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Reeleito o sr. Simões I Lopes
sentante do Senado, é o fáto expressivo, visto
ser lIIernbro do Diretorio do Partido Liberal
gaúcho, e ficar apto a julgar os crimes de res
ponsabilidade do presid3nte da Republica.

A ET

para

RIO. 5 - Chegou esta tarde o sr. Ildefonso Simões
Lopes Filho. Diz-se que esse deputado veio em impor
tante missão junto ao seu tio, senador Augusto Simões
Lopes, vice-presidente do Senado e membro da Comissão I
D:retora do Partido Republicano Liberal.

O senador Simões Lopes que ainda não se definiu
de publico, é tido aqui como elemento certo da Dissiden
cia Liberal, pois são conhecidas as suas estreitas ligações
com o presidente Getulio Vargas, tanto assim que foi re

conduzir'o á vice-presidencia do Senado e mantido na Co
missão de Investigações, cuja atribuição é julgar o presi
dente da Republica no caso de processo.

Além disso, por indicação do sr. Simões Lopes o

senadorjvaldorniro Magalhães foi hoje reconduzido à lide
rança da maioria do Senado.

PROPAGANDA

00A voz POVO

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

III I Florianopolis, Quinta-feirei, 6 de Maio de 1937. I NUMEHO 767Ar�o

sr. Pila aolVai ser
aumeni:ada
a tarifa
postal

Inccrp'!ra.., Carta do
çao de

sartead�s "Correio do Povo"
RIO, 5 - Informam de Belém do Pará, que a

o •

Folha do Norte estampa editorial sobre a propaganda da I . Rev�stIram·se de. particular
candidatura do sr. Armando Sales, criticando ao mesmo

. brllhanh�mo as solenidades que

tempo os Integralistas paraenses que ali desenvolve m ati-I'
ontem tiveram lugar

o

no quar�el
vidades partldarlas contra os defensores da candidatura do 14 B. C., para mcorporaçao

do ex-governador de São Paulo, dOS novos sorteados.
_ O - Os convidados, fidalgamente

A MISSÃ0 DO SR. LUZARDO recebidos pelo ilustre comandante
e briosa oficialidade, foram ro

deadOS das mais captivantes atra

ções, j-re5tando uma companhia
de guerra ao sr. gevernador do
EstadO, as honras militares do
estilo.

Depois de um brilhante des-
file pelas mas pricipais, a tropa
fez alo em frente ao quartel on

de se encontravam os novos mili

tares, que entraram, entre baione

tas, naquela praça de guerra, ceri

monia inedita nesta guarnição.

I Lidos o Boletim e a Ordem
dem do Dia, retirada a Bandeira
Nacional com as devidas honras,
a tropa debandou.

Num requinte dO! amabilidade
foram os convidados conduzidos

para a sala de honra, onde
lhes foi oferecida uma taça de

champagne, tendo o ilustre coman

dante Candido Caldas. proferido
tocante oração alusiva ao fáto,
cl-eias de imagem verdadeiras de
sua alta cultura e erudição.
A GAZETA renova os agra

decimentos, pelas gentilezas com

que foi recebida.

ARMANDISTA

RIO, 5 - O sr. Batista Luzardo levou uma rmssao

ao Rio Grande do Sul. Levou-a e cumpriu. E como, na

ante-véspera da partida, estivera no Rio Negro, em confe
rencia com o sr. Getulio Vargas, o procer libertador assim
que saltou, an1e-ontem,do avião da Condor,numa lancha da
Policia Maritima, subiu. em auto-novel, para a cidade ser

rana, afim de dar ao sr. presidente as contas de sua mis
são. A palestra foi longa, -e se estendeu das vinte horas
até uma da rr.adrugada. E ontem o sr. Batista Luzardo
esteve no gabinete do sr. ministro da Guerra, em palestra
que durou uma hora, sob o maior sigilo ...

-0-
JUNTA LlRICA

PORTO ALEGRt:, 6-A de nega.r, eu reconhecia expressa- RIO. 5 - Logo depois da
proposito das declarações que lhe mente as ameaças que pairavam eleição da Mesa da Câmara dos
foram atribui das pela Agencia sobre a Assembléa e acontecirnen- Dp.putado5, o Legislativo Fede
Meridional. e se. Raul Pila, en- tos posteriores melhor evidencia- ral discutirà o projéto governa-viou ao Correio do 'Povo, a ramo mental alterando a tarifa postai.
seguinte carta: Ísto foi g que se passou e isso A nova tarifa estabelece as se-
-«PORTO ALEGRE, 5 foi o que nanei. não a proceres guintes alterações: as cartas sim

de Maio de 1937. Sr. Diretor do libertadores da capital e do inte- pies, que hoje pagam $300 paraCorreio do Povo. Sómente heje, rior, que me teriam interpelado a
o primeiro porte e $200 para os

pela leitura dessa conceituada lo- respeito. mas a um amigo e cor- demais, passarão a pagar $300
lha, tive conhecimento do texto religionario de um município vizi-

para estes e $400 para aquele;do telegrama que, em data de 30 nho.
os impressos cuja taxa atual é

do mês p.p., foi daqui transmitido Agradecendo-lhe sr. diretor, o de 50 réis por 50 gramas, paspela Agencia Meridional. Tão agazalho que der a estas linhas, sarão a $1 00 por 50 gramasinexata é a versão dos fatos, que saudo-o atentamente. até 100 gramas.
me vejo obrigado a retificá-la.

(d.) Raul Pila.» As novas alterações estão
Quanto á candidatura do sr. provocando grande celeuma, prin-Armando Sales ele Oliveira. o O 58n IIU9 de cipalmente na industria e no co

que declarei ao sr, Piza Sobrinho
S mercio, em virtude da enorme

foi que o apoio, que parecia dar- _ Januario ccrrespondencia que expedem dia-
lhe o governador do Rio Grande, ROMA, 5 -(Band)- Veri- riamente: e em representação queconstituiria. por si só, um grande ficou-s\� a repetição da tradicio- acaba de ser enviada à Câmara
�b&tac�lo á sua adoção pelo Par- nal liquefação do sangue de S. foi sugerido que se mantivesse a
tido Llberta,dor. Januario, em Napoles. I taxa de $30U para o primeiro

.

Quanto a qu.estão das garan- Grande massa popular compa- porte e que se elevasse de $200
tias p�ra o funcionamento d� A�- receu ao local, admirando a ra- a $300 a taxa para os demais
sembléa, o que se passou Ioi um- pidez com que se operou o rm- portes.
camente o seguinte: lagre. A tarifa em relação aos im-

Declarei reconhecer. como os A ampola que contem 0 san- pressos é lambem fortemente
demais colegas, a situação de in- gue daquele santo foi transporta- combatida,
segurança em que funcionava a da em procissão para a igrejaAssembléa, mas entendia que. sob de Santa Clara.
o ponto de vista formal. não se

havia produzido ainda um fato
suficientemente grave para justifi- Guarda Ng_
car J não perante a nossa conscien-

t d Fcia, mas perante a opinião publi- urna e lo-
ca nacional, o pedido de garan- r-a o 01-d I

I n piS De regresso da região serrana,tias que se preten ia formular .

Posto na alternativa de ser o Esteve hoje. em visita a nossa
onde foi em serviço do jornal

nosso ato mal julgado e, portanto, redação. acomoanhado de varias que representa, chego r, ôntem. a

explorado contra a causa que de- guardas o sr. José Ferreira, chefe es�a capital, ? sr.. Pitombo Ro

fendemos, ou arriscarmos a nossa da Guarda Noturna de FIoria- drigues de Lima, Jns�etor viajan
segurança pessoal, eu optava pela nopolis, recentemente organizada te do grande vespertino "A Noi-

. . .
- d dI' te"segunda hipotese e, por isso, assi- e mstituição

.

e gran e re ev�ncla I
.

naria vencido. Como se vê, longe para a g�ranha. do comercio e Agrad.ecendo a vlsl�a que nos

dos Ilorianopolitanos contra a I
fez, desejamos-lhes Ieliz estad a

ação nefasta dos amigos do alheio. entre nós.

S. S. veiu comunicar-nos, que -A-::--A-=--'-e-r-.-,-a-n-h-a-paUsa a organização por ele chefiada
"

d vae lançar
-

Ja encontra-se prestan o serviços
á nossa cidade. U"1I e.--rlpres ..

ti rn f'�)

BERf_.IM, 4-0 governo ale
mão lançará, de 13 a 29 do
conente mês, qllinhentC's milhões
de reichmarks. em bonrns do te
souro. ao tipo de 98 3(4, e aos

juros de 4 112 010 ao ano, res

gatavel no prazo de 15 anos.
O montante nominal da opera"

ção é de seiscentos milhões, mas

cem milhões já fOlam subscriptos
por diversos institutos d� creditQ
alemães.

RIO, 5 - Fato expressivo é a reeleição do sr.

Simões Lopes para representante do Senado na junta es

pecial de Investigação, á qual cabe, como não ignora o

leitor, julgar 08 crimes de responsabilídade do presidente
da Republica.

Cogita-se, segundo uns, de uma junta «lirica-. Co
mo quer que seja, a Camara Coordenadora reelegeu para
seu representante nessa junta um membro do Partido Li
beral do Rio Grande do Sul, o qual está em divergencia
com o atual chefe do Executivo.

NO �ENADO CONFRATERNISOU-3E
Inspetor via ..

jante d"'A
Noite"

RIO, 5 - Escreve o «Jornal do Brasil»:
«Foram eleitas as comissões técnicas do chamado

-

Fumem charutos
orgão coordenador.

Prevale�eu o c�iterio da reeleição .geral, ao� umas

I PRINCIPE DE G '\LLES
poucas decepções motivadas pelos propnos desejos dos
•mtigos OCupdl�tes dos lagares que �e tratava de pre.encher.j ExposiçãOGovernistas e nãe governistas confraternizaram, '

votando numa mesma chapa. T rap Ie
Não houve, consequentemente, disputa.

Dado o exito obtido pele, ilus-TELEGRAMA DO GENERAL FLORES
tre pintor patrício, sr. Estanislau

'O general Flores da �unha, dirigiu a� sr. Carlos
Traple com a sua formosa ex-

Andrade Neves O'Donel, residente nesta capital, agrade- .

ã
'

d d f
cendo a solidariedade que por este lhe foi hipotecada, um �OSIÇ

o

d
e qna �os'd

e por mo I�O
telegrama nos seguintes termos' 'et gran e. ndumer? 'tedpessodas �dao

I I·
o ao erem am a VISI a o eVI o

-«Carlos Andrade Neves O'Done -- .. f orianopolís "

t
. 't I

-Grato expressão solidariedade e oferecimento prestimoso
ao ressljO d�7°t r�matn e'd reE

-

Saudações cordeais. (a.) Flôres da Cu,7ha.» veul aN'lue
e

IIS lU o

,enle ab tS-
O

co a orma, conserva -a a er a

A ELErçÃO DO PRESII )ENTE CAMARA
�ur�nte mais alguns dias.

S. PAULO 5 O qOiario de São Paulo" diz hlJje ,

Sabemos, e�tretanto. q.�e gran-
,

. - -

d P R p
de numero de quadros Ja foram

que 7 membros da comlssao dIretora o . . . salvaram d
.

d d .

o sr Getulio Vargas da derrota na eleição para a presi-
a qUIrl os, entre

Ias quais, �o
den�ia da Camara dos Deputados. que nos consta. pe? governo do

, Estado, a coleção a pena de to-
dos os governadores da provincia
de Santa Catarina.

Mudaude

RIO, 5-A parte mais mte
ressante da sessão consistiu,talvez,
no seguinte episodio: Deixando a

presidencia, o sr. Antonio Carlo�
vem tomar lugar no recinto. E
escolhe, hão a bancada mineira,
ou outra qualquer, mas o faz pre
ferindo a bancada paulista. Sen
tando entre os paulistas o velho
Andrada ficou tambem visinho de
nlguns representantes do Distrito
Federal. entre os quais o sr. Con
de Pereira Carneiro, que cumpri
mentou o 5r. Antonio Carlo�.

Encon·tro
macabro

RIO. 5 (Banrl) -Na estação
do Riachuelo, quando o oficial
de marinha mercante, o sr. An
tonio Cerdoso, cavava um can

teiro de:st':u jardim, encontrou o

esquelêto de um homem com as

mãos amarradas.
A policia com?areceu ao local,

acreditando tr"lar-.;e de um Cri'

o NOVO PRESIDENTE DO P. R. P.
S. PAULO, 5 - Com a exoneração do sr. Mario

Tavares do !:argo de presid�llte da Comissão Diretora do
Partido Republicano Paulísta, corre em circulas bem in

formados que será chamado a substitui-lo o sr. Heítor
Ilenteado.

CAFE' BOM SO° NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

-

-
me.

,.

"

í

-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•

uni- o Mahatrna Patiala vaí
construir um santuario
induista no Rio

u

eMafra (Original da ACADEMIA BRASILEIRA VE
C/ENCIAS OCULTAS, por correspondencia
c. postal 2911, São Paulo, -- Nossa exclu
sividade).

RELu TORIO APRESEN
TADO PEL.O PREFEITO

PEDRO KUSS
lImos. Srs. llresidente e mais membros da Camara Munici- Reçonstrução da rua do Passo;

paI de Mafra. Reconstrução da estrada entre Mafra e Avencal, inclusive
Quando a 20 de maio de 1935 assumi, na qualidade de uma ponte com 5 metros;

Prefeito Provisorio, a administração do Municipio de Mafra. encon- Reconitrução d� rua Santa Catarina;
trei os negocios municipais em situação pouco folgada, muito embo- Reconstrução da rua São Bento;
ra sem inscrição de divida Hutuante. ou consolidada. As previsões Reconstrução da rua Campos Novos;
orçamentárias de modo algum poderiam ser suficientes para o que Construção de 3 boeiros de pedra 'la rua ltaiopolis;
necessário era executar e fi tesouraria não apresentava saldo aprecia- Construção de um boeiro de canos na rua Rio Negro:
vel; o então tesoureiro entregou a caixa com Rs. 827$260 de rnoe- Assentamento de trechos de meio-fio em diversas ruas.

da em especie e Rs. i :490$800 em vales. parte dos quais por li Resumindo, em todas as vias púl:.licas foi trabalhado
quidar até hoje. com o maximo empenho de melhora-lhas, realçando-se as obras

Foi, portanto, o meu primeiro cuidado a organisação dum citadas pelo seu maior vulto, além das indenisações por desapro- DR. ALEXANDRE FO i
X

plano consentaneo para determinar proporções entre as possibilida- priação a Fritz Horn e Paulo Klaumann. GUTTIERREZ pre50
des orçamentarias e o vulto dos trabalhos a enfrentar. Em se tratando de obras executadas em vias públicas, não O d

Felizmente a 5 de julho, não decorridos ainda dois meses devo omitir uma elegicsa relerencia aos nomes dos seguintes cida- RIO CAPINZAL. 4 .__ A
CO rn a n a.n ..

desde haver assumido o cargo de Prefeito. já poude apresentar ao dãos:-Emilio E"ers, João Batista Pigatto, Buch Lorena & Cia., Associação Comercial de Rio te d o I'. Regl-
Exmo. Sr. Dr. Nereu Ramos, MM. Governador do Estado, uma Jorge Fiates e Gustavo Mu�hlmann! que doaram a madeira de lei Capinzal, o comercio, a industria, --"en to
exposição circunstanciada, dando noticias de que o plano adminis- para 3 pontes em estrada .nunicipal, no treche Colonia Nova Ca- a lavoura, e o povo em geral
trativo sob a minha orientação estava fixado. niv-te: Paulo Heyse e Pereira & Irmão, que doaram a madeira de �esta zona previligiada por suas

Durante o segundo semestre do exercicio financeiro de 1935 lei para 2 pontes na estrada municipal entre Avencal e Rio de nquezas naturais, prepara-se com

os negocios municipais decorreram normalmente, verilicando-se por Areia; Bento Mllnoel de Lima e Evaldo Sabstke, que doaram grande alegria para prestar as

ocasião do encerramento uma arrecadação total de Rs.156:654$7 20, madeiras, aquele para diversos boeiros na Estrada Papuan e este mais significativas e bem mere

portanto, Rs. 6:654$720 a mais do previsto 1'10 orçamento. para diversos boeiros na Estrada Rio Branco; Evaldo Uhlmann, cidas homenagens ao se. Doutor
As principais aplicações dessa arrecadação foram as seguin- que doou madeiras para boeiros e pontilhões na Estrada Butiá do Alexandre Guttierrez, e grande

Lageado; Luís Picksiuss, que doou madeiras para obras na estrada Diretor, que o Governo Federal,
entre Avencal do Meio e Estação Avencal; Ildefonso Melo, que I em boa hora, colocou à testa da
doou madeiras para diversos boeiros na estrada Campo Novo e Viação Ferrea Paraná Santa
manteve um camarada na estrada de Bela Vista, dispendendo a Catarina, reconhecendo dessa for
importancia de Rs., 277$800 e. finalmente, Carlos Schmidt, que ma os seus altos meritos de or-

doou a madeira para uma ponte 51 o Arroio do Portão. ganisador e dirigente.
A todos, em nome da coletividade, os meus sgradecimen- As excepcionais homenagens

tos e a expressão do meu louvcr, que vão ser prestadas ao ilustre
Passando a referir-me ao ponto da Educação Popular, te- profissional Lrroviario, serão con

Ilho a dizer que com esta outra parte essencial da administração cietizadas nesta vila, quando da
pública os cofres municipais durante o exercício de 1936 dispende- proxima chegada de S. Excia.,
ram Rs. 21: 119$300 inclusive subvenções a escolas particulares e e terão um cunho �e alta signi
ao Grupo Escolar Professor Luís Neves e Escola Normal Prima- Iicação, por sua sinceridade, e

ria, anexa. Durante o exercicio de 1936 a Municipalidade pagou por constituirem a publicação
ordenados e subvenções a 19 escolas, entre as quais uma da Cru- dos sentimentos de real gratidão.
zada Nacional de Educação. Além disso funcionaram dentro do

-

Município 17 escolas do Estado.
Nesta altura acho oportuna uma comparação entre a arre

cadação de impostos e as despêsas com obras públicas e educação
popular na séde do Município e Distritos.

RIO, 5 (I. A.) - Podemos adeantar que está sendo
planejada a constr';lção, no Rio de Janeiro, r:le um curioso
templo induista, qu � será uma reprodução iiél dos antigos
Santuarios do Himalaia, sendo os trabalhas dirigidos pessoal
mente pelo mahtrna Patiala, instrutor ghandista do Brasil e

fundador da Academia Brasileiu de Ciencias Ocultas, com

séde er-i São Paulo,
Serâ este o primeiro templo no genero e�istente na

II
America Latina, distinando-se não sómente a ser um podere
so centro de irradiação mental, ma; a pesq aizas sistematrcas

I dos Ienomencs metapsiquicos, com um cunho rigorosamente
cientifico

Do plano geral da grandiosa obra, e dos seus caructe

ri ..ticos peculiares, será oportunamente ampla publicidade na

imprensa do país, pelo sr. PatiaJa.

•

tes:

VENDE--SE
Um piano, proprio para

estudo.
Preço de ocasião.
Tratar rua Tiradentes n. 3.

RIO. 5 (Band)- Tendo o

ceI. Heitor Borges, comandante
do I-'. R. I., discutido voz alta
com o geueral José Osorio, co

mandante da 2a. Brigada de In
fantaria, foi recolhido prêso por
determinação deste ultimo, a um

dos corpos desta guarnição aquar
telado na Vila Militar.
O fáto, que ocorreu na ultima

3a. feira, apesar de ser mantido
em grande reserva, tem desper
tado comentarios.

Obras Públicas
Iluminação Pública
Instrução Pública
Higiene e Assistencia Públicas
Despêsas Policiais e Remoção Lixo

Soma

57:328$390
21 :487$200
19:541$500
2:393$700
5:854$700

106:605$490

Mais de dois terços da renda global foram, assim, empre

gados para beneficio imediatamente diréto da população do Muni-

ClpIO.
A vida do Municipio teve igualmente curso normal du

rante o exercicio financeiro de 1936, encerrado a 31 de janeiro
último, aliás, vida normalissima, não obstante o grande pleito elei
tora: de I'. de março, pelo qual fui eleito para o cargo de Prefei
to Constitucional, cabendo-me aqui consignar ao eleitorado do Mu-

• nicipio, indistintamente, meus efusivos agradecimentos pela inegavel
prova de civismo, cultura e compenetração de deveres patrioticos,
manifestada.

Ativada com especial interesse a cobrança de impostos
nesse periodo financeiro, a arrecadação passou em muito o valor or

çado, ou seja em Rs. 32:726$000, pois que, o orçamento pre
via a receita de Rs. 171 :200$000, quando em realidade entrou

para 05 cofres municipais a importancia de Rs. 203:926$000.
Essa arrecadação foi aplicada conforme balancete demonstrativo, que

jà teve publicidade. sendo interessante, comtudo, destacar as seguin
tes 1úbricas:

o anjo seus filhos é aprotetor de

ARRECADAÇÃO:

"Lom briguei ra Minancora"
������--������

V�rmifugo suave e de pronto efeito.
DIspensa purgante e diéta !

(1 2Se3rve para qualquer idade, conforme o n.
, • ou 4).

Pr?tej� a s�úde de seus filhos e a sua própria I
E.vltara muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.
E' um produto dos Laboratorj�8 "MINANCORA-Jalnville

Cidade
I o. Distrito
20. Distrito
30. Distrito

95:971$000
46:953$000
26:862$000
34: 140$OOC

Obras Públicas
Educação Popular
Higiene e Assistencia Social
Agricultira
Despezas Judiciaeias e Policiaes
Iluminação Pública e Remo�ão Lixo

Soma

103:303$600
2l :119$300
3:898$800
1:065$200
4:086$800

23:887$200
157:360$900

203:926$000

DESPESA:

Cidade lo. Distrito
a, Obras públicas
b, Educação popular

44:490$900
11:300$300 5 >.791 $200

Estrada ltaiopolis 5:517$200 n.ão é demais abrir espaço neste relatorio para externar II minha
s�ncera ?xpressão de jubilo P?r tão apreciavel progresso. O Gina
s�o Iunciona em prcdio propno, especialmente construido para a
flOal,dade. .Uma dotação de Rs. 4:000$000 está prevista na Lei
Orçamentana deste ano para o Ginasio Barão de Antonina.

.

Ol:1tros notaveis melhoramentos foram definitivamente resol-
vidos durante o exercício de 1936. Refiro-me, em primeira linha
� construção de �m proprio municipal para instalação dos compar�
tlment�s da Prefeitura, Forum e Delegacia de Policia. Para a fi
nalidade em objetivo já foi aberta concorrencia pública.

Igualmente �cha-se aberta a concorrencia pública para ser

comp}etamente substituído por predio mdior e mais modernisado de
manelfas que corresponde ás atuais necessidades da frequencia "

Crup:> Escolar Professor Luís Neves e Escola Normal Prima�ia
anéxa. A� ohras P?ra o referido Grupo correrão por conta ào Es�
tado, obrIgando .asslm todos Oll munícipes á uma profunda gratidão ao benemento Governador do Estado, gu:! em bôa hora tomou
as redeas do Governo do Estado de Santa Catarina. '

. Ei�� em sU,cinto relatoria as princip1\is ocorren(:ias durante
o penodo

.

Ja ,decorndo da mi.lha administraç10, .

,

Fmah�ando, me desibcumbo do grato dever de apresentar
a� m�nhas co?�ratulações aos distintos componente do Poder L e.::'
glslahvo MUnICipal, que sempre manifestaram grande zelo e eficien
te bôa �ontade pelos assuntos d: interesse do Povo, cooperando
assim ehcaz-nente com o Executivo, por mim representadc.

MAFRA, 3 de Março de 1937.
Pedro K�ss

20. Distrito
a, Obras publicas 22:933$500
b, Educação popular 3: 16 1 $000

De entre as obras públicas executadas merecem especial
menção I\sse guintes:

Reconstrução da rua Dr. José Boiteux;
Reconstrução e construção de um desvio na Estrada haio-

polis (Fachina e Vila Nova); 30. Distrito

!\bertura deum trecho da rua Blumenáu (travessa ltajai);
ReconstruçãO da Esteada Itaiopolis a Restinga inclu�ive

dois baeiros;
Abalamento e macadamisação da rua Itaiopolis;
Reconstrução da rua Indepr.ndencia; Obras cl Estado (para restituição)
Reconstrução da estrada da Estação de ÂvencaJ a Rio

de Areia, inclusive duas pontes,
Reconstrução da estmda de Rio Preto a Papuan;
Construção da estrada do Avencal do Meio á Estação de

Avencal.
Reconstrução da estrada de C�mpo Novo;
Reconstrução da estrada d! Colonia Nova a Canivete in

ciusive 3 pontilhões e os respetivos aterros;

Recons�ruç�o da estrada de Bela VIsta a São João, incluo
sive uma ponte e aterros;

Reconstrução da estrada Rio Branco;
Reconstrução da Avenida Severiano Maia;
Reconstrução da rua Itajaí;
Reconstrução da rua São José;

26:094$500

a, Obras publicas .. 24:569$000
b, Educação popular 6:658$000 31:227$000

Idenis!lções

293$000

5:500$000 124:422$900

Salienta-se assim a grande despraporção havida na aplic�
ção da renda; ao passo gue nos dítritos 20. e 30. a quasi totalida
de da arrecadação neles mesmo foi gasta, ficou a cargo da cidade
e lo. distrito toda a despêsa com administração etc., ou seja a

mais o valor aproximado de Rs. 80:000$000.
Retornando ao particular da Educação Popular, cumpre

salientar que em materia de ensino o Municipio deu uma grande
passo á frent�:-haja vistas ao Ginasio Barão de Antonina,

'

que
já se acha funcionando. Não obstante esse importante In5tituto
obedecer á administração diréta da Associaçao Mafrense de Ensino,

i
i

\
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Advogados

•

I

..-C; •• ,. I. v�-;·

r Ho epcke SI
FL-ORIANOPOL-IS

Blurnenau - Jainville São F"rancisca Laguna-
Mastruario perrnaneote el"'T.3 Cruz·eira da Sul

Secção de Secçiio de

Mertrtz:
ern:

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara ternOI fERRAGENS: MACHINAS :
Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucçõesi Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trílhoa Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoéiros
Roupas feitas e [anellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: C' ades,

I

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Nl.otú.reS
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para tsansmíssões: Lo",
.\Ieolchoados 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 -ças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico

��
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras MãteriaJ electrico em geral �

lIj Ernprez,a Nacional de I'-Javegaçêo "Haepcke"--vapares "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria" -� Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
�

.

�
.�.A.V�V&;7�Vd�����_)Jtt�A"V�VÂV���.

����������� ��������� A Gazeta
� . I . Indica:

� OrI a I Advogados
� E NADA MAIS�I,�ccacioMo.1
t�, � • e I ra tem seu escrip-

�1 R. Felipe Schmidt ns. 7 e 178 � tório de advogada á rua

I Visconde de Ouro Preto

� B I ._ H E T E S IIDr.p'drod'Moura�
� r � Advogado

�.\, Federais e Sta. Catarina � Rua Trajano.rr j sobraão

� II Telephone n' 1548 I
Nos classicDs-Envelopes fechadas �� I· Dr. Renato=

�_ � ==Barbosa==
e���il�����------����l�����. ADVOGADO

l�i•••••G.G-----.-----o•••oo••••
G •

i COIT'.panhia "Aliança da Bahía"l
$ •

I FUNDADA. EM 1870 I
Dr. A�:r��llva

:�.�.•...'.�, Seguros Terrestres e Maritimos I.' J\dvogado
"'1� 'U Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

I Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II Fones 1631 ft

129_0I) CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 L_
I', RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

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

-

4.280:552$970 •
A�entel! Sub-Agentes I Reguladores de AVa,.(a8Iem �todos os Estado. !":0·118ralll, no Uruguai e nas principais praça. estrangerrll. Partos - Molestias de

� j;:,� Senhoras e-

P-gentes em Ftorianopol is: Molestias de crianças
I Campos Lobo & Cía. " Diretor da Maternidade
ri • Medico do Hospital
�l f�ua Consel heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal.('19" C

I �.�,�t. TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFKO ALLlA!vÇA·· • (urso de especialização em

, U molestias de senhoras)
� Escritórios em Laguna e Itajahí o Atende na Maternidade
(.� G até ás 8 112 da manhã
�� Sub-Agentes ern Blurner1au e Lages • e á tarde=- Consultoria.
� ti ANITA GARIBALDI, 49
.... �gl.O--------O-------- -- __

Fíliaes

n. 7(). - Phone- 1277.

I Caix 1 Postal, 110.Em Laguna-Rua da Praia

Rua Trajano, 2 fi(soh.)
Fone 1325-Aterh1e cha

mados para o interior.

R.

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

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

freguesia.
Para qualquer outra iníorma

__ ção, dirigir-se li Gerencia deste
jornal.

I Drp Ricardo IGattsmenn

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

operações de plástica

Ex -chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pcoressor
Ind6rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Esp,clallala em:·clrurgla

geral

CONSVLTORIO···Rua Tra
ano N. I e. das I O ás I 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias- Hemorroide
Comulta3:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595

FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�

-------

, 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.
CONSUL 7ORlO:

1?,ua Trajano n: /7
(sobrado) •

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS
-----------.--------

VENDE--SEno logar denominado vila
Afonso Micholé, três casas

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

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Cllnlca médica d, crlan

çaa , adultoa

LABORATORIO DE
ANALISES CLINIGAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

-

,

VENDE-SE uma casa no dis
trito «jr)ào Pessôa», Estrei·
lo, á rua do Nestor no. 4,2

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

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

ENXERTOS
De varias qualidades de Íaran,

jeirss, limoeiros e grande quan
ti�ade de enxertos altos de roset
ras, tem para vender

CARL NILSos
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A GAZEl.,A-FlerianopoUs-..! C;)��

I �'"OO�oo����r#.:����OO��{���::'��� �-'
..���.-...- :•••••OOGeG�G 1•••••••••:� Apollces Consolidadas do Estado de Minas � E s p e I h o � • ti

r.r�
«Divida Fundada do Estado de S. Paulo � .--, !:!.� De ntes a Ivos !,,�J «Obras do Porto de Pernambuco. rJ � ��� ��

. .� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � Só os fabricados em joinvílle pela única fabrica • e� NO BANCO DE CREDITO F'OPULAR E AGRI- ij do ES'-ADO !.'� COln\) a neve s:� COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TRA- � PEÇAM PREÇOS-CASA P I EPER � �

� jANO N. 16. � Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE la o��
r.� • •�����������ooe�����oo�����Jt

�1-n-d-O--aiiiliiiiiiiiiiiJ-O-I-N-V---1L-.L-ãiiiiiiiiiEiiiiIIiIiiiiiii-----�I; Ha I ito a9 rad tavel :
e••o�oe��G.e.�•••••O•••G = · só com := A Companhia Editora Nacional I Hospe- H t I C t· I • •
• LANÇARA' NUM VOLUME DA � de-se no

O e. en ra ! !
� Seria Brasiliana e � •

� �! •••.... Su blBol 0:,.,.,'"� �w CaSINHA DE 1 a. CROEM sob a orientação "

I Santa C..tarin.. := do proprietario -ASSEIO E CONFORTO
.... ...

* • � �

G
A Conquista .. A Colonísação � Rua �Visconde de Taunay n.185 FONE. 684 • O

II A Evolução � ii •
� TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA m .-.. - --

. --- - - " Ct

: Um livro de OSVc:i Ido R. Cabral i I I: POR ESTES DIAS
.

Em todas as Livrarias i • �
.ee••�eoo'so.��O•• I.'O.�.G : a vossa :

o •
• o

i PASTAi
• •
a •
•

• •
r IG.I.�.eoe�.G�&••••••••D.

I I

ICHARUTOS? I
Só os fabricadc,s, por Cosia Pena &Cia·,IBaía. IVende-se no Café Natal, TabacarlajBaianajltes,

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

li
i

, taria Chie (dá fosforas), Charutaria; Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café;Gloria e SalãojProgresso

�.

Casa de Dive. sões

Familiares
Vispora Imperial

O MAIOK E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

Nos altos da farmacia Popular" á Praça 15
de Novembro

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

E S TA'.
!In da casa pó-

!

\

�--==_�tlj"-"':j de ser sua ps-Igando ape"��as
5$000 10$oo� ou 20$000 Ipor mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 107
s. PAUL.O

I
't4

� IMPERATRIZ a Imperatriz das Aguas �
� DEPOSITº FPOLIS. -_ FONE N_ 13�O m
� A G U A R [) E M�� (.) proximo lançamento do carburante f'1acional �
� ..

� ALCOOL-MOTOR �

� F E T T �
������ -.�tiOO ������'._

Os melhores preces
I Ao alcance de todos
INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOlJza Luclo
RUA FELIPE SCHl\1IDT N. 2 - (SOBRADO)

f
).

....
_ �.:

.'
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���������������������I�!I���.�i����i�����������Fa�r�in�h;a;s�s;up;e;r�io;re�s�,�e�la�borudos com osmelhores��

.,! - D��II Ivo d'Aquino

I
Amostra d"

gos, só as do
MOINHO JOINVILLE.

Adovgado Estada do Cain Posta] 1 10-Joinville-End. te]. Silos
F IO r ianopo I is Pa ..á

Fi]ial de Florianopolis: Cáes Frederico Rola.

����Wkã�-�������������.����gggzg��,�.����.,�'�==�I
O Governo do Esta.do dI)

Pará, acaba de instituir pelo de
creto nO. 2.556, a sua 18. Fei
ra de ".mostras, cuja finalidade
ê a propagação dos produtos
paraenses á semelhança do que �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
vem fazendo outros Estados do
Brasil. ����������������������IEsse certame que deverá re- C E I A""

,

sumir e demonstrar as possibili- asa a R o I

dades comerciais, industriais e

agrícolas daquela unidade da FUNDADA EM 1865

Federação, realizar-se-á no mês Artef'átos de couro ede Setembro, COIT.l a representa-
ção dos Municípios do Pará, ex, CO IChões
positores locais e de outros Es- Especialidade em fabrico de pastas para escolares,
tados da Federação, Rendo, assim, e ditas comerciais

uma oportunidade magnifica para Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia

um maior intercambio interestadoal, Co'chões para camas de casal e solteiro--Tem sem-

A caprichosa e original dis- pre em stock

posição dos <Stands» e Pavi-! TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Ilhões que serão construidos no Rua Tiradentes n, 3
I recinto da Feira, onde tambem F L O R I A N O P O L I S
será instalado um moderno e :;:;;';iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
atraente Parque de Diversões,

I
especialmente contratado pelo Co-

II missariad� do referido certame,
emprestara ao mesmo um aspecto
de verdadeiro encanto e animação.

Como se vê, a I a. Feira de
Amostra, pelo seu ineditismo no

genero, no Pará, constituirá a

nota predominante do proximo
mês de Setembro, como uma

inegavel demonstração das gran
des possibilidades eeonomicas e

produtivas daquele Estado.
Conta, desde já, a la. Feira

de Amostras. com o valioso
apoio da Associação Comercia] O qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,
do Pará, que, em Oficio dirigi-

, que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des- ALUGA --SE
do ao Exmo. Snr. Dr.

Gover-Il cascar a péle. t Inador, deu plena aprovação a quar OS para casa.

�����������������������
êue em�ttn�me�� pm oon�- ��'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiii�������iiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� [pfurmações pelo fJne n.

�": I derar proveitosas para a econo-j r- _".' _1._4_3_6_. _

mia e desenvolvimento comercial �����������������������
N

- ,

ddo Estado, as finalidades da im- ao po e ...

Por estes días RIO GRANDE, 5-0 jor-
cal "Rio Grande", orgão do Par ..
tido Republicano Liberal, pela
primeira vez, após sua fundação,
ha 24 anos, apareceu ôntem cen

surado. Foi vetada a transcrição
do artigo::

«De pé pelo Brasil», publi
cado' pela «A Federação», de
28, e reproduzido pelo "Jornal da
Manhã", de 29. •

Tambem foi censurada parte
da carta dirigida pelo notavel ju
risconsulto Martins Costa Junior
ao gal. Flôres da Cunha, carta

publicada em todos os Jornais.

Outnta-feíra
_--_.

6 E AIO

Serviço Aéreo ·Candor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-felras 8,50» 4a.-feiras lO})
5a.-feiras 1 J ,50 ({i -iaôfeiras 20 »

6a-feiras 8,40» Sa.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões=-Fechamento'das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,3'0 horas
2a.-feiras 12,50 horas Za-Ieiras II »

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

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

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

Secção de maquinas

-!i : !ii t=teeõ-'±±UA -# ZiU&

Jockey Club Florianopolís

liares.
O mais elagante centro de diversões Iamí-

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na
cionais e estranjeiras,

Feericamente iluminado com instalações mo
dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

FU
ti4 _3PFifi.

"OSIRIS" 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 =Rcprcscntantc
.depositario para o Estado, CHARUTARIA CHIC

(Da-se Fosforos) Rua Felipe Schrnidt n. 9-Caixa
Postal. 107 -.Flor:anopolis

CINE ODEON. o líder, foca
liza, ás 5 e 8,30 horas, um fil
me da v,.ramer-fi pequena
ditadora, com Sibil jason, Ro- �����������������������
bert Armstrong, Glenda FarrelI
e Edward Everett Horton; e ás
7 horas, um filme da Universal
Crar do ouro, com Edwald

,

Arnold, Lee Traey e Binnie 8ar

Ines.

portante iniciativa.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7 e 8,30
horas. um filme magnifico da Me
tro-Só assim quero viver,!
com Joan Crawford, Brian Aherne

I

e Frank Morgan.

CINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da Columbia
(J(Usterio do banco, com Tim
Mõc Coy.

=

I Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua TraJano ii. 16
(Edificio proprio)

RIO, 5-0 Presidente da
Repubiica deveria ter assinado
ôntem os decretos de promoçõesEndereço Telegr.: DOLAR _

Caixa Postal, 32
no exercito. Para as vagas de ge-S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI]\;A neral de divisão, segundo ouvi-

AGENCIA DA mos em circules militares, teriam
Sociedade de Navegação Paral'lá- Santa Catarina sido escolhidos os generais de

Lirnltada.c+Río I brigada Almerio de Moura, co-

Companhia Salinas Peryr.as-Rio mandante da região de S. Paulo

Pring Torres & Cia. Limitada -Rio e Guedes da Fontoura, comandan-
Vandenbrand & Cia.-Santos te da região do Paranà. e o ge-

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon- neral Raimundo Barbosa, chefe
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque do D.P.E.
de Macedo. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa- Para as vagas de general de
ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz brigada eram concorrentes os co-

Cubas. roneis Artur Silio Portela, dire-

Encarrega-se de classificação, medição e EM3ARQUE de tor do Arsenal de Guerra desta
todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em capital; Valetim Benicio da Sil-
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer va, chefe do gabinete do minis-

porto do Norte ou do Sul do Pais, bem como para o Exterior tro da Guerra; Mario Pinto Gue-

Recebe cargas de importação, do País ou do Ex- des, comandante geral da Policia

teríor, para desembaraço e redespacho para Militar do Distrito Federal; 80a-
as praças do interior nerges Lopes de Souza, chefe do

Estado Maior da I C\. Regiã\lSERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO Militar e Luís Carlos Costa Neto,
Preços ..,.....odícos uiz do Tribunal de Segurança.

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� I Nacional.

I
I Dr. Osvaldo Silva Saback

5

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

CUSTAM A PASSAR, QUANDO
O SOMNO CUSTA A CHEGAR!
Mas um comprimido de, i

ADALlNA, restabelecendo
"

"j

a normalidade ao sy,tema �
"

.

nervoso, proporciona um.�
somno calmo e reparador
e um despertar natural e

agradavel. ADALlNA é um
'!

calmante suave, sem incon- .

',l
veniente de qualquer na-'

tureza.

RECEBE DEPQSITOS

I?A6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

C{C Limitada 5'(. ala
CIC. Avisol'revlofrj. ala
Prazo Fixo 8'(. ala

o sonho da mulher I

S'-3r bi"")n�ta e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL

Locomovei

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

Novos
GENERjilS

será inaugurado em JOINVILLE

moderno, confortaval e-

higienico Hotel Florida
caSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSJ.\MENTE
ESPERADA

.

Adolar Schwarz

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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==A GAZETA FLORIANOPOLlS, 6 de Maio de 1937===
�------------------------

Morreu Pau- Nossa Vida
lo 5eluba.Secção

Faz hoje anos, o sr, Adolfo Chie
righini, veterano do Clube Ria.
chuelo,

o planoalemã bancario

Procedente de Lages, está em
Florianopolis o competenle c1ini.
co conterraneo sr. dr. Aujor
Avila da Luz.

fH..llVER5ARI05

Deutscher Teil DO ARMANDO
SALES

SR.
DE

Aniversaria-se hoje, a exma.
sra. d. Isabel da Gama d'Eça,

RIO, 5 - Faleceu, ôntem, em

São Paulo, o escritor Paulo Se
tubal, que se especialisára num

S. PAULO, 4 (Band) -' celos, grande criador da região, gênero em vóga, o de biografias
!)ando cumprimento ao plano de levantado um viva entusiestico ao romanceadas. Iniciou-se descreveu
expansão bancaria paulista, traça- nome do sr. Armando de Sales do um escandaloso episodio da
do pelo ex-governador Armando Oliveira, calorosamente correspon- vida do nosso primeiro imperador rHEBAm U�5
de Sales Oliveira, foi inaugurado, dido pelas p,esentes. com d. Domitila do Casto e

em Campo Grande, ,�Q Estado Fumem charutos !vIela, que ele elevou a viscon-
de Mato Grosso, a flhal do Ban- PRINCIPE DE GALLES dessa e depois á marqueza de
co do Estado de S. Paulo. Slo. antos.
A execução dada pelo atual f"eSSDas o êxito desse primeiro livro

governador Cardoso de Mélo Né· • não se limitou ás sucessivas edi-
to ao plano concebido pelo seu ranZ InzaS ções que aqui teve; repercutiu Ió-
ilustre antecessor, e que leve a ra dos limites do Brasil, onde Cei. Adolfo Martins
melhor acolhida do presidente dI' Existem pessôas ranzinas, en- foi traduzido no francês, inglês, V' d d S J

.

Banco do Estado, sr. Antonio tre outros, pelos seguintes moti- russo, croata e árabe. I in o e,' oaquim, encon-
Carlos de Assumpção, marca o vos' porque não dormem bem á D

.

d t
1 'd I trá-se entre nos, o sr. cel. Adolfo, epois essa es rea rui osa, M

' "

primeiro passo da politica expan- noite: porque são importunadas a publicou Paulo SetubaJ. O prin- "artms, f,azendblfo residente em

sioni t fi' 'r b dei t t d
.

t te:
- I" 1I.T f' d id Bom JardimIS a nancei a an eiran e. o o lOS ao e, porque nao se a 1- ctpe Nüssüü, que 01 tra UZI o

'

Chefiada pelo sr. Carlos A:- mentam convenie,lI.temeute. ..1 na Holanda,' /Is maluquices D J 'D
.

fl , oaqazm ommguessurnpção, seguiu para aquela ci- I la uma especte de ranzrnzi- do Imperador, fi bandeira
dade uma comitiva, da qual la- nice muito frequente, que se póde de Fernão 'Dias, :JI{os bas- Da cidade de Tubarão. ondp.

Prag, Rom, Teheran, zia parte o representante ào. go� I �izer. de origem toxica, gastro- lidares da Hist iria. O ouro fôra pi esidir as solenidades em
vernador do Estado, que ali fOI Intestinal. de Corumbá, Os irmãos Le- homenagem ao Centenario da
recebida com excepcionais ho- Não e exagero afirmar que o me, EI-Dorado, Um saráo Paroquia de Nossa Senhora da
menagens. homem revela, por suas atitudes, no Paço de São Cristovão e Piedade, realizadas nos dias I
A cerimonie de inauguração a maneira pela qual se processa a filma cabocla, versos. 2 e 3 do corrente, regre�so�

teve lugar ás J 8 horas, presidida sua digestão. Quando o seu nome já se irn- ôntern, o exmo. e revmo. sr. d.
pelo sr, Antonio Carlos Assump Qila?do digere bem. aprese�- punha corno o de cronista leve e Joaquim Domingues de Oliveira,
ção, que pronunciou eloquente ta-se, via d� regra, senhor, de SI, e cheio de brilho. Paulo Setuhall,lustre arcebispo Metropolitano,
oração, expondo as finalidades do calmo, refletido e bem disposto. pensou na Academia e concorreu, S. exa. revma. que ali foi
novo estabelecimento e o seu al- Já quando dig�re mal, não dor- em 1934, á vdga deixada na ca- alvo das maiores demonstrações
to alcance, terminando por dirigir me be� �e �OJte, torna-se duran- deira Pedro Luís por João Ri- de respeito, e estima, foi acom-
uma saudação ao povo de Mato te o, dia indisposto, mal, humora- beiro. Foi seu principal competi- panhado do revmo. frei NoberloMuenchen, 4. -- In anbetraeht der 'im Auslande verbrei- Grosso. do, Hntd�el e sem tenacidade pa- , dor Mu:io Leão, que logo depois rambosi.

tetell Nachrichtcn, àenen zufolge DeutschlaJ,d in den Fali der Zer- As class(!s conservadores ofe·· ra os trabalho> que requerem pa- .::nlrava para o cenaculo dos
stoerung Guemica' s verwickelt &ei, hielt der Direktor des National-, receram� em seguida um grande Clenela e perseverança. imortais, indo ocupar seu concorsOlialistischen Pressedien�tes, Dr. Dietrich, ir. Gegenwart der aU'1 banquete á comitiva paulista, Afim de corrigir as más di- rente a cadeira de Humberto degenblicklich Deutschland bereisenden italienischeR Journalisten eine tendo o coronel Laudelino Bal- gestões, recomenda-se comer de· Campos.Rede, in welcher er ausfuehrte, dass Deutschland in den letzten vagar, mastigar bem os alim�ntos, No mesmo ano em qu'! foiTagen durch eine Hetzpropaganda der auslaendischen Presse her· Corrida internacio- t b t f -

b d der oras cer as para as re elçoes. rece i o na Aca emia enlrouausgefordert wnerde.
'

nal de balões M 't
'

d"d I
'

,

UI as vezes os In IVI �os para o Instituto Historico, naEr sagte weiter, dass die spanische Staelt von den Kommu- ranZinzas, que sofrem das vias qualidade de socio corresponden-niston selbst in Brand gesteckt worden sei nnd die:e nun, ungerech- PARIS, 4 -- A Corrida In- gastro-intestinais, só melhora.n com
t II 'h b G k 't h h d' St' ternacional de Balões foi iniciada te.

ne a er von 1 nen egangenen raUSl!m el en, auc noe le Irn diétas rigorosas e com o uso aos O falecimento de Paulo Setu-hatten. ihre Schllld auf das Reich abzuwaelzen. ElO gross�r Teil ontt':m. em Lamana, tendo siJo comprl'ml'dos de Elo'oforml'o da b I dI d
.

d d h a não surpreen eu aos seus ami-der Weltpresse nehme diese Luegen fuer den Ausdruck der Walu- anu a a, em VIrtu e e Itverem Casa Bayer, que protegem a VI51TA5
d 'd b J gos que sabiam e'ltão, de haheit hino to os os COf,correntes 51 o o riga,:lOs mucosa l'ntestinll e evitam as ,'r-
d d 'd 'd muito, comprometida a saude porDr. Dietrich wollte mit seiner Redp. oeffentlich den haupt- a escer, pouco epOlll a parti a, ritações provocadas pelas fermen' pertinaz e.nfermidad�.saechlich von der Agentur Reuter im Auslande verb'leiteten llnd em con,equencia de um violentis-

tações, responsaveis pela irritação
Deutschland in ganz gemeiner Weise verdaechtigendeo, luegneri- simo temporal que se d�seneadeou , do sistema nervoso.
scben Nachrichten entgegentreten, um zu verhindern. dass durch
diese ein weiteres Verbrechen gegen das Reich begangen werde.

Einige franzoesische Zeitungen, ihre wahre Mission er

kennend und ihrer Verantwortlichkeit bewusst, entsandten Vertretcr,
die spani5che Stadt lU besuchen, bei welcher Gelegenheit diese

, , ,

fe5tstelleu konnten, da3s Guemíc.l nicht durch Bomben 7ersloert,
A p-ol_'cla marcou a nOIte _ras-

sondem durcn bolschvistische Vandalen in Brand gesteckt wurde. sa�a RIaiS um tent.o, conseg1lmdo M a;s um tremor de
I deitar a mão a dOIS comparsas do

D
3J

F· d IM· celebre "L:ongo». terra
le eler as •

.

ai, São êles J. Stuart e J.lão Ma- COPENHAGUE, 4 - Nu-
des Deutschen Nationalfeiertages, im SC�l1efzenhause, chado, os qU'lis foram pr�sos pelo mero�o; edificios ficlUam grande·
erfreute sich, tratz des seh!ecbteo We(ters, eines aussergewoehn- comissario Sody, em feliz diligen- mente dar,ificados, em consequen�.. EM CASA DE FA!V1ILlA
lich starken Besuches. eia, em um porão situado nas eia de um tremor de terra:na lo� alugam-se quartos com ou

ln Anwesenheit von Vertre.tern dei Zivil-, Militaer- und f,la- imediações do Hotel Metropol, calidade de Rodvig Stevens,

Si�1
emo pensão, p'a colegiais e

r:nebehoêrden, dcs Konsularkorps, der Presse und der Deutschen I Os dois meliantes foram reco.. tuada na região do Klint; ao su- smoçs solteiros.
Kolonie eroeffnete der Deutsche Konsul Hr. Dr. Steimer nach ei· Ihidos ao xadrês, doéste da ilha de Sjeli!nd, Informações neste diario.
n�mci���ndell Vm�ag de5 Orehe��s �e Fcier, indem � ilie ·�������������������������������������IIAnwe' end"n begruesste, allen fuer ihr Erscheínen dankte und auf

I Idie Bedeutnng der Tages hinwies. C· I perl'aNachdem ergriff Hr. Ludwig Schilich das Wort, um diel
.

as Ino mAnwesenden in der Llndessprachr! willbmmen zu beissen und,
fortfahrend, ebenfalls die Ursac'.te der Feier des I. Mai erklae
rend und auf d!e .lwischen Brasilien und Deutschland bestehendeo
freundschaftlichen Beziehung;;ln hinweisend. Hierauf wurde die von

allen Anwesend�n stehend angehoeete brasilianische Nationalhyme ge
spielt.

In den Pdu�en zWlschen den Dekiamationen U. Musikvortli'ae
geo, sprac;hen noch die Herren De. Bilucke und Dr. Affonso Maria
Card"so da Veiga. Zum Schluss des offiziellen Teiles dankte der
Herr KoniUl nochmals allen fuer ihr, trotz des schlechten Wetters, so

lahlreiches Erscheinen. Dunn folgten die mit Orchesterbegleitung
gesungenen beiden deutschen Hymnen.

Die rlUO Jolge'lde Fi.delitas nahm erst in spaeter Morgenstun
de ei'1 Ende.

Studiutn
Sprache

der portugiesischen
in Deutschland

und spanischen

Berlin, 4. - Der Unterrichtsminister erliess jlnstruktionen,
dahiogehend, die Universitaetsp'ofessoren zu veranlassen das Stu·
r'ium der portugiesischen und spanischen Sprache sowie der portu
tugiesischen, spanischen und ibero-amerikanischen ZiviJisation mit
mehr Nachdruck zu taetigen,

Dr. /\ujor Luz

Neuer Botschafter
'Dcutschland

Sowjet-'R_epublikder in

Sedin, 4. -- Die zustaendigen : Kreise geben hekannt, dass
das Reich dem neuen sowjetistischen Botscbafter die noetige Erlaubnis
erleilt hat, sodass man mit seinem baldigen EintreHen rechnen zu

koennen glaubt,
Youreneff, so heisst der neue Botschafte., blickt auf eine

lange diplomatische Karciere zurueck. Nach:Jem er die Íngenieur
Hochsehule in Leningrad absolviert hatte, trat er in den diploma
tischen Dienst ueber.

Er vertrat die Sowjets in Riga.
Wien und zuletzt, seit 1932, in Tokio,

Er wirrl jetzt Suritz' Ptatz einnehrnen, welcher anstelle Po
temkins nach Paris versetzt wurde, da man letzteren als Stellvertre
ter Litwinoffs in das sowjetistische Kommissariat der Auswaertigen
Angelegenheiten berief,

Deutschlands
lntervention die Zerstoerung Guemica's betreffend
wird dementiert

Declarações
do $r. Mario
Tavares

Florisbelo Sílva

Acompanhado de sua exma,
familia, regressou ôntem, via ter�

r�stre, _

à esta cidade, ap0s alguns
dias de perrnanencia em Porto
Alegle, em ferias, o nosso pre
zado conterraneo sr. Florisbeb
Silva, proprietario da conceituadl\
Alfaiataria Floribelo.

Visitou·n-Js ôntem, a exrna.
sra. d, Beatriz de Souza Brito,
competente e devotada educado
ra, que nos veiu convidar para
assistirmos, amanhã, n,) Clube
12 de Agosto, a abertura da
exposição de louças raras, promo·
vida em beneficio d!i Cruzada
Nacional de Educação.

Agradecemos o convite.

Premio
artisticaComparsas do

"Congo"
Bebidas Nacionais e Extran

geras só NO
OAFE' .,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

S. PAULO, 5-Antonio de
Padua Outra e Alfredo Oliam
conquistaram u Premio de Aper
feiçoamento Artistico, instituido
pelo Governo do Estado, e por
esse motivo, seguiram, boje, para
a Europa, a bordo do Neptunia.

ai & iE. 3f#tfWi. EM

RIO, 4 -- C'hegou, hoje, o

sr. Mario Tavares, qu<!, interpela'
do por um vespertino, s8bre- a re

nuncia, respondeu:
«E' um �aso consumado ... As

divergencia.s no seio da comissão
foi que motivaram o meu gest') .•

O sr. Rob':!rto Moreira, que
esperava 0 sr. Mario Tavares,
disse que a sua renuncia da lide
rança foi motinda pelo fato da
':omissão Diretora do Partido ha-'
ver fechado 1 questão sobre a

presidencia da Camara, Guando
êle e a maioria dos deputaàos
achavam que a queslão deveria fi
car aberta.

No mesmo trem chegou o 5t,

Roberto Simonsen, que declaroll
que velU para votar nas eleições
d� hoje.

no majestoso prédio do Clube Martineili

ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVE1S DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ir. eDreensivel de bar e restau rante

Otirne orquestra - Bom Cabaretier
. .

: ��I't, � � ....><t'�. ,,",-' i
..._ ." -- "....

,-cy

o sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & eia••• Jainville (MARCA

,
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