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Clernente Rovere e Rafae! Linhares� tripu
lando a barata 41, num rasgo empolgante de
aventura, fizerarn o traiéto entre Florianopolis
e .Joinvile ern 4 horas e 9 minutos.

Tudo quanto os nossos volantes Clemente Rovere e'
Bafael Unhares podessern dizer sobre a sua atuação no

grande raid automobilístico, que se está desenrolando,
rão poderia nunca ter o valor das palavras, que, a seu

respeito nos foram dadas ouvir dos seus competidores.
Norberto Jung e João Pinto, não fizeram reserva em _!'.'.�����-�w��'_"!:-�w��"'�-!'.t'.�����������I II'I<i_ ,,_ri = " - --�_....

afirmar quedo UT1ícoCv,0lante, Rque, desde 0tinidciO, os vinha t.� '''O,Z DO POVO Sem quaisquer Ilgações
amedrontan o, era temente overe, repu an o-o como o

mais perigoso dos seus competidores.
Fabim, falando nos a respeito de Rovere, declarou-nos

ser êle um volante que honra o Brasil, e, por Isso mesmo, ANO
representava no presente raid um «competidor terrível».

T ais declarações são de molde a honrar os volantes ,
.

da nossa terra, que têm tido uma atuação de remarcada au- FOI a seguinte a ordem de passagem dos carros em Politica Gaebbeas
dacia e bravura. Jaraguá, até ao n. 41:

,." I20 ás 10,20; 18, 16,21,9,2,25,2.) e 41 as 10,41., naciona
Neste trajeto o carro 41, em virtude do acidente que RiO,8-Diz o Correio da

impossibilitou a marcha do carro n. 10, ficou colocado em Manhã, o seguinte:
9' lugar. E id t I - d« VI entemen e, a so uçao o

PRAGA 8 /I'Desde ás 7 horas da manhã começaram a saír, de -0- d P R P d '
- ...... Imprensarecurso o .." no caso a

h
' ,

minuto em minuto, os carros do raid autornobllistico, pela Na passagem em Bananal, a ordem dos carros foi a eleição do sr. Cardoso de Melo tc eca anuncia que 0:1 ,mmlstro
seguinte ordem: seguinte, até ao n. 36: Neto, não teve maior influencia da Propaganda do �elch, dr.

Nos.20-23--9-18--2-25-16--21-15--10--12 18 ás 10,30; 20, 21, 16, 9, 2, 25, 23,41 ás 10,47; sobre a nova marcha d0S aconte- Jusef Goebbels, se queixou pes-
_19-32-34-36-41-8--11--24-42 e 22. 8 e 36.

•

cimentos politicos, em torno da soaimente ao �residente e chan-
--0-- Na passagem por Banana! o carro n. 41 não alterou sucessão presidencial. Na Câmara, celer Adolí HItler contra certo

Na passagem do morro da Fazenda, passaram já a sua posição, continuando em 9' lugar. a denegação do recurso, embora artigo estampado no jorns] "S,ue.t-
com a seguinte modificação: O carro n. 36, pilotado por Raulino Miranda, ficou

por unanimidade, foi recebida tão
mer" onde se qualifica a Senhora

Nos. 20, 9. 18, 2, 25, 16, 21, 23, IS, 10, 12, 19, nesta localidade, por ter sofrido urna avaria, que está sen- somente como a consolidação do Simpson de jl:l,dia e d� instru-

41, 34, 32, 8. 36, 24. 11, 22 e 42. Lia reparada. sr. Cardoso de Melo Neto na si- me,nto dos S�blOs de Sion. que
Isto é, O carro tripulado por Clemente Rovere, que --0- tuação de chefe do governo pau-

teriam enge�Clado propositada-
saíra em 16' lugar. aparece em 13', tendo de tal modo A Joinville os carros chegaram pela ordem. que se- I' d Ih f mente a abdicação de Edwudo

3 ista, asseguran o- e orça para VIII G bb I Iultrapassado três carros, quais fossem os ns. 32, 34 e 6. gue, até ao n. 41: atuar na mesma condição de igual- . oe

:ds re,c amou que; a

--0-- 21 ás 11 horas· 18 20 16 9 25 2 23 e 41 a's d d demai d I censura provi enciasse contra o
, , , , , • , � a e, que os emálS governa oces.

f' devid ' " _

Na passagem de Tijucas, nova alteração se registrou, 11.25 minutos. Foi essa a estrita significação do ato, eVI o a ma Imprcm�o
Passando os carros pela seguinte ordem: O carro n. 9, devido a uma avaria, foi forçado are- teci t d d' A

. que causam na Inglaterra artr-

3 1 12
acon ecimen o o Ia. proprla d ns "Nos. 20, 9. 18, 2, 25, 16, 21, 2 , 10, 4 • 32, . recorrer a uma oficina mecanica onde se encontra fazendo fisionomia da bancada constitucio- gos como o o !urmer .

34, 15, 8, 36, 24, 11, 22 e 42. os necessários reparos. nalista na Camara,não dava outra CAFE' BOM SO° NO
Ou seja: o carro de Clemente Rovere e Rafael Li- Por tal motivo o carro 4 J, achava-se a' saída de [oin- impressão. ..JAVA..

nhares, que passára no morro da Fazenda em 13' lugar, ville em 8' lugar. Praça 51 de Novembro
aparece em 10' lugar. tendo ultrapassado os carros Clemente Rovere e Rafael Unhares fizeram o trajéto Vialenlo Antonio Paschoal
19 e 12. entre Floríanopolis e [oinville em 4 horas e 9 mmutso

d.Verifica-se que do carro n. 19 não foi registrada a sua -0- incen 10 O regresso
passagem em Tijucas. Foi a seguinte a ordem de chegada dos carros por MANILHA,8-lrrompeu via-

d
'"

--0- São Miguel (Param�'): lento incendio nesta capital, cau- a sen tiDra
Passando em Itajaí o carro 4 t permanecia no rnes- Carros:- 18, 16, 20, 21, 9, 25. 2. 23 e o �1 a's sando �nOlme� danos ma.teriais.O Da I.C i Va r-mo lugar, tendo entretanto entre os outros carros havido 12,37 horas. fogo Ioi dominado depois de ter

va�ias alterações. Os carros chegaram a Itajal pela se-I Dignos de elogios destruido quarenta e dois quartei-
gumte ordem: 20, 9, 18,16, 2, 25. 21,23, 10,41. 8, 32, rões de casas de cómodos e duas
34. 19,36, 12,24.22, 11.15 e 42. I "" escolas. O total dos predios dani-

Os carros ns. 8. 12 e 15 tiveram avarias, sendo que, .

Como valiosos auxiltares do raid em nosso Est�do, ficados eleva ·se a 1.500. Apenas
os ns. 8 e 15 já estão continuando o raid, tendo ficado I � mister que dest�q,uf'mos ,os srs. dr. Haroldo Pederneiras, morreu uma pessôa e três ficaram
em Itajaí ° n. 12, com UOJ piston quebrado, não podendo -v0mandante. Cantidio Regís e. Oscar Bo.taro. repr�sentan, feridas.
continuar o raid por falta da peça em questão. te nesta c.apl�al da «Companhia Tele�oPlca C�t�nne.nse». Os prejuizcs materiais são cal-

O carro 20 fez o percurso em 1 25 minutos e o 41 O primeiro estabeleceu um serviço de vigilancia ao culados em 1.500.000 dolares,
em 1 31 minutos.

'

longo do percurso feito em territorio catarinense, por tal Patrulhas &0 Exerc\to filipino im-,

-0-- fórma exemplar, que mereceu os mais rasgados elogios pedem o saque e mantem a or-
dos srs. Luís Fraga e Carlos Palma, os dois dirigentes

Chegando a Blumenau registrou-se a seguinte ordem do raid que vieram controlando a prova, os quais decla-
demo

�

de passagem: raram, não ter encontrado em nenhum ponto de percurso, ANDORAR TEM !...10EDA

20, 9, 18, 16, 2. 25, 21. 23. 10, 41. 36, 8. 32, 34, uma vigilancla nem mais rigorosa, nem mais eficaz. PROPRIA

19. 12, 24, 22, 11 e 42.
. Ada sr. Comanç��nte �egis, deve-se o inapagavel s�r- Republicá de Andorra, 8--A

Verifica-se que o volante catarinense Raulino Miran- VIÇO, e haver estabelecido, desde a entrada dos reid-
mais antiga e a nemor das re-

da que em Itajaí passara em 15' lugar, passou em Blurne- mans e� tel'rit?rio cata�inense,um_admiravel s�rv!ço de in- publicas do mundo, a de An
nau em 11' tendo ultrapassado os carros ns. 8. 32, íorrnaçõea.por tnterI?edlO da csta�ao .da Forçaf'ública.de La- dorra, erigida em estado por
34 e 19. ges, o que determinou o ter �atIsfelto, nao so em noss? I Carlos Magno, poz hoje em cir-

O carro 20 fez o percurso entre Florianopolis e Blu- Estadu,. c�mo em �o�o o �r �sll e até me��o no estrangei- culação o seu primeiro dinheiro.
menau em 2 horas e 13 minutos. ro, curiosidade publica, àvida por noticla� da marcha Até aqui, Andorra usava a moe-

_,

aELO IIORIZONTE, 8-
-.0- dos v_olantes através as duas etapas percorridas em Santa da espanhola como seu padrão 1 ev� um "de�fe..:ho scn:ar.ional o

Em Pomerode, até ao carro 36 pilotado por Raulino Catarina.
, .

r legal; mas, desde o i icio da ffif.ltch de jlU-lltsu, reah3ado ôn-

Miranda, a pass':lgem foi assinalada pela seguinte ordem: Ao sr. Osc�r B�t�r�, serviço Id�ndco prestou, estabe-
guerra espanb)la, a maior p:u- tecz:, á noite, no (ing armado ng

20 ás 9,45 __ 18, 16, 9, 21, 2,25, 23, 41 ás 10.8; 36. lel�endo um servlç? dlrdo de, controle da passagem dos 'te das pesetas de prata desapa- Felra de Amostras desta capital.
Verifica-se, país, até esta passagem. que a diferença ���ros, pelas l.ocaltdade� serVidas pela rêde d�a Co;np�- receIam da cil'cuhçãa, devido 50-

A lúta entre Tatú e o japonês
elltre os carros pilotados por Jung e Rovere é de 23 mi- l;,�la Telefom�a:, �atarlnense, fazend? ,a reb ansmlssao bretud) � que os seus possuido- Yano �eve apenas a �uração de
nutos. �I� tO?O. O noticiaria para, a Força PUbl,lca e e mprezas res as enterram nos campos afim s�te ,mHi:lt(}� e kr'.mnou com a

Destes 23 minutos ha a descontar os 15 minutos do J�rnahstlcas, manten�o assim um perfel�o con?ecl.me�to de pô-Ias em segurança.
vItOria do mpon, por estrangu-

tempo que medeou entre a partida de um e de outro, pe- u� todas as ocorr�nclas e alterações haVidas ate, Jotnvlle. Isso trouxe pertubações ao lamento� cstrangulam':[lto esse

lo que existe apenas a diferença de 8 minutos contra Cle-., Merecem, �o:s, os �rs. dr. H;:troldo Pederneiras, C�- comercio, tanto assim que o g�e qo {SJ dá cabo d.e Tatú, que
, mente Rovere. l:.:wdante �antldlO Reg�s e Oscar ,�otaro, o reco�hecl- «Conselho do Valle'", que é o

fOi rt"colh do :lO Hospital de Pron-
Destes 8 minutos ha. ainda o desconto da quali- menta de toaos quantos tIveram ocaSlao de preseeclar o Parlamento de Andorra man-

to Socorro, com um barço e a

.,' dade dos carros.
' •

zêlo e a abnegação post:s ao se�viço de _uma prona, que, dou imprimir papel-mo�da côr c1avicula, dt) m�5mo lado, fratu-
Assinala-se a falta do carro n. lOque precedia o certamente. terá urna re.umbancla mundial. de purpura para uma peseta, ala- fados.

n. 41... ranjado para duas pes�tas e ver-
,

O �st,ado de Talu', ent(etanto,
Esta falta deve-se a um sério acidente ocomdo com oU." Congres· do-se o jubileu do arcebispo Dom de para cinco pesetas. O novo e hsonJeuo.

carro pilotado pelo volante uruguaio Oscar Mallet, que so euoh a ris ... Becker. que se acha a' frente da papel moeda está plenamente ga-
ficou gravemente ferid0. tendo sido socorrido pelos volan- tiCC.l diocese de Porto Alegre, havera [antido por notas de banco hes-
tes catarinenses Clemente Rovere e Rafael Unhares. um Congre�so Eucharistico Es- panholas, depositadas no Conse� Fumem charutos

O referido volante foi transportado para Jaraguá, PORTO ALEGRE, 8 - tacluaJ, ja' estando constituida a lho G'�ral, e só terá circulação
afir.l de ser hORpitalizado. I Em julho vindouro, comemoran- respetiva comissão organisadora. dentro do teIlitorio de Andorrl\. PRI NCIPE DE GAL.i..ES

•

po I iiicas,

A etapa de hoje
não quer ataques
á senhora SLn
pson

gas
BERLIM, 8 -, A senhora

!)arcí Vargas, esperada em
• Ge

nova, em companhia das senho
ritas Alzira e Jandira Vargás, re

g essa ao Bra5íl no dia 11 de
maio, a bordo do dirigível Oraf
lepelin.

CAFE' 80N1 50' NO
-'AV.A.

Praça 15 de Novembro
Ant�nio Pag�h�il

Tatú foi reco
lhido a('Jp h,os

pitai
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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«d����CheS'> :1'.) sentido de ) Dr. Osvaldo Silva Saback
conseguir que o sr. Armando A D V O G A D O
de Sales renuncie á candi-
datura. Entretanto os chefes Cons. Mafra, 33

peceístas, consultados, regei. Fone-e l. 1 9 I

ta ram de modo abso 1u to qual -,
:;.....2ãiii.iiDiiii,.iiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiii5iiIiiii._'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõõõiiiiiii__iiiiiiiiiii�__iiiiiiiiiiRiiiiiii�!õiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil;;:;;::

quer consideracão do caso, I E�itr�nha r.L\fastada a.
explicando qUe O sr. Arman-I ,-t de oand=daturado de Sales abandonou a go- se J a •

vernança
,

de S�o Pai.1l0"o ass�lssinos Aranha?
posto mais cobiçado depois
da presidencia da Republica. "

do Brasil, para se candidatar. T O�<J�, ,7-.� Jornal «Nip- RIO, 7 -Ontem á noite a

Seria ignominia incrivel pa- pon Nichi-Nichi» informa, num Agencia Brasileira conversando
ra os companheiros do mes- despacho do ��u correspond��te com um politico nortista, ouviu-o

mo que agora o propuses-
em �eou.l, Cor�a, que a policia, a propósito das candidaturas que

sem para dcs-nanchar ou su- ali, mqurre ?dld��ente , d�zesete resta�a'Il no cartaz, a,s dos .sr5.
gerissem a disistencia, que ch�fes da seita religiosa intitulada <?sval�� Aranha e Jose Amenco.

seria também a sua morte «Chosen �akuhakuyl :l!akuayu-! O poh�l�o ahrmou que �enhuma
polníca e moral. Além do kyu> , que !a causou VltI.:na� num', !J�obablhdade contava mais a ca�
mais, o sr. Armando de Sa- total ?e qumhen.tas pessoas. didatura Osvaldo �ranha, e, mUI·
les conta indiscutivelmente �lem de tru�ldarem numerosas

II:? ale�re, excla,mou, «0. José Ame

CO�j elementos considerados pessoas, os
. dmp,entes. do culto rICO e o candidato UnICO». O sr.

não somente em São paulo'j raptam menm,as, partJ��larmente
.

Fl?res da Cunha,
,

falando a ,res
como ainda em todo a País, de b,elas, fel�ões, �lihzand')-as I peito dess� candidatura, disse:

onde encarando a realidade para fIOS rmorais. ASSIm, os mern- «Porque nao cerrar hleiras em
lI...

'b d'
.

I d d ]'Aninguém póde negc:r que aros
.

a seita .capturam Jo�ens t?rn� ,0 nome o sr: ase me�candidatura arrnandista def- de sTels. �nos de idade para cima. r�co. E um home� capaz de ,r�a
fruta de enormes simpatias Noticia-se que foram encon- liz ar em nosso pais uma pol�hca
de todos os chefes peceistas. �rados, ,cenro e quaren�a �orpos de congraçamento e conc�rdla».
Um chefe peceista acrescen- �a� vItimas da estranha seita re- Por outro lad?, a candldat�ra
tou: «E' neces,Jario não es- hglOsa. Macedo Soales e encarada séna-

quecer O veto se:Jréto, daí «Hakuhayukyu» influenciava mente por elementos de pondera-
todas as esperanças são per.

os lavradores para, que, vendes- �._ã_o_»_. _

mitidas em torno do candi- seai a sua terra, mfundlfido ne-

Haverá a con-
dato do p, C. Iles a esperança de ot'rfeita ven'

tura religiosa. Depois, roubavam-
E r'lSiN -� SE Ilhes tod-:> o dinheiro que pos

suiam, matando os homens e as

mulheres que não eram do seu RIO, 7-0 Correio da Noi-
desejo, conservandoras belas, te diz que o sr. Getulio Vargas
para fins imorais. fez sentir ao Ilovernador José Mal·

cher, atraves do senador AGelardo
Presos pelos Condurú, que a escolha do can-

R Ussos I �idat� á suce••ão presidencial se

na feIta nesta capital, numa reu·

Se r n1 i I iona r io ! OSLO, 7-o Ministerio dos

I nião de partidos estaduais que se-

Estranjeiros enviou instruções á rão préviamente convocados. A questãO
Quantas ilusõê', hoje desfeitas, Legação da Noruega em Mos-J. •

cou, para p.edir ao .gove.rno so- Inconfl.de�· dasJudeus BERLIM,8 A Alemanha vai
vletlco a hbertaçã� Imedl�ta dos tes rnlí:;elíOS

I VIE��NA, 8 (A.B.) - A democratisar o duelo a sabre en-

pescadores noruegueses presos em
, , questão dos judeus ultimamente tre os estudantes, que constituirá

t 't
., ,

t' RIO, 8 (Band)-Sera rehza-'d d
'aguas erfl OrlaiS SOVle Icas

d d"
, tem SI ° um tema e controverslas «um direito comum ào povo ale·

o um gran e cortejo CIVICO na .

I' I d d
"

d 1tas esperanças fl1:Jrtas, que reS3us- LUGA-SE O andar ter 'd d d O P M'
em que tomam parte mc uSlve a' mão», entro o eS;::llnto a aou-

. , .

d ('l a e e uro reto, em 1-
l'd d J

'

Isltanam ao wf-ro maglco a ven- reo ja rua TraJ'ano n' b d' 21 d
tas persona I a es. trina naciona.-socla islas. Aniversaria-se hOJ'e, o sr.Artur' ,

I �d nas, para rp.ce er nü la e
O b I

' .

f .

.

d F O d' d l dtama qua'l ouca prOQUZI a por 15 com compartimento para Abril Of: desp')jos dos martires p
� �tlm I� o�matlvol a ren· novo co Igo e noura os França. cabo maquinista da nossaVINTE MIL p.elpgas de CINCO, escritório. Tratar no Banco d I d d

' t(! atnotIca mSlste pe a pronta estudantes entrará em vigor no marinha de guerra, servindo atual-ENTA lVLL REIS! I Agricola. aUo epen �nclad' 'Ih' d ' solução do problema, pois não se proximo semestre e declara: mente na Capitania dos PortosE MIL I d CIN ma secçao e &rtl ana ara
'd I d "N h d'f

'VINT pe pgas e

-,---. 1 d l..l
.

I' po e ocu tar que vastos setores a ão a I erenCla entre a desta cidade.
CONTA MIL RE'IS! Não, não é

E II :t �as
e ga a ",urante a so em -

população, hostis ao judaismo, honra do estudante e a do
isto,"! São duze7ta�"" ,�I

,
pele' I XpU�sãO a

AC' _ d'd d demonstram que o movimento trabalhador, do soldado ou do Faz ailOS' hoje, o sr. Procopiah d Is urnas serao con UZI as a
d I d d II B

.

d
'

I Igmn as e CinC,O Im reiS.
. do's r'ep re- d I d C· I

nasceu a a ma o povo, em e- comerciante. oqa, o comercIo oca.
E' FA['jTf\'�TICO! 1

,.

I
cate ra esta apita para of' O d'

. ,

,J

t t '

I I á
esa propna. 3 OIS pnmelfCS semestres nas

l"AZBm FlH05 H01B:A Loteria Ft·. !.pral, conJo se
S E� n" an eS trem especla que as evar ao

E b
'

d ., - d U' 'd d - d-- m ora os JU eus Ja nao e- mverSl a es serao consagra osM aho rned seu detiino por uma secção mo-
h' Iquizesse teimosamente, pertinaz-; I '

d
'

d
.

d sempen em tão Importante pape á aquisição do armamento, isto é, os srs. Dionisio Oamiani, do,

I' A II I
tonza a I presLan o uma guar a

I'
" ,

d b
_

4UO
'

A' G I dmente, ennque":er o povo, rea lza-
• 1 .'

d po Ihco, contmua enorme sua m- os sa res, que pesarão comercIo; e caclo onça ves d
rá mais um formid,lVel sorteio no ae 110ma as contmenclas o es-

fluencia na vida cultural. gramas. No terceiro �emestre co-I Silva.
dia IOde Abril prcximo. ROMA, 8 (Band) TerIl tujo na hora do embarque. A Austfia necessita de anti- meçarão os exerci cios de duelo.

5EHTE HOVACatarinf�l1se! Oxalá sejas tú, causado repercussão nesta !'�api- Con IIe Guido semitismo racional, pelo que o s tribunais de honra serão su-

deSta vez, o novo milionario! tal as criticas da imprensa lon- boleti� Vorarberg reclama uma bstituidos por conselhos de honra,
i o. prEmio MIL CONTOS drina a proposito da expulsão, ROmane II i lei federal para expulsar os estran- com um JUIZ e assessores aprova'
20. idem CEM CUNTOS da Tehyopia, dos componentes jeiros indesejaveis. dos pelo governo.
30. idem TRINTA CONTos da firma Mahomed Ali. RIO, 8 (Band}-Acaba de
40. idem VINTE CONTOS Hoje, um periodico local es- chegar a esta Capital. o conde QU�rinD Nicolau Krelzer
50. ;rtem D ':Z ,�nrHOS, tampa farta documentação c.ontra Guido Romanelli, delegado da

além cl..:, m IS q: .... t:o mil cen- as atividades traudulantes e pe- Italia junto i;\0 governo brasileiro
to e trinta e dois pre:nios dí- ngosas desenvolvidas pela referi- na Exposição comemorativa do
v rsos no V,,:,1l' d", SETECEN- da firme, em todo o territorio cincoentenario da imigração italia-
TOS E TRiNTA CONTOS! africano, contra a Italia. na, que se realizará em S. Paulo

E,' FOW\,1!DI-\.V2L ! ! Na séde da firma em gues- proximam<õnte.
Btliv::k J Iki(l.} 120$000 tão, estava localizado um poten- O Rr. Rumanelli está acompa-
Vigessímo 6$000 te transmis�(1r radio telefonico e nhado de sua esposa, a condessa

um verdedairo arsenal de guerra, Banca Romanelli e do arql.iiteto
constituindo os seus empregados Maio Romani, que montl\rá opa'
um corpo armado e bem tr�1 vilhão da Italia nl\ referida expo'
oado. sição.

IT A
A N o N. I

Encontra-se desde ante-ôntem I fazer uma distribuição gratuilq
nesta ca p: til I o sr. Felix Neu- de licôres, das 8 ás 10 horal
mano, diligente inspetor .:Ia impor- da noite, de amanhã, no local
tante Companhia Antartica Pau· da exposição.cristã. lista, de que é representante nesta Grato nos é registrar o inte.As noticias chegadas de Paris
praça o nosso presado amigo sr. I ressant� certam� dr. Companhiasobre o assunto, tambem não se Alberto Müller. AntartJca Paulista, que, estamosafastam da linha de critica obser- H di I

. ,

d '
...mbora rse torne ispensave certos, irá revestir-se o máximovada nesta Capital. qualquer propaganda em torno brilhantismo, visto que. para tan-O discurso do general Luden· dos produtos daquela importante to, se não tem poupado a eslordor], sustentando o reconhecimen- Companhia, os quais, desde ha ços o diligente inspetor sr. Felix

to do neo-paganismo como religião muito, alcançaram fama por as' Neumann, a quem agradecemosoficial na Alemanha, surpreendeu sim dizer, mundial, pretende o a gentileza da Visita e fazemos
os circulas religiosos francêses.

sr, Felix Neumann, realizar uma votos por que seja coroado do
, l!ma alta personalidade ,ecle. interessante exposição, que se rea- máximo êxito a sua iniciativa.
siastica �ss,egura �ue o pagamsmo, ! lisará na Confeitaria Chiquinho e
como religião �ficlal, em pleno se- cuja abertura terá lagar amanhã.
cu�o corrente, e um ��candalo qU,e Essa exposição será investida
deixa a perder de vista os d�mals de grande imponencia e atração,
desta, e�oca, enquanto o Jornal sendo abrilhantada por uma afi-
Crolx, diz, de�tacadamente: nada orquestra,«E um movimento vergonh?sa- Ao que nos informou o ins- NOS V·dmente retogrado pnra a barbane».

petor Neumann, que !lOje nos
sa I a
-

honrou com a sua gentil visita,
demorando-se conôsco em agra-

fU-lIVER5ARI05

davel palestra, é seu proposito

BUOAPEST, 8 (Band)-A
imprensa Catolica desta Capital
manifesta-se decepcionada pela
atitude assumida pelo governo ale
mão, na questão religiosa.

Os comentadores mais destaca
dos, fazem sentir não ser passivei
ao Reich continuar em luta anti-

Exposição de licôres

*;# -_

Realisar-se-á amanhã n.
Confeitaria Chiquinha

Bebidas Nacionais e Extran,
.geras só NO
OAF'E' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoat

Soci�dade
Cirurgica

f\le.nã
Dr. Oito Fuerchãtte

vençao na
cional?

Carôaçáo da
BERLIM, 8 �A.B.) I Como

I rei de .ntnla ...

todos os anos, fOI maugurado e'i- �
ta semana o congresso dé:l Socie- terra
dade Cirurgica Alemã, no hos
pital de Langenbek-Virchow.

Em mm. conferencia sôbre os

problemas do cancer alOda não

�sclarecidos, o professor Bauer,
de Breslé!u, expôz que lIilicamente

Transcorre hoje, a data aniver
saria natalicia da exma. sra. d.
Suar Costa, digna consorte do sr.

dr _ Ulisses G �rson da Costa, JUIZ
da 1 a. vara da Capital.Mathematica Elementar, Arith�

m,�tica, Algebra, Geometria, Tri-

as experiencias com excitação
artificial externa podem dar luz
acêrca das verdadeÍlas origens da
enfermidade.

Passa hoje, o aniversario nata
licio do prezado conterraneo, sr,

dr. OUo Fuerchütte, competente
clinico e influente politico residen·
te em Tubarão.

BERLlM,8(A.B.)-Not;ci!l..
se que o cha'lceler do Mikado,
príncipe Khihibu, que acompa
nhado por sua esposa participara'
das festas da coroação, em Lon·
dre3, �proveitara' a oC'lsiãL1 para
visitar Berlim_
A dat� da vis;t� e � duração

I Festeja hoje, o seu aniversario
d� esta�la �a capital O) RelC h natalicio a g�lante menina Zenita
amda nao forarr. fixadas, I LemIruhl, dIleta filha do casal

Demacra.l.i.JS Afonso Lemkuhl, industrialista re·
I. sidente em João Pessôa,e de d.Oa�-

do cí Vaz Lemkuhl.
A aniversariante recepcionará

á noite, a� suas inumeras amiguI
nhas.

Sra. dr. Ulisses Costa

gonometria, etc.
T ratar no Curso de Madure'

za das J8 112:1oras ás 19 112.
132.

Nesse sentido fôram feitas ex

periencias que, segundo () confe
rencista, prometem mais exito de
que com os atuais tratamentos

roentgenologicos. atação
duelo

Aniversaria-se hoje, a exma.

sra. d. Leo00r Dutra, virtuQsa epc·
ca do prezado conterraneo sr .Pe
dro de Alcantara Pereira.

que resurgmam, como por encan

to, da3 dunvs do oceano da nos-

58. fantasia!
SER MIUO'J -,

< 'IO ...Quan·

AGRADEC·IMEN"'ro

.

Está de parabens o lar do sr.

Otavio Lopes, pelo nascimento
de uma interessante menina.

I:'HE6Am UH5

Pedro Réis

CANOID 'Jl:,-SE A M.[
UONi:\RíO 1

Rua FeLÍpe Schmldt fi. 5.

A viuva, filhos e pais de Querino Nicolau Kretzer I pro
fundamente consternados com o su�ito e doloroso golpe que lhes
arrebatou seu extremoso esposo, pai e filho, Querino Kretler, a

gradecem penhorados aos ilustres sacerdotes qu� encvmel1daram o

corpo. a todas as pessoa� que 03 acompanharam na grande dor,
confortando-os com as expressões de seu pezar às que enviaram
flores, bem ('orno ás que acompanharam o corpo do morto querido
á última morada.

Encontra-se, nesta cidade, o

distinto conterraneo sr.Pedro Réis,
inspetor da Alfandega de Itaja!.

EM CASA DE PA�ILIA
alugam�se quartos com ou
emo pensão p'a colegiais e

smoçs solteiros.
Informaçõ es neste diario.

\ ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Filiaes
Metriz:
em:

FL-ORIANO�OL.IS
Blurnenau '" Joinville Saa Francisco Laguna

Mostruario permanente em Cruz-eira do Sul

Seoção de Secção de SecÇao de {1,"'FAZENDAS: 8Fazendas naclenaes e extrange'ras ,>ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:

,'�,",Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Impermeáveis Material em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilh'Os Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoelrus

f��Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral pai a a lavoura: � ados, "

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �,'
Lnha para coser e eerglr Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, ;11otcu$ �Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:tafhe- electricos L.k�Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmls'<es: LC' i �

. -\kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona t :

(:.tinas e Cortinados Tintas a oIeo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes {

realhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FOf.i.D P -ças, ç".. ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar G(�ODYER

Charutos «DANNEMANN" Bebidas nacionaes e extrangeiras M_qterial electrico em geral

Ernpreza Nacional de l'Jave�ação "�-Ioepcke"--vapores "Cart Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fV1aria' _. Fabrica de Gelo HRita Maria" - EstaleIro 'Arataca" �
.S".A.V.L\..VAV'.à_V.d'A��-��� �����������V�V����.

1�����---.I�I�����I_A_G_a_I_e_t_a_,ndica:� O � Advogados I Dr. Ricardo I
�

-

E N DA M ��� I Accacio Mo-I EGattsrnannlJ,�
. I.� x -cheíe da clinics do Pospi

��
,

'
. II � rei ra tal de Nürnberg, (P.úressor

l� �]
tem seu escrlp- Indórg Burkhardt e Professor

�1 R. Felípe Schmldt n9. 7 e 178 � tório de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

I Especiallsla em:·clrurgla

\ Visconde de Ouro Preto geral'

n. 70. _ Pho»-- 1277. _
alia cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações. de plastica

NO ESTREITO.Panta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia I Caíx r Postal, 110.

S � /0'. Pedro de Mo.ra Ferro I
� Advogado

�
RUJ Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
�
"�.

Nas classicDs-Envelopes fechadas �, � Dr. Renato=
� =:::Barbosa==

.���� �����������. ADVOGADO

�•••G..... • 0••••••••0
.

Rua Trajano, 2 Msob.)
r. Fone 1325-Ater�de cha-

I Companhia "Aliança da Bahía"i I mados para o interior.

I FUNDADA EM 1870 I b Aderb�1 R.

�� G da Silva

1,- Seguros Terrestres e Maritinl0S !.�,�, J\dvogado

• � Rua Cons, Mafra, lO (sob.
O Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"'J Brasil. Fones 1631 p.

129_0 Ia o
"';t 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 2.7'17.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935'- 4.280:552$970

�
�EI
i Federais eSta.

ETH EI

Catarina

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico 110 Hospital

•
Apentea, Sub·Agentll e Reguladores de Avarl�llem Itodo. OI E8Iariol I�o Bra811, no Uruguai e nas prlMlpnís praça. eltrangellr§l\s.

Agentes em Ftorianopolls :

.� Campos Lobo & Cía. :
ti Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal.�19 •
•. TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA & (Curso de especialização em

G ,. molestias de senhoras)

!", Escrítórios em Laguna e Jtajahí ! Atende na Maternidade
� � até ás 8 112 da manhã
4D Sub-Agentes em Blumenau e Lages. e á !arêe-Cf)nsultorio:
� O ANITA GARIBALDI, 49
•••• G.IO.--------.���--OIOO•••••• --��------

Dr. Carlos Corrêa

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

freguesia.
Para qualquer outra informa

-_ ção, dirigir-se d Gerencia deste
DrArtur Pereira jornal.

e Oliveira
CUnlca médica di ertan

ças e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

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

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

I

!
RESIDENCIA- Rua Este-I
LI

ves junior N. 26

ITELEF. 1.131

.... ........ li

Dr. N1iguc�1
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elelone, 1595

!AdvOgadtJS
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Lsoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2<1 I
-----------.!

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Stppel

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

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.
CONSUL70RIO:

'Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HOl<AS MARCADAS
----------

ENDE--SEV no lagar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se cem

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

VENDE-SE uma casa no dis
trito «Jlão Pessóa», Estrei
co, á rua do Nestor no. 4,2

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

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

ENXERTOS
De varias cua'idades de laran

jeiras, limo'ei;o� e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARL S NILA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAzEl A---Florianopolls-1937

�,asa de Dtve.sões
---

F!�rn: � tares
�-----

o MAIOl F. MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!':�HJ:.:), SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança �r.lta por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pe ,)
c

� v":rr,o do Estado.
,·JJ.U (. ·'.l !'l de ir ao lt ispora Imperial pois, nele
enccntr: r ... ·:_.., grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade t. ambiente seleto o que muito lhe agradará

}'\JOS • nos da Farmacía Popular,' á Praça 15
de r ,uVt'�lbro

Indo a JOINVILLE

Hospe- Hotel Centralde-se no

caSINHA DE 1 a. ORDEM sob'l ra orientação
\:"3.i �1

� ...

ri ',>::�;\_��

�do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

-,.',

Rua Visconde de Taunay 11. 185 FONE. 684

� .....

CHARUTOS? -�
Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíana.ãces

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia Charu
talia Chie (dá fosforos), Charutaria Porteia (Café
Sao Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

E S T A Ilinda casa pó-
de se sua pa- 'I.

gandOape''''"'8s

5$ooo.10$oo� ou 20$000 Ipor mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda,

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

. Os melhores preces
Ao acance de todos

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

Sr. Abano de Souza Lucro

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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sonho da mulher

.

RIO, 7-Um vespertino pu-! de ser entregue a outro político
blica um telegrama, com proce- e não ao sr. Antonio Cados.
dencia de Belo Horizonte, di-

'

O sr. Odilon Braga teria feito
zendo que chegou um oficial de sentir ao sr. Benedito \Ialadares
gabinete ?O ministro Odilon Bra- os flOVOS rumos da política, em

ga, em missão secreta. face da aproximação entre o ge-
O referido oficial de gabinete neral Flôres da Cunha e e sr.

seda portador de uma carta do Getulio Vargas.

11--'Q���u,�,�'I�n�.�t·�,a-��-�f�e��III�r��a�' V����:;es�jrlj:�t�a:;osr�u�e:e�;� O SR. ODILON DESMENTE
sidencia da Câmara não devia ser

pleiteada por Minas Gerais, afim RIO, 7-0 sr, Odiion Bra
ga, falando a um vespertino, des-

,
._________

:.������������ mentiu que tivesse enviado carta

1 5 ri E A,., R I L
Banco de Crédito ao sr. Benedito Valadares sôbre

, LI POpU I a r e Ag r i - li) preenchimento da presidencia
cola de Santa da Câmara. Disse que realmente

Catari na escreveu ao governador mineiro,
dando -lhe conhecimento de suas

impressões pessoais, como julgou
de seu dever, sôbre a situação
da política federal.

portante no caso, a não ser o ine
ditismo, porque é co num os bcl.
nhista atravessarem a cidade. o

delegado Dulcidio Gonçalves jul
gou melhor que as mesmas vol
tassem para bordo alírn de US3r

Negad? provimento ao recurso, uma endumentaria menos sensa

para confI.rmar a sentença que cionalista.
Julgou extinta a ação penal. I
T Rbe:urso crime n. 2'6dJ3 J�e Comissão da
u arao, recorrente o r. UlZ

de Dir:1to eo recorrido Alfredo i1lep fl8$S:,j'] fi
Cachoeira. • "elator o sr. eles.
Medeiros Filho. se C��lIU ..

Conf�rmada a sentença de im- n la�trna
prommcla pela sua conclusão.

Recurso crime n. 2.623 de RIO, 8 (Band)-Foi apro-

Canoinhas, recorrente o dr. Juiz vado o requeriment�. do .d�puta
de Direito e recorrido Sofía do Adalberto Correia solicitando

Klu�chkerviez. Relator o sr. des. uma comissão parlamentar de in

Silveira Nunes. querito para verificar as ativida

A Côrte confirmou a senten-
des da Comissão Nacional de

VIAG EM CJNE ODEON, o Iider, foca- ça que está certa com a prova Repressâo do Comunismo que

grátis ao R I O liza, ás 7,30 horas, um filme colhida nos autos.
acaba de ser extinta por áto

O Salão Progresso, á Rua da \\,'arner-Dinheiro em peti-
Recurso crime n. 2.628 de do governo da Republica.

FI. J' Bom Rp.tl·[I), recorrente o dr. Serão constituidas duas co'

eupe Schmidt n. 5, dará. a ca, com oan Blcndell, Glenda
V.S. esta oportunidade. Farrell, Ross Alexander e Hugh Juiz de Direito e recorrido missões'dsen�o uma incumbida do

Basta adquirir, no seu bal- Herbert. WiHy Reins. Relator o sr. des. exa�e �s ocurnentos e outra

cão, um bilhete, quer da Lo-
Alfredo Trompowsky. das mvestigações secretas proces-

teria Federal ou da Loteria Confirmada a sentença que
sadas pela m%ma.

S. Catarina. I r rad iação da julgou extinta a ação �enal in- Canoinhas, apelante a Justiça e

O envelope, contendo o bi- .A Iemanh a
tentada contra o recorrido. apelado Pedro Bezerra. Relator

Ihete, leva um número que,
Recurso crime n. 2.669 de lo sr. des Medeiros Filho.

coincidindo com a centena A estação alemã OJA, onda Florianopolis, recorrente o dr. Juiz Anulado o processo desde o

do primeiro premio da nossa 31,38 rns., irradiará amanhã o
de Direito e recorrido Manoel \ibélo inclusive.

loteria na extração do dia programa abaixo para a América 1 eodoro �a Silva Junior. Rela- Apelação crime 11. 5.582 de
27 de Maio próximo, pronto: do Sul. tor o �r. d�.s. Henrique Fontes. Biguõ.ssú, apelante a Justiça e

é arrumar as malas e Vil ao A' 5 12.00 hs.-14.00 hs, e
FOI conlirraada a sentença de apelado Mario João Rosi. Re-

Salão Progresso buscar uma 22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim impronuncia que está de acôrdo lator o sr. des. Medeiros Fi-

passagem para o Rio de Ja- corresponde, respectivamente, ás com a prova dos autos. lho.

neiro, num dos vapores da 8.00 hs.-10.00 hs. e 18.50 Recurso crime n. 2.630 de Mandado o réu a novo jul-
firma Hoepcke ou da Cia.Nac. hs.-0.45 hs. no Rio de Janei- Mafra, recorrente o dr. Juiz de garnento por defeitos do questio-
de Navegação Costeira. ro:

Direito e recorrido Miguel Gon- nano.

A passagem é de ida e 22.50 Anuncio DJN e DJQ çalves Fernandes. Ralator o sr. I\pelaçào crime n. 5.56'7 de
volta em primeira classe. I (aI., esp.).Canção popular alemã. des. Guilherme Abry. Caçador. apelante João Luiz
Não deixe passar a opor- 22.55 Saudações aos nossos

Confirmada a sentença que Rat'los e apelante a Just:ça. Re-
tunidade de ir, pela primeira ouvintes. julgou extinta a ação penal. iator o sr. des. Medeiros filho.
vez ou de retornar,em visita, 23.00 Música popular. Apelação crime n. 5.581 de N.�gado provlmlé'nto a apelação)
a cidade maravilhosa! O Rio 23.45 Noticias mundiais e ale- Biguassú, apelante a Justiça e' para confirmar a s. nten.;a abso-
de }anéiro é bem um comple- mãi� (aI.) apelado Apligio da Silva. Rela- lutoria que é jurídica.
met:1to do reino dos céus, 24.00 Canções de Schubert. tor o sr. des. Tavares Sobri- Apehção crime 11. 5.575 de

prometido á gente pelos pro- Interpreta-as Hanna Kleist-Schot- nho. São Joaquim, apdante a Justiça
fe'tas t

Anulado o J'ulgamento para I d B t M 1 d L
... e.

e ape a o en o anoe a tlz.

Vá hoje mesmo adquirir o I 00.15 Pequena arte musical. que o réu seja submetido a nÓV0, Relator o sr. des. Medeiros
seu bilhet� e exija que seja Arranjo e direção geral de Eugen por ser contraria a prova dos. Filho.
em envelope fechadol Sonntag. <1.utos a d:cisã� absolutoria.

I Negado provimento a apelaa
Parece incrivel! Uma pas- 1.15 Noticias ulundiais e ale- Apelaçao cnme n. 5.6 � 7 de ção, paql confirmar a sentenç-

sagem em primeira classe,dl� mã;s (esp.) Orleans, apelant� a JUStlÇ:.l e I "bsolutori:L
ida e volta, ao 'Rio de janei- J.30 Emissão especial para o apelado Manoel Faustino dos Apelação clime o. 5.6 J 3 de

ro,completamente gratis! Chile (esp.) PassoF. �Rela�or o sr. des. Ta- Tubarão, ape!adte a Justiça e

Depois, t uma oferta do 2. J 5 E'co da A!ema�ha. vares Sobnnho. apelado Manoel Marcelino dos

,salão Proglesso, o feliz dis- 2.30 A filha do r"bricante de Foi. c(�nfirmada a sentença ab-l Santos, Relator o sr. des. Ur-

�������������I_������������� tribuidor dos grande3 pre- perucas. Historia alegre de Hans solutorla per .estar, provado dos bano Salrs.
mios! Brcnn�cke. autos a convicção de que: o réu A Côrte mandou o réu a no-

Dia IOde Abril, Mil Con- 2.45 Nossos dias de trabalho. agiu em legitima ddesa propria. vo julgamento por ser a decisão
tos da Federal! As donas de casa como suporte Apelação crime n. 5.609 de absoluto:ia contraria a prova dos

JS de Abril, o priníeiiO da economia popular. Campos Novos, apelante a Jmt.i .. autos.

sorteio da Loteria S. Catari- 3.00 Noticias e serviço eco· ça e apelado João Paulo Perel- Apelação crime n. 5.573 de

na, a loteria do pobre, a lote, nômico (al.). [a. �elator o sr. des. Tavares Cruzeiro, �pelante a Justiça e

ria do rico,a loteria do povo, 3.15 Música de dança. Sobnnho. apelado Domingos de Lima. Re-
a nossa loteria! 4.30 Noticias e serviço econô- Nega20 provimento a I1pela- lator o sr. des. Henrique Fon·

mico (esp). çâo, para confirmar a sentença teso

4.45 Saudações aos noseos

['
absolutoria por não estar pro- Anulado o processo por não

ouvmtes. Despedida DJN e DJQ vada a imprud�ncia do apelado. ter sido .observaJa as formalida-

(ai•. esp.). Apelação cnme o. 5.565 de des legaIS.

Sr:�r b·'-q''")ita e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO
P OCUTOl

o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

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

L

Serviço Aérea Condor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.·feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4aAelras 8,50» 4a.-feiras 20 »

5a.-feiras 11,50« 5a.-feiras 10 »

6a-feiras 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 2a.-feiras 11 Jt

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

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras J 1 »

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

Secção de maquinas

FEBRES
mw

(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.
Tremedeira)

Curam-se prontamente coru

II
"CAPSULAS ANTISEZONíCAS MINANCORA"

:
Em todas as bôas Farmacias

.

E' um produto dos Laboratorlo& MINANCORA-Joinville

ínas Gerais e aPre- t1ôrte de
_

Um grande
Gl!. II

Apelaçao "angú"
sldencla do legls"

latlve
Missão

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

Capital 136:700$000
56:424$498

Sumu!a dos julgamentos da
ultima Sessão.

Reserva

RECEBE DEP8SITOS

PR6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5',. ala.

I c.c. Avisof'revioô]. ala.
Prazo Fixo 8',. ala.

11-
. UMA

SALÃO PROGRE�SO
Rua Felipe Schmidt n. 5
TELEFONE 757

RIO, 8 (Band) - A Avenida
Rio Branco ViVfU alguns momen-

H b d C N
tos de sensação co� o apareci-

� eas-corpus e ampos �- mento de moças extrangeiras,

�o� Jmpetr�nte drS �a3�_i:lr �OJ. que despreocupadamente passea
II� o

� p�lente � tstlao er-I vam pela grande artéria, vestidas

dreua p
os 'dantots, e ator o sr.

com uma blusa e um calção cur-
es. resl en e to .

A Certe, concedeu a ordem Os populares começaram a

impetrada visto o paciente se aglomerar, chegando a impedir o

achar prêso preventivamente des- transito, até que a policia compa
de 12 de setembro de 1936 e

receu e as moças foram levadas
até a ;resen.ted data não .loi se á pre5ença do delegado Dul.::i-
quer enuncia. o. dio Goncalves.

. Recurso cnme n. 2.67 I de Trata:se de 3 bailarinas que
Urussaoga, r:'!corrente o lo. su- viajam a hordo do Conte Orem
pIen.te de JUIZ, Substituto e re 'I de com destino á Buenos A ires

�r�ld(')s Juracld .ear1�los e ou�.os. e que não resistiram descer nesta

b
� altor o sr. es. avares .. ,0- Capital durante a escala do vapor,
rrn 10. .

fnos trajes com que az-rn seus
Foi confirmada a sentença de ..

h r.
exercicios c oreograácos.

impronuncia que bem apreciou a Apesar de nada haver de im-
provas dos autos.

Re::urso crime n, 2.664 de
B,usque, recorrente o dr. Juiz de
Direito e recorrido Alwino Graf.
Relator o sr. des. Medeiros
Filho.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas,
um filme da Fox-InfJcente pe
cadora, com Rochelle Hudson,
Henry Fonda, Slim Summerville
e Edward Trever.

CINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da Cine AlIianz.
com GUi;tay Froehlich e' Jarmita
Novotna-Luar no Bostara.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLlS, 9 de Abri! de 1937==--
-.

A guerra Odas ondas
BAYONNA, 8-Ainda não

8 - A's 10 horas de cessou na Hespanha a "batalha
das ondas".

da'HerIJldo
Espãnol

Cunha não quer ser

presidente da Répu ..

blíca

COMPROMiSSOS POLITICOS NELSON, 8- As autorida-
���W-";J·" '�- �� ��":f� des abriram inquerito para apu-
� ��� ,

� RIO, 8 (Band) - O general Flôres da Cunha con-J "". � origem de varias explosões��� ��., S terl �" tinua a receber grande número de visitas politícas, em verificadas e� escolas desocupa-
t� �'J_, '(� � .:��}� r1i I r�nta Bar e orve erIa �) seu apartamento, das, nesta cidade, Não houve� �� l) 1;1� U A �, '� O embaixador Osvaldo Aranha mantem-se em con- vitimas, mas os prejuízos são orol�

•

h
' táto permanente com o governador gaúcho. çados em 17.500 dollares.

\�9 •

Conferenciando com o mesmo, esteve o leader da A policia diz acreditar que�.� � oJ r V-ci� I a � bancada peceista na Camata Federal, sr. Valdemar Fer- talvez estejam e�volvidos no caso!'�� [,= � ';"-;� �, reira, assim como o sr. João Alberto e Maciel [r. membros d� sociedade russa nFi-
M� t!;..:.l

•

�'.:.� �� Mais tarde, sucessivamente chegaram os srs. Jonas lhos da
.
Libertado", d�. carat:r��,i,:� _ � I Rocha, Magalhães Barata. Pedro Vergara e outros. a�tO?Omista. e que pleIteIa rel-

���:i _JW&a......-...

�J vIndicações desde 1900, data

�,� RESOLV RAVI OS SEUS NOVOS PROPRIETARIOS REDUZiR OS PREÇOS � GOVERNADORES ESPERADOS NO RIO primeiras emigrações para o Ca��
EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. nadá. Parecia que os incendios

RIO. 8 (Band) - São esperadoo nesta capital, os marcavam o reinicio da ativida-
C A. R D A P I O governadores Benedito Valadares e Lima Calvacanti. de da! «dukhobors».

Como da outra viagem do general Flôres da Cunha, Oachavam-se os mesmos presentes, é de se sl.lp)r que
pretendam agJra acertar definitivamente seus pontos de

I vista relativos a' futura sucessão presidenciaL

! CHEGOU O GORVEN.l\DOR RAFAEL FERNA�DES

� RIO, 8 (Baad) - O sr. Rafael Fern:mdes, govern::}- LONDRES, 8 -A 'delegaçãodor do Rio Grande do Núrte, chegou a esta capital pelo etiope destd capital anunciou que
vapor «Conde Grande», dizendo que apoia em toda a Ii- ° ex-negus Haile Salassié envia
nha o presidente da Republica Getulio Vargas, bem como

I
ria uma deiegar;ão a Genebra, por

�eu Estado, na futura sucessão presidencial. considerando-o ocasião da proxima assembJéa da
«o melhor presidente que o Norte já conhecf.!ll.. 'Liga das Nações, embora o pro-

� A finalidade da viagem do sr. Rafael Fernandes é puo imperador peJ'manécesse em
úItimar as negociaç0es. Londres.

I-����������II
Casino Imperíal

com general Flô
res da Cunha

general Flôres

RIO,
êntem, o sr. Maciel Junior este-

d I Ontem, á noite, tanto as emis-
ve no apartamento o genera

, . .

FI" d C h Ed·f·· sões do governo COíDO as do pos-Realiza-se, domingo proximo, ores a un a no I loClO •

r f
.

no estadio Adolfo Konder, inte- Vitor com quem conversou se- tIs naciona istas

bOdm quail co��
ressante Iestival desportivo premo- guramente 40 minutos. O ex- P €ftameD�e pertur a as pe as 1:1-

id I CI b A J'. C
. ..

d J. ti I ter erencias.
VI o re o u e t ético atan- rmmstro a ustiça re Irou-se vo -

S' f
.: .

I
'.

,)
nense e que obteve a orientação tando em seguida ás 11 horas

f
o

dOI pos:nve, 0UVIIr a

gUd�as RIO. 8 (Band) -Persistem os rumores de que foi.

h' d rases a costumeira a ocução la-abaixo: e pouco em cornpan la o sr. .

d I Q. d L· processado um acôrdo entre o senad: Ir Macedo Soares e
Jo�é '\merico. O ex-ministro dé1 fia0

o genera �el.?o e

.Ianlo. governador, interino, sr. Heitor Collet.PROG'; 'viA· V·
. .

di urante as ermssoes partrcu a-·,\r.
ração teve ingresso rme lato no

k d d O mencionado acôrdo, obtido com a intervençãod- d res os spea ers os postos a °

apartamento o governa or gau- , do sr. Agarnenon Magalhães, ministro interino da Justiça,versa rios trocam entre si veemen-cho com ele mantendo-se em visaria o apoio politico dos ccrreligio-iaríos do sr. Macedo-

tes invectivas.Lição de EDUCAÇAO FI- conferencia cerca de duas horas. Soares, em troca da secretaria do Interior e Justiça e da
b As autoridades nacionalistas pe�SICA pala normais, executada Nada transpirou sobre o o jé- Prefeitura de Niteroí.diram aos speakers dos postos in-por uma turma de 14' B.C. tivo dessa palestra. ,

. Neste caso, o governo fluminense ficará com maio-
O J' A' .: surréctos que não mais entrem

sr.

0hs: dmerIcoMreil.ro,uJ-se em relações com os governamen-
ria na Assembléia Legislativa, reduzindo a oposição a

em compan la o sr. . acre u-
. . .

I
.

d cerca de 15 deputados.. tais e ISSO porque a VIO encia as
Olor.

,. . ., . ,

, . Se esta modificação politica se processar, ficaráBOLAMILITAR-Dedicada A 'd
.

I· b d injunas ja anngiu um grao ma- . . . -sat a ?s. Jornda Istva. a _or a-
creditavel. bem visível a Il1t�nçao do senador Macedo Soares,

.

quan-aos Snrs, Comandante e Oficiais
ram o ex-rrnmstro a laça0. A. _ d P t d l do levantou-se ultimamente contra o governo fluminensed Base de }\ ,.°1· cão Naval N d::l v· ermssao e on eve ra so-

. .
_ ..

a n. a:r .

« a a e novo, irn apenas r" .

t f
.

tâ
mostrar sua força e eXigir reprsenteações na administraçãof

-'

d
. ireu ontem uma 10 er erencta ao r •

1 CIA C M B (14' BC) azer uma visita e cortezia ao
d d di pública do Estado.a. ,x... .'

I acentua a, que se teve e pe I[
genera ».

Além do sr. Maciel Junior as-
a Salamanca pelo telefone o es

sencial dos comunícados que desistiu á conferencia o sr. João
viam ser transmitidos.Sirnplicio,

CLUBE ATLE'TICO
CATARINENSE

1-14,00 HORAS

II-15,00 HORAS

Nota:-Esta prova é inedita
e11 FlorianopoJiê e km os carac

teristicos do Rugby americano.
RIO, 8 (Banpj-i-Falando sobre a possibilidade da

indicação de sua candidatura a' futura sucessão presiden
cial, o general Flôres da Cunha declarou categoricamente
que não aceitara', esperando que se consiga harmonizar
as correntes politicas do país, em torno de um nome de
valor e capacidade comprovada.

NÃO QUER SER PRESIDENTE.

HI- 16,00 HOl{AS
FOCJT-BAl L-Dedicada aos

S irs. Comaudante e Ofhciais do
14' Batalhão de Caçadores.

TKIGUILHO para aves

FAREL INi--:lO para o gado leiteiro
FARELO para os porcos e animais de tração.

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

I:�IS F.C. X C. ATLE'TICO C.

(1 os. quadros) Filial de Florianopolis: Cáis Frederico Rola - Caixa Postal, 113

2$000
2$000
2$000
2$800
2$500
4$500
3$jOO
3$500
1$500
1$000

I Tail!ha á baiana
Bife acebolado
» C{ batatas
» á francê5ia
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

'I Macarronada extra
» italiand

1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
l$jOO

Canja á brasileira
Sopa de legumes
I ingua rech�;ada C[ vagéns
Galinha 2ssôda
Camarã0 ensopado

» á b2.íana
w' » maranhense
l\� Frango de {!relha

Tainha recheiadé1.
» frita

OT1MA COSINHA - TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS
SOnVETES e SABOROSOS ASSADOS
-----0-----

AI m O ç O

5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500

OfertoJI�nos, ôntem, pessoal.
mente em nossa redação com Um
numero do importante semana rio
nacionalista hespanhól-Heraldo
Espãnol, editado M Rio de Ja
neiro, o sr. Wenceslàu Freysle.
ben, consul do Governo de Bur_
gos em Santa Catarina.

Agradece.nos,

Ciclone
NOVA YORK, 8-0 nu-

mero de mortos em consequencia
do violento ciclone que varreu
diversos Estados, elevou-se a cin
co, quando a área afectada pelo
furação estendeu °se sobre o Te
xas ocidental, a Louisiania e o

Míssissipi. Além desses mortos.
lcontam-se mais seis que se afo-

garam quando duas pequenas
embarçações, impelirias pelo ven

daval, sossobraram nas águas do
lago Madinet perto de San Ao
tonio. Quarenta casas ruiram em
Mnunt Meigs, no Estado de
Alabama, e outras trinta e cinco
foram destrui das nas zonas rurais.

Explodem as

escolas de
socupadas

Negus en-
, ,

vlara
deleg�9ão a

Genebra

no majestoso prédio do Clube MartinelliJantar
Sobremesa e Café 2$500

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

Danças -- Serviço ir,epreensivel de bar e restaurante

Otime orquestrê.\ - Bom Cabar-etisr

5 PRATOS,

----0----

Servir& fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como

tambem durante á noite.
Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial. �

I

,:�l� ,��-----����f���1
'�l$�:a.���''JIfííIiPilif(.B=eMe'P''' ri

(MARCA REGISTRADA,
O ideal para con�lnhd lavanderia e lavadeíra

Exijam o sabão
"

irgem Especi�lidade'�
de Weizel & Cita••• Jaínville

,.,.,
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