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ail fundado .. do teatro
lusitana

VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Prepara-se Portugal, 110 seu mundo intelectual, para

comemorar o centenario do fundador do teatro lusitano. o

Mestre eH. o dos «A11tOS», aquele espirita genial que no Aj�O
século XVI foi a expressão artistica da alma portuguêsa.
E por que o foi da alma portuguêsa, equivalentemente o

foi da alma popular, surgindo entre as tapeçarias palacia
nas com o atrevimento, a ousadia e a inspiração do cora

cão do povo, que se vingava, pela sua arte sublime, das

t;pressões da aristocracia, a quem castigou com impiedo
sa violencia. Gil Vicente, embora um artista, um pensa
dor, um comediógrafo, nascido e acalentado nas alcastífas

palacia�as, � .um escritor popular,. no melhor sentido d.o
gU ra nçatermo, Isto e, interpetrando os anseios do povo) os senti-

mentos da Nação, nêsse periodo brilhante em que portu-Igal se impunha ao mundo inteiro pelo seu impório ultra- Em defesa da vida das
marina, pela fôrça da sua armada e pelo heroismo dos
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seus soldados. Oi-lançaS e em 4i:ne BelO
Descoberto o caminho rnaritim i da India, feito o cir- ....1 t 8." I d dculto africano; descoberto o Brasil, era Portugal a Nação Ma ranqUI I E a e OS

mais potente do mundo, aquela que le�aya os seus navios chaufeur�
poderosos a todos os mares e que se] impunha a Roma
e aos países civilizados com tal grandeza que nenhum se

atravia a enfrentá-lo com segurança.
Mestre Gil Vicente. o d03 «Autos- de elrei, o poeta

. fi o pensador extraordinário que lutou contra o sentimen-
10 internacionalista do Renascimento, que então levantava

\

os seus vôos, embora acarinhado pelos reis, embora en

contrando nos ambientes palacianos a atmosfera que o

encorajou e fez grande, é a expressão mais perfeita da alma

popular portuguêsa que levou aos paços reais a revolta
do povo, em que se castigavam os elementos sociais mais

preponderantes na época, desde a própria vida palaciana caUto. d did
ao Clero e á poderosa Roma. rata-se e �ma. me I a, me-

Na sua orientação filosófica quizerarn alguns criticas I tecedora do; �als VIVOS aplausos,
vêr um reflexo da revolução religiosa, um éco da Reíór- te�do como alicerces a �ampan�a
ma, que então ensanguentava a Europa. Mas a base mo- felt� pelo �r�nde ves�erttno cano

ral da sua orientação artistica é principalmente popular. c� A NOite. em prol da ed�ca�
Mestre Gil pertence ao povo, porque de povo veiu, duma çao �os [�enores a. se,condumem
familia c;1e artistas do burgo vimaranense, e no povo se

na via pública,
..

instituida pela
orienta toda a estrutura mental da sua obra admiravel. Congreg.1çã.o �ohtIca dos Chau

Ele pertence ao povo português, porque é o éco mais for- Ieurs d? Distrito Fe�eral.
te dos seus sofrimentos, dos seus anseios e das suas aCJ _ Infel�zm�nte� porem essas tab�.
sações nessa época deslumbrante da nacionalidade lu- Íetas-avisos, estão sendo destr�,-
síad

' das. a pedradas. pelos propnoss a.
I

.
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A crítica literária dessa personalidade, subscrita por e:co ares, ,0S quais, por sua I a e,

mentalidades de alto mérito, leva-nos fatalmente a essa
uao conc��e� ,o alcance dessa

conclusão. E', na verdade, uma conclusão paradoxal, mas louvavel imciatrva.

na realidade verdadeira e justa. Esse poeta palaciano, Aos paes, aos parentes, aos

acarinhado peja amisade da rainha Leonor, que sempre o professores,. cu�pre aplicar ás cri

amparou lJOS ódios das altas classes feridas, nunca des- anças a finalidade �esses «pla
mentiu a sua fibra popular, de que foi a espada invenci- c.a�ds», fazendo-lhes v:_r os bene

vel e ousada diante dos poderosos. Percorrer um a um os
[icios ��e prestam e o erro da sua

Seus autus é firmar a convicção do que êle foi, dentro dos I destrUlçao.. ,

P?ÇOS reais, o povo irreverente e ousado. Ninguem, que �O dou�o magistrado, que e .0
possuisse uma molécula de poder, deixou de ser atacado mtegro JUIZ d� Mi'nores, podena
nas suas franquezas, respondendo aos seus ataques com mes�o determmar. aos seu�. 5U
um riso escarnillho em que mal se encobria o seu brio bordmados �ma ngorosa vlgllan�
ferido cla nos locaiS onde se encontram

.

afixados tais "placards". afim de

Pavorosa carnificina agirem em presença de qualquer
�������������!'IIIIIIIII�����.- d€predação colaborando assim

lIa frente de Madrid com a S:!cretaria da Segurança na

��������!'.���'!�������!���
louvavel providencia que acaba
de! tomar.

Aliás, de identico modo se

Proprietario e Diretor Responsavel -'ro...I RO CALLADO
In I FlorianopoBs) Segunda-feira, 1 9 d� Abril de 1937 I NUNlEHO

adida acertada da
Secretaria de Se-

ctlclas palpitantes
da ultima hora

S. PAULO, 19-Corre com viva insisíencia de que a ala
do P.R.P. chefiada pelo sr. Silvio de Campos. apoiará a candi
datura Armando de Sales.

-0--
RIO. 16--Circu!a desde ante-ontem a noticia divulgando

que o mejor Djalma da Silveira será nomeado interventor no Esta-
do do Rio

.

Esse oficial, dá arma de artilharia, pertece ao 10. grupo
de Obuseiros.

Em defeza dd vida das crian
ças e em beneficio da tranquilida
de dos condutores de veículos,
determinou o dr. Secretario da
�egurança Pública, qne nas irne

diações dos estabelecimentos esco

lares, fossem colocadas taboletas
avisos, no sentido da marcha dos
carros ser feita com rigorosa pre-

-a-
se está procedendo na �apital Fe- RIO, 18- Entrevistado o deputado bandeirante Aurelia-
dera], com a recente cnação da

no Leite, declarou:
Delegaci� de P1oteção .a Meno- - «Embora São Paulo esteja lealmente convencido de que
res, chef,ad�"pe (I dr. Jaime Pra-I. dos brasileiros desinc�mp�t1bil:zados constitucionalmente o sr. �r"
ça: que ante ontam começou a SUl! mando de Sales Olev�lfa e, no momento, 'o que melhores garaune s

aça� menores encontrados em
oferece no maximo posto da Presiden-:ia da Repu�lica,--essa gran-

s de figUía tem sido lembrada pelos outros Estados da Federação.condições de perigo em infração -O ilustre deputado podia ser mais concreto ... -interrom-
de regulamentos e posturas serão

pemos:imediatamente levados para a De� --Basta acrescentar-acrescentou o sr. Aurelirno Leite
legacia Especial. onde ficarão sob

que, já no último quartel de 1936, vieram do glorioso Rio Gran
a guarda de funcionarias. até que da do Sul as vozes mais quentes que brandavam pelo nerne ban
os paes ou responsaveis os recla- deirante •..»
mem.

I -0-
An�es de receber. os menores RIO, 18 l O «Impa1cial» volta hoje a publicar violentissi.das maos da auto.ndade, esses

mo artigo contra o sr. Antonio Carlos, a quem chama �de "tarfufo

paeds ou responsavels ,deveDrão en- liberal» e dos mais violento de tod is 03 racionarios. Com� o sr, An-
ten er-se com o respetivo elega- .
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tomo IH os-e-escreve o articu 1sta-conseguIU o rasi trans Ull ir-

d \)d que aprdvelt�ía a

d
oport�m� se em época os vicias do indiuiduo. A amoralidade politica, a cor

d
a e

Iara adverti -os os

lengos rução, a incompetencia administrativa e a falsidade são todos vicies
e to

d
a or e� a que PI

em s�r da vida politica nacional, que se enraizaram nos habitas dos homens
arrast.a as as crianças pe as quais

I publicos, fascinados pelo triunfo de Andrada.
Ih -s Incumbe zelar.

Se de tal m�do se está pro-] Aviadores ja-! °risa,o de ex··
cedendo na Capital Federal, ande Ao trernlstas em
o êxito da campanha está depen- poneses enl pernambucodendo da colaboração de todas, B I

�

julgamos que com rr aior facilida· e r Im
de tal serviço poderá ser execu

tado numa cidade, com a nossa,

cujo perimetro é reduzidíssimo.
O que não se justifica, por ser

indoleravel, é que continuem as

depreddções que se têm verifica
do. Aos professores, mais do que
a nir.guem. cabe o dever de ori
entar os seus alunos.

Isso esperamos da compreensãe
que os educacionistas floriaJopo
litanos têm do seu dever.
Ao sr. dr. Claribalte GaIvão

RIO, 19 - A secretaria de
Pernambuco forneceu a imprensa

BERLIM, 19-Em honra uma nota sôbre a prisão de ex-

dos aviadores japonêses, celebrou tremistas, na qual se esclarece que
no aére�-�lube uma recepção á \ essa diligenci� não se prende a:

qual assIstiram destacadas perso� nenhum rerelO de perturbação da
nalidades alemãs e da colunia ja- ordem, mas deccrre das ligações
ponêsa. de elementos suspeitos com indi-

O embaixador jllponês conde viduos recolhidos a pre5idios cs

Mushakc;ji. recordou que em peciais. por intermedio das res-

1910, chegaram em Berlim, dois petivas famiiias e alguns guardas
ofi<;:iais do exercito japonês, que que foram igu:.\lmente detidos.
vieram para aprendçf á voar. As diligencias policiais foram

E stes dois oficial foram os efetuadas em virtude da deten-
pioneiros da aviação japonêsa. ção do �r. Nelson Coutinto.

O embaixadár manifestou o solicitarIa ante-ôntem pela policia
desejo que as relações amistosas desta capital, onde será () mesmo
entre os dois países, se estreitasse apres':;1tado.
cada vez mais em todos o,> terre-

Calor
viajou

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .,..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

nã·) recusamos os nossos enco-

mortos e 17 mil feridos8 mil Continua na 6a. pagina
gada a Saragoça de 18 prisionei
ros legalistas.

Noticia-se ainda que os naciu- n_o_5_. _

nalistas desenvolveram violento ata- O c::::"'"
.;:;;:1' •

que no setor de Cordoba.
A aviação nacionalista disper-

sou os aeroplanos inimigos que mo, 18 (Band)--Confor
apareceram nas imediações desta me noticiamos. o sr. Lindol
cidade. lo Calor, que ha tempos mâr�
A infantaria revolucionaria de- cára uma. viagem para a

salolou o inimigo de algumas das j Argentina, vae agora reali�
suas posições.

.

I zá.-Ia, partindu por via aérea

vernamenh�s anunciaram no dia m�tro.

14 de abril, que celebrariam a Os nacionalistas sepultaram mais
vitoria do exercito popular na de 3.200 cadaveres inimigos. O;
liente de Madrid. Segundo os de� prision::iros confirmam as seguintes
poimentos de alguns prisioneiros per�as: A brigada de camponese5
lega!istas, o general Miaia empre- teve 2.800 mortos; a brigada de

gou no ataque mais de 50.000 D�lman, 2.930; a brigada Dimi·
hnmens e cerca de 120 tanks, troff, 2,750; as brigadas 73, 71
e1evando-&e a 8,000 o numero de e 75 bram totalmente aniquila
mortos e a 17.000 o de feridos. das. Os três batalhõ�:; da brigada
As forças governistas, entretanto, Lister sofreram grandes baixas. A
não conseguiram avançar um s6 mesma estação comunica ache·

SALAMANCA,18-Informa
a estação de radio que reina com

pleta tranquilidade na frente de

Madrid, em consequencill do in·
SUcesso das operações tentadas pe

JO inimigo.
O general �Aiaja c.rdenou que

J0ssem coloGados attos falanteh flas

Irincheiras,afim de recomendar aos
nacionalistas que se rendessem ao

��S de serem t.ltalmente aniquila
dos. Os dirigentes das força.s go-

para BLlenos Ayres.
E' provavel que o organi

zador do Partido Casti!hista
vá tamb�m ao Equador.
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Secção alemã

Deutscher Tei I
Lohnendes Geschaeft

ln Sã<> Leopoldo (Rio Grande de Sul)!cam man der
dort etablerten "Manufadora de Artefactos de Borracha» auf die

Spruenge.: Die Gessellschaft, génoos auf die von ihr eingefuehrten
Rohmaterialien eine Zollermaessigung von 90 Prozent, konnte da
durch natuerlich bedeutend billiger verkauíen, ais die Kokurrenz
und schaedigte nebenbei den Bundesfi�klJs um bedeutende Summen.

Buargerkrie[!) Spanien

o TIVA

lIIi

ln

Rom, 15. - Der unter Vorsitz Mussolinis gestern ta

gende Ministerrat nahm unter anderen ein Dekret an, durch wel

ches, entsprechend den internationalen Abmachungen, jedweder
Transport von F reiwilligen und Kriegsmaterial nach Spanien, den

spanischen Besitzungen und Marokko verboten wird.

Barcelona, IS. - Ein revoluitonaeres Kriegsschiff bombar
dierte Taragona. Der am Kai liegende Frachtdampler «Aufrez»
wurde in Brand geschossen.

Orei Mariechen

In der hiesige n Entt indungsanntalt kam die Frau des rm

lnnern der Insel wohnenden Landwirtrts João Gr.egorio Xavier, D,
lsaltina Maria Xavier, mit drei Maedchen nieder.

[oão, der zum erstenrnal Vaterfreuden erlebte, wa, als
man ihm d-s [reudige Ereignis mitteilte, ganz niedergeschlsgen,
denn seine Iinanziellen Verhaeltnisse I ind gerade nicht die besten.

Verschicdene Damen unserer besseren Gelellsch::lft haben
die Mutter und die drei Tõchterchert, denen man die Namen fAa
ria da Gsaça, Maria Theresinta und i\t1aria de Lourdes gab, be
sucht und den KI-::inen Waesche gestiftet,

Zwei in der Entbindungsanst .. lt mil totgehorenen Kmdern
niedergebmroene Woechnerinnen erbotep sich, je elne der klei
nen Mariechen waehrend ihres Aufenthalus in der Maternidade zu

slillen.

Zwei Hinrichlungen
durch das Beil

Berlin. 17. - - Hier fanden heute zwei Hinrichtllngen
dur,h das Beil statt. Ausserdf!m wurden drei weitere Personen
zum Tode verurteilt.

Das ('Deutsche Nachrichten-Buero» gibt bekannt, dass heu
le der 48 [ahre alte Christian Richmann und die 31 Jahre alte
Anna Bissbord wegcn Ermordung eines Mannes gekoepft wurden.
Des weiteren wmden die KvmmnniSten Erích Krueger, Paul
Croc;h und Walter Garbang, wdche im Jahre 1936 em Mitglied
der Sturmtruppe ermordeten, zum Tode verurteilt.

Neun weítere in den Fali verwickelte Personen kamen mit
Zellenhaft davon. I

Um Exhumlerung
eingekammen

Buenos Aires. I 7. - Der Vorsteher der Konsularabtei
luna der hiesigen Deutschen Bobchaft kam beicn Kriminalrichtsr um

die
o

Exhumieruug des Leichnams des híestgen nationalsozialistischen
Ortsoruppenfufhrcls Josef Ridel ein, zweuks Vornahme einer

neúe� Autopsie. da nach bei der Botschaft einhegangenen Nach
rit.hten anzunehmen isi, dass Riedel Opfer eines politischen Rache
akts wurcte.

Gelyncht
New York, 17. - In Gla.lada, Staat Missouri, wurden

zwei Neger gelyncht, díe im Velclacht stande'1, einen weis�en Ge
.schaehsmann ermordet lU haben.

Ueber zweihundert Person@n bemaechtigten sich der armen
Teuftl. banden sie ao eintOn Pfosten und verbranllten sie bei 1.. bendi

_g"m Leibe.

Passagepreise erhoeht

RIo, 16. - Der Verkehrsrninister teilte dem Rp.chmmgehof
1H1,t dats der Bundespraesident die Erhoehung von 30 Proz(mt auf .

d'e' Passagepreise des Lloyd Brasileiro acgenommeo hat.

I

... '
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Derltoelanda O Atlético e o Avaí o Irls consagrou-se
campeão "�D Toreeio aniliuiII orreganisada pela F. C. D.

RealiLOu-se, ôutern, com assi- I Avaí: Boos, Aquino, Zé-Ma-/ da Capit,al. I No Iris atuar 11m todos muita
nalado brilho o T?rneio lnitium C1\,CO, �ibi, Ma�tins, Berreto, r )\To Ftgueirens; notou�se. logo, I·

bem, cO,nseguindo derrotar o seu
da Federação Catarinense de Des- D,amantmo, MedeIros, Nazareno, a falta de Parana e Carioca, que adversario.

portos, que, como de praxe, an- Sapinho e Galego. por motivo de força maior não Destacaram-s�: Vilain, com bo1s
tecede os jogQS do Campeonato Figuerense: Renato, Antenor, poderarn comparecer ao torneio; defesas; Pavão mostrando ser Um
de futeból da Cidade. Freed. Carlos, Beck, Danubio, Renato, o keeper, saiu-se bem, bom back, pois sozinho desempe.

Dele participaram e meditam Wolf, Sabao, Ivo, Tião e Ca- defendendo o posto de sérias in- nhou as suas funções; Castiçal
forças e.n interessante certame lico. vestidas dos adversarios; com incançavel esforço dfteve a;
desportivo as valorosas equipes Saiu vencedor o Avaí por Freed, não desmentiu o seu investidas dos adversarios; Féza
locais [ris, Avaí, Tamandaré, fi- goal e 3 «corners> contra 2 cor- valor de <crack», e dos bons; incançave] e terrivel,Féza o melhor
gueirense e Atlético. ners. Marcou o ponto do Avaí, "-ntenor, não foi tão bom co- elemento da linha-média, desta-
A tarde desportiva de

ômem'·j
Nazareno. mo seu colega, porem a sua canelo-se sobre todos; Féfa foi

teve numerosa e escolhida assis- Calico do figuerense, marcou actuação agradou. ótimo auxiliar: Godinho atu\)u
tencia de florianopolitanos. gue'l

também um goaI, mas em visivel A linha media fez-se sentir a bem; Mirinho, Nizeta e Damata
aos pOdCOS; vão se interessando «ofhide·. A atuação ele ambos. falta de Procopio e Chocolate; o trio infernal, UM conjunto bo�
pelo que se relaciona e d.z res·1 Ioi, técnicamente irreprensivel, e Carlos, contudo nã o jogou j(,go rapido e produtivo.
peito ao desenvolvimento tisico

I
atraente em lances, o que, lhes ma); Beck, regular, falho de Damata, foi o autor do único

da raça. valeu fartos aplausos da assisten- treino: tento, para o seu quadro,
Notamos t imbem com indis- era. DaTlubio incansavel fez o que

larçado prazer intenso, a presença Do Avaí destacamos os seM poude; TAMANDARE' E AVAl'
de elegantes senhorinhas da nossa guintes <players»: Wolff, na ponta direita atuou A' s J 5, 39 alinharam-se em

sociedade, que dedicavam a sua a- Boos, demonstrou ser ainda o bem: campo as equipes acima, cabeo.
tenção ao prelio, torcendo intusias- melhor guardião do Estado; Sabino foi um ótimo auxiliar, do a saída ao Tamandaré que
ticamente. /\quino e Zé Macaco estive- dando muito o que fazer aos apresentava o seu quadro assim

Por tudo o que constatamos I
rarn na altura. Zé Macaco, o

i advesarios; I constituido: Eliziario, Becão, Pi,
durante tão magnifica competição, veterano dos nossos gramados, Ivo, o simpatico comandante nheiro, jací, Parafuso, Negrão.
somos forçados a declarar-aliás, desempenhou bem a sua missão; da linha atacante do FigueÍlense, Artuzinho, Chavinha, [csino
o que nos constitue alegria- que Bibi, Martins e Serreta, com- esteve comp sempre. Na altura Aprigio, apresentou a mesma or-
o [utebol, este ano, apresenta pletaram a deíeza: Bibi foi o e fazendo sérias arremetidas á ganisação do lo. jogo com o Fi-
um surto ascendente e renovador. melhor; méta defendida por Bóos, I gueirense. Esta partida foi fraca

Antes de i!liciarem-se as com- �artins, esteve bom, todavia TiãO� ho� elemento e qu� não de técnica, sendo a torcida fa.
petições, prosedeJI-s�, dentro ffi\llto reclamador; desmentiu o seu valor; voravel ao Tamandaré,pois se que-
da cancha. a um desfile dos qua- Berreta, um ótimo half, auxi- Calico o melhor ponta esquer- ria ver o vencedor do Figuei-
dros, tendo as bandas dt) 14 B. !iou a linha grandemente. Demons- ta da Capital, como os demais, reose der�otado, o que não acon

c., e da Força Publica, gentil- trou contudo, f�lta de treino, il1cansavel, desempenh.lndd bem teceu. O Avaí vencido por J
mente cedidas pelos sem ilunes po;s os seli, passes eram curtos o o seu papel. goal e 2 comers contra 2 cor

comandantes. que muito prejudicou; Diamanti- Actuou a partida sr. Ant:mio ner sendo autor do goal mais
O torneio teve inicio ás 14,20 no na ponta esquerda esteve bom Paiva, do fris, e que agradou. uma vez, Nazareno.

'

horas com a partida. e com rapidas investidas fez pe- A's 15,9 horag, deu-se logar Este goal provocou protes
rigar a cidadela defendida por a segunda partida da tdfde, - tos gerais assistencia que recla
f(ellato; Medeiros iilc� lsavel; Na-I Atlético e �ris. Serviu como juiz mava haver sido ilegal, mas o

zaceno, autor do umco tento é o sr. FrancIsco Nunes, do Fi- )U1Z confirmou.
um ótimo elemento, talvez a me- guetrense, que actuou ao agrado Do Avaí destacaram-se. não
Ihor a':)uisÍção feita pelo Avaí geral: ?s qua�ros estavam assim tanto coroo no primeiro jogo,
para e8ta temporada. constltUldos: Im: V.laim, Pavão, pois es�es não encontraram no

Sapo, regular; Galego, um Castiçal, Feza, Fefa, Mirinho, Tamandaré um adversario como

magnífico ponta-dJrtú�a, elemento Alirico, Nizeta, Damata e Go- o Figueirense, os jogadores an-

ímprecindivel no tea-u. Cavou dinho. teriormente mencionados um outro
loucamente. O melhor ponteiro Atlético: �ejj::l-FI6r, Mato, local.

G,a�ri�a, Nanad�, Gato, Corrêa, ,�o .

Tamandaré realçaram-se:
PmqUlto, Beleleo, Borba, III, EllZIano, que defendeu sua cida
Fornerollí e Claudino. dela com um tigre salvando o
O en�ontro foi fraco, em vista score maior; Becão e Pinheiro

do ,lris não, �er encontrado, no atuaram em bom conjunto.
temvel Atlehco de outrora, um Jad, Parafuso e Negrão fizera
contendor forte, vencendo assim ótima jogadas dando a impresstio
por 1 goa! e I comer contra I de uma barreira intransponivel; a

comer.
.

a linha, dianteira composta por
O J(IS apresentou-se no gramado �rtusli1ho, Chavinha Josina, Pe"

somente com I O jogador�s pois drinho, jogou hem; Artusinho
hantes negou-se, terminantemente deu o que fazer; Chavinha o

a comparecer. mesmo nas suas rapida envesli-
Destacaram-se do AtIéfico:Bei- das; Josino como comandante àa

ja-Flôr, defendeu direito a beca- linba foi um bom elemento.
riâ aiém de frac� ni� atuou na I Serviu como juiz o �r. Haro!altura; Nanado amda e um bom do Santana, do Atlético, que
elemento, jogllou bem; Gato,' procedeu bem.
infalivelmente, foi o melhor ele- O quarto (ncontro verificou-se
mento do Atlético; Corr�a regu' entre Avai-Iris.
lar; Periquito, quando todos pen- Depois de um breve descanso
savam flue tivesse abandonado a entraram em campo novamente as

cancha, apresentou-se ontem, ne- equipes do Avaí e do leis, te!l�

cessita �e treinos ,para conseguic I
do este ante!' �o in�cio d:> JogO'

a s'-a fo; ma anterIOr; Beleléo, jc- saudado a asslstenCla.

gou a contell!O; Borba, na linha Dando o JUIz sr. Armand'"
foi dos melhores; Fornerolli, per- Fonset:a a o apito de saída, co,,"'
deu boas oportunidades para abrir be a mesma ao Avaí.
o SC0re para seu quadro, sendo que Iris apresentou-se, dt'sta vez.

numa delas � boja, pediU chuta I co�, .1
Dantes, enquanto. o AVi I.

me Forneroh,-e nem mesmo as- I gu"wou a mesma orgamlação.
'iim ele {,ão viu a bola, Claüdino, I Esta

.. con:tituiu a partida priu..
cavou bastante. Contzn.ua na 6a. pa�i/li.l

AVAI X FIGUEr�ENSE

O encontro entre os velhos ri
vais foi, talvez, o melhor do did.
O Figuerense embora sem o va

lioso auxilio de Parana' e Carioca,
jogou bem.

Os quadros estavam assim for
mados:
----------- .._----

PRRR FERIDRS, INFLRMRÇOES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.
_W1�

LA BORATORIOS "MINRNCORÇl"- JOINVILE

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Blur"enau ... ..Joinville São F'rancisco Laguna-
Mostruario perma'neote em Cruz'eiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção de
FAZENDAS:

.

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara temor FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de berreríclar madeira
CQnas e Imperrneaveís Material em geral para construcções: Machínas para officinas meehanícas
Tapetes e trilHbs Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machtnas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: �. adas,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, !V1otOl'es
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- etectrícos
'!abonetes e Períprnarías res. Material em geral para transmlssões: Lo',

. \l(!olchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lorra
(,Zortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
rOfllhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER l

.� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Matería) electrico em geral

� Empreza NaciQnál de I"ave�açâo "Hoepcke"-"vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,.

I Fabrica de Pontas "Rite IVlaria' _- Fabrica de Gelo "Rita Maria" _ Estaleiro 'Arataca"

.��.&\...V&t..l!!&';A����������&��V�V��.

•

Ca o

Filiaes
Mertrlz:
em:

i�����-----:t������· A Gazeta

� V r I Advogados
� . -'cC1 I Accacio Mo-\
I� E� ADA MAIS It,�

·

� �'?�. "4;�� te I ra tem seu escríp-

� Rs Fel'ipeJSchmidt n9. 7 e 17a
I

tórío de advogacia á rua

I Vísconue de Ouro Preto

n. 70. - PhüJIP', 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

.c..

Em Laguna-Rua da Praia

I Dr. Pedro de Mo.r� Ferro I
I

Advogado

� Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I

�
�� E3
�
�
�

���...�

Nas classicDs-Envelapes fechadas �.' :....= Dr. Renato=
� � ==8arbosa==
e�������� ������. ADVOGADO

�:_�UOfJaD.OeG ., o.o_e.oo Rua Trajano, 2 fi(sob.)
t) • Fone 1325-Ater.de cha-

II Companhia "Aliança da Bahía"1
mados

p.r�::_
U .1 I
a
..

FUNDADA EM 1870 • IOr.Aderb�1 R.

�:j o da 5 ílva

:J = Seguros Terestres e Marítimos : RuaC���,v:�r��IO(soh.
" tiJ I ncontestavelmente a PRIMEIRA do Br�asil .. I Fones 1631 e 1290

I!� CAPiTAL RALIZADO 9.000:000$000 • L_
P

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
ltESPONSABiLlDADES ASSUM[OAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

sET EL.,

51a. CatarinaFederais e

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

o
Ap'enlea, SuboAgente8 e Reguladores da AV2rfal(em �Iodo. OI Eltidol IC:u Brasil, no Uruguai e nas prln::!país praça. 8Itrangll,.".

�, .. ,.,.<J "

A.gente� em Ftorianopolts :

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

.,
�

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa��-Postafra19 •
!�' TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIA!vÇA' • (Curso de especíalizaçlo em

11 ., molestias de senhores)
�.1 Escrítórios em laguna e Itajahí • Atende na Maternidade
�, .' até ás 8 112 da manhã
t1:� Sub-Agentes em Blumenau e Lages. e á !arce-CF'Jnsu/torio:
�i,} G ANITA GARIBALDI, 49
�••••Ol.� • • -�__,_..,.,...----.-.-,......."..__

.,

Indica:�i
-�_._---:�

I -\I Dr. Ricardo
Gottsrnann
Ex·chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P .. oressor

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Esplclallsla tllln:_·oirurgla
geral'-

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

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. I e, das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 1,2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

, das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pint::>, 13

1 elelone, 1595

Dr-Artur Pereira

e Oliveira
CUnlca médica de crian

ças e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente das
4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595
R<!siJência: Rua Visconde

de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

\-1AdvOgadO�
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

1__Rua Trajano n. 2(_j I
�

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
ÇONSUL70RIO:

1?ua Trajano n: 17
(sobrado) •

Teleíone 724 (manual)
H01�AS MARCADAS
---,--------

VENOE--SEno logar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se tom
Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

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

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

VENDE.SE uma casa no dis
trito «j0ão Pessôa», Estrei
lo, á rua do Nestor no. 4,2

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

U!imas instalações. No aprasil,
vel recanto da Ponta do Lea
Preço €speciaJ. Tratar com Joeã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran·

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

CARL. S NIL\

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� iMPERAT iI a lmperatrlzldas Aguas m
i DEPOSITO FPOLISf� --.

FONE N. 1350 I
Os melhores pre��sacance de todos

� A G U A�� R M� INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

� (..) proxirno lancan-lent'ô do carburan"ta nacional � PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

� '. FALOEoOL-MToTORT �.: Sr. Abano de Souza Lucto

� f':;j RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
g7��,,���� ==-00 ... ������Glr� �___

Casa de Dlve.sões

FamBiares
Visf:)ora Irrlperial

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

Nos altos da Farmacia] Popular.j á Praça 15
de Novembro

CHARUT 51
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal. Tabacaría.Baíana.jkes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia.

charu-Itaria Chie (dá fosfores), Charutaria Portela (Café
São Pedro). Casa Savas.Caíé Gloria e Salão Progresso .

-
.

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA
hnd,a casa pó-
de sesua pa-

,

.

�. � ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ITEXACO
MOTOR OI L,;<; .:

5

A terra. treme §.li iL�c:�ft�sirn"'lH�rai d�fen"
ú I

f��� tia tJj�'V1a sar dia [?W=l�f'lllJ�lir�

I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

MANTEM :i�JOVEM
O,lSEU 'MOTOR

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

Capital 136:700$000
56:424$498

CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

CAR'TAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas. um filme da Fox-.Jl lei
do pais das neves, com George
O'Brien e Irene Vare.

CINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da Fox-Vin
gança de mulher, com Tuta
Rolí, Clive Brock e Robert Bar-
rato

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Reserva

RECEBE DEP8SITOS

Pfi6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

o sonho da mulher
S'9r bcn�ta e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUT.Ol
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e.

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

POMAC�I
MINANCORA

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERi
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL 111

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo), curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !

D. Carolina Palhares. de Joinvilie, curou, com uma

50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Serviço Aérea Condor

Ouro no

Ceará

Tem havido centenas de curas semelhantes! I !

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za-Ieiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-f�:ras 8,50 » 4aAeiras 20 »

5a.-feiras 1 J ,50 « õa-íeiras 10 »

ôa-feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento dasimalas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,30 horas
2a.·feiras· 12,50 horas Za-feiras 11 »

4a,-feiras 8,50 horas 4aAeiras 7,30 »

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

Para mais informações procurem 0S Agentes
Carlos Hoepcke S.,A.

Secção de maquinas

T;EXACO
MOTOR OIL

FORTALESA, 18-0 go
vernador do Estado foi ha dias
procurado pelo sr. Joaquim Fa
rias Sobrinho, que lhe comunicou
a existencia de uma mina de ouro

em terras de sua propriedade,
situadas no lugar denominado
Morros Dourados, no municipio
àe Missão Velha, neste Estado.
O sr. Farias declarou que ha

quasi um ano vem fazendo esca

vações, ajudado por dois experi
mentados garimpos que mandára
buscar em Jacobina, na Baía.

I Acrescentou que está certo de
que ali existe ouro, tendo extraí
do pequenas pepitas, que mostrou

ao governador. Este mandára
examinar as pepitas por um ou

rives, que informou ser ouro de
24 quilates.
O sr. Farisa apresentou um

longo relatorio, no qual pedia que
o governo mandasse examinar a

mina.

O governador de> Estado resol
veu nomear uma comissão de
engenheiros, que seguira' para
Morros Dourados na proxima
terça-feira, afim de sondar o local.
Acompanhara' a comissão o de
putado estadual Lourival Pinho
interessado no caso,

Cle Limitada 5'[. ara.
elC. Avisof'revioô']. ala.
Prazo Fixo 8'[. ala.

CINE ODEON, o Íider, foca- ���������������������I

liza, ás 7,30 horas, um filme da
Warner-Caçada humana, com
Margaret Churchill. William Gar
gan e Ricardo Cortez.

Adotada em muitos Hosp.tais: Casas de Saúde e

clinicas particulares.

---_._---_

AVISO WIr'ORTANTE: - A verdadeira «POMADA

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas cri-

ginais, com o emblema simbólico ácima. R.ô_:usem imitações I

Exijam a verdadeira «MINANCO:�A» em sua latinha original.
REPAíü':M BEM A J C(;J'.i;PÍ{AI( I ! !

-t·

\

Explosão9m
Moscou

BERLIM, 18 - Comunicam
de Moscou, sem maiores detalhes.
que em uma das principais ruas

da cidade explodiu, hoje violen
tamente. uma maquina infernal
de grande potencia, que havia
sido escondida numa gl\leria de

MA,NTEM JOVEM
O SEU MOTOR

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



:.'.

FlORIANQPOLIS, 19 de

BERLL\1. 18 (Band) - O
avião japonês. «SoprJ de
Deus» . que levantára vôo Encontra-se enfermo no Hos'
de Brux�las com de�tino á pital de Caridade. onde foi sub
Londres, ás 8,45 horas, foi métido ii delicada intervenção
forçado a aterrisar proximo cirurgica. o nsssO prezado conter
de Detmold, no Estado Li-. râneu sr. Arnoldo Suarez Cuneo.
vre de Lippc, em virtude de competente cirurgião dentista re-

um incidente. sidente nesta cidade.

Medida
acertada

Continuação da la. pagina
mios pela providencia tomada em

bar e restau rante d�feza da vida das crianças e em

beneficio da tranquiltdade dos
Ca ba re tie (" II c?aufeurs anks me3iOO de tal ser-

-112�;i;:r d�o��p:blic:�ecução na

iin;ii&;.;;iiiiii&iii;;iiiiiiiiiiii.�·�;;;_;·��Jdi";�N��ê;�:'·;X;··51-!êUIif;;;.\.;Ce«gt:g::fIitt%1i?W4: ..hS" 1%4WWM

==A..

Il Gazeta I Nossa Vida
Desportiva nI4IVER5AR:S

Continuação da 2a. pagina
cipal, pois o Aval derrotando o Major Alvaro Tolentino
Figueirense e Tamandaré, e o lris

RIO, 18 - A atitude do situacionismo gaúcho, re- confiada na Camara Federal, resolveram apoiar o nome o Atletico, colocaram-se pouco as

solvendo apoiar a candidatura do sr. Armando de Sales de um novo candIdato á presidencia da mesma, na proxi- finais.
Oliveira á presidencia da Republica, não causou surpreza. ma eleição que se realiza em 4 de maio. Os elementos apresentam can

Desde a partida do sr, Flôres da Cunha para Porto Ale- Na rr.esma ocasião. o sr. Pedro Aleixo afirmou que saços dando ensejo a que os do

gre, já se sabia que o governador gaúcho estava decidi- as preferencías recaíam sobre sua pessôa, lastimando que Iris dominassem quasi que por
do a não mais adiar o seu pronunciamento. as contigencias politicas o colocassem em situação oposta completo, durante todo o tempo.

Nas rodas do palacio Tiradentes previa-se hoje ao sr. Antonio Carlos. O lris jogou bem melhor do que no fAZEm AHOS HOJE:

que o sr. [urací Magalhães não tardaria a assumir atitude O seu nome será lançado dentro de 2 ou 3 dias, primeiro jogo. Merecem destaque
análoga. Num grupo em que predominavam baianos, a ini- em uma reunião dos leaders das bancadas situacionistas, os jogadores:
ciativa do sr. Flôres da Cunha era hoje calorosamente elo· que entendem este car go ser absolutamente politico, po.s Feza e Pavão, na defesa; Fefa,
giada. Alguns mneiros, entretanto consideravam precipita- o presidente da Assembléia Legislativa á o sucessor na-t Mirinho e Alirico, na linha me-

da, lamentando que o general Flôres ti vesse tornado se- tural do presidente da República. I dia. Venceu o lris por 2 goal
melhante decisão, susceptível de criar sérias dtíiculdades.!"; . '. . _

contra 1 �()a1. Foram autores dos t'HE6Am UH5

de agora em diante, aos trabalhos de coordenação da A dlreltorll3 do I A Oílm 8:lr!3 I tentos .l�dvâo e Darnata.
candidatura oficial. Clube. dos _ I tregua O JUIZ sr. :'rmando Fonseca,

Afirma-se nos meios politicas que os coordenado- Fu nOIona rios
I MADRID, 18 (Band)-No

teve uma atuaça? destacada.
res dessa candidatura serão os srs. Agamenon Magalhães agra ..je�e ao t d EI P d

,Temos a salientar as reformas
B di V I d E id dos rnaí

�
.

-- sec ar e ar o, os nacio- necessárias e oportunas levadas ae cne ItO a a ares. J os nomes C0nSI era os mais pro- govern :3d o r nalistas pediram aos gover-vaveis eram, neste momento, 05 dos srs. Osvaldo Aranha nistas uma trégua para po-
efeito, na praça de desportos, pela

J '1\
'

E I
- '.

t' h id t diretoria da F.C.D.e ase Amenco. m re açao ao primeiro 111 am SI o 0- Como foi noticiado, o Clube derem enterrar os cada veres
rnadas providencias, por quem de direito, para evitar a d03 Funcionarios pleiteou, ha dias, que jazem insepultos nos

Foi, lambem, concedida mesa

publicação de novas entrevistas, já agora dadas nos Esta- junto do governo do E�tado. uma campos de batalha.
aos jornalistas, que assim poderão

d U id d I a indiscriçõ es colher os informes necessarios asos m os, e que pu essem, pe 2,S su S ç ou nodificação no horario das repar- O legalistas atenderam a
pelo seu azedume, comprometer o resultado de certas ne- tições, tendo o sr. dr. Nerêu Ra- solicitação formulada pelos reportagens desportivas.
gociações em que continuam empenhados alguns lideres

mos atendido á solicitação. adversarias. O sr. Manoel Morais, diretor
t b

'

t tecnico da F.C.D., foi tambemou U [JS as. Hoje, esteve em Palacio uma E' a primeira trégua desta
Outern, encontrámos um dos mais ardoroses parti- comissão constituid , pelo: srs. natureza ocorrida durante a

bastante elogiado pelo brilho al-
darias da candidatura do sr. José Carlos de Macedo Soa- Adulfo Silveira, Bat:sta Pereira, guerra

çado pelo torneio.
res. Pergutamos-lhes quais as novidades. Respondeu-nos: Mario Lvco-nbe, membros do' Terminados 05 jogos, fez-se en- Vindo de Tubarãc, está, nes-

-Más. Estou mal impressionado com o andamento Conselho D,retor da.:ju::lc Clube Cas IImenta trega de um lindo bronze aos I ta cidade, o jovem academico
das ceisas. O ex-chanceler seria, sem dúvida, o melhor

e I) deputado classista sr. José d W II
vencedores,o que deu encerramen- Celí Regis.

candidato para a corrente governamental. Vejo. entretanto, BJfn que foram agradecer ao
e a Y to ao belo torneio desportivo 'de

J éd á d I
'

t os Meirellesque o nome dêle está sen o posto margem e a gum chefe do executivo a medida on em.

tempo para cá. E' uma injustiça e é sobretudo, um êrro. decretada.
LO\IDRE3. 18 (Band) - P d

E t I t di t d liti f d I
'Á E' noticiado nesta Capital R r?.:e ente de Itajaí, encon-.

mquan O os e emen os mgen es a po 1 ica e era cori- Falou, em norne do funcionalis- e ino
tra-se. nesta cidade, acompanha-tinuarn desorientados, sem se de,tinir por n.enhum nome, '110 publico, o sr , 8'l'.. ista Perel'ra,

que o casamento do duque d d
lt d d t b Ih I d d d t d

" d � Windsor com Vv'ally Sirnp- REGATAS INTERNAS DO
o e sua exma, consorte, o pre-os resu a os o ra

_

a o em pro � caE I a ura o �r.
I que agrad.::ceu em termos ernpres- son, será !evado a efeito no 8

� zado conterrâneo e destacado
Ar!nando de Sales �ao aparecendo, e Já sao de molde �..Ill-I' si vos a solicitude com que foram di 28 d

' .
CLt_! 1:: NAUTICO desportista sr. José Meirelh, dignoquietar o Cate,te. E a consequencia ?O abuso ,da politica atendidos 'JS desejos da classe, ,Ia ri

e mala, prox1Imol, RIACHUEEO
gerente da fihal do Banco ,.:;Na-I d tá

-

f rgnoranuo-se, porem, o oca '(O «vamos eixar como es para ver como Ical>... respondendo o sr. governador do escolhido. cional do Comercio, naquela- Realizaram-se, ontem,as regatasEstadc>, que aproveitou o ensejo S,'lbe-se que a cerI'monia '

I pro,pera cidade.
d J d mternas, que o veterano e g orioso

para :!stacar a ue icação e o á d t
.

I dser e cara er SImp es, e- Clube Nautico Riachuelo promo-zêlo doo seevidores do Estado, dven O comparecer apen�s os, veu entre os seus "rowers".
no desempenho dos seus Ideveres. amigos intimas dos nuben· A manhã desportiva riachueli- Acha-se, ha dié\s, entre nÓI,

teso na esteve cheia de entusiasmo, al- vi�do d�, norte do Estido, o
EM CAS <\ DE FA'vilLI A cançando assinalado exitG>. bnoso militar, sr. comte. Alvaro

aluga'n-se quart03 com ou Dr. Pedro de Moura Ferro Damús os nossos parabens a Cabo,. capitão do Porto de São
emu pensão p'a colegiais e Advogado '

I d N R Fl!lCanSave lurma o :1Utico ia- rancIsco.

smoçs solteiros. Rua Trajano n. 1 h I I I IInformações neste diario.
c ue o, pe o exito a C2,nça :lo. O(JTn05 PflRTEm

Co IOn ia Sra. dr. Augusto de Paula

niponica AterrisGu
S. PAULO, 18 (Band)

Realizou-se na séde do Clu
be Comercial, uma demons
tração das qualiciades do
chá produzido pela colonia
niponica de Registo, neste
Estado.
A cultura do produto da

quela região, após receber
os beneficiamer.tos indispen
saveis, em nada ficará de
vendo ás afamadas do Orien.
te.

•

I Ia

Apreendido o "Correio do Povo"

PO�TO ALEGRE, ] 8 - Foí lido na sessão da A')
semb!éia um requerimento assinado pelos srs. Raul Pila,
l\llauricio Carç�oso e outros deputados, pedindo urgentes
inTormaçoes ao governo do Esttldo sobre os motivos da

�)

proibição da circuiacão do Correio do Povo nos tren� da

Viação Ferrea e da venda dêsse matutino nas estações.
O requerimento foi aprovado por unanimidade.

o "Sopro (ia
Deus"

Violento editaria! da HFederacão"
Recebidos

P0RTO ALEGRE, 18 - A "Federação", em arti

go sob a titulo « Digr.idade Partidaria». diz ,que os. rep_re
sentantes do Partido Ub �ral na Assembléia LegIslativa
conseaüiram o desfecho que desejavam para os aconteci
mentos politicas que vin�lam perturbaldo a vida do Rio CALCUTA', IS-Durante
G(anc!�. E pr JSegLle afinn ind'J que "e3tão livres, pois, pa- um conflito de grevistas com
ra assumir as atitudes faccios3s que mais lhes cO:lVierem, a policia, em Barrackpore,
na certeza cte que já não representam mais o nosso pen- ficaram feridos varias agen·
sarnento. Mas não se iludam os representantes do Parti- teso
do Republicano Liberal com as ?isposiçi)res espirituais em A policia, ao tentar dis
que nos temos encúntrado, nem Julguem rraqueza ou co- persar UJ1 comicio, foi rece ..

vardia as atitudes que nada mais eram do que o reflexo

I bida a pedras e tijólos.
de nossa propria responsabIlidade de partido qUI;! gover
na. A vida do Rio Grande não será perturbada por nós,

I ���������������������������������I
mas não permítiremos que ninguem a perturbe."

a pedr;3S e

tUolos

SoUdarios com o sr. ArtJ1ando Sales Casino ImperíalPORTO ALEGRE, 18 - Na última reunião do
diretoria central do Partido Liberal foi examinaria a ques
tão da sucessão paesidencial, manifestando-se a maioria a

favor de uma GJtícuiação do partido com a candidatura do
sr. Armandcde S�les Oliveira.

Ao general Flôres da Cu.nha foram conferidos am
plos poderes para tratar do assu:1to.

.

no majestoso prédiO do Clube Martineiii

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

o sr. Aleixo lastimou ," deDanças -- Serviço ir. epreensivel

RIO, 18 (Band) .. -- O sr. Pedro Aleixo procurou
o sr. Antonio Carlos e na qualidade de leauer da maioria
notificou-lhe quê as forças politicas, cuja direção lhe está
Iltr��r�welZ:;%tdttllt'U'ln3Jlr1'4L t9;.;:H� _

Otime orquestr,,9 .. Bom

_,-,-.-.�, 1,"J�"'i"'I,I, ,...,

Exijam o sabão

"Virgem Especió.lid
de Wetzel & Cia., •• Jaínville

de"

Trancorre hoje, a data aniver.
saria natalícia do dIstinto Conter.
raneo, sr. Alvaro Tolentine d
Souza, alto funcionario aduanei�
ro, actualmente na Capital d� I

Republica.

a gentil senhorinha Adelaide
Trindade, filha do sr. prof. Luiz
Trindade, diretor do Departa.
mento de Educação.

Preto Marcolino Cabral

Está em Florianopolis o pre
zado conterrâneo, sr, MarcolIno
Cabral, influente politico no sul
do Estado e operoso prefeito de
Tubarão.

Cap. Emilio Gallois

Vindo de Curitiba, onde serve
na unidade federal alí sediada ,

chegou, ôntem a esla cidade o

brioso militar conterrâneo sr. ca

pitão Emilio Gallois.

Comte. Alvaro Cabo

Viajou para Laguna, a exma.
sra. d. Olga Ramos de Paula,
digna consorte do sr. dr. Augu5�
to dt: Paula, nJedico da Guar
nição Federal em Florianopolis.
EHfERmQ

ml5SA

Dia 22 do corrente mês, ás
7,30 horas na Catedral l\1etro

I politana, será celebrada missa em

inte?ção a alma de Bruno Spo
gamCL.

,
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o ideal
(MARCA REGISTRADA,

para contJlnha lavanderia e lavadeíra
pt' 1 • ;- .. , ( • ••••__•••-••----il*..i _t_1i5. ,=td_,,__,,�, • • .n .
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




