
dirigiu ao Gal. Flôres o seguinte "�e1e'gra'rna: "A
companhando nobre atitude f:>rezé?do amigo
preservação, paz e dignidade gloriosa terra gaú
cha er�vio af;stuoso abraço ,corn rninha integral

!('

solidariedade esse proposito"..

RIO, 29 - Corria nos circulas politicas que o

sr\ CHEGOU A MINAS O SR. ALBERTO ALVARES governador Jurací Magalhães, pronunciado quando das
Agamenon Magalhães; depois de entendimentos que teve homenagens que lhe foram prestadas por ocasião da passa-
rom varios proceres perrepístas, visando a colaboração I BELO HORIZONTE, 29 - Chegou ontem ínespe- gem do 2' aniversario do seu governo constitucional,
destes com o governo federal, convidou o sr. Cesar de radamente, do Rio, o deputado Alberto Alvares. que se- O deputado da minoria, sr. jaíme Aires teceu
Lacerda Vergueiro, em nome do presidente da Republica, guiu para!) Palac:o da Liberr'ade. onde conferenciou comentarios, dizendo pue é de lamentar que, pela primei-
para ocupar a Pasta da Justiça. com o governador Benedito Valadares. ra vez, o governo estadual se dobre em face da atitude

A nomceçãc deveria ser publicada após a eleição do presidente da Republica, atitude essa de derespeito
da mesa da Camara e a reunião do Congresso Extraor- O JACI' M !\GALHAE3 EM SANTOS á democracia. Afirmou ainda que fato semelhante nunca

diuario do Partido Constitucionalista. se consignou na historia politica da Baía.
O sr. Cesar Vergueiro tem mantido varias conte- S�NTOS. 29 - Ao passar pelo porto desta ca- Mais adeante, o orador disse:--"Teremos, por es-

rendas com o sr. Agarnenon Magalhães. pital, o sr.Tací Magalhães, interrogado pelos [onalistas, tes dias, mais um profundo golpe vibrado pelo sr. Getulio
.
-0- disse; Vargas contra as instituições dernocraticas. influindo aber-

O SR. COLOR. EM S. PAULO . -«Tudo quanto emprestar á minha ida 30 sul um tarnente no Legislativo e pretendendo arrancar de sua dire-
carater politico, não passa de fantasia. Fui a Porto Ale- ção um dos mais assínalados servidores da Republica, um

S. P L\ULO, 29 I O sr. Lindolfo Calor, que hoje gre a serviço da empresa onde trabalho, para instalar a dos maiores símbolo da democracia-Antonio Carlos!
chegou de avião a Santos, veiu para São Paulo de auto- agencia local da organização.» E' precisamente nos primeiros dias de maio que
movel, hospedando-se no Hotel Esplanacta.

.

se travarà a primeira batalha para a sucessão presídencíal,
Em sua companhia veiu de Porto Alegre, o sr. [ací NA ASSEMBLE'IA BAI'ANA pois o que haverá na Carnara nada mais será do que um

Magathãcs, ernissario do governador da Baia. BAI'A, 29 - A maioria Legislatiua apresenteu um ensaio das forças qve apoiam o governo.
Ambos receberam no hotel os srs. Henrique Baíma, I requerimento pedindo a inserção nos anais do discurso do A Baía tergiversa e foge!

.

presidente da Assembléia Legislativa e Carlos Mendonça.

A. G A Z E T
secretario particular do ex-governador Armando de Sales

.

Oliveira, com os quais conferenciaram prolongadamente.
.

-0-
REUNIAO NO PALACI0 DO CATETE I

.

RIO, 29 -- Anuncia um vespertino ter-se realiza- .

_.��'���������������������

dO't�� Palácio do catAete, uma reuMnião ldh:' miníM·stros na qdual A VOZ 00 POVO Sem 'quaisquer ligações politicas.
par icrpararn os srs. gamenon aga aes, arques os

Reis, general Eurico Gaspar Dutra e§ almirante Aristides Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
Guilhem.

Teria sido examinada. nessa reuruao. a situação Ar�O III I Florianopolis, Sexta-feira, 30 de Abril de 1937. I NUMEHO 764
politica do país, principalmente,no que se refere ao pro- ,-, W"'"j\Ô'.<'l
blema da sucessão presidencial. ::'"'1!...�",,

O nome do sr. JOSé Américo. segundo a nota do A "III n t e r v e 11 ç a-· o Enrl'q·uecendavespertino em questão teria sid o considerado durante esse

conclave de ministros. �. �

t
TROPEDEIROS °MANOBRANDO ... b r a n c a" Florianopolis

R"O GRANDE O Salão Progresso, o feliz balcão da Hua Felipe
OO SUL Schmidt no. 5, vendeu o SEGUNDO PREMIO da Loteria

PORTO ALEGRE, 29--.Jllgas
ao praticar esse atentado corr do Estado, bilhete no.e 11.451, hoje pela manhã já pagou.

Federação, referindo-se á efeti- tra a autonomia do Rio Grande 311 U ao sr. MeIchiades Antonio d'Almeida; vulgo
S d CATARINA:

vação do estado de guerra, terrni- I
do ui, esqueceu a gran e frase

na o seu editorial sob o titulo De I que pronunciára num momento 1 110 a pessõa que não deseja se decline o seu nome,

pé pelo Brasil, com as seguintes culminante da revolução redento- e mais 3110 a pessõa que não quis declinar o nome.

palavras: ra: «A violencia géra a violencia, E' FORMIDAVEL!

«O Rio Grande do Sul nunca só o amor constrói para a etemi- E O SALÃO PROGRESSO continúará a enriquecer
RIO, 26 - Sobre a atitude do Partido Censtitucío- esteve sob ameaças de perigos ex- dade». � povo, ven�endo os T�ESENTOS CO�TOS da Loteria

nalísta, mandando sua bancada sustentar a candidatura tremistas. mesmo quando as for- Mas se esqueceu essa verdade Federal no dia 4 do mes entrante, mais 1 RESENTOS

do sr. Antonio Carlos á presidencia da Camara, pessoa ças subversivas deflagaram no país que podia ter sido arrebatada de CONTO� da Federal no dia 5 e novamente '50 CONTOS

vinda de São Paulo assegura que essa decisão foi toma- a rebelião sangrenta de 1935. sua memoria pelas consecutivas da NOSSA LOTERIA no dia 6.

da em face da informação de que o voto dos constitu- Ao contrario, fiél aos principies tormentas de seu Governo, com Sa Ião. P r�gresso
cíonalístas assegurada a vitoria daquele candidato, no pro- democraticos que constituem o cli- certeza não terá olvidado o mo- Rua Felipe Schmidt no. 5.
xímo pleito de 4 de maio. Assim, com a divulgação das ma politico de nossa terra, o Rio mento em que o Rio Grande, em
estatlsticas foi que se começou a compreender que a ban- Grande representava naquele mo- torno de sua figura, era uma só magnanimidade foram sempre o' tamente a verdade--tu sabes con

cada tão somente encabeçaria ... um movimento de mino- mente uma reserva intacta com que força de pé pelo Brasil. I apanagio dos gaúchos que se pre- fiar no teu chefe ínclito e deste
ria. E dai começarem a surgir duvidas sobre o estrito o Brasil podia contar para a de- E deve lembrar também que o zam-o que formam a quasi to- meroso, e sabes ter fé no futuro
cumprimento da ordem. [esa intransigente da democracia. Rio Grande não se levantou por talidade do povo rio-grandense,- da tua Patria.

Além de tudo, o regime de ex- um homem, mas por uma idéia, e estes mesmos gauchos só podem Graça5 a Deus,tu não esqueces
ceção, que ha quàsi dois anos vem que essa idéia permanece viva em aplaudir as atitudes altruisticas, os te que és a sentinela vigilante des
sendo posto em pratica pelo Go- nossas conciencias de republicanos, gestos magnanimos e os rasgos de. te Brasil imenso, que todos nó;

S. PAULO, 29 -- Chegou hoje de manhã a São vemo do E�tad.), nunca serviu co· embora o homem <i\'le a represen- bravura do seu preclaro governa- queremos ver altivo e honrado. E
Paulo o leader do Partido Republicano Paulista, sr. Ro- mo um instrumento de compressão tava em 30 a houvesse renegado.» dor.E por isso mesmo, o povo do não esqueceste, tambem, que tens

berto ,Moreira, que vem participar da reunião que se rea- ás liberdades politicas, nem muito O jornal da ;J\(pife, por sua Rio Grande repudia, detesta e tradições que te exornam o cara

lizará no dia 30 do corrente, convocada pela Comissão menos atentou contra os direitos vez, diz:' I desaprova 'tudo quanto seja o in- ter, e pelas quais tu saberás ve-

Diretora do Partido. afim de resolver sobre a atitude dos de qualquer cidadão. E a prova «Que os acontecimentos das verso e Ique esteja de encontro lar.
seus deputados quanto á eleição do novo presidente da disso é q�e, no momento justo em ultimas 48 horas não abalaram com o seu carater, com o seu es- O Rio Grande é o Brasil. o

Carnara dos J )eputados. que o sr. Presidente da Republica nem diminuiram o prestigio do ge- pirite de brasilidade e de demo- Brasil é o Rio Grande. E o Rio
baixava o decreto transferindo I neral Flores da Cunha perante o cracial Grande ainda continua de pé pelo

JULGAMENTO DO GOVERNADOR PERNAMBUCANO aquelas atribuições, não existia um Rio Gran�e do Sul, provam-no Não creiam os meROS precavi- Brasil! Saibam-no isto os que que-
RECIFE, 29 - A Assembléia Legislativa vaí es- só preso politico em todo o Rio as inumeraveis demonstrações de dos, nem se iludam, tão pouco, rem ver o Bra�il humilhado, hll

colher dois deputados que, com um desembargador da Grande do Sul, nenhum jornal era solidariedade que s. excia. tem re- com as criticas malevolas e os boa- milhando o Rio Grande-porque
Côrte de Apelação, constituirão o Tribunal Especial que censurado e a Assembléia Legis- cebido, tos me nos verdadeiros que lhes estes infelizmente existem, embora
julgará a governador do Estado, em face da denuncia teí- l.itiva oferecia o mais edificante Os fatos que se vêm desenro- possam chegar aos ouvidos. sejam u na minoria insignificante
ra pelo deputado Pio Guerra. espetaculo de liberdade politica lando servem, muito ao contrario A confiança é o grande fator dentre estes 45 milhões de brasi

de que ha lembrança na cronica -.dôa, embora, aos que desejam que conduz os homens pela estra- l leiros patriotas, que possuem a

de nossa vida partidaria, l Rio Grande humilhado e o seu da larga e luminosa da verdade, conciencia do que seja dignidade
Como justificar, pois, o decreto chefe no pelourinho do despresti- rio-grandense, a fraqueza se apos- honra e dever.

que acaba de ser assinado?E quais gio-para assaltar ainda mais a sará de ti, e então serás levado E come a população civil dI]
os motivos suficientemente fortes figura inconfundivel do general para o atalho sinuoso da mentira Rio Grande, a gloriosa Brigada
em que se teria baseado o chefe Flores da Cunha, e a certeza de e da maldade. Militar, que sempre a tem ampa
do Executivo Federal para criar que o �io Grande ainda não_é. �Ias, graças ao teu espirito tra- rado e. �efendid() nos seus legiti
em nosso Estado uma Situação de l uma tapera coberta de vegeteçao

'[
dicional de gaucho, que sempre mos direitos, não desmentira &5

tamanha gravidade? inutil. confiou nas atitudes desassombra- suas tradições, nem mancharà o

Sem duvida o sr. Getulio Var-I SI a bravura, e o altIl:lismo a das-porque elas demonstram aber- nome do Rio Gra.nde.»

:RIO, 29 .. - .. Afim de iniciarem um período de ma

nobras de evoluções. e eventualmente pé tiro, seguiram
ontem, para o sul, os contra-torpedeiros «Santa Catarina»
e BRio Grande do Norte", comandados, respectivamente,
pelos capitãis de corveta Augusto Pereira e Mario de Aze
vedo Coutinho.

NO

UMA INFORMAÇÃO FALHA ...

-0·-
A ATITUDE DO P. I? P.

PARA FAZER A BOCA DOCE

ClJRITIBA, 29 - De acôrdo com as chefías dos
Partidos O�,mocratico e Nacionalista, ficou assentada a

creação de :mais duas secretarias de governo: - a de A
sricultura e .a de Saúde Pública, que caberão ao Partido
Nacionalista. Ao qu� se noticia o Partido tinha indicado

para os exereíos dos c.argQ� 9S srs. Roberto Glesser e

Alceu Ferreira.

.,-'_ -_ -.----�--- .. � ....,�. ,�.".�""., .. , ..�",.,.,. � -'_ .. �"'.
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Caixa de posentadorias e

Pens6�s dOas Empregad·os
A

CATHARI N ENSE,.
c

C. TELEPHONICA

RESULTADORES!=!LTADO

(Asso) JOÃO Ao HORN
Guarda-livros

1 c. Telephonica Catha
rinense

108:000$000
259:929$800

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

Saldo devedor

Ouadra demonstrativo da RECEITA e DESPEZA refere.,te ao exercicia de 1936

Balanço Geral ern 31 de Dezembro de 1936
IIN. I

H.

A C T V o Importe II N.' P A S 5 V O �orte I
1�---����iiiiiiiiiiiiiií�iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii���- iiiiiíiiiiiiiii.........iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... I

c. Telephonica Catheri
nense-Clespecial

Idem. idem

3 Banco do Brasil
Saldo existente

4 Belisíario Santos
Saldo devedor

5 Contas a Receber

Importancia a receber dos associados

6 ..Juros a Receber
Juros de apolices vencidas 20 semestre

Caixa
Existente em moeda corrente

8 Moveis e Utensilíos
Valor dos existentes

9 Apol1ces F'ederaes

Custo de 108 apolíces

2

7

f:on.la da Compansação .

Valor nominal de 108 apolíces 4erositadas em
custodia no Banco do Brasil-Rio

14:745$800

I
21 :600$300

16:913$400

287$800

5:969$000

2:700$000

(Asso) ALTINO DE OLIVEIRA
Presidente

I�,
" '

T I T U LOS I Orçada Elfectuada I on. a 'maiS' DII, a menos N. T I T U LOS Orçada Effectuada Di!. a mais Di!. a m,no�1
..

1 Contribuição dos Asso- 1 Despeza de�

ciados Admir'Jistração
Mensalidade 30(0 4:300$000 4:364$400 64$400 Pessoal 1 :800$000 1 :20f)$OOO 600$000
[oias 2:300$000 2:271 $700 28$300 Material de consumo 600$000 6QO$000
Augmento de vencimentos 400$000 480$000 80$000 Material permanente

2 Contribuição do Estado
,

Portes e telegrammas 100$000 44$200 55$800
Publicações 100$000 70$000 30$000

Quota de previdencia 11:000$000 13:574$700 2:574$700
Commissões bancarias 30$100 30$100
Despezas miudas 32$400 32$400

3 Contríbuição da 2 Beneficios Regula ..

Empreza , mentares

I Sjquota 8:000$000 .7:147$100 852$900 Serviços médicos 2:000$000 800$000, 1:200$000
4 Rendas Patrimoniaes Serviços hospitalares J :500$000 347$500 1: 152$500

Juros bancarios 500$000 592$200 92$200
Juros apolices 4:000$000' 4:425$000 425$000

5 Diversas Rendas
,

II
II Multas 31$000 31$000

II 62$5001 3:638$300130:.500$0.00 I 32:886$100 I 3:267$300 r 881 $200
,-

6:100$000 I 2:524$2001
. '!

.

. �:,: . ",

1:787$400

1:553$200

86:372$900
151 :929$800

JOÃO Ao HORN
Guarda-livros

1 Patrímonio
Saldo exercido de 1932
Idem, idem, 1933
Idem, idem. 1934
Idem, idem, 1935
Idem, idem. 1936

28:293$400
30:117$900

32:758$700130:397$906
30:361 $900 I

151 :929$800!

151 :929$800

Conta da Compensação
Valor de 108 apolices depositadas em custodia no

Banco do Brasil-Rio
I 08:0UO:$0001 1259:929$80�1

ALTINO DE OLIVEIRA
Presidente

I""_''( ...... ' ••••• ,, __ � � � �: .') •
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! Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.19l

DrE Ivo d'Aquino
Adovgado

Ftortanopolts

IQulnta-feira
---

a DE MAIO

Serviço Aérea Condor

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

5a.-feiras 11,50 « �'a5feiras 20 »

ôa-feiras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domi�go 2,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas Za-feiras 1 1 »

4a.-feiras 8,50 horas 4aAeiras 7,30 »

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

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

Secção de maquinas

FEBRES

. ,

(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.
Tremedeira)

Curam�se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

E' um produto dos Laboratorlol M!NANCOR,A-Joinville

T�IGUILHO para aves

FARELINHO para o gado leiteiro
FARELO para os porcos e animais de tração.I' )

!

\
Exija, sempre, estes produtos, porém, fabricados pelo

MOINHO JOINVILLE

'filial de Florianopolis: Cáís Frederico Rola - Caixa Postal,
\

acaba
com as

tfJtl�

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edifício próprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

I?ABAHDo 05

SEGUINTES JUROS:

e,e Limitada 5',. ala
ele. Avisol'revioõj, ala
Prazo Fixo 8'1. ala Candidatura

Armando Sales
Compra-se um em perfeito E' de grande beleza par-estado de funcionamento,

h
'

com forças de 100 a 120 que possue um cun a DI-

H'I�f�rmações nesta redação. tidamente nacional e na ..

UM CASO ceu fóra dos conchavas

.

CURIOSO MACEIO' 29 P����:���:xões mesquinhas,S. PAUL�, 28 �Band) - de Alagoas! publica um edito- t.\ futura campanha irá dizer
Um caso CUriOSO fOI

.

observa- rial comentando o manifesto do si somos ou não um povo livre.
do agora nesta c�pltal. �ra� Partid ... Constitucionalista e elo- Se regredimos ou progredimos em
tar-se de ,lndalecl.o Pereira, giando a candidatura do H, Ar� 40 e tantos anos de R'!pública, A'rapaz do comercio, .d� 23 mando de Sales Oliveira á pre- se sabemos ou não impor a nos. LUGA --SE

.

a�os .morador no bairro
..

de srdencia da República, a ser lan· sa vontade aos que fazem ouvidos quartos para casal.

II Ptn?elrOS, co.m sua famllta'[çada pela referida agremiação. de mercador ás aspirações na- lníorrnações pelo íone n.
[à por vanas vezes Inda- L br os excepcionaes ser- cionaes", 1.436.

e

I' é bIt
em a

.'recto, que son.am u o, em
viços prestados ao paiz pelo ex-

------

dado seus passeios noturnos, d r do Estado de São Secça-o a Iema-do i
.

t S governa o

en: esta o mconscien e: eus
Paulo, salientando que a sua

pais contam que u�a ve� atuação, desde oe tempos da in-
em Santos, na calada da nOI�

t ' tori t' ontilhada de
., .

d G
erven ona, es a pte, fOI ate a prata o on-

'fi
.

f no sentido
zaga, de pijama, só voltando sdacn �Idosde

es

.or�ols.

h a um a e nactona .

a SI quando as ondas I e
G bra além da

molharam os joelhos. raçds .a. ess� o

d'
-Numa destas noites saíu parte a mlms�ratlval o seu

Ibgo� Admirai Schorcht
d idenci verno, a naçao vo tou os o os

O rapaz e sua resi encia, A d de � les
para realizar um dos seus para o

srh·
rman o

de
....

tl·raá Ia'. como o omem capaz •

costumados passeIOs. An- ri it - encontra"
dando sempre, vagarosamen�

a SI uaçao em que se .

te, alcançou a Avenida P21U� Uma democracia que se

lista, onde 11m guarda notur- degrada
no o avistou e seguiu, notan-

.

do certa bizarria no seu as- nsomos uma democracia que

pecto. Dali desceu pela rua se �egrada. Somos um� demo
da Consolação até o cemite- cracia e, entr�tanto ha cerca. de

rio, seguindo por esse lado dois anos as hb�r�ades dos �Ida·
como se quizesse entrar. O dãos sofrem hmltes. exces�lvos.
guarda conta que sentiu cala- Somos uma democracia, as I�ter
frios nessa hora. Desviando- veçnões se sucedem, protegidas
se, porém, lndalecio rumou pelo, «�stado. de guerra' cr?nico.
para a cidade, atingindo a E impossivel manter assim o

'rua 15 de Novembro. Paran- regime.
do deante de uma casa co- A candidatura do sr. Arman

mercial, forçou a porta insls- do de S.ales con�regará .todos os

tenternente até que o guarda que de�e)are.m ��Ima dos mteresses 7 K indero despertou com varias sa- e apetites individuaes, que não

cudidelas sossobre a democracia brasileira.
P

.

28 D K d d '...

E' d'fi T ans, ,-- er orrespon ent es «Pans Sou» InUm conhecido estudioso, I Clima encontrar outro. no-, Murcia meldet, dass der kanadenser «Rekord» dei' 5 SchwesterJd d
.

I"� me que possa apresentar maIOres .. ,
"

I
an O uma cpln ao no caso,

. , _ Dyonne lo Spamen durrch di/'! Geburt von glelch 7 Kmdern ueber.disse q�e póde trat.ar·se de tItulos de confiança a naçao. I boten wurde.
son�buh�mo ou mamfestação O �esto do sr. firmando de I .

Die Kinder kamen all� normal �ur �elt und hofft man,medlummca. Sales Oliveira sle am Leben zu erhalten. Dle Mutter 1st leldeT gestorben.
CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas, a espetativa nacional, dà a me�

um filme da Cine AlIianz-Car.! dida da sua capacidade de re

pis, o saianico, �om ,�dolf nún.cia, do se� poder de. sentir as

Wohlbrueck, Dorothea W lek e asplraçõe:; naClCnaes. FOI um b�S·
Theodor Loos. to que engrandeceu o Brasil.

O movimento em torno de sua

CINE ROYAL, ás 7,30 candidatura é de grande beleza, DER CESUNHEITSZUSTAND DES PAPSTES
horas, um filme da Paramount- porque possue um cunho nitlda
Lirio dourado, com Claudette mente n a c i o 11 a I e naceu

I Colbert.
Fred Mac Murray e Ray fóra dos conchavas palacianos,-

Milland. trazendo assim em alto relevo, o

o timbte da, democracia.
CINE ODEON, o lider, foca� Os constitucionalistas dizem

liza, ás 7 horas, um filme da Uni� confiar nas forças armadas. Na� ENDLICH GESCHIEDEN
versai-Os apuros do Armetta, da mais justo. Nunca exército
com Henry Armetta, May Rob- e marinha faltaram ao seu dever London, 28. - Nach sechsmonatlicher Periode ist nuo díe
san e Frankie Darro; e ás 8,30 de ddende a nação contra os Scheidung der Frau Wally Simpson lIusgeiprochen worcten. Die
horas, um filme da Warner-CO:Z· mteresses particularistas. Todos Verhandlungen kamen gestern um 14,40 Uhr zum Abschluss, Falis
denados ao inferno, com Do� confiamos na sua ação serena e ktine neuen Einsprueche erhoben werden, wollen die Advokaten heu-
nlad Woods, Kay Linacker e vigilante, cértos de que eles não te um Faellung des Endurteils einkommen. das dann, wiemail hofft

113 Carlyle Moore. ficarão a Ilervi�o de paixões indi- am �: �1ai ausgesprochen werden kann. '

Locomovei

ALUGA·�SE
dois sobrados e parte terrêa
dos mesmos á rua Conse
lheiro Mafra :1os. 39 e 41,
para tratar na mesma rua

no. 41.

Leilão
No dia 4 no prédiú"da Ave�

nida Rio Branco nO. 68, ás 19
horas, serão vendidos em leilão,
diversos moveis, louças, vidros.
passarinhos, viveiros, etc, etc.

Dr. Pedro da Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1

o seu gesto, de abandonar 28 U b hm�SeS de governo para atender a ersc wemmung

Deutscher Teil

Berlin, 28. - Admirai AUgU3to Schoreht, D:rektor der
brasilíanischen Marinefliegetei. ist nach se 'nem zu Studienzwecken
untemommenen Besuche Deutechlands, heute mit dem «�raf Zep
pelin» nach Rio de Janeiro abgereist,

50nderfrieden
Paris, 28. (C. P.) - Ein Telegramm von der spani

sehen Grenze besagt, eine baskische Pelf oenlichkeit habe erklaert,
Hitler haette der Regierung von BI�ao ,lie Uebergabe der Stadt
vorgesr.hlagen und bei Nichtaonahme des Vorscblages den B�sken rnit
ei-iem Kriege bis auls Messer ged oht.

Diese Nachricht hat hier das groesste AuEsehen und Empoe
rung hervorgerulen, besonders da es ja bekannt ist, dass gcrads durch
deutsche F lugzeuge grosse Verluste unter der Zivilbevoefkerung der
Biscaya verursacht wurden.

(Man ka-m die Hetze nicht lassen l)

New York, 28. - Dit: Ueberschwemmungen in Ootario
haben einen Schaden von 3 Millionen Dollar angerichtet. Elektri
zitaetswerke, unzaehlige Haellser und Bru >cken wurden von den Flu
ten ueberschwemmt.

.

Vatikan, 28 ..
- Der Gesundhf itszustand des Papstes gibt

neuerdmgs zu Berorgmssen VeranIassllng. Der Heilige Vater zelot
�ich sehr ermattet und auch die Amchwelluog der Beine hat wied:r
begonnen.
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PEL.A CUL.TURA FISICA
DA RAQA

Os "players" Bugre, Tatinho, Alf'eu, Bananeira, Ferrei ....a, ..Janguinho, Zequínha,
Ari, G�:lbardo, t::livo e Sanin, integram o valoroso esquadrão do Ferroviario de Curitiba que, em Ftorianopotts,
dísputará com o Figueirense F. C., Campeão da Cidade, e o COrY"\binado da F. C. D., amanhã e domingo,
renhidos e imponentes prel ias de futeból.

rl�1�����������������������-.���.�l�����n������������������jg..; -:--·�·II PRESIDENTE DA EMBAIX<\DA DO. C. A. �I;!��A: I
'it1 FERROVIAJ:{IO-Jaraguá, 29 -Agradecemos pe- �

, {;' � nhorados vossas saudações, fazendo votos ardeu- �
� tes de feliz estadia entre povo irmão barriga-ver. �

I � de.-Hercilio Poli, Calico Moritz, �
� �
� (Telegrama enviado pelo valoroso Figueirense F. �

I
� C. á. Embaixada do Ferroviario, em retribuição). t�� w
�� �
�������oo���������������oo

I
uma valiosa e linda taça, que se- que,� mais uma vez, demonstrou

Com a realização amanhã e Velha ambição dos despor- rá oferecida ao teatn vencedor am publico, o seu intusiastico ar

domingo. dos anunciados prélios tistas e do povo catarinenses, ha
�

no grande mateh de domingo dor pelo desporto, reafirmando
futebolísticos entre Ferroviario e muito que se pretendia eleti- O quadro do glorioso Figueire .se r. C., bi- proximo. assim, o seu tradicional espirit
nteams" locaes, forçoso é que se var tão proficua e necessaria Campeão da Cidade, e aquem cab e, unicamente, a Os quadros estão assim orga· de hospitaleira cordialidade e d

diga, vencemos uma grande ela- aproximação, conseguida agora II honra da vinda do Ferroviario. "1 nizados: elevada brasilidade.

pa para o congraçamento da nossa por intermedio do intrepido e
A Gazeta sauda () povo para

vída desportiva com a do vizi- historico Figueirense F. C., atra-
!.:-iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi,_ - FERROVIARIO naense na pessôa dos seus valo

nho Estada paranaense. vés do seu destacado elemento Hercilio Poli. O sr major Olivio Amorim,
Bugre rosos desportistas. augurando-lhe

�.,�--------------------------- Tatinho Alfeu fartas felicidades na terra do

E t d
Seria inzratidão de nossa par- operoso p-eleito da capital, cor- B

.

f" I 'h

S a-O enganos
I) ananerra+- erreira - angum o barriga-verdes.

a te se não dessemos destaque es- rest!ondendo ao gesto do Figllei Zéquinha-Arí-Gabardo-- Pi-
pecial a este vultoso empreendimen reuse F. C .. dedicou-lhe o match vo-e-Sanin.

vigorosa a ..tigo da "Jar- do Figu-irense F, C •• que fi:ará de domingo, entre o"Combinado" Nossafazendo parte do passado despor- desta Capital e o S. C. Ferrovia COMBINADO DE FLORIA-
na. da Noite", de Parto tivo barriga-verde. rio, de Curttíba, resolveu instituir NOPOLlS

A Ih d F·· F
.

d flNIVER5ARI05

AIoga
ar o igueirense . um premio ao vence or. Embora, até o presente memen-

eg re C. e a sua distinta e esforçada Para isso, escolheu s. excia., to não haja sido escalado definiti-
PORTO ALEGRE. 29-C'm o titulo Estão Enga- diretoria, os nossos SIOCer03 para· ontem, na Joalheria Boetcher, vamente, parece-nos que consti-

nados, publicou o Diario da Noite, de ôntem, o seguinte VI- bens. t,'i-se·á dos elementos seguintes!
goreso artigo: SOC ied ade Boos

«A covardia dos desertores do Partido Republicano Li- O JOGO DE AMANHÃ CatarinenSe' Pavão Freed
beral já é do conhecimento de todos. Com inicio ás 16 horas, no

d e M ea ic ina Barba--Procopio-Gato
�Tão houve, ôntem, numero na Assembléia do Estado estadio d'1 F. C, D., ver-ílca-se Calico ou Diamantino-Damata

porque êles, como instrumentos dos propositos intervencionistas do o encontro entre o quadro efetivo
C f"

.

d
. -Nizeta-Mirinho-Galego,

Governo da Republica. fugiriam miseravelmente. como si o emi- do Figueirense F. c, e o do 0100 ?ra a,nuncla o onsultorio A Embaixada paranaense foi
t h f d t" d

. . F'
.

d C itb se ontem a noite, 110 consu 0[10 .

.

r:I I F" Fnen e c e e o execu IVO no-grau ense tivesse a mtenção, ao errov.ano e un a, que ora
d drv Armi T vare 5 mé- recepciona a pe o rguerrense .

d t
. -

I
'

nos visita. o r. rrnmto a s, o r» I d FI' I'menos, e come er quaisquer VIO encias. di d t it I m intuito
�

• e pe o povo e onanopo IS,
Essa fuga é a confissão da sua culpabilidade, Salvo modificações de última ICOS es a capi a co o I

Que o Rio Grande tome nota disto I hora, os quadros comparecerão
de íuudarem uma associação Tristeza é doença

!'�ão fossem êles, não se prestassem êsses crápulas aos ma. cancha escalados da maneira se-
destinada li facilitar o convivio Pode·se dizer que. pela regra,

,

dI' d
.

d b
. social e cientifico da classe médica, tristeza é doença. No estado

nelas a po inca o centro, o ntrno o tra alho que vem íazen- gumte: c-

J d d "d J'
como zelar pelos seu interesses. normal ha sempre m .... tivo pata(O a gran eza o nosso povo não sena interrompi o pe a mtran-

J

quilidade reinante e natural. FIGUEIRENSE Abertos os trabalhos, várias encarar a vida com alegria e

A
.

d R' G d propóstas foram aventadas, todas otimismo. Os tristes devem, POI'S,gora, mais o que nunca, o 10 ran e tem provas
. "

esmagadoras contra os inimigos da ordem que pretendem pertur- Renato elas tendo sido debatidas em fazer um auto-exame para desce-

bar com as medidas que culminaram no último decreto semi-in. Freed Antener ambiente de acentu�.jo int�rresse brir a razão do desanimo e com·

tervencionista, Carlos-Carioca-Danubio I
e grande harmoma. Ficara TI batel-o. QllandJ cão obtiverem

E está vendo que aquele que elevou, a custil do proprio Calico-Beck -Ivo- Paraná':"_ estabdecida� as bases geraes da resultado, torna -se necessario re-

sangue, á suprema magistratura da Republica, é o seu grande, o Sabino nova associação de classe, qu � correr a um médico, que verifi.
. .,.

é
'"

d 'l'd d d' se denominará Sociedade Cata· cara' se a trl'stez" e a depressa-oseu maior llllmlgo, porque. Immlgo a sua tranqUl I a e e os
...

seus direitos, FERROVIARIO rinense de Aiedicina, e foi nervosa correm por conta de aI·

Não ha no Rio Grande do Sul, nenhum movimento ex' Bugre
encarregada uma co:nissão com-

guma doença ou de simples alte-
.

S' h I h f d posta dos drs, Oswaldo Cabral, ração do chi'�nl'smo humoral.trerllsla. I o ouves�e, o prec aro c e e o governo rio-gran- Tatinho Alfeu
"

de,lse teria forras bastantes. para I'mpedl'-Io ou sufoca-lo. Miguel Boabaid e Artur Pereira Neste ultimo caso ba$tará,
:t Bananeira-Ferieira-J:tnguinho dOI" d

H I 'f b
e Ivena e apresentar um muitas vezes, molificar a alimen-

ouve, porventura, a guma mam estação su versiu ? Z�quinha-Arí-Gabard-)-- Pi· d
N"o. anti-pcojéto e estatutos. ta"ão e usar um medicamento de

C\ vo-Sanin. P d fi I ' I'
:t

N' d b d'
.

d
roce eU·Sd, ·na mente, a e el- base fosforl'ca para restabelecer-

mguem, e om senso, acre Itana, nem acre itará que
o general Flôres da Cun.lla sel'a "omunl·sta. ção da Directoria que regerá a 50' se,

, A partida será em homenagem .

d d
' .

E' um absurdo.
cle a e em St!U pnmelfo ao(;, Simples desp.quilibrio da g)ice-

. as class�s proletarias, e dedicada d
' - ,

O I
'

I I
acusan o o escrutmlO o segumte mia ou do metaboll'sm" dos as·

go pe, portanto, é slmp esmente po itico. ao sr. dr. Ref.ato Gutierrez. - .-

E j" f d
-

R
resultado: sueares cau�a desord"ns nervo�as

,unge-se, e ere menos ao insigne cida Ao que o io o .. ,

Grande elegeu livremente seu governador. do que o povo gau- O JOGO DE DOMINGO Presi�Jente, ,dr. Djalma Moei· que podem resultar, tambem, àa

cho cujo amor á Constituição e á Republica constitu! um empecilho
mann; vlce·presldente, dr. Aure- falta de elementos fosforados no

aos planos ambiciosos dos que o proprio Rio Glande teve a in.
A prin:ipal pugna disputada lio ��tulo; lo. secretario, �r. organismo. A medicina atual tem

felicid!1de de colocar na mais alta direção do país.
entre "p),lyer�n paranaensea e Cll· '�rmmlO Tavar�s; 20. secr�ta�lO, recursos para ambos os casos.

Politica, polili(:agem, politica sordida é o que estamos
tarinenses é a de domingo. dr. Artur PereIra de OhveICa; Em se trataado de d �ficiencia

presenciando, O imcio será ás 16 horas, no tesoureiro, dr. Sizenando Teixei I de fosforo a medida é facil e

Mas o Rio Grande é o Rio Grande- a nação o CO-I' e_st_8_d_io_A_d_0_lf_o_K__o_n_de_r_., ra_;__0_l_a_do_c_,_C_a_r_lo_s_C__or_r_ei_a_,__ consiste e� algumas injeções de

nhece bem. Ton05fofan, que concorrem para
Não se deixará insultar, nam espt'sinhar, Não consentirá· Aos nossos colégas que o paciente apresente anima- Está em Florianopoli�, o

que o afrontem, nem que o aviltem. dores resultados, iog:> nas primei- Waldemar �uz, tab�lião na

No coração do povo rio-grandense, nas suas veias, corre Levamos ao conhecimento dos nossos colega!:! r'lS vinte e quatro horas. calidadp. de HanSll, Joinville.
o sangue de milhares de herois imolados em defesa da Patria e municipaes. estaduaes e federaes, que nesta data apre- -==1=··-::;;-:-:-'"�-----'--:-----G-==-------=-----,-Iem defesa da Democracia. sentamos ao Presidente do Conelho Diretor do Clube i ro deuerr

Inutilmente procurarão humilha-lo. dos Funcionarias Publicas Civis de Santa Catarina, o

Permanecerá de pé, impavido, pronto para arrostar todas nosso pedido de renuncia do cargo de membros do refe- n 4Oas tormentas. do Conselho. •

E vencê-las Desde que assumimos os cargos para os quaes
Aguardemos os acontecimentos. Vejamos até onde vai fomos eleitos, procuramos na medida de nossos esfor

a loucura dos que pretendem sacrificar em holocaulito á sua von- ços, colaborar o melhor pnssivel, para o progresso da
tede e ao seu «braço forte». 11 honra de gente que de 93 até quele Club e o engrandecimento de nossa classe,
hoje não tem cumprido outra missão historica, na politica nacional, do Incompreendidos e mal julgados, em nossos pro-
que salvar a Republica, pósitos leaes e sinceros de bem desempenhar o nosso

A serenidade do seu grande condutor, desse extraordi. manda!o, resolvemos deixar a direção daquele Club.
nario estadista! que é Flôres d'l Cunha, é a segur:mça de que Florianopolis, 28 de abril de 1937.
�lão nos abaterão. (Ass.) Mario Lacomb�, Tomás Chaves Cabral e

Estão enganados». Eduardo Vitor Cabral.

t":Çl[$.l���[*J�����������������
H �
� CLUBE FIGUEIRENSE-Florianopolis, 29- !
� Ao pisar terra catarinense saúdo vosso intermédio �
H em nome da Embaixada do Ferroviário, desportis- �

I�
tas, imprensa e povo irmão em geral. Bressiari, �

� Chefe da Embaixada. �
� �
� (Telegrama enviado de �Aafra pelos desportistas �
� paranaense ao glorioso Figueirense F, C.) �
� �������������������������

Vida

Jaime Carreirão ,

Trancorre, na data de hoj
o aniversario natalício do noss

estimado conterrâneo sr. Jaim
Carreirão, diligente funcionari
dos Correios e Telegralos e

Florianoflolis.

Farmaceutico Eduardo
Santos

Assinala-se hoje, o di" ani
versario natalicio, do prezad
conterrâneo sr, farmaceutico Edua.
do Santos, proprietaria da Far
macia Moderna. e membro d
Câmara de Verel'Adores de Fio
rianopolis.

Festeja <'Amanhã, a sua data an

versaria natalicia. o militar co

terrâneo sr. Alberto Alves 1,

cabo radio-telegrafista, servíod
na esta�ão do 140. B. C.

'FAZEm Ati05 H01E:

o sr. Alfredo da Silva Dia
a exma. professora Irenê Ni

colich;
a gentil senhorinha

Campo� Ramos.

o JTR05 I?f1RTEm

Ademar Gonzaga
Via aérea, seguiu. segundil

{eira, para Porto Alegre, o noss

prezado conterrâneo sr. Adema
Gonzaga, um dos diretores d
«Real Circuito Cinematografico
desta cidade.

t'HE6Am UH5

Caserna á rua José Veiga n. 58
(Stand da Fôrça Pública).

A matricuia continúa aberta até o dia 30. dest
mês de Abril e será encerrada, definiU vamente às 2(
horas daauele dia.

,.

Os· ínteressados, munidos das certidões de nasci
menta, deverão comparecer na Caserna deste 'T. G. ondl
serão atendidos, diariamente, das 19 ás 20 horas.'

As instruções militares terão inici�) no proxim(
domingo (dia 2 de maio), às 8 horas da manhã.

I
/
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