afim de se ver processar. 81ft S. Pau loas nossos votos de bôas vin
nou o sargento Ananias de Pau- RIO, 24-Surgindo, nos cir- magnitude, leja ela resolvida pelo O major Ribeiro da COita, mlSSR
la Mesquita a cinco meses e 17 culos políticos, duvidas quanto á criterio . exclusivamente politico. como· se sabe, é acusado de ter SAO PAULO, 24 -A co-
dias de prisão, acusado de ter elegibilidade do sr. José Americo, O professor Candidato de mandado trucidar diversos prêsos lonia paraibana desta capital en- DAa. lEv�)?geIKia E_.
assinado. em 1930, dentro do

o "Diario da Noite", oUVIU o sr. Oliveira, declarou-se suspeito pa- CIVIS. .

I
.

d
rami Ia otzras, man

1 I 1 2 R· d
VIOU um te earama, com mais e

rezar á d h dquarte .co 0, egimento e Pereira Lira, parlamentar e ju- ra opinar, porquanto sendo mi- ..

d·
.

id I
s ez oras e ama

I f d f
cincoenta assinaturas, ICIg1 o ao di. 26 .

n antana, quan ° as orças e.sta· rista, que declarou que realmen- nistro do S. T. J. E., amanhã, CAFE' BOM SO' NO

Isr J sé A eric • t d
' UMa mllsa em

d d I d
. o m o. protes an o

tençã
' I d

•

E 1· v
uaes avam cerco ague a um a- te 05 ministros do Tribunal de em caso de pronunciamento do .JAVA .

di
o a a ma e CI. vange la 1\

d E J
centra a 10 reação CIo seu nome zias d E fde o xercito, o majo.r osé Contas são inelegíveis. Entretan- Tribunal, a sua opinião sena Praça 51 de Novembro á presidencia, pelo sr, Manoel .

. ehsposa o

srd·. etfe lan�dMachado B.ragança, . ofi,clal da
to, não se aplica a exigencia de conhecida. Antonio Paschoal V·II b

. .

'd d
zras, a P( ucos Ias a ecr a.

F P bl 1 f 1
I a oim, que como Li er o sr. A mi t' I Iorça u IC�I que a I or.a evar desincompatibilizar-se um ano Washington Luiz, chefiava em Gre Olssath dl"ra ogdar naC g.

:11 filho, ofiCial do ExerCito. antes da eleição, E' bastante que
---

_.

'--

1930 a degola dos parlamenta-
ga r o oxa, esta Spl

Foram renunciem ao cargo na ve�pera Concentração res paraibanos. ��a igreja de São Frenei
do registro como candidato. 'd t celebrar-se-á amanhã, ás 7

retomam.das Tambem foi ouvido, pelo mes- �
. • rap.. coronel Vidal, que solicitou ao h"'lI d

. . .

I oras, a missa mandada r

, mo vespertino, o sr, Evaristo I'
" gove�no .0 mumcrpio a gurnas 1 f 1BAI A. 24-0 governo reler-

M
. B IVacou e rn Ja raguá providencias entre a. quaes are.

pe a ami ia Zeaon Leite,
1 J

.

A 1· orais. intenção à alma de d.mou o coron.c ose ure I.ano . . .. .

I rna rs U r-n Bata I hêo d

0_jl
tirada de um bant11 de ciganos

Alves. e o major José �rancls:o DepOIS .de . clta� os dIS�O�ltI. EXe ro ito que se encontrava com o abarra-
Pereira Leite, recem-falecida

Amonm, da Força Publica bala- vos conshutclOnalS, êsse

Junstal_ ..
cllmeoto ao bdo da estaç�o.

Cidade de Paranaguà.
M, por suas ati�idades integralis- �onclue q�e são plausiveis duas

"

O 5�. Batalh.ã� Caçadores que ALUGA--SE, O confor
t2�. para subversao da ordem,con- mte�pretaçoes. �m todo o caso, JOINVILLE, 24 - Afora o em São Paulo e sob o comando a e'lta Cidade dlVla che�;ar, hoje, vel prédio de residen
forme parecer do procurador geral deViam &er ouvidos os compe- Batalhão Escola que se encontra do coronel Cyro Vidal. Essa procedente de São Paulo, biva- á Rua Spivack, no d'
Jo Estado. tentes na materia, sendo Irnpres- acantonado na visioha cidade de tropa ficou acantonada no quadro cou em Jarag�á em virtude de !rito de «João PessÔa •.

Esses militares estavam envol- cindivel que os poli.tíc.os resol�am �ãO FfII�cisco. chegou ante-:ontem da estação. O�tem �e�mo, pela nã� haver logar,
'

para outro trem A tratar no Banco A
vidas no compla! descoberto pela se:enamente a gravlsslma duvida, a e�ta �Idade o 20. Crupe de manhA, o pr�felto Anstades Lar- mlhtar, no quadro da estação de cola, Rua Trajaao n. I
Jlolicia. eVitando. numa questão dessa Artilharia de Dorso, com séde gura apres�ntou cumprimentos ao Joinville. nesta capItal.
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FAVORITA" •.•"A

Em Loterias a

FANTASTICO!
sua Favorita

Não ha bilhetes brancos!
Em regosijo pela inauguraçao, da sua nova AGENCIA

a RUA FELIPE 5CHMIDT 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 valvulas da indiscutível marca WESTINGHOUSE com uma geladei-
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.

'

CERTIFI

: .. ', );,'- ':',

Nossa
AHIVERSRRIOS

p.rtidárlo do poder civil
• • amigu das

dais eandi.
dtaas

Dr. Sizenando Teixeira
Passa hoje a data nat.t'

do ilustre médico ar. dr. Si
nando Teixeira, digno los
da Saúde do Porto,
pita!.

Nabuco Duarte Silva
Festeja hoje o seu aniv '

rio natalício o nosso e�tirnl
conrerraneo Ir. Nabuco Du
Silva.

Faz anos hoje o sr. HOD
Ribeiro Dantas, escriturario
Delegacia Fiscal, em Manáol.
l'HEBAm UNS

Casino Imperíal
------------------------------

no majestoso prédio do Clube Martinelli
ExIBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE 'DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças .._ Serviço ir. epreensível de bar e restaurante

Otirne orquestrA - Bom Cabaretier

'&'

, 1"",)'"

, I.�. .'. J

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




