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_"xplodiu o HINDENB
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Corrern rurnores de ter sido
de "sabotage", a origem da
aérea de todos os tempos.
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LAKEHURST, 6 - o zepellin "Hindenburg»
ficando completamente destruido.

Sabe-se que cêrca ha de 100 mortos.

NOVA YORK, 6 Confirma-se a noncia

df:sastre ocorrido com a belanave «Hindenburg»,
Ígnora-se o destino dos 31 passageiros e dos 71 tripulantes

que se encontravam a bordo do dirigivel, totalmente destruido pe�
hs chamas, provenientes de uma formidavel explosão, flue foi ouvi
da nas cidades mais proximas.

A catastrole produziu-se precisamente ás 19,15 horas.

A VOA' 00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsaval ..JAIRO CALLADO
ANO

gins, de Londres, diretor-adjunto da linha Hamburg�America.
O Senador KopeJand, presidente da Comissão de Seguran-

ça Aérea, declarou que seria aberto rigoroso inquerito. \.

Dois serventes, que saltaram das janelas, recusaram a for-

Em seguida, a gigantesca aeronave incendiou-se caindo em
necer os nomes dos passageiros. ÜS mesmo dizem que li explosão

chamas. verificou-se na parte trazeira do dirigivel,
O <Hindenburg», devia chegar a Lakehurst pela manhã, -O-

mas dtvido aos fortes ventos contraries sofreu um atrazo de doze ho- LAKEHURST. 6-0 dirigível "Hindenburg realizava a

ras sobre o horario previsto. primeira viagem de uma série de dezoito que seriam realizadas es- A explosão fez com que trepidassem todos os edificios de

A' tarde. o gigante dos ares voára sobre Nova York, cau- te ano. Tendo saído de Friedrichshafen, o dirigivel devia chegar várias cidades vizinhas, provocando tal fáto, enorme panico.
sanuo sensação na cidade e deslumbrando pela imponencia formi- doze horas antes, vindo, portanto, com regular atrazo,

dada
Todos os esforços para salvar o dirigivel tornaram-se inuteis

davel do seu porte magestoso de rei dos ares. Depois de evoluir sôbre a cidade, o dirigivel procurava o a grande rapidez do sinistro.

O nHind�nburg" devia partir d� Lakehurst á meia noite mastro de amarração, para fazer a atracação e desembarcar os

de regresso á AIgmanha. passageuos.
, 9 Nesse momento, foi que se verificou a explosão. A ma-As 1 ,35 horas, o "Hindenburg", ainda continuava em
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dviventes. Os socorros estão sendo organizados na medida do pos�ivel.l
nglve seAaprox,lmava bOI mastrod· . . .
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1vel 39 passageiros e 61 tripulantes e empregados de bordo. cas, comN�mah rapi
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.

, .

'Id·
, ,

t d -
-

Q d- .,

t d vamento. O dirigível precipitou-se envolto em chamas ao 50 o,se mgia para a arre e amarraçao. uan o ja es a va sen <) ,
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I I - O diri I d atrngm o am a numerosas pessoas, Que, ator oa os pe a explosão,amarra o, ouviu-se repen marnen e emve exp osao. mglve e-
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sapareceu bruscamente no meio das chamas. Em poucos segundos, o cendiad
eram ugu e aixo a gigantesca nave a rea, que cala m-

dirigive] caía e despedaçava-se no solo, com um estrondo espantoso.
cen Ia
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dO dirigivel, que nos anos anteriores fizéra diversas via-
d b

VIO ento mcen 10

prolhongou.se. rde uz�n o a um montão no já
'A
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d f" e escom ros a nave que orgu ava a 10 ustna aeronautica da
gens a rnenca o Norte, e este ano estava a azer a sua pnmeira AI d d'.

b rl I' 21" A
. emanha e o mun o.

travessia, aea ava _e rea iazar a sua viagem a meneá.

NOVA YORK, 6 -A's 19.15 horas--(hora local)
O dirigive] o.Hindenburgs , que vinha da Alemanha, inaugurando
as SUlS viagens regulares de 1937, para a America do Norte, ex

plodiu.com lormidave] estrondo,no momento em que chegava a Lake
burst.

quais morreram c-arbonizados pelas chamas, tornando-se, completa
mente impossivel identifica-los.

Tambem as peSS08.S que se encontravam no local onde
caíu o aparelho, não podendo fugir a tempo, foram colhidas pelas
chamas, perecendo, igualmente, carbonicadas.

O desastre verilicou-se justamente no momento em qu-i o

drigive] procurava aproximar-se do mastro de amarração em La
kehurs.

NOVA YORK 6-Urgente-O Senado americano, logo
após ter conheeimento da grande catastrole, reuniu-se, ordenando
a abertura do rigoroso e imediato inquerito, no sentido de serem

apuradas as causas verdadeiras do acidente, bem como esclarecer se

não houve ação de sabotagem.
--_

Todas as tentativas para salvar o dirigi\lel lesultaram inu-

NOvPt. YORK, 6- As ultimas informações publicadas
pelas edições especiaes dos jornaes dizem que o Hindenburg
chocou-se violentamente com o poste de amarração, sofrendo forte
balanço e subindo a regular altura. Depois, então, OUVIU�se uma

grande explosão, seguida do pavoroso incendio que destruiu com

pletamente a grande aeronave.

A comissão des inquerito nomeada pelo Senado:america
está em atividade.

tiverAm.

NOVA YORK, 6-0 dirigivel "Hindemburgll chegou com

12 horas de atrazo. Depois de evoluir, demoradamente, sobre a ci
dade, encaminhou-se para o poste de amarração do aerodromo La
kehurst.

Foi precisemente nesse instante que se verificou o desastre.
Uma violenta explosão, ouvida nas cidades mais proximas, e momen

tos depois a gigantesca nave aerea ardia em chamas.
A saida do "Hindemburg" estava marcada para hoje, ás 24

Pela firma Carl Hoepk desta capital, agentes da Compa
nhia Lufthausa-Condor fOI recebido o seguinte telegrama:

»Hindenbug, sob o corr ando do famoso capitão Pruess,
depois de uma regular travessia do Atlantico Norte, :'ao amarrar

em Lakehurst, incendiou-se, causando perda total.
As noticias até agora recebidas, informam salvação de 64

pessoas das 99 havidas a bordo. Nomes dos salvos, fóra
Zehmann Pruess, ainda ignorados",

LAKEHURST, 6 - A explosão que se produziu a

.

bordo do "Hindenburg", no momento em que a maior aéronave do
l mundo procurava o mastro de amarração, assumiu proporções Ian
tasticas.

O estrondo foi medonho !! desde logo caracterizou a ter

rivel tragédia que se desenrolava.
Esta localidade e as cidades vizinhas não só ouviram o es

trondo como tambem foram abaladas, trepidando 8!J casas e partin
do-se nos lugares mais proximos os vidros das janelas.

Todas as proximidades di) aéroporto :lentiram o profundo
choque da medonha catastrofe.

o Brasil A prava
de Trip@lihoras. na feira de

Milão

NOV 1\ YORK, 6 - Uma multidão incalculavel :érca
o aérodromo de Lakehurst, onde se verihcou o desa�tre com o

"Hindenburg" .

O espetaculo que ofeteceu as chamas, devorando a colos�
zado.sal nave aérea, é impres'lionante.

Dos 100 pas3ageiros que viajavam a bordo do dirigivel,
apenas 4 foram salvos. teie.

Vié!javam, tambem, 3 crianças, ignolando�se o destino que

NOVA YORK, 6-0 desastre ocorrido com o IIHindem
burg" verificou-se quando o m'!smo era amarrado ao poste do aero

dromo de Lakehurst.

RIO, 6-Noticia transmitida pela Radio Recórde, de São
Paulo, informa que a estação da General Eletrica confirma que real�
mente viajava a bordo do Hindenburg, o comandante Américo
Pimentel, sub· chefe da Casa Militar do presidente da Republica.

-0-
NOVA YORK, 6-Informam de Lakehurst que o «Hin�

denburg estava provido de gaz hidrogenio, em vista de não ter ti·
do kmpo de abastecer-�e de nhelio", que é o gaz não inflamavel,
habitualmente usado.

-0-
NOVA YORK, 6-A viagem do «Hicdenburg» foi eX

tremamente dificil, dadas as más condições atmosfericas.
O dirigivel chegou a Boston, ás 11,30 horas da manhã

hora local-com 12 horas de atrazo.

A' s 15 horas, estava voando sôbre Nova Yor k, prosse
guindo, depois para Lakehurst. Este ultimo percurso foi feito sob
forte tempestade e grande aguaceiro.

Devido á atmosfera, o dirigivel foi obrigado a esperar mais
uma hora antes de começar a manobra de amarração.

O «Hindenburg» estava comandado pelo cap�tão Max Pruss,
O comandante Ernst Leehmann estava té\mbem a bordo. Era a pri
meira vez que o comandante Pruss dirigia o grande dirigivel.

Entre C·5 passageiros estavam os 5r5. Charb Seymur Hig·

LAKEHURST, 6-0 mastro de atracação tambem se

Í.1cendiou.
Uma testemunha ocular do horrivel desastre, assim descre·

veu o ocorrido:
«Encontrava-me a ulenos de '00 metros de distancia do

dirigivel "Hindemburg". Este acabou de lançar duas cordas para
realizar a atracação, os empregados do campo de aterrissagem faziam
esforços no sentido de arrastar o dirigivel em direção ao mastro,
quando, repentinamente, saiu uma labareda da palt� centra! do "Hin
demburgll• O incendio iniciou�se pouco atrás da parte central.

Segundos mais tardt>, veri6cou�se uma terrivel explosão, fi
cando todo o dirigível envolvido pelas chamas, caindo em seguida
como um balido ígneo».

ROMA, 5-Trinta entre os

RIO, 6- O sr. João M. de melhores volantes da Europa, to
Lacerda, diretor geral do De- marão parte na prova automobi�
partamento Nacional de Industria listica de 1 ripoli, que será uma
e Comercio, recebeu do sr. Luís das mais rapidas do mundo. Vin
Sparano, representante do Brasil te italianos, oito alemãis, um in- ...

na Feira Internaci�nal de Mijão, glês, Richard Seaman, que utilin
que acaba de reahzar�se, o se- rá um carro alemão da Auto
guinte telegrama: cO no!so pa- Union, e um francês, o conhecid()
vilhão co�qu.istou medalha de crack R. Dceyfus, que correrà
ouro e primeiro logar, entre os em um carro italiano Maserati
expositores estranjeirol. E' o se- contribuirão para o brilho da pro�aundo triunfo alcançado em Milãoet \Ia.

devido aos esforços do diretor Os concurrentes são os seguin-
geral». te!: dirigindo carro� AIfa-Romeo:
C preparo e organização de Tazio Nuvolari. CarIo Trossi,An

nossa representação naquele cer� tonio Brivio, Giuseppe Farina,
tamen foi trabalho do referidú Raymondo Sommer e Mario Ta
departamento, através de �ua res- dini; dirigindo carros Maseruti:
pectiva Secção de Exposição e EUore Bianco, Renato Dreyfu.s,
Feira. Franco Sortese, Emilio VilIocesi,

Constantino l\lagistro, Luigi Sof�
fieti, Vlttoria Belmoiíd, Franr;esco
Sever:, Giovanni Rocco, Gino
Rovere. Luciano Uboldi. Pietro
Dusio, Luigi Castellargo e Naudo
Barbieri; dirigindo carros Auto�
Union: Luigi Fagioli, Bernard
Rosemayer, Hans Von Stuck, Er
nst von Delius e Dudolph Hasse;
dirigindo calros Mercedes-Bens:
Hermann tang, Mamered Brau
tchisch, Richard Seaman, Rudol
ph Caracciola; dirigindo o carro

francês Maleot: Ladsid Hartman •

Renova-se

Uma explosão a bordo, jogou com a gigantesca nave aerea

ao solo, pre�a das chamas.
Momentos após, no local só e.listia um esqueleto carboni-

NOVA�YORK. o-Depois de fazer uma viagem boa 50-
WASHINGTON, 5-0 co·

I mandante Marcus A. Zar, dabre o At antico,�o}Hindemburgn encontrou fortes ventos contrarios, Aviação Argentina, que se achaquasí como uma tempestade. Quando voava á altura de 200 metros,
em viagem de inspeção ao mate'mais ou menos, sobre o aerodromo de Lakehurst, percebeu-se um

d I riaI em construção para o seu país,gran e c arão, mais ou menos no ceutro' do balão. Seguiu·se uma

I declarou que «nenhum vijinho de·vio enta explosão, que fez tremer de emoção o grande numero de
ve receiar a aviação argentina».pessôas que assistiam á aterrissagem da aeronave. OM

'

h H' d b n comandante Marcus A. Zar
omentos depOIS, envolto em c amas, o" 10 em urg pro- r djetava'"se ao solo, espatifando. se com grande estrondo. exp iCOU que o programa as no�

vas construções visava simplesmen-
do dirigível I te renovar o material que se tor

tripulante&, os nára inaproveita ,et,
NOVA YORK, 6 - Viajavam a bord�

�Hindcnburg», I 00 pHtOaS, elltre oassageuos e
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Secção alemã
. ,..

NAO SE
RIO. 6 (Band)-- Encontra-se

I L.UOAM 'presentemente nesta Capital, o

�������_����������.� clinico baíano, dr. Humberto de

Magalhães, que assegura ter des
coberto um novo processo de
CUIa radical do cancer.

O profissional baíano preten
de efetuar alguns tratamentos

antes de expôr seus trabalhos ás

associações medicas.

A cura do
cancer

Morreu a

pianísta
Lanzí'

Deutscher Teil

Vorgesetzter des Fuehrers

ção de classes, está na espectatíva,
serena, pronta a defender a Cons

tituição si alguem tentar burlá-la.
A soberania do povo é incon

testaveJ. E a sua força. E o seu

amor á Patria e á Republica.
Não se iludam!

Roma, 6 --Faleceu nesta ca

pita] a Iamoss pianista itaFana
Maria Bianco Lanzi.

,� notavel artista visitou diver
sas grandes cidades européas,
realizando concertos. Tambem
esteve no Brasil em companhia
de seu espcso, o ex-deputado
Francesco Bianco.

I

satzung.

PORTO ALEGRE.6-Com
este titulo, publica o jornal da
Noite, o artigo que segue:

«A situação politica do pais
acha-se nitidamente definida. Ao
povo cabe de:idir na sua incon
testavel soberania».

Com estas palavras se pronun
ciava o sr. Getulio Vargas na sua

celebre plataforma de governo,
lidd no dia 2 de janeiro de 1930,
na esplanada do Castelo. sobre a

campanha presidencial que se ini
ciava e ao fim da qual o povo
ndeciàiu na sua incontestavel so

berania" pegar em armas, levando
ao Catete o candidato da Aliança
Liberal.
O panorama que oferece o Bra

sil é, agora, semelhante.Semelhante .

apenas, porque as côres estão mais i
carregadas do que naquela epoca, I

quando a imprensa era livre e Icaravanas politicas percorriam o

pais de norte a sul. Hoje temos u

estado de guerra e as suas deri
vantes.

Os brasileiros que, sob o go- IV' acrobío as- EM CASA DE FA�iLIA t. A t d
vemo do H. \Vashington LUIS, " O... e e

sassl'�ado alugam-se quartos com ou

protestaram contra a violação da
I "

A I
-

B I· 5 U t I A b 't 1 he v n d
emo pensão p'a colegiais e pe açaPa

er in, .
- n es I en r ei em, we c o er autonomia estadual na Paraiba,

.., ....

Stadtverwaltung eingeladen wurden, den Feiern arn 1. Mai ais Eh- contra os José Pereira aliados ao dR10, 6 (Band)-Foi assassi- smloçfs solteiros. -0-

t bei h b f d
.

h h' K' k d d na o, na ladeira do Leme, ove- n orrnações neste diario. S
rengaes e elZUWO nen, e an SiC auc em negs amera es poder central e por ele auxiliados,

umula dos julgamentos da

F' d f h F ld b I K I G t h N· d ::10 Joaquim Albino, alcunhado
uenrers, er rue ere e we e ar rue zmac er aus augar, contra a ameaça de intervenção A

ultima Sessão.

welcher waehrend des Weltkrieges anderthalb Jahre an der Seite no Rio Grande do Sul. contra :rto_ «ma zrobio do Leme», em vir tu- ba nde i ra -O-

des gegenwaertigen Reichskanzlers kaemplte. das as formas do mandonismo ofi-
de de sua avançada idade. dolO o. R I, Recurso crime n. 2.673, da.

Gruetzmacher sagt, dass sich Hitler schon damals, noch ais cial postas em pratica para a ele i-
A policia efetua diligencias pa- RIO. 6 (8and)-Foi recolhi- comarca de Biguassú, em que é

Gemeiner, allen and.ren hervoitat. ção do delfim da primeira Repu-
ra esclarecer o caso, esperando. da, ao Museu Historico Nacio- recorrente o dr. Juiz de Direito e

blica, não perderam a fé na so-
ainda hoje deitar mão aos cul- nal, a bandeira do antigo 100. recorrido Frederico Wohlgemuth.

berania do povo para a qual ape- pados. R. l. e que figurou em impor' Relator o sr. des. URBANO

lava o então candidato aliancista,
lantes comissões militares. SALES.

CAFE' BOM SO' NO A Ierid b dei
afirmando que Atodos os brasileiros

re en a an eira estava Anulado o processo eb-initio,
têm não apenas o direito mas o

.JAVA guardada no 20. R. L que em por inepcia da denuncía,
Praça 51 de Novembro 19"'9 f

. .

d I b d
dever de se pronunciar por esta

v OI orgamza o eng o an o Apelação crime n. 5.676, da

I did A
Antonio Paschoal o extinto batalhão. d Bl

ou aque a can 1 atura . ������������I��������������
comarca e umenau, em que é

Fomos roubados. Fomos ludi- apelante Freimundo Hausmann e

briados.Fomos embaldos em nossa I F E B R E 5 apelada a Justiça. Ralator o sr,

bôa fé. Mas ainda confiamos,tanto 1 des. SILvEIRA NUNES.

quanto em 1930, em que chega-
A Côrte confirmou a sentença

d. d (Sezões, Malaria, Impaludismo, Maleitas, f
. -

rem.os. ao termo a loma a cujos que OI Imposta ao apelante de
Tremedeira) 1 d

pnmeuos passos se iniciam. '. �no e prisão celular gráu
A experiencia é a grande mes.

Curam-se prontamente com mlOlmo do art. 268 da Consoli-

tra.

I
"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

dação das Leis Penais.

Estamos vendo agora quem é Agravo n. 893 da comarca de

que feL ou auxiliou a fazer com
Em todas as bôas Farmacias Cruzeiro, em que são agravantes

sinceridade e civismo o movimen- E' d d L II
Remaldo Fontana e outros agra-

um pro uto os aboratorlol MiNANCORA-Joinville
to nacional de que surgiu a nova

vados Aquilino Dal'Oglio e ou-·

Republica. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiii_iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíííííiíiiiiiíííííi_ tros. Relator o sr. d<>s. GUI-,

E conhecemos-ahl conhece- LHERME. ABRI.

mos muito bem, porque os despis-
I Negado provimento ao agravo

tamentos já não enganam!-os Casa �E I�Af'oIO I I para confirmar a sentença agrava-'

aproveitadores,os inimigos do povo � . �
I da. Vencidos os srs. des. Gusta-

e do regime que prometiam sus.
vo Piza e Alfredo Trompowsby.

Ih
FUNDADA EM 1865 A 8

tentar e me orar, os adversarios, gravo n. 8 8 da comarca

até bem pouco camuflados, da de- Artef'átos de couro e
de SãoJosé,agravanteJoséWil-

mocracia e da ordem. CO IChOes
vert e agra,,'ado o oficial d� Re-·

A nação toda ela, sem di�tin- Especialidade em fabrico de pastas para escolares,
gistro de Imoveis. Relator o srp

VENDE--SE e ditas comerciais
des. GUILHERME ABRI.

Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
Foi dado provimento ao ag'a-

Um piano, proprio para Co�chões para camas de casal e solteiro--Tem sem-
vo, para reformar a sentença

estudo. pre em stock agravada, afim de que o Oficial

Preço de ocasião. TRAVESSEIROS DE PAIl�A, ETC. do. Registro de Imoveis fB�a o

Tratar rua Tiradentes n. 3.
registro e devolva a in5critura.

Mexiko, 5. _ Aus ehih,,,hua wird mitget<ilt, da" dort, I
R ua T i raden teS 11. 3 independente de translado.

nach einer Zeltspanne von 3 Jahren, vom dortigen Dioezesanbischof,

I
A sra Qetu �iiííiiííííííííiiííiiííííííííiiííiiííííííííiiííiiííííííííFiiííiiííííííííL�O�Roi;;;;il�A;.;i;N�O�P�0iii..L�;.1.iiS�iiííiiííííííííííííiiíiiííííiiiííiiíííííííí-!.! Dr. Pedro da Moura Ferro

dem einzigen, dei dazu ueberhaupt die Erlau'-nis besitzt, die erste
- • ri Advogado

;:�g;;;:e�istenChef !: V.::��.: O sonho da mulher I Ca:�T;:��ID
verhaftet BERLIM, 5 -O sr. von

Postal
Bulow-Schwante, chefe do proto- Universa I
colo daWllhelmstrasse, ofereceu S� r b� n ita e p red iiéta,
um almoço á senhora Getulio Var- reallzar-se-á usando o
gas, como representante do go
verno.

Estiveram presentes o embaixa
dor Muniz Aragão. o pessôal da
embaixada e diversas outras t>er
sonalidades.
O embaixador do Brasil ainda

não teve oportunidade de acom

panhar d. Darcí Vargas nas visi
tas ás repartições oficiais e obrai
nacional-socialistas.

HHir�denburg"
ex.plodiert!

Laut gestem abend hier eingetroffenen Telegrammen und

Radionachrichten, ist der stolze Zepoelin «Hindenburg ,) explodiert
und vollstaendig zerstoert worden. Wir lassen eines der Tele

gramme in Uebersetzung Iolgen :

Rio, 6. --- Auf seiner Nordamerika-Fahrt, sollte das grt,

sse Luftschiff «Hindenbnrg heute in Lechard eint.ellcn.

Gelegentlich seiner Verankerung erfoh,te jedoch eine Ex

plosion, Jurch welche es vollstaendig zerstoert wurde.
Bei dem Unglueck vetloren u-ber 100 Personeu das Le

ben, von denen 60 LUT Mannschaft gehoerten. Unter den Opfern
der Katastroph8 befíndet sích der dem Kabinett des Bundesprae
sidenten angehoerige Kommandant Pimentel.

Nur 3 l/lano der Besatzung �onnten sich retten : Der

Kommandant, der Subkommandant und einer von der uebrigen Be-

Wir uebermitteln dem durch dieses Ungluek $0 tief

in Trauer versetzten Deutschen Reiche, in der Person des

hiesigen Hrn, Konsuls, den Ausdruck herzlichster Anteilnahme.

Deutsche Allleihe

Neue Schiffahrtslinie
Hamburg, 5. - In Gegenwart des Fuehrers, zahlreicher

Minister, Vertreter des Heeres und der Industrie, wurde hier das

erste Schiff der .Xraft durch Freude> -Organisation von Stapel ge-

lassen.
Der Dampfer ist 25.000 Tonnen gross und wurde auf den

Namen des ersten im Auslande ermordeten Nationalsoz:alisten «Wil

helm Gustlof{» getauft. Er wurde an fuenfter Srelle unter den gro

ssen deut3chen Schiffen klassifizie t, ist 200 N\eter lang und kann

1.500 Arbeiter befot'rdern,

Bedin. 4. -- Die Reichsregieruflg wird in den Tagen
vom 13. bi% 29 des J. Monats eine Anleihe von 500 Millionen

Reichsmark in Bonus des Sr.hatzamts auflegen, zum Typ von

98 314 und Linsen von 4 1(2 Prozent, mit Tilgungsfrist von 15

Jahren.
Der Nominalwert de: Anleihe belaeuft sich auf 600 Mil-

lionen, von denen 100 jedoch bereits d'lrch ver&chiedene deutsche

Kreditanstalten gedeckt w1uden.

Preia uebergeben
Montevideo, 5. -- Der Renner Suplici Secl.es uebergab

dem brasilianischn Botsrhaftcr den von der Comp. Goldwyn Mayer
aasgesetzten Preis, der von dero brasilianj�chen F ahrer Norberto

}lOg bei dern Auto-Renne� Montevideo·Rio de Janeiro gewonnen

wurde.

Lage der Katholiken
in Mexiko

Porto Alegre, 6. _- ln Campinas, 4. Distrikt von Cruz

Alta, wurde der Integralistenchef Rodolfo Brigmoni verhaftet. Der
Grun::! der Vefhaftung ist, wie mitgeteilt wird, der, das! Brigmoni
einel' Vorladung der Beboerden von Santa Barbara nicht Folge
leistete.

Buenos .fi.ires, 6-Foi no ..

méad� a comissão interna para
orgtlOlzação do Congresso Postal
Universal a realizar-se nesta ca-

i pital em 1939. ,:j
)

A comissão compõe's� dos se-'

guintts Juncionarios: Ramon Tu·'

C? qualllimpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,
la, SamlJel Fucks, Jorge l-foward.

que tIra as sardas, espinhas, cravos etc. sem des- Antodio di Luca e Pedro Braver.

1'1'_
cascar a péle. I � comissão será ampliada no

1.;;,iii'iiiiíiiiiiiiiíiiii�iiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiii�iiiiiiiiíiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiíili_iíiiiíiiíiíiiiliiiiíliiíiiiiiiiiiiiiiiiii�_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.!.!
pro�lmo ano �o:n outros funcifJr-

,_

. nanos da admmlstração na::i'Onal
I!

CREME VITAMINOSO

PROCUTOLAuszeíchnung
Berlin, 6. - Waehrend des ihr von der Regierung oHeriel

kn ESRells, ueberreichte der dero Anssenministerium angehoeríge Hr.
von 3uelow-Schwante F tau Darcy Vargas die Insignien des Rote

Kreuz·Ol'dens fuer Damen.
D. Darcy Vargas ist dle erste mit dlesem Orden ausgezeich-

nete Auslaenderin.

;,<'.��
..

:

<� • .:,...-rj.,,- .�.
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Mertrtz: FL.ORI
Filiaes ern:

Em Laguna-Rua da Praia

FUNDAD�', EM 1870

Seguros Terrestres e Marítlmcs
PRIMEIRAIncontestavelmente a

CAPiTAL RALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1935

'
1935

9.000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.117.044:063$157
4.280:552$970 •

Ap'entes! Sub-Agentes " Reguladores de Aval l.lllem �tDdo. os E.tadol I'::0 Brasil, no Uruguai e nas principais praças eslrangelrss.
D'Wt"','�<'-'

Agente5 em F torlanopol is:

Campos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal.(J9

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLIAA{-A
,'o

Escrltórios em Laguna e Itajahl

NOPOL.IS
Blurnenau ... ..Joinville Sao Francisco - Laguna -

Mostruario permanente et""D Cruz-eira do Sul

Secção de SecQi50 deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t'ara ternOf FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneiiciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para offícínas meehanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janelIas, tinta Machinari@s em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

/.1

Lnha para coser e sergir Fozões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, NLotGl'f.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electrlcos
�abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssõcs: Lo J

.�lchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
c.ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
t'oalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, 4cces-

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

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e camaras dê ar GOODYER ��
fi Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Emprez,a Nacional de I�avef?,ação "Hoe-pcka".-vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fViaria' _ .. Fabrica de Gelo H�ita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=��ÂVAV..à...VD����_���A�V�VA..VA��.

��������-----�;A Gazeta Indica:� . �--�.-------------fll...4 l��

�� ; Acvogacos�� ��

� E A MAIS J i �ccacio Mo-I
�� � te I ra tem seu escríp-

VII R. FeUpe chmidt ns .. 7 e 178 � IMo de advogacía á rua

1 Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhOIIP: 1277.-

� a I L. H E T E S l/Dr, Pedro d. Mour� Ferrai
�� � Advogado

� F.ader�.�· 'as e Sta Catarina � Rua Trajano.rr 1 sobrado

�
"Q •. •. m i__::elePhone n' 1548 1� �

i---� Nos Cl8Ssicos-EnVêlopes fech.adas � :_:= Dr. Renato=
t� l� ==8arbosa==
i�������� ��������O ADVOGADO

•
•
.,
O
�
•
D
.,
•

(?ftf.Jj�ífíf.j"tffil,�,", ,_�. -.'_'__.".�,�
��,.��� v .. .... _

I Caix 1 Postal, 11O.

Rua Trajano, 2 rt(sob.)
Fone 1325-Ater..de cha

mados para o interior,

Dr. Aderbal
da Silva
I\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

�on�
1631 •

129�

R.

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especializaçãc em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde -- Consultorioi
ANITA GARIBALDI, 49

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de b6a

freguesia.
Para qualquer outra informa

__ ção, dirigir-se ci Gerencia deste
jornal.

i c». Ricardo IGottsrnann
E:x. -cheíe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ücessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eapeclallsla em:·clrurgla

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

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr". Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Cllnlca médica de crian

ças e adultoa

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

RdJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

� .

,
' .

Advogados

FPOLIS.

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto leal

i__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 sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSULI0RIO:

'Rua Trajano n: 17
(sobrado)

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

VENDE--SEno logar �eno�in�do vilaAfonso Micholé.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 110 dis
trito «J'lão Pessôa», Estrei
to, 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 Leu.
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de Íaran•

[eiras, limoeiro, e grande quan
tidade de enxertos altos de rose(
ras, tem para vender

CARL NILSos
::� .{,�
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I
i iM'PERATRIZ a Imperatriz das Aguas �
� DEPOSITO FPOLIS. FONE N. 13�O a� A G U A I::) M�� o proximo lançamento do carburante nacional �
��a ALCOOL-MOTOR �� F E T T ���h.��� ...-- ��!.�P'ff��.a

��G••$�,����o���.e••••e.e.

= A Companhia Editora Nactonal =
é LANÇARA' NUM VOLUME DA •
�J Seria Brasilrana Õ
n Gê Santa Catarina g
�j , , � "'0' O" •
O G
G A Conquista .. A Coronísação �
• A Evolução �
� TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA G

= Um livro de OSValdO R. Cabral I
: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias :
$t?i�����'.�, ��&t1�����$�Ú'$�(�tdg�� ��'�����."'"�'\'''�V�§��j!J������U������������f!(�

Indo a JOINVILLE
Hospe- Hotel Centralde-se no

COSINHA DE 1 a. C RDEM sob a orientação
do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

A

Casa de Dtve.sões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAF-ITAIS

Só os fabrlcadcs -por Costa Pena &Cia.,!Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria�Baíana,iRes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fósforos), Charutaria Portela (Café
São Pedro). Casa Savas.Café'Clorta e SalãojProgresso

NO
COI
]A�

I'
-I

I

Rua tVisconde de Taunay n. 185 FONE. 684

I

I

I
G I�
�.
�J

"

�:J!€.
�

�

\

\
CHARUTOS? ICobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo governo do Estado.
Não deixem de ir ao vinpora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis:
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradara

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

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

E S T A I,linda casa pó-

---,-..,.,_.,.___flj_J'� de ser Sua pa-I-

�
gando ape�as

5$000 10$oo� ou 20$000 Ipor mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

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

II'1.1.1I,

.,'
"

Mt

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lucia
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

1:\
i

H! .'''';ij
"

•

'1
J,�,
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Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is
=='Mift'

Quinta-feira
,-

13 DE M I o

Serviço Aéreo

Para o Norte
Parti�as dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11.50 horas 2a,-feiras 10 horas
4a.-fe:ras 8.50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « -raõfeiras 20 »

ôa-feiras 8,40» õa-Ieíras 20 »

Endereço Telegr,: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl':A

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraflá-Santél Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia SaliiJas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Ria
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva. Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hia_tes-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
tI,das as especies de macleírns serradas. beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geía!. para qu::tlquer
porto do Nort� ou do Sul do País. bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ""'nocjicos

Intimidades de

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEP8SITOS

PA6ANDO 05

SEGUINTES JUROS:

Cle Limitada 5'1. ala
C(C. AvisoPrevi06·1. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

- I

"

a O dinamitei
ro de "Ellm
parcial"

Mussolini
1 Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-I. J 91

5

Encarnpaçáo
de Compa

nhias

Por estes días

com Magda Fantanges Dimitroff e

. revolução
PARIS. 6-Magda Fontan- quer que seja", dl I

ges foi acareada hoje com o con- O sr. De Chambrum negou munia
de e a condessa de Chambrum que tivesse mantido amisade par-
em presença do juiz do inquerito. ticular com Magda. mas esta in- ,MOSCOU, 5 - Um artigo São [oão de Porto Rio. 6

o magistrado de Girard. terrompeu:
digno de atenção e escrito, O indi id R f I J II.
do Pravda pelo chefe do

- In lVl uo a ae u De,

O sr. De Chambrum, restabe- Eram05. porém, muito amigos. Komintern. Dimitroff, O ual
de 17 anos, que conlessou ser

leci?o do ferimento recebido e O sr. tentou mesmo bejar-me por declara que
'- h9 t responsavel pelo recente atentado

apoiado a uma pesada bengala, traz de algumas ruinas da cam-
a rrnssao IS 0- di id

'

rica da Internacional Comu- ad �namllte °Ec,orIrJ
o �a reoação

não falou com Magda Fontan- panha romana". nista é ap
,

tdtO Jorna« mparcial», decla-

ges, que parecia acabrunhada. A O er. De Chambrum protes-
Otar, a o o o ran- h

'

b Ih
'

-

se os cam d h'
rou, 0Je, que o tra a ador

condessa não pôde esclarecer co- tou.
• ara as espan OIS C I V f" d

em sua luta contra o fascis- adr�de °Ih asqu:z q3ue25 °dra II
es-

mo se deu o atentado, explicao- Haverá uma segunda acareá-
mo Para lterí f' d d pe I o e p'lgara, o ares

do apenas que embarcava no ção na próxima semana. do
' Kom'ntU error .a.llvl aD� para que colocasse no ediiicio a.

trem quando os disparos foram
I, ern assina a 1- b b Ih l'

iniciados. Filmem charutos mitroff o estabelecimento de o�
a

quedo mesm,od'
e cera,

uma Frent P I til petar o exp o iu, mas os

Ma d - it
e opu ar, esn o d d f insionil

g a nao aprovei ou a opor- da Esp h d F
anos causa os oram InSlgnl j-

tunidade para pedir perdão ao
PRINCIPE DE GALLES an a e a rança. em t

t d
,.

d
can es.

sr. de Chambrum. Madame de
O os os parses, visan O com- O' I f 'I d 11 ',"S

Cbambrum declarou: Preparatívos bater o fascismo, a elimina- )oma oer,ece mi oua '"

ção dos eh f d
' a quem conseguir prender o cn-

«Recebi Magda Fontanges I pa r"a a .. s e es o movlmen- minoso.

umas três ou quatro vezes para COroação
to internacional operaria que

jantar na embaixada em Roma, Londres, 4-Um contingen-
se opunham á fren,tr unica e

e se ela houvesse estado na es- te do exército da, Indías comoos-
luta contra o trotkismo. As

II tação, te�ia sido cu�primentad�, to de 1.000 homens entre o'fici- frent�s popular�s devem ser

Não sabia que ela tivesse difi- ais e soldados que veio tomar
O principal �elO de defesa

culdades com meu marido». parte nas cerimonias da coroação
contra .0 f�s(:lsmo, porém n�o

O sr, De Chambrum declarou: de Jorge VI chegou hoje a Sou- a sua _fmahdade..: Os c?munts-
RConheci Magda Fontangcs thampton a bordo do "Neuralia". tas nao. po�er�o olvidar a RIO, 6-Atendendo ao De-

por havel-a recebido na embei- Enquanto o estado maior do verdadeira finalidade, que é dido da Comissão de Constitui-

xada, e tambem por causa de destacamento tomava conheci- a Pevolução Mundial. ção e Justiça da C�mara dos

seu pae, que era pintor, e de seu mente dos numerosos telegramas L I Deputados. o ministro da Fa-

cunhado Savorganan de Brazza. de boas vindas enviados pelo dU-,
ocamove zenda emitiu parecer relativamerte

Recehi N\agda Fontanges pe- que de Conaught e pelo secreta- ao projéto que autoriza a encam-

la primeira vez em abril de rio de Estado para as lndias lord l Compra-se um �m perfeito pação das companhias qce gozam

1936. Ela solicitou-me urna en- Zetland os homens efetuavam o I estado de funcionamento. de garantias de juros. O minis

trevista com o «Duce> para o dese�barque dos .cavall.ls � do com forças de 100 a 120 tro declarou não considerar opor"

vespertino «Libert», Em sua pre- material. O contmgente hmdú H. P.
_

tuna a adopção das medidas que

sença, telefonei ao sr. Leleri, mi- ficará aquartelado em Handptcn- Informações nesta redação. o projéto e seu substituto encerram,

nistro da Propaganda. A 17 de court durante a sua permanencia
abril, avistei-me com o sr. Mtls- na Inglaterra.
solini, e embora não pC!lssa con- -C-R--S-E-N-O-G----

����������=======�:ii��.. firmar, acredito que falei com ele
I OVER-

----,

a respeito de Magda Fonlanges. NO DE BU RGOS

COndar De qualquer modo, ela foi rece- PARIS, 4 -Chegou a esta
'

bida pelo chefe do governo ita- capital o sr. Serrat y Bonastre,
l liano três dias depois. que exercia na Junta de Burgos

No mês de junho procurou-me
as funções de chefe do Departaw

novamente, acabrunhada porque
mento das Relações Exteriores.

havia pedido ao Duce uma en-
e que acaba de renunciar a esse

trevista para a «Tribune des Na- cargo.

tions»; e não recebera resposta.
Embora não tenha feito ne-

Fiz-lhe ver que isso não era
nhuma declaração autorizada. sa

de espantar porque a filha do sr.
be-se que o sr. Serrat deixou o

Pa r a o SUl Mu�solini, senhorita Ana Maria posto por discordar da politica
Partidas dos aviões=-Fechamento'das malas postais se achava doente>. que vinha sendo seguida pelo
Domingo 8.50 horas Domingo 2,30

-

horas O magistrado perguntou ao general Franco, em relação á In-
2a.-feiras 12,50 horas 2a,-feiras 11 » er. De Chambrum se Magda glaterra, tendo mesmo recusado
4a.-feiras 8,50 horas 4a,-feiras 7,30 » Fontanges lhe havia revelado in- sua assinatura ás últimas notas

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

'd d d' I'tIm! a es com o Duce, e ele res-
o boverno naclona Ista ao go-

Para Inais informações procurem 0S Agentes pondeu: verno de Londres. _�_������������������������
Carlos Hoepcke S.IA. "Sim, mliS o segredo profissio- G•••••••-------••-------------GGG.�eo

Secção de maquinas nal me obriga ao silencio. Nun- • a

�:rse���*�,..._�.=..���..�-���C. repeti co,Cidencias de quem I C r e d í toM ú t u o P r e d i a J :
Ado1ar Sch·warz- ALUGA--SE • :

I quartos para casal. • O
lflformações pelo bne n. O maior e mais acreditado clube de

1.436. t· d Bsor elos o rasil

o A
: press.i-vos, pois,em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na I
: CREDITO MUTUO PREDIAL :
••••••0------,.0-----.O(�••GG.:

será inaugurado em JOINV!LLE

moderno, confortaval e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE 1a. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA' INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSâ.MENTE
ESPERADA

ACREDIT:O .
MUTUO PRE-

D I�L, destaca-se das mais sérIas e vantaosas sociedades porque:

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

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

-seus premias, consequentemente. não ficarão em casa.

Os seus dois �orteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Viuva A ire s Gama

"POLITICA '�O�R�I�O�
..

I
centro da campanha RIO,5 (Band)-Foi coloca- Sra. major alivio Amorim

nac IOna trienal contra a Lepra da uma bomba no gradil que Festeja nesta data o seu eni,
cerca o jardim do Palacio São versario natalicio a exrna, sra, d

GENEBRA 6 A L d
.'

I' d
.

It Joaquim, onde reside o cardeal Palmira Bor,n Am,orirn, espos�,- iga as gra sejam rea rza os simu anea-
D S b ._ d L "

PORTO ALEGRE, 6 -Orgeneral Flores da Cunha, Nações anunciou que o Comité mente. Aos leprologos euro.peus o 'A
e asdtlao .. el, heme'd do sr. major Olivio Amorim..

S d d f')" f
..

I C guar a C1VI c ama a a tem-
operoso prefeito da Capital.

'

agradecendo a visita da «Ala Universitaria Liberal», pro- de au e, urante a sua reunião ',10 o erece o mais acessive arn-
'fid b - po ao ven car o pequeno ta M't ti n da I' dnuncíou O seguinte discurso: da semana finda, recomenrlou o po e o servaçao, ao pl\SSO que 'h d

UI o e, Ir a e re aCiona a._,

d t d
.

d f ilid d man o a mesma, esperou a ex- "I I I«Meus ]'ovens patrícios. Nestes u'tlmos dias, tenho Rio de Janeiro como centro da o pon o e vista e aCII a es,
_ b f' istid

em nosso meto SOCIa, pe as suas'
h 'I L h Ih tai EI of plosão, que tam em OI assisn a virtudes e elevadas bondade cri lãvivido assoberbado de trabalho, de modo que não me campan a tnena contra a epra. nen um

id
e

sibilidad
e

.

e-

pelo cardeal D. Leme e por va- '1 t darr beré h' a,'t 'd 'I" d t f' () f rido C DI'te' tr b Ih t I rece gran es pO·.SI I I a es ao In-
. .,

li IIUS re ama rece era ale In'em SI o passIve �alr a rua, segun o o meu cos ume, a Im re e I OI a a a a ua -

.

d
.'.

M
.

I nos membro do palacio episcopal tavei h d �de me pôr em contáto mais diréto com o povo e seatir-lhe. mente na elaboração do plano de tercambio c cientistas. atena,
d d r' con aveis omenagens e aprrço, ,

diai f ilid d t t d que se encontravam acor a os as
e respeitoassim, melhor, as pulsações. Entretanto, acompanhava es- cooperação dOS peritos mun iais, e aCII a es quan o aos es u OS

5 h d h-
.

C
.. oras a man a.te incendio que lavra no seio da mocidade gaúche de sorte que o entro de Pes- no continente americano, o curso

� DI' d O d Públi CeI. Belisario Ramos. .

f
'

f d t 'f
.

d L R' f' de Íeprologia poderia ser organi- •

i'"

e

,eglaclfl,
e r

de �
u 1-,Sinto-me satís etto e con orta o C0m es amam es- quizas e epra, no la, OI en-

"'I

d R·
. _t d dIca e ....OCU\ está proce enio ataça-oDJque me vêm trazer os jovens do Rio Grande. carado como a s<fde donde parti- za o no Ia, serVIO:.J8 e mo e o

d li Iiii v '-'

d S' _ e igencias p'll a esc arecer o caso.Sou um homem que tenho vivido pelo sentimento rão os ataques dOS problemas mais o e mgapura, com a cooperaçao __.

_

e tudo que tenho feito até agora é ditado pelo coração. urgentes., .,

e especialistas de varias países, A COnCen t r"'a ..

Muitas vezes se afirma que sou um politico profissional;
.

O relat.orlo da LI�a diz: «P�ra com o ?m de torná-lo de real
çãO M a ria 1''1a

entretanto, nunca me servi da politica e dos postos que I tais pesquizas, o RIO de. Janelfo valor unIversal». RIO, S (Band) - Tiveram
ocupei para usufruir vantagens pessoais. :�ó compreendo loferece as �elh0re5 facilidades, Querer é grande brilho as festividades re-

que se disputam os cargos publicas para transforma-los em tornando PO�SIVel que os �rab�lhos ligiosas da concentração Mariana
instrumentos do bem. Pensara que quatro anos de inter- de laboratorlQ e de Epldenuolo- PDd'�r que se realizaram nesta capital.ventoria me forrarlan de serviços prestados ao Rio Gran- A mrssa campal oficiada no
de do Sul; mas o Partido Republicano Liberal não acei- CA RT ..0;.ZES

. H ave rnos de recinto da feira de Amostras, pe-tau a minha recusa de me candidatar á Presidencía do DO DIA

lenriauecer O I? Nuncio Apostolíc�, foi essis-
Estapo.

, tida por enorme multidão, tendoE' a primeira vez que faço esse depoimento de CINE REX, ás 7,30 horas, pOVO. desfilado todas as delegações es-
fAZEm Ati05 H01E:

publico. Por três vezes expuz ao sr. Getulio Vargas a um filme da Metro-Só assim
F" I h MIL CON tadoaes, em presença da padreei-minha decisão de não aceitar a governança do Estado por quero viver, com Joan Crawford, ma mente, aman ,ã,

-

ra nacional.
necessitar recompor a minha saude combalida em tantas 8rian Aherne e Frank rVlorgan. TOS da Federal. Mais tarde, houve uma gran-lutas. de reunião no largo de São Fran-

Agora quero falar á mocidade com franqueza, por- CINE ROYAL, ás 7.30 E' FANTASTICO!l
cisco e uma marcha aux i/a-

que sei que ela sempre soube compreender a minha since- horas, um filme da Columbia- beaux até a matriz de Sant' Ana,ridade. (ltc.isterio do banco, com Tim SALÃO PROGRESSOI onde foi celebrada a missa final
Da ultima vez em que falei ao dr. Getulio Var- Mõ.c Coy. SEMPRE O SALAO PRO-

das solenidades pelo cardeal D.
gas, no Palacio Rio Negro, quando já então se faziam ou- Sebastião de Leme.
vir as recriminações de meus partrdarios, dizendo que eu CINE ODEON, o [ider, foca- GRESSOrr A imagem d� Nossa Senhoraformara o Partido com elementos pertencentes a outras liz�, ás 7 horas, um fil�e da

RUA FELIPE SCHMIDT N.S d'Aparecida, conduzida pela de-
antigas agremiações politicas do Estado e que, na hora Vv amer-fi. pequena ditado-

TELEFONE 757 legação paulista, que era com-
precisa traía o meu Partido, abandonando o meu posto, ra, com Slb1l Jason, Robert Ar- posta de 1.580 peregrinos, foi
eu lhe sugeri.para Presidente do Lstado, o nome de meu mstrong, Glenda Facrell e Edward ALUGA --5E reembarcada no vapor Pedro II 5EtiTE tiOVA
irmão Chico Flores e declarei-lhe que assim, não se po- Everett Horton; e ás 8,30 horas, dois sobrados e parte terraê pela sua oficialidade, seguindo a Está em festa o lar do sr.deria dizer que eu cometia uma deserção porque o meu um filme da Universal-e-Czzzr do dos mesmos á rua Conse- delegação paulista no Mmiran- Jorge Feraandes e de sua exma.candidato além de ser ligado a mim pJr laços de sangue, ouro, com Edwald Arnold, Lee Iheiro Mafra :105. 39 e 41, te jucegllai. esposa, com o nascimento deera um amIgo de tJdas as horas que não me trairia e. Tracye Binnie Barnes. para tratar na mesma rua

Coronel RAw um ga�oto que receberá o nomeconsequentemente, não traíria o meu Partido. no. 41. - d E CA gl'na Ido T·e " �

e DIa ruz.O dr. Getulio Vargas não acei10u o meu alvitre e S 9reVes
por sua imposição, cedi, segundo as sua palavras, poder .

L d xeira l'HE6Am UH5
melho guardar-lhe o flanco. em on res "Fermento BAI'A, 6 _ Chegou a esta Ademar GonzagaDisse-lhe então; "vou servir ao Rio Grande mas Bhering" cidade o coronel Reginaldo Tei-
não prestarei a ser capacho." LONDRES, S-·CJ rei Jor5e xeira, que, em entrevista á i:n-

Para muitos tem sir:o de sUJpresa a conduta que VI; que recebeu em audiencia o
plensa, traçou as diretrizes quevenho mantendo, pois sou considerado de um tempera- primeiro ministro Baldwin para Pelo sr. José F. Glavan, tomará o serviço militar nesta

medto vibratil, nervoso, e, para muitos, mesmo, impul- se informar sobre o estado da conceituado representante cidade.
sivo. gréve dos motoristas de omnibus, comercial nesta capital, rece- ----------_

Entretanto, tenho me sentido tão bem nesta ati- mostrou-se vivamente interessado bemos uma amostra do afa- Sema lIa d.
tude, que não vejo porque me afastar da serenidade. E pelos e�fOfços tendentes á conelu- mado «Fermento Bhering>}, Sementeassim me manterei até o fim. são de um acôrdo. O governo acompanhado de v á r i o s

O meu devotar:1en10 ao Rio Grande me tem feito estaria pronto a auxiliar financei- exemplares da 2a. edição dü
refletir no sentido de não me desviar dessa linha de con-, ramente as companhias de trafego «Livro de Receitas Bhering»,
duta. Não sei até onde me conduzirão as miuhâS reservas e aceitar as exigencias dos grc- indispensavei e utilissimo
de tolerancia. Os átos do dr. Getulio Vargas inçam de vistas, caso seja!ll elas reconheci- para todas as donas de casa,
provocações e as feitas ao Rio Grande são numerosas. Eu das justas, pela comissão de in- contendo inumeras formulas
não as tenho respondido pela consciencia da minha res- querito. para doces, bolos, biscoitos,
ponsabilidade de governante. Não sei até ondr irá esta O auxilio financeiro seda con- pastelaria e outros prepara
situação: si um raio de luz iluminará os nossos inimigos cedido, provavdmente, por meio dos da arte culinaria.
fazendo-os voltar ao bom caminho, que é o da tolerancia de um emprestimo amortizavel. Gratos somos pela oferta.
e o da concordia ou si farão esgotar-se a minha pacien
cia. Mas eu só brigarei em terreno que eu escolhei- e no
dia em que eu quizer.

Nleus jovens patrícios!
COllcito-vos a manter a mesma serenidade, porque

os que nos agridem até agora ni) terreno moral, ou re

gridem ou mostrarei que em nossas mãos não morrerão
as gloriosas tradições do Rio Grande.»

FLORIANOPOLIS, 7 de Maio de 1937-=:::::
+-«,

_--'

------------------�
Urna bomba Nossa Vid;�

nu cala0 �.;'

S . ..Joaquiin

==A GAZETA

ntilVER5ARI05

Passa hoje o aniversario na.
talicio do nosso venerando Con.
terraneo sr. cel. Belisario Ramos
fazendeiro e influente politico n�
municipio de Lages.

Ocorre hoje o aniversario na.
talicio da exma. sra. d. Augus.
ta Müller Gama, viúva do sau,
doso desembar�ador Aires Gama.

a exma. sra. d. Cidalia Vile'
la GllÍmarães;

o sr. João Ferreira da Cunha'
o sr. Vidal de Oliveira Cruz'

do comercio local;
,

a menina Lia, filhinha do sr,
Cassio Abreu, da redação d' O
Estado;

a menina Heli, filhinha do
sr. juvenal Porto;

o sr, Gustavo AI antes, fun
cionario estadual.

R.io, 6 - Foi aprova1o pelo
ministro da Agri::ultura o pro·
grama elaborado pelo Serviço Je
Fornento da Produção Vegetal
para realização de mais uma se

mana da semente a ser levada Pf'lLEClmEtiTO
a efeito no m.unicipio dr: Getulio E 'd' E'V R· G d d SIm SUl resl en:::la a rua s'
argas. no lO ran e ou.

t J' f I "

'I
eves

. umor, a eceu ontem a

I exma
.. sra. d. Rita Amalia Nu-

Cas -Ino Impe rl'al
nesOPues.enterramento do corpo da
veneranda senhora, realizou-se á
tarde no cemiterio da Irmanda-
de de Nossa Senhora do Parto,
co::n grande acompanhamento.

Regre,sou á Florianopolis, na

"Condor", de Porto Alegre, o

:n5SO prezado conterran�(l sr.

Adernar Gon�aga, um dos di
retores do «Real Cvrcuito Cine
matografico», nesta cicbde.

OUTRo5 f?f1RTEm

Luiz D'Acampara
Regressou hoje para a pros

pera cidade de Mafra, o nos50

estimado conterraneo farmarceuti
co Lui� D'Acampora.

',' ,- _"" "
� .' r

•

'_ �_; ::'1. �
..' .;� "

'
..--

o g81. Góes
em Pelro

polis
RIO, 6 -Esteve em palacio,

tendo sido recebido pelo presi
dente da Republica, com quem
conferenciou, demoradamente, o

I general G6es Mcnteuo.
•

no majestoso prédiO do Clube Martineili

Empregue, no preparo do pão caseiro, as farinhas

Cruzeiro 50'1.
Surpreza 50 ·1.

e o resultado lhe satisfariÍ plenamente.
� ,.,

Caixa Postal, 110 -Jolnville-End. teL Silos.
Filial de Florianopolis: Cáes Frederico Rola-Caixa Postal, 113
·.e W#f #-!@'tgp'!'Vm"T".".,:t5Mt'5'6bi�

ExIBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, Q�)E DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

-

Danças .- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

Otim� orquestra· Bom Cabaretisr

o sabão

"Vir de"m Sp
de Wetzel " Oi•••• Jaínville (MARCA-

recon1menda-se tanto para roupa fina corno para roupa commum
�e*a.ex ·Fsssa. * WMS' ..... 'i�,m;:7"54w.ç;;j§ii{rdt#lNibWê_r-��;mtNiíw;;pmflicPJn;'j. . :\

'"'f�.
:'
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