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Aleixo foi eleíto, óntern, presiàen�e õo
...-
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'(amaro -

Por 152

Deveu oGovêrno a vitória ao peso
da votaçêio da bancada classista

RIO, 4 - Terminada a votaçãs, o sr. Antonio 1 aquele tom de serenidade tão caracteristico de sua pes-l rais em todo o país, que farão intensa propaganda da can

Carlos d�pois de escolher os escrutinadorss e convida-los sôa, e que lhe valeu sempre a vitoria em todas as suas didatura que será apoiada pelos {�camisas verdes».
.

para desincurnb.rem-se da sua rmssao, passou a presiden- pugnas politicas, para adquirir um cunho aspero e mais I Por este motivo, o sr. Plinto Salgado, chefe nacio
cia dos trabalhos ao padre Arruda Carnara. Descendo da ou menos violento. nal do "sigma", promoveu no "Dia do Trabalho" uma reu

mesa, foi sentar-se na bancada paulista. Por outro lado, não deixou de causar reparo que o nião no Iustituto Nacional de Musica, na qual comparece-
A apuração teve lugar dentro de um ambiente de sr. Getulio Vargas pronunciasse este discurso perante for- ram todos os adeptos do integralismo desta capital, in-

grande ansiedade,
.

ças armadas, levantando imputações graves sem caractiri- clusívé suas autoridades representativas .

.

Quando o sr. Pedro Aleixo atingiu á maioria ne- sar as mesmas, apontando decididamente os nomes ou O sr. Plinio Salgado usou da palavra, destacando
c�ss�na, 143 votos, o ?r. Antonio Carlos tinha 118. A os partidos que suas palavras incriminam. a significação do áto t! a prepondera�cia qu.e assumira o
vrtona do sr. Pedro Aleixo fOI, saudada com uma salva -0- seu crédo dentro de um futuro proxuno, frisando a ne-

� de.pêlmas. A cont�g�m prosseguiu, colhendo-se os se- O INTEGRALISMO ElA SUCESSÃO cessidade de formação das juntas eleitorais e profissionais,
, gU!I1tes resultados finais: Pedro Aleixo, 152 votos' Anto- que deverão atuar no seio das camadas trabalhadoras ..

nio Carlos, 131 votos; Francisco Melhora. lider dos em- RIO. 4 (Band) - O integralismo está decidido a Durante a sessão, foram empossados os membros
pregados, I voto.

.

tomar papel destacado na proxima campanha da suces- das referidas juntas desta capital. o mesmo devendo ocor-
O sr. Pedro Aleixo, foi, então, proclamado presi- são presidencial. rer em todo o país, conforme determinação da alta chefía

dente da Carnara, sendo encerrada a sessão. Para isto, providencia a criação de nucleos eleiio- do integralismo,
O sr. Antonio Carlos foi muito cumprimentado. Le- --------------,.--------

vantando-se do seu lugar, o velho Andrada diriglu-se ao

A Z·· E Tsr. Pedro Aleixo, abraçando-o, gesto que provocou uma
salva de palmas da grande assistencia.

FORAM OS CLASSISTAS QUE DECIDIRAM

VAI COORDENAR NOVAMENTE

����������������--����������������

d RlO'd4 -At �itorild d?tsr. POedro Aleixo foi devi- A. VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.a ao peso a vo açao c a�SJS a. os seus 50 represen-
-

tantes, 38 votaram no cadidato do governo, enquanto só
mente 12 acompanharam o sr. Antonio Carlos: Se não
houvesse os classistas, que. aliás. não têm expressão nem

politica, nem eleitorado, o sr, Antonío Carlos teria vencido
o sr. Pedro Aleixo por 11 9 votos contra I 15. De qual
quer modo ficou revelada a escassa maioria com que con
ta o sr. Getulio Vargas, pois que basta a alteração de
diretrizes de I I deputados, para que o governo perca o
contrôle do Parlamento, conside: ando-se os ausentes de
hoje.

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
------

IIII Florianopolis, Quarta' feira, 5 de Maio de ] 937. I NUMEHO 766

CISÃO NO P. R. P.
S. PAULO. 4 -_ Reuniu-se a Comissão Diretora

do Partido Republicano Paulista, escolhendo para presiden
te a sr. Manoel Vilaboin e para vice-presidente, o sr. Hei
tor Penteado.

O sr. Vilaboin declarou que a atitude da Comissão
Diretora, em face do lançarr.ento do nome do sr. Pedro
Aleixo á presidencia da Camata, não é de adesão ao go
verno Federal Hem a qualquer candidato que surja á Stl
cessão presidedcial.

Transcorre o centessímo
segundo aniversario da nos
sa gloriosa milicia estadual,

. cujos fastos são como o sim- .

RIO, 4 - O sr. Benedito Valadares deverá chegar 'I bolo das tradições catarínen- PqRTO ALE,9RE, ?-O �ue S. Ex. representava naquele I talvez, desgraçadame�te, a ulhm�
quinta-feira proxima a esta capital, afim de recomeçar a ses. J�rnal = Manha, de hoje, pu- mstante o �ensamento do �ove.rno -a ess� figura patriarcal, quasi

coordenação em torno do candidato da maioria. Em todas as épocas, desde �hcado alrt��o qude segupe'da prAoPl�- da Repubhhca que lbebe IDéspuda-1 blel�enddana, a quem a, n?v� R:p�-
a sua tuncação te íd 1

nto a e eição o sr. e ro el- ção, na ora atua. atrav 5 a ica eve a sua propna mshtUl-
, m SI O e a

á id
.

d C lid d
.

d r» I' Vo esteio da ordem xo, presi encia a amara: menta I a e suspeita o governa- ção e a quem o sr. IJetu !O ar-

nosso'" Estado que' fquerd nlo <O candidato da maioria go- dor de Minas Gerais. Estado de gas deve a sua ascensão ao poder
, r ora e e . , id

.

d C S E é d t
.

d B '1impondo-se corno t de verrnsta a presr encia a amara que . x. man a ano no supremo o rasu.

elite, pela sua disci Ii�ota el� dos �eputad.os, sr. Pedro Ale�xo. Parlamento Nacional.
.

E' bem significativo o fragil
seu arrojo e pela

p
. 'dP . que ja exercia as funções de lider Por outro lado, deve o sr.An- triuníc alcançado pelas hostes go-sua In Ornt-

d
..

b
. .... I

.

f d
.

I
.

I dta bravura. essa mesma marona, o teve, no tomo \..,ar os senta-se con orta o verrnstas no peito par amentar e

Assinalando nestas I pleito de ontem, ] 53 votos contra com a sagração daqueles cento e ontem.E, já que os jornais oficiais,
. co unas 13 J f

.

d d didato l tri
.

d d
.

fi" fi
.

Io transcurso da data, apre- d
su ragros a. os �o .can I ato trinta e um votos In epen entes e semi-o CI�IS e o CIOSOS, procd�ma-senta «A Gazeta», por inter-

as c�nentes mm�nt?nas, o sr. concientes, com que cento e trinta vam prevlame.nte que o can idato

médio do seu comand t
Antomo Carlos Ribeiro de An- e um representantes autenticos do do sr. GetulIo Vargas e do sr,

ilustrado coronel Canti�roeRe� drada.
. .

povo brasileiro quiseram homena- Benedito Valadares. �ella. vence
gis, a toda a briosa ofícíali- Venceu, pOIS, a ca�dldatura do gear o grande vulto da nossa de- d�r por grande malOrI.a,d.e sulra
dade e valorosas praças da g?verno �or uma diíerençe d.e mocracia, o iníatigavel defensor gios, segue-�e que a vitóna �o, s:.
corporação, as melhores íeli- VInte e dOIS votos, o que quer di- dos direitos populares. Para a sua Pedro Aleixo, ou �Iltes, a vitoria

citações zer que não se registrou, como era velhice honrada, para os seus ul- das forças que apoiam o sr, pre-.

aliás de esperar, dado que a maio-] timos anos de uma vida dedicada sidente da Republica constituem
Fumem charutos ria contava com o apoio das grano ao engrandecimento da Patria e indiscutivelmente uma vitoria de
PRINCIPE DE GALLES des bancadas, uma vitoria signifi- da Republica, a votação recebida Pirrho ... »

E
cativa que viesse indicar á Nação pelo velho Andrada de represen-

X II IOrada ln a robustez da corrente que preso tantes da Nação que não se cur-

d tigia a politica do sr. presidente vam ás (censurada) impesições dores e es- d R bl C Ia epu ica. atete, va e por uma apoteose-

trangeirDs O sr. Antonio Carlos, derrota� CAFE' BOM SOo NO
do por essa insignificante diferen�

..JAVA
ça, deve considerar�se moralmente

Praça 51 de Novembro
vitorioso, visto que os 1,31 votos Antonio Paschoal

CONVOCADA UMA REUNIÃO

S. PAULO, 4 - Anuncia-se que os srs. Sílvio de
Campos, Mario Tavares e Roberto Moreira convocaram
os deputados federais e estaduais, vereadores e diretorios
da capital e do interior, pelo Partido Republicano Pau
lista, para urna grande reunião no proximo dia 15 do
corrente, afim de exporem os motivos de sua atítude con
ira a deliberação da comissão diretora. Nessa ocasião
acrescenta-se - deverão decidir os rumos que seguirá o

partido. .

--0-
CONTINUA COMENTADO

S. PAULO, 5 (Band)-A
policia local acaba de trancafiar

d t Ih H Glue o sagraram na urna represen-DO xa rez os esper a ões ugo
'1

I
- '�� --

e Guido Wolf, de nacjonalidad�
tam umbprotestol e oquente contra

AIII.VerSar."oI as mano ras 50 ertes com que no
a emã, que s. entregavam a ex- B '1 d 1937 I doSa rão Ho.I - d . rasl e se quer Ilnu ar
phoraçao os

t e�ra�gellros que
os valores autenticos que em 1929-

me rn de� tega�amda es

ad, alPlta comoa 30 construiram a estrada de Da-
in ençao e ra lca Isarem-se. s d Me Io
['d

.

d' 'd . masco os que se encontram ago-re en os III IVI uos, que manh- f'" dnbam escritélrio no Predio Marti-
ra no astlglO d� po er.

. I
S. PAULO, 3 (Band)-Co-

(J�lIi voltavam as suas vÍstas espe- Embora.candidato o�;lal, o sr. �emorando o centenario do nas

_Ialmente para os seus patricios, Pedro AleIxo" �ue é ahas pesso cimento do Barão Hom'!m de
dizendo-se protegidos pelos Mi- almente. um ohmo elemento de Melo, realisou·se nesta Capital
nist�rios do Trabalho e da Jus- cotlcordla e pónderação na C�. diversas solenidades, entre as

tiça, bem como da Policia Pau- mara dos Deputados, teve Ull tn- quais uma sessão solene no Cen
lista, de forma que fncil lhes se- unfo inexpres5iv�, devendo mes�o tro Gaúcho, seguida uma parte
ria conseguir a fixação de qual- achar-se decepCIOnado ant� a tns- litero-musical. .

quer turista. As transações crimi- te aventura em qlle o Jogou o A sessão teve inicio ás vinte
nosas eram executadas mediante governo. uma horas, fazendo uso da pala-
o pagamento de 1 conto de réis Porque, para um homem con- vra o sr. Oscar Tolens que prQ�
á vista, ou 2:500$000 á praso. ciente do seu valor. uma vitoria nunciou uma conferencia sobre a

Guido e Hugo vão ser pro- assim como essa assume as pro- personalidade do grande brasílei-
cessados. porções de uma deuota,ainda maia ro,

o duuae de
Windsor

na França
Os TEI�MOS DA RENUNCIA DO SR. SILVIO

DE CAMPOS
S. PAULO, 2 de malo de 1937 - Presado amigo

Mario Tavares.
Saudações muito afetuosas.
Conhecedor da sua resolução de renunciar á presi

dencia da C. D. d,) P. R. P., pelos motivos constantes de
sua carta ao dr. Manoel Pedro Vilaboim, com os quais
estou integralmente de acôrdo, venho renunciar em suas
mãos ao' lugar de presidente da "Suciedade A:lOnima Cor
reio PoulistanoD, que aceitei, a seu pedid(), e tão só para
Jhe prestar um modesto auxilio na parte comercial do jor
:nal. Quanto ao cargo de membro da comissão diretora do
[partido, para o qual fui conduzido pr.:la convenção, aguar
do a reunião desta para ° renunciar. Do amigo certo (a.)
Silvio de Campos.

RIO, 4 (Band) _- Continua a ser comentado o ç;is
curso do sr. Getulio Vargas, durante o tradicional «chur
rasco» que lhe foi oferecido pelo 10. B. C., aquartelado
,em Petr�poIis.

Afirma-se que o chefe da Nação està perdendo

Paris, � - O Duque de
Windsor chegou hoje ao castelo
de Cande perto Tours encon

trando-s � ali com a senhora Sim
pson. O expresso do Oriente
no qual viajava o Duque deteve
se na pequena cidade de Cernouil
perto de Mellm onde o antigo so

berano e sua comitiva deixaram
o trem completando o resto da
via'gern em automovel. Um re

pres�ntante da embaixada brítani
ca em Paris estava presente lia

estação de Verneuil para. rece
ber o duque. Pouca após a

sua chegada foi fornecida uma

nota a03 correspondentes dos joe.
na�s informando que pretende
permanecer no castelo por alguns
dias. Os meios informados acre'
ditam que o casamento será ce

lebrado no castelo devendo os

nubentes passar a lua de mel nas
costas da Dalmacia.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Secção alemã Cronica do Oeste III João de Minas escrev:i ,.

De t h .,... II
Estradas e Escolas

u se ar I et -------

Para liA Gazata" por M. Maccnde.

A GAZETA' -FIQrianop�J 5-5 -J2�1
-----

centenas de serrarias vão atulhan
do os cófres do estado a troco

de quase nada.
Aqui uma estradinha. Alí uma

escolinha. O proce central póde
e deve olhar com mais carinho
para o Oeste. Ele trabalha e

produz e é justo que tenha suas

necessidades.
Precisamos e queremos estra

das. Bôas estradas para trans

portarmos este mundo de madei
ra que está a afogar-nos. E já
não é só madeira. A agricultu
ra é um fá�o.

As estradas que possuimos,
não resolvem, absolutamente, o Iproblema. Umas são regulares.
Outras assim e algumas, então

verdadeiramente péssimas.
Quanto a escolas, está quase

tudo por fazer. As que possui
mos são poucas. Muito poucas.

Olhe Q Estado com bastante
carinho para estes dois probemas
e muito fará.

Com um program!l. delineado Icom vizão larga. o poder admi
nistr ativo poderia dar uma prova
concreta da sua preocupação pe
lo progresso e desenvolvimento
do Oeste, retalhando-o de rodo
vias que sejam élos infindos de
estimulo para que ele possa apro
veitar as possibilidades excelentes
dos recursos naturais que pos
sue.

O gcáu de analfabetismo, co

mo que obedecindo uma regra
quasi geral é, no Oeste, infeliz
mente, verdadeiramente alarmante.
Cal ecemos de escolas e mais es

colas. Muitas escolas, pOIS com

relação as nossas necessidades de
educação pnmana, ainda temos

muito que fazer. Quasi tudo. Mi
n.strar educação ao povo, deve
ser uma das maiores preocupações
dos gover nantes.

Nunca serão demais, por ele
vadas que sejam, as verbas de3-
tinadas á viação e á instrução.

Eíngeslue ..zt O problema maxrmo, vital
mesmo para a vida de u.n po
vo é, inegavelmente, o que diz
respeito ás suas vias de comunica
ções aliado a um inteligente pla
no educacional.

Não fugindo a essa regra s=
ral, o Oeste catarinense é um

exemplo frizante, marcante de que
com bôas estradas o povo pros
pera e engrandesse não só a re

gião como o Estado e consequen-
temente o país.Mit Dampfer «Carl Hoepcke> trafen hier Jose Rodrigues Aqui, pelo menos, póde oFonseca, Fernando Vilen und rl.er Ex-Deputlerte Alvaro Soares observar sereno e perspicaz, aquiVentura ein, welche Herren vor Jahl und Tag. extremistischer Ver- latar do valor desses dois ele

.. bindungen verdaechtig,. ve�haftet und nach Rio. bef07rdert wurden. mentos marcantes e primordiaisDa der gege'l sie eingeleitete Prozess keine sie belastenden de abastança e fartura.Momente ergab, wurden sie nun wieder aus der Haft entlassen. OI Oéste, este Oéste maravi-
[lhoso e gigante, está despertando.
E que despertar! Puro despertar
de gigante. Ao abrir os olhos,
como que admira-se de suas

proprias forças e pergunta a SI

mesmo como foi possivel um so

no tão longo, sem ser jamais des
pertado por alguem. Esfrega os

olhos, alonga a vista e o que di
viza? De um lado campos inter
minaveis. De outro pinhais sem

fim. E ele, o giga nte despertado,
como bôm brasileiro sáído do so

no, pôe-se pachorramente a CIS

mar. f. cisma até que o estoma

go, relogio da vida, dá o sinal
fatidico. Meio dormindo e meio
senhando ainda, o tal, pratico
que é, da balanço em suas forças
e, cambaleante, mete mãos á ohra.

De um lado a campina sem

fim. De outro o pinhal mages
toso. Como bom gigante prin
cipia a abater, sem dó nem pie
dade, quasi as cégas éssas arvoo

res tão altas que são quasi uma

afronta ao seu tamanho. Ao
reboar do machado. acodem 03

vizinhos distante e a luta assume

proporções. E chegam vizinhos
e mais vizinhos. As serrarias co

mo por encanto, surgem tambem.
Hoje uma. Amanhã duas. De
pOIS um sem numero. E tóca a

serrar. Um verdadeiro sérra-que

I
sérra.

Heute frueh um 8 Uhr fand ln der Kaserne des 14. J-foje o Oeste é um mar inler-
Jaegerbataillons die feierliche Einreihung der ncuen Rekrllten statt, I

minavel de serra�ias" Centro
zu welcher auch die Prebse eingeladen war. que trabalha. Produz. Suas

lníolge der seit Tagen unauíhoerltch niedergegangenen star
ken Regenguesse, stuerzte am Sonnabend �ejn ganzer Fluegel des
tm Beu-beíindlichen Unterkunftheims fuer verwarhloste jugenlíche
(Abrigo de Menores) ein, Auch die Front, ueberhaupt der ganze
Neubau, wurde schwer mitgenommen.

Der ao dem Gebaeude angerichtete Gesamtschaden wird
auf 300 Contos geschaetzt.

ln Freiheil gesetzt

Sammlungsergebnis
Das Ergebnis der im ganzen Staate eingeleiteten Samm

lung zur Unterstuetzung Aussaetziger und Bekaempfung der Lepra
war ein erfreulichas, Nach dem uns von der diesbezueglichen Ver
elDlgung zugegangenen Abschluss, ist ein Saldo von 66:0565500
vorhaodén.

Força ��ublica
Die catharinenses Força Publica begeht heute den 102.

J:lhrestag ihrer Gnuendung. Da die Ktlseroe augenblicklich reno

viert wird, ist von einer oeífentlichen Feier diesmal Abstand genom
men worden

Wir entbieten der Korportion uad ihrem Kommandanten,
Herro Oberstleutnant Cantidio Regis, unsere Glueckwuensche zum

heutigen Jahrestage.

Ein Protesl

Rio, 4. -- Die hiesige «Legião Pro-Chriito" sandte an

den brasilianischen Botschalter in Berlin ein von 6.011 Perscnen
unterzeichnetes Telegramm, in welchern gegen die Schliessung der
katholischen Schulen durch das Reich protesiiert wird.

Auszeichnung
Rio, 4. - Der interimistische Aussenminister wurde vom

Praesidenten der Republi!.: Peru mit dem Grosskrellz des SonDeu
ordens ausge7eichnet.

2

(Original do PARTIDO GAivDHISTA
DO BRASIL, por correspondencia, c. postal
2911, São Paulo.-Nossa exclusividade).

:

12-.4-1937.-0 general Flores da Cunha acaba
de declarar que combinou com dois notaveis politicos um

pacto de não-intervenção federal, etc. O cap. jurací Maga,
lhaes teria então respondido por meio de uma carta ao go
vernador rio-grandense. E esta carta, afirma este, foi roubada,
violada em caminho, não chegando ás mãos do destinatario ...

·i

Custa-se a crer que seja verdade fato tão grave, e pode
bem una coisa tão mal cheirosa não ter-se dado.

De qualquer modo fica patente o aspecto de trovoada'
braba que marca a abertura da lutei pela sucessão presidsn.
cial. Começa-se roubando uma carta entre dois chefes de Es
tado, embora mirins. Da outra vez, quando as barbas do Bar.
bado começaram justamente a arder no santo fogo de uma
outra sucessão presidencial, tambem umas cartas deram muito
que falar, ficando elas na Historia corno Íamentaveis documen
tos morais ...

Agora, novo e reio episodio de cartas. Para quem ape
lar? ...As vitimas têm nas cartas documentos contra si proprias,
dentro da Lei. As partes violadoras, por isso mesmo têm tam
bem contra si sanções de lei federal. E' o caso de um sujeito
que descarregasse no outro o revolver, matasse, etc. Mas as

balas, depois de varar o alvo, iriam bater numa pedra. Rico·
cheteando, essas balas já assassinas iriam assassinar ... o assas

SIDO.

Esse imbroglio rasga a arrancada civica, que é a mar

cha democratica, ou eleitoral, para o Catete.
Os pessimistas, e são todos os verdadeiros democratas,

deixam cair o beiço, no maior desanimo... leso, si é democra

I cia, que vá pro diabo que a carregue!

A I igação entre
Oposição e o

tete

Declarações
do gene�el

Cavalcanti
.
Belo Horizonte, 4 (U.J.B.)

-O general Pompeu Cavalcanti
ao assumir o comando da 8a.
Brigada de Infantaria declarou
aos jornalistas que assistiram aque-
la solenidade que as proximes
eleições se processarão num amo

biente de inteira ordem e paz
e que o povo brasileiro, concrio
de suas responsabilidades conta
com o ;Exercito como um dos
seus mais eficientes colaboradores. >

Qualquer movimento, por 4ma
absur da hipotesse, representará
para o Brasil no momento atual,
uma verdadeira calamidade de

a

cs.

RIO, 4-0 Ir. Batista Lu
zardo chegou ôntem, seguindo,
imediatamente para Petropolis,
tendo ficado no PalaclO do Rio
Negro, até depois da uma hora
de hoje.

O «Globo» diz que não resta

duvida que êle é elemento de
ligação entre o Catete e os opo
sicionistas gaúches, tendo ôntem
levado ao sr. Getulio Vargas o

pensamento de seus correligiona
rios, referentes á situação no Rio
Grande do Sul, sondando, ao

mesmo tempo, a opinião do pre
sidente.

. .

consequencla ImpreVISlvelS.

Inkorparalion o INCIDENTE
entre o Vaticano e o Reich

CIDADE. DO VATJCA-

Spanischer Buergerkrieg
-

RepublLkanische 5lellungen beschossen Casa BEIRÃO'
FUNDADA EM 1865

Artefátos de cour-o e

colchões
Especialidade em fabrico de pastas para escolares.

e ditas comerciais
Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia

Co�chões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Rua Tiradentes n. 3
FLORIANOPOLIS

Rabat, 4. - Radío Tetuan teilt mit, dass die nationa
listischen Flieger die Stellungen der Roten an der Front vor Bil
bao bombardieTt haben.

Zwischen den A.narchisten und den baskischen Natio
nalisten sind schwere ZuSammen�t)esse zu verzeic:hnen, die taeglich
unzaehlige Opfer fo dero.

Madrid, 4. - Aus Bilbao wird r.oitgeteilt, das! 20 na

tionalistisehe Flugzeuge ueber Munguia, im NOl'dwesten von Ber
mec, erschienen und Bomben abwarfen, deren Ziel der DorfeingaDg
war.

Btlb.lU, 4. - Nationalistische Flugzeuge bom�'ardierten
das Dorf An'igorisga, im Sueden von Bilbao, rirhteten grossen �������������������������
Scbaden an und lleberflogen darauf zweimal diese Stadt. Die ;

Bevoelkerung fluechtete in die sicheren Unter» unftsraeume. I o sonho da mulher
Die Nationalisten beherrschen das 1 ai von

Bilbao

Ser bonita e prediiéta,
realizar-se-á usando oBiscaia-Front, 4. - Gestero unternahmen die Nationali·

sten einige kleine lokale OperationeD im Westen der Strasse von

Gueroios nach Bermec.
Sie besetzten alie Hoehen, die das Tal von Bilbao be

herrscht-n.

CREME VITAMINOSO

PROCUTOLI
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,
que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascer a péle.

'�,. ,

NO, 4 - Foi en�regue ao em

baixador do Reic.h a resposta da
Santa Sé á nota do governo da
Alemanha referente á Inciclica
Pontifical, �ôbre a situação dos
catolicos na Alemanha e sóbre
as violações da concordata entre

o Vaticano e o Reich.

ALUGA--SE
quartos para casal.
Irformações pelo bne n,

1.436.

ceia que eventualmente essa ques'
lãu venha a se refletir nas relações
italo-alemã.
-------------

Só depois do
Congresso

CIDADE DO VATICA
NO, 4 - Escolhendo o momen

to em que se acha presente em

Roma, o sr. von Neuratb o car

deal Paceli entregou, esta manhã,
ao embaixador do Reich junto
ao Vaticano a resposta do Papa
aos termos firmes e conciliatorios
da recente nota da Alemanha,
condeuando a encidina papal.

Conquanto tenha sido anuncia
do que o texto da nola seria pu
blicado hoje as autoridades do
Vatícano declaram que ela não

será dada á publi-:idade, por ini
ciativa da Santa Sé, mlmifestando
profunda reserva sôbre o seu con

teudo.

Porto Alegre, 4 (U. J. B.)
- O Partido Liberal scment� I�
adotará a candidatura do sr.

Armando 3ales Oliveira á pre'
sidencia da Republica depois
que b Congresso do Partido
Constitucionalista tiver reumdo em

1 5 do corrente e feito a homo'
logação dessa candidatura.

MlJnifesta
libertadur

Porto Alegre, 4 (U. J. B.)
- Está sendo esperado com

grande ansíedade a publicação de
um manifesto que trará a as:li'
natura de varlos membros d�
destaque do Partido Libertado'
na qual fa�em uma interpelaçãO
ao diretorio central por não tJer
ainda se resolvido a apoiar a

:andidatura do sr. Armando d�
Sales Oliveira.

CIDADE DO VATICA
NO, 4 -Acredita-se que o se.

I Mussolini tenha ofereciào os seus

bom oficios para mediador na

questão entre a Alemanha e o

Vaticano, embóra não haja indi
cações a respeito.

Cunsta que o Duque está an

cioso para remover a causa entre

a Igreja e a Alemanha, pois re-

/
I
-
j.

-
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Metrtz: FL.ORIANOPOL.IS
BJurnenau - ..Joinville São rrancisco Laguna-

Mostruario perrnaneote em Cruz'eiro do Sul

Secção de Secç"o de

Filiaes ern:
Seoção de

FAZENDAS:
fazendas naclonaes e extrange'ras �ara temor FERRAGENS: MACHINAS: -

Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanlcas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas .Machinas para Iaoéíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, iv1ot()leS
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jafhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszcs:
.%Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD P eças,
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�terial electrico em geral
. �

� Emprez,a Nacional de l'-Iav'e�a9ão IIHoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
�" Fabrica de Pontas "Rite fv1aria' -- Fabrica de Gelo URi,ta Maria!' - Estaleiro 'Arataca"

-

�=�P'�VAVâVff��_�_�A'V�VÀV���.

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

----------- freguesia.
Para qualquer outra informa

___________ ção, dirigir-se li Gerencia deste
jornal.

n. 70. - Phone: 1277.-

Em Laguna-Rua da Praia I Caixa Postal, 110.

�
I L....I E T E S; JI Dr. Pedro da Moura Ferro I

�,� E3 I ... .--. ��

� '7 � Advogado

m,. Federais e Sta. Catarina � Rua Trajano.n-j sobrado

i � l�elePhone n° l54�1
� Nas classicas-En"elopes fechados � ! :....=Dr. Renato=
� [� ==Barbosa::=
i������� ������. ADVOGADO

��'i."�-t'�G. " 00....... Rua Trajano, 2 fj(sob.)
� • \

Fone 1325-At�rlde. cha-

Ii Companhia "Aliança da Bahía"!
mados para o mtenor,

, __

I FUNDADA EM 1-870 10 IDr.Aderb�1 R.
�

,

_

da Silva

'= SE�guros Terrestres e Maritimos I RuaC����:�!�IO(sob.
I Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil 1.1 Fones 1631 fi:

129_0,'!'iii. CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
,,\<)"1 RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRlEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

-

. 4.280:552$970

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

Médicos

"
AJI,entes, Sub ..Agentes e Reguladores de Avar--1311am �todo. OI Eltadol I':0' Brasil, no Uruguai e na. principais praçal estrangeiraI.

�

-Agentes em Ftorianopolts :

\ Campos lobo & Cía. G
\� .

1:1 Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postat;:-19 •
�� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLJAl'vÇA

�-

• (Curso de especialização em

" O • molestias de senhoras)
,>

� _

Escritórios em Laguna e Itaiah! ! Atende na Maternidade
'� � até ás 8 112 da manhã
:,�,t� Sub-Agentes ernt Blumenau e Lages • e á !arGe-CEJnsultorio:
'V� • ANITA GARIBAl.DI, 49

,

.... '111..--.,...---0--------••'0_0••• -__--...__

Dr. Carlos Corrêa

!Drp Ricardol
GottsrT'lann

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

operações de plástica

Ex -cheíe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, [Pcoressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeelalllla em:-clrurgla

geral

CONSVLTORIO···Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

D r. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias- Hemouoide
Consultas:

das 13 ás 1 6 horas
'Pela manhã:

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

1 eleícne, 1595

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Clinlea médica de orlan

ç,s e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente daS
4 4� 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siGência: Rua Visconde
de Ouro Preto n: 57

FONE-1524

• �'--.J"� •.,..,. ,_:.

�dvOgadOs
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2fJ

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 70RJO:

1?,ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual')
HORAS MARCADAS

VENDE--SEno Jogar denominado vila
Afonso Mícholé, três casas

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

VENDE.SE uma casa no dis
trito «J0ào Pessôa», Estrei
lo, á rua do Nestor no. 4,2

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

Ótimas instalações. No aprasil.
vel recanto da Ponta do Lea"
Preço especial. Tratar com Jooã
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. NILSos

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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«Obras do Porto de Pernambuco. � �

=� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � Só os fabricados em [oinville pela única fabrica �� NO BANCO DE CREDITO F'OPULAR E AGRI- � d ESTADO
�

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- � PEÇAM P:EÇOS-CASA PIEPER :
� JANO N. 16. � Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE!a
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lCHARUTOS?

A OAzElA-flerianopolls-.1 �37
". . .'IIIt-� -.',L.

��.GGee.Ge��G.OG.e.$OGooe
I A Companhia Editora Nacional I
''J LANÇARA' NUM VOLUME DA •
e Serie Brasilrana o
e o
@ Santa Calarina o
� . . .- G
O e
G

A Conquista .. A Cotonísação e
� A Evolução •
� TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA G

: Um lívro de Osvaldo R. Cabral Ib
_

:.: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias ;
�•••G���.�G.��GO.IOGo�.e

Casa de Díve. sões
_

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO� E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, n�le
encontrareis grandes vantagens. coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da farmacia Popular.j á Praça 15
de Novembro
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Indo a JOINVILLE
.

Hospe- H t I C t Ide-se no
. O e. en ra

CaSINHA DE la. CRDEM sob a orientação
do proprietário -ASSEIO E CONFORTO

Rua lVisconde de Taunay n. 185 FONE. 684

.......* mm;" --

,

50 com

u iol

a vossa

PASTA
\

Só os fabricados .por Costa Pena &Cia.,iBaía.
Vende-se no Café Natal, Tabacariajôaianajkes.

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
!

taria Chie (dá fosfores), Charutaria .Portela (Café
São Pedro). Casa Savas.Café'Gloria e Salãoll'rogresso

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de SOLlza Lucro
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA-FlorianopoJis 5 -5-1937

Dr. Ivo d�Aquino
��dovgado

I Florianopol is
,

QUinta-feira
.--

6 E AIO

5
----------------------------.•__-------------------------------------------------------------

Contrabando
de pedras
preciosas

Rio, 4 (Band) - Foi desco
berto um contrabando de pedras RIO, (Bandj.i-O sr. Aristl- S. PAULO, (U. J. 8.) _ RIO, 2 (Band)-O sr: He!
preciosas, á bordo do vapor nor- des Guilhem, ministro da Foi emposada solenemente a no-

tor Collet. governa�or Inten
te amencano «Del Mundo", ten- Marinha, realizou ôniem di- va diretoria da Associação Pau. no do Es.tado do RIO, tendo

do sido preso o portador das versas visitas de inspeção. lista de Imprensa que e composta
conferenciado c?m o sr. Aga

mesmas. Em primeiro lugar, esteve dos seguintes jornalistas: Presi- menon Magalhães, d.e�larou-
Trata-se de J 7 diamantes de na Ilha de Moçangue, onde dente Honorio de Sílo$; vicc-pre- lhe ;que recebeu notlcla� do

tamanho regular, envolvidos em O tender Ceará está sendo sidente, Aíres Martins Torres; almlran�e Protogenes Cuirna

papel celofane e colocados entre reparado e adaptado para J o. tesoureiro, JOãO Francisco Fer- raes,. dizendo ter melhorado

vidros com rotulos de acidos. receber os novos submari- reira Jorge; 20. tesoureiro Artur sensivelmente � pretende re-

Um empregado da Alíandega, nos comprados na Italia pe- C. Monteiro; bibilotécario, Luís ��e��ar ao pars dentro de

no momento em que os passagei- lo governo brasileiro, que jcvane; procurador. Leoncio Ri- ta_s_. _

ros desembarcavam, desconfiou deverão chegar antes do dia bas Marinho. ALUGA ".SE
de um que parecia nervoso e 11 de junho, data das co- - dois sobrados e parte terraê
apressado, fáto que o levou para memoraçães navais e milita- C a ndida tu ra dos mesmos á rua Conse-
a casa forte da guardamoria. res. Iheiro Mafra rlos. 39 e 4 J ,

I AIí, descoberto o contrabando, Em seguida, dirigiu-se pa- invíavel
para tratar na mesma rua

foi o portador interrogado pelos ra a escola Almirante Wan- no. 41.
peritos, tendo o mesmo declarado denkolk, examinando as ins- ,S. P�ULO, (�. J B.)-Em- -------,--------
que ignorava o conteúdo do vo- talações dos cursos para sub- �o�a e:tejam con.f!r�adlS a.s no- De�v I o '1e 2
lume, pois foi-lhe entregue por oficiais e praças da Arma- ticias sobre o objetivo. d� vla?em rY"\ II COn tos
um passageiro de 3a. classe e da. ?o. sr. C1e�ente Gana.m, "der

quando estava recebendo mstru- Esteve, tambem, o almi- �al�no, a Mmas, que fo� e de ar- RIO, 2 (Band)-A Camara

ções sobre I) destino do mesmo, rante Guilhem, inspecionan- trcular com o sr. Benedito Vala- Sind�cal, afim de apurar o

roi detido pelo policial. do O Arsenal da Ilha das dares. a clndid�tura .do sr. José d�sv.l� de 2.��O:OOO� de que

Verificada ser verdadeira sua Cobras Américo a presidencia da Re- fOI v�t1ma,s_ohclÍou. s.eJa aberto
declaração foi o mesmo posto publica, essa candidatura parece um mque�lto policial.
em liberdade tendo sido apleen-

não terá viabilidade e ao que se O refendo desfalque ainda

didas as ped'ras. Dr. Pedro da Moura Ferro diz o seu nome será lançado com está envolto e� segredo, po-
Advogado o intuito da dificultar a apresen- rérn sabe-se Já que o seu

Rua Traiano n. 1
. tação de outro nome. executor, ora falecido, era

corretor de fundos públicos
e que sob o pretesto àe ad

quirir titulas da divida publi
ca, levantava importacias ele
vadas, dando-lhes destinos
variados até agora não co

nhecidos .

CINE REX, ás 7,30 horas,
um filme da Fox-Metropoli
tan, com Lawrence Tibbet, Vir
gínia Bruce e Cesar Romero.

����������=

o r�inistro da
Marinha ins

peciona

Associação
Paulista da

Imprer,sa

Melhora o AI
�iran·te t::)ro
'togenes

Serviço Aéreo Candor

PAra o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11,SO horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·feiras 8,50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « ··aSfeiras 20 »

ôa-Ieiras 8,40 » [õa-Ieiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões=-Fechamento'das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,30

-

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

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

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

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

Secção de maquinas

II

",t. ,:,,i'...�_� '�'�'.,_l

Jockey Club Florlanopolís

I.-

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOS<\MENTE
ESPERADA

o mais elagante centro de diversões famí

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

derníssimas.

liares.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

.

Locomovei
Por estes días

FUM·AR
"OSIRISH é reunir o agradável ao

util, porque, contém cheques em dinheiro e, cou

pons que colecionados são trocados por apoli
ce de 200$ do Estado de São Paulo-São ven

didos nas bõas casas do ramo --Representante
-depositaria para o Estado, CHARUTARIA CHIC

(Da-se Fosforas) Rua Felipe Schmidt n. 9-Caixa
Postal. 107 -.Flor;anopolis

Compra-se um em perfeito
estado de funcionamento,
corn forças de 100 a 120
H. P.
Informações nesta redação,

.

será inaugurado em JOINVILLE

VENDE--SE
I

Um piano, proprio para
estudo.

Preço de ocasião.
Tratar rua Tiradentes n. 3.

moderno, con.fortaval e

higienico Hotel Florida'CARTAZES
DO DIA

caSINHA DE 1a. ORDEM

SITUADONO PONTOMAISCENTRAL DACIDADE
Modifica
ções nuGa
blnete IglêsCINE ROYAL, ás 7 e 8,30

horas, em sessões das moças, um

filme "far-west" de torcidas da �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii LONDRES, 4-Tem-se co-

Columbia-{;tc.isterio do

ban-I
mo provavel que o sr. Leslie

co, com Tim Mac Coy. '•••••e�CH).�o Hore Belischa será substituido
G G pelo sr. DuH Cooper nas Iun-

. Ct,NE ODEON, o lider, fo�a- O Vicia da embriaguês G ções" de Secretario de Es.taào
liza, as 7 horas, um filme emocio- • e da Guerra, quando o gabinete
nante da Universal-C7ar do O • Iôr reconstituido.

. �� Um só vidro do � I f N Ch Iouro, com Edward Arnold, Lee � u n arma o «ews ronic e>-

Trace e Binnie Barnes; e ás 8,30 • REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES G que o sr. Chamberlain assumirá

horas, um filme da v.,rarner-fi • b desse trí VI'CI'O I. I
o lugar de primeiro ministro, a

pequena ditadora, com Sabil • asta p3ra a cura esse tríste
. 28 de maio,

•

Jason, Robert Armstrong, Glenda • A' venda nas bôas Farmacias.
. A nomeação dos srs, Bnldwin

Farrell e Edward Evereton Hor- • G e Ofbcwley parece assegurada.
tono • E' um produto dos LABORATORIOS HMINANCORA" - Ioinvílle • Assegura-se como consumada

.� .,� a nomeação do sr. John Simon
Fumem charutos ••••••••••�O•••O••G.. para chanceler do Erario.
PRINCIPE DE GALLES GO... D •• .O.GGO.
Morte aum I •

aviador ., C r e d í toM u t u o P r e d i a J :
RIO, 2 (Band)-Não tenda: •

resistido aos ferimentos re- �
8 !

cebidos no desastre de avia- 'f�

O
w

ção, no Calaboço. faleceu, o maior e mais acreditado clube de
piloto civil JOSé Gaspar da sorteios do Brasi II Rocha.

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

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

I Banco de Crédito.
Popular e Agrl
cola de Santa

Catarina

AOREDI�O . MUTUO PRE-
DIÂL, destaca-se das mais -sérlas e vantaosas sociedades porque:

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

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

-seus premies, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Capital
Reserva

136:700$000
S6:424$498

RECEBE DEPQSITOS

I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CjC Limitada S·I. ala
CIC. AvisoPrevi06·I. ala
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�� grande con- Na raça DU A :candidatura Gréve de A tomada de Nossa Vida

gregaçào na cidade José Americo motoristas Addis Ab9ba
fU41UER5ARla5

M 1 ROMA, 4 -- Passa amanhã
a r an a Em toda a parte se encontram RIO, 5-0 problema presi- LONDRES, 4-0 rei Jorge o primeiro aniversario de entrada Des. Medeiros Filho

motivos para alegrias e tristezas. dencial porém continua sendo en- VI, leve, ôntem, uma sudiencia das tropas italianas em Addis- F
. 1 '

d esteja 110Je, o seu aniversa-RIO, 4 - A gran e concen- Felizes os que se conformam com caminhado pelas forras políticas. com o ministro do Trabalho, no Abeba, acontecimento que mar-,
I IM

...:r: no nata icio, o i ustre conterraneo
tração das congregações arianas, com a propria situação, seja na A candidatura do senhor José Palacio de Buckhingham, segun- cou o íim da campanha da Afri-

d b d J dI
sr. ezem arga or oão a Silva

que atualmente se rea iza nesta
roça ou na cidade. Ha pessôas, Americo tem evidentemente 3S do consta para procurar uma ca Oriental. M d

'

F Ih bde elCCS i o, mem ro desta-capital. está constituindo uma e- entretanto, cue nunca estão satis- raizes nas correntes nitidamente solução para a gréve dos moto- Comemorando a data, todas
d Cd d

"1

I
ca o da nossa orte de Ape-n onstraçãc e fé sem prece en- feitas e querem sempre estar revolucionarias e em vários ele- ristes, pois a mesma transtornará GS estações de radio ita ianas ir-
lação,

tes na historia do Brasil. onde não estão. mentes que manilestavam inclina- as [estividades de sua coroação, radiarão amanhã, á uma e meia
Juiz retro e competente, fazen-Delegações de todos os pon- Se na cidade, desejam estar ção pela do sr. Armando de Sa- '" caso não cesse até doze: de maio. da tarde (horas locai), o disco €m d d' id d1 o a mtegn a e e inteiresa de .

tos do país estão representadas, na roça', se na roça, querem estar les Oliveira. Por isto sente-se' que foi gravado' ha um ano, o
II caracter o seu cu to, s. s. temformadas de membros do c ero

na cidade, que ha embaraços no lancamento CAFE' BO,M 50' NO
discurso que o sr. Mussolini en-

d II
:r: o seu no 'ne cêrca o pe a admi-secular e,reguar.. .'

�rão devem esquecer, os que desta. Sabe-se porém que aos

JAVA
tão pronunciou para anunciar ao

P d d
'

'I I d ração e respeito aos seus coes-

,

eregnnos � Iversas. ongem I vivem no interior, as vantageis e p�tronos do, nome d� antigo JYli- Praça 15 de Novembro povo lia iano o termino virtua a
tadoanos,

Juntara�-se aqui ao,s conh�gentes facilidades que usufruem nos meios mstro da Viação fOI conced.ldo I Antonio Paschoal campanha da Africa Oriental. A Gazeta, respeitosamente,das, SOCIedades 10,cals. ,Atinge a : tranquilos. por certas correntes que o apoiam - f I·
.

d d ) d b I d f R t t
P. H:lta-o.

mars e ez rm o numero e Nas cidades movimentadas um prazo para um a anço e i- Chocou se ez e s u r a-
congresistas de ambos os sexos, despende-se mais energia nervo- nitivo des possibilidades reunidas.

-

das doM. 9_ ta -I Viuva Emidio Amorim
todos reunidos num empolgante sa. Os ruidos, os perigos das ruas, Apuramos ainda que se exa- COm uma d M I t
espetaculo de exaltação religiosa. o tuia-luta esgotam e irritam, mina no momento a viabilidade •

ouro I I a í i Passa hoje o aniversario da
sobretudo as pessôas que traba- de alguns partidos estaduais que RI Ina, I exma. sra. d. Catarina Carolina

,

I' d RIO, 5-0 general Waldoml- de Amorim viuva do dlbam sem dencanço nem meto- se me; mam para o nome o ex' d C 'Ih L' d
' sau 050

d Governador bandeirante reuni. LONDRE3, 4-Informa'Yões �t)e ast! o

.;.ma,
coman ant: conterraneo sr. Emidio Amorim

o'Para combater as depressões rem-se no dia 15 de justo aquele recebidas pelo Almirantado, par- 2
a

Â' d�gl�o dml itar, reme�eu a
e genitora do sr. major Olivio

nervosas, a perda de fosfato, a da reunião do Partido Constitu- tidas do'! bor 30 do navio britâ- a.

d It?na � mesr� �egl�? os Amorim, prefeito municipal. A

falta de disposição para o traba- cionalista para assegurar o seu nico «Knigbtley>, confirmam que
autos ,o mquento p� reia rm itar, veneranda aniversariante ver-se-é

lho físico e mental, recomenda-se apoio á referida candidatura. o couraçado nacionalista nEspana" roce�lldB. pelo major Fernan�o alvo de homenagens, ás quais,
um medicamento fosforico. naufragou em consequencia de se

d
eom; , 10l,sdcad,padra apurar o gra,o respeitosamente, nos associamos.

d d haver chocado com uma mina, e cnmma I a e os respoasaveis
Dentre os mais aconselha os es- "

I f I d dEm fo'cc' a não tendo sido bombardeado. pe a a ta e rezes ,10 mata ouro
taca-se o Toncíosfan da Casa �

militar existente em Três Cora-
Bayer, que vem sendo largamen- questao da di

O capitãêo do, _navio britâ�i('o cões no Estado de Minas.
Será fundada hoje a Liga Flo- te empregado em adultos � em IZ que tr s avioes governistas �

__

'

_

rianopolitana de Futebol, filit1da á
creanças, com os melhores resul- Etiop ia voaram sobre o «Espana», mil',Ouque deF. c. D. lados. dão o bombardearam, I

Na mesma ocasião sera' eleita EM CASA DE FA.I\"lLIA Caxias
d d d LONDRES, 5-0 orgão 50- .V.l

e consi era a em[_ossa a a sua . 1 D', U ld alugam-se quartos com ou
d cialista at y rtet a retoma no-

prim;irad iretorida, que se

como, Le.i Ião vamente com o problema ainda emo pensão p'a colegiais e
pora e presi ente, vice-presi- I d.... smoçs solteiros,
d d não reso vi o, si a r�tiopia per-ente, secretario, tesoureiro e i-

d L d N Informações neste diario.
retor técnico, HOJE, no prédio 'da Ave- tence ain a a iga as ações.
O sr. Presidente da Comissão nida Rio Branco nO. 68. ás 19 O seu colaborador diplomatico

Diretora do Futeból pede, por horas, serão vendidos em leilão, crê saber que tem-se a intenção
nosso intermedio, o compareci- diversos moveis, louças, vidros, de apagar friamente a Abissinia.

mento dos presidentes dos clubes passarinhos, viveiros, etc. etc. Si o Negus não renunciar ao

filiados à sessão que, para a Iun- plano de delegar os representantes H:9ven-...os de
L em Genebra, impedir-se-á aosdação da iga, �e realizarã' a's

19 horas. delegados a entrada na Suissa.

Na leferida sessão tamb�m se-
M an ífestd" Isto seria muito facil. pois a

f d d d �O eS ao gene - Suissa reconheceu a anexação da
d e etua a a entrega as me a- ...,...

lhas a que fizeram J'ús os amado- r-a I Flôres Eliopia á ltalia. No ponto de
vista suisso lodos os abissinios

res que, no ano passado, inte-

I P são subditos italianos e dt:veriam
gr!lram ° Combinado que enfren- On.TO ALEG.RE, 5 -O
tou o Atlético, de São Francisco, general Flôres da Cunha re- portanto ser portadores de passa'

e que são os seguintes: Bo05, Be- cebeu de Curitiba e Floriano- portes italianos e que os repre

tinhll, Fred, Aquino, Barba Pro- polis os telegramas que se- sentantes do Negus, naturalmente

copio, Gato, Galeguinho, Ante- guem: n_ã_o_p_o_'s_su_e_m_. _

no, RodriguF!s, Ivo, Beck e Ca- --«CURITIBA, 5- Multi- Bebidas Nacionais e Extran-
lico. dão incalculavel comprimin- geras só NO

do-se em nossa redação e C)AFE' ..JAVA
imediações ovacionou o vos- Praça 15 de Novembro
so nome por ocasião da inau- Antonio Pasehoal
guração do vosso retrato.

Realiza-se-á domingo ° primei' Seria impossivel descrever-I • _

ro jogo do campeonato de fute- vos telegraficamente o aspé-::- ln9ratidaa o rendimento das suas aves, em ovos e gorduras
ból e que sera' disputado pelos to empolgante que assumiu h depende �a alimentação que se lhes proporcionar.
quadros dos clubes Figueirense e a nossa festa civica., Umana, Prefira,. portanto,
Iris, respetivamente campeão e Os discursos foram aplau· fARELlNHO e TRIGUILHO
vice-campeão do ano passado. didissimos iuclusive O do de- PARfS, 4 (Band) - A im-I ?ti�os pro.dutos do Moinho joinville, cujas vantagens são

putado Caio Machado, cujo prensa lo:al destaca o fato do tndlscuhvels.
NOVO DIRETOR TE'CN�ljornal,Opre�igiOSO matutino ch�e do gov�n� s� Leo� B�m I�-�-���������������������������������IICO DAF, C. D.

���te��c�a�;��el;gb�.aber- �::e�:��om;;�;;::dod�ornD�:si�: Cas·1no Imperl'alAssumiu, ôntem, o cargo de Remeto os Jornais via aé- Trabalhon,
diretor técnico da F. C, O" o rea. Essa circunstancia chocou pro-
destacado d.�sporti3ta sr. Arman- Atenciosas saudações (a) fundamente os observadores, pois .:....

_

do Santana, que passou a subs- -Petrarcha Calado. o atual chefe do Gabinete da
titulr o atual, sr. Manoel Morais. França foi o homem que, em

«FLORIANOPOLlS, 1:- curto prazo, realizuu reformas tS

AcabJ de jurar bandeira e truturais de monta, coisa julgada
ENSiNA - SE filho de gaucho, pOllho o de dificil execução em qualquer

meu braço á uisposíção do país democratico.
Mathematica Elementar, Arith- grande Estado, defendendo- Celebrando a dala desfilou

mética, Algebra, Geometria, Tri- O bem como ao grarJde vulto, pelas ruas da cidade mais de
gonometria, etc. que e FIMes da Cunha. meio milhão de mamfestantes.
Tratar no Curso de Madure- Cordeais saudações - (a) O mesmo aconteceu C()M rela-

za das 18 112 horas ás 19 1(2. C arlos Andrade Neves Q. ção ao povo, cuja frieza em re-

312,
•
DaneI. lação aquele socialista era patente.

81& a}'f& 'RS" WPílL""mw A .' IIIi__llliiii

Aniversaria-se hoje o sr. dr.
Marcilio João da Silva Medei
ros, promotor público da comar
ca de Concordia.

A Gazeta
Desportiva

FUTEBO'L

Liga Ftorlanopollta
na de Futebó I Dr. Marcilio Medeiros

RIO,5-0 ministro da Guer-

Festejou, ô.uem, o seu ani
versario natalicio o sr. Alvaro
Godinho, competente grafico da
Imprensa Oficial.ra, como já noticiamos, fará colo

car na Fazenda Santa Monica,
propriedade do Ministerio da
Agricultura, uma placa de bronze,
que recordará ali ter fa!eci30 o

duque de Caxias.
A cerimonia tetà Ioga r no dia

7 de maio, aniversario da morte
O do grande brasileiro, devendo ser

presidida pelo g'!l'leral Pedro Ca
valcanti, sub-chefe do Estado
Maior do Exercito.

Serà orador oficial o historia
dor Vilhena de Morais, que se

ocuparà do fato que se comemo

ra nesse dia,
O trem especial que conduzirà

a comitiva partirà da estação de
Alfredo Maia. às 7,30 horas da
manhã e, finda a cerimonia da
Fazenda Santa Monica (estação
de Juparanã), pros�guirà até Va
lença, em cujo Deposito de Re
monta serà servido um churrasco
ao� convidados.

BANDEI
FlA HISTO

R.CAI
RIO, 5: -Foi mandada reN

colher ao Museu Historico a

bandeira do antigo 10' Batalhão
de Infantaria; que teve séde no

artigo edificio do Quartel Gene
ral do Exercito, e que se encon

tra no 20. R. L
Esse batalhão, que foi organi

zado no legimen monarquico, de
sempenhou missões importantes.
não só no imperio, como na Re
publica, tendo sido seu coman

àante, at� sua extinção, o velho
soldado, então coronel Tomé Cor
deiro, que tantas tradições deixou
no Exercito.

fAZEm Ati05 li01E:

Querer é
poder

os srs. Ernesto Souza. cap
tão Gentil João Barbato e B r
tuino Gregorio Pereira, funcio
nario federaI;'�

enriquecer
povo!

35 exmas. seas. d. Heliete
de Campos Barbato, Benta P.
de Souza e Maria dos Passos'
Souza.Amanhã CINCOENTA

CONTOS da NOSSA LOTE.·
RIA! E finalmente Sabado, dia
8, �AIL CONTOS da Federal!

Iris X Figuei
rense

E' FANTASTICOII

SALÃO PROGRESSOI

SEMPRE O SALÃO PRO
GRESSO!r

RUA FELIPE SCHMIDT N.5
TELEFONE 757

no majestoso prédiO do Clube Martinelli

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

Danças •• Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

Otime orquestr� . Bom Cabaretiel""
--- ..�
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