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RIO, 7 - Por um aVIa0 da Panair, chegou hoje o

sr. Benedito Valadares, que. interpelado sobre a coorde

nação, disse que não veio tratar "desse negocio".
Interrogado sobre a sua impressão a respeito da

,. c(;ndidatura do sr. Jose Américo, limitou-se a responder:
-Não sei.;>

Grande numero de altas personalidade esperaram
o governador mineiro, entre as quais os srs. Marques dos
Heis, Odilon Braga. Agamenon Magalhães, Pedro Aleixo,
joao Neves da Fontoura e varias deputados.

Desvensilhando-se dos presentes, o sr. Valadares
subiu para o automovei do sr. Medeiros Neto, adiantando
que seguirá, hoje, para Petropolís, afim de se avistar com

o presidente da Republica.
-0-

REPUBLICA E O SR. BATISTA LUZARD0

A voz DO POVO politicas.

Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

JAIRO CALLADO

I NUMERO

RIO 7 - E' ja amUnhã, oferecendo-lhe após um almoço de
àia 8 deste, que o ministro da cordialidade em que tomarão

Mannha fará bater a quilha dos parte os ministros e as demais
tres contra-torpedeiem: que serão altas auto-idades civis e militares
construidos nos estalerros do no- que forem convidadas.
vo Arsenal de Marinha desta ca Depois do almoço o presiden
pital em obediencia ao estabele- te da Repúblicil assistirá ás evo-

Durante a noite, ouviram se id I b I I
-

Clono programa Dava ras� eiro, uções que serão realizadas com

seguinte narrativa, como testemu- tiroteios intervalados nas proxi- Antecedendo, assim, o come- o primeiro avião dos vinte que
nha que fOI· da luta midades da Praça da Catalunha d I A.

ço a construção nava no rse- estão sendo construidos naquela
«A ocuparão da Estara-o Te e pelas ruas. O· bondes deixa- I d M' h I' f b

.

':t ':t
-

u

na e ann a, o a mirante a nca, e que serão incorporados
RIO, 7 - Encontra-se aqui o deputado estadual lelonica, onde os anarquistas se ram de trafegar. O rumor da lu- Guilhem demonstra a sua vontade a fróta aérea no dia 11 de junho.

gaúcho sr. Simões Lopes Filho, o qual ouvido por um hadviamlentrincheilraddo, foi dre,sol- !a. espalhoud-se alté pedrto Cda Pjrhe- de ver. o mais cedo possivel, as
N I tvespertino, disse que veiu abraçar seu pai e seus irmãos,

vi a pe a Genera i ad afim e par> leitura e o pa acio o onse o
novas unidades servindo a Ar- a nspe o

que não via desde 1932. termo a ccn.ura estabelecida pelos I Geral. mada bastante prejudicada com a ri a de Seces

Falando sobre a situação do Pio Grande do Sul,
mesmos anarquistas, a qual não Aí, novamente, ocorreram vá- demora dos navios que deverão RIO, 7 -Q ministro da Via-

disse que imensa maioria da opinião publíca "prestigia podia mais ser tolera.da. rias �ortes. Depois da luta, três substituir os que ora formam a ção remeteu para a Inspetoria
'O iuconfundivel chefe, genera-l Flores ela Cunha, homem ,O �ovetilo deter�mou ,...,ao co- �ontoes de cada�eres foram em-

nossa esquadra. dt' Secas setecentas e vintes por

que no governo da Estado foi o verdadeiro creador do �lSSano geral Rodriguez Sala que pilhados" nas esquinas da r�a». Para presidir a essa cerimonie, tarias de contrato de'! pessôal
Rio Grande do Sul novo, após trinta anos, mercê de uma I�stalasse �es50al�ente uma esta- O acordo. entre os anarqUl5�as que se revestirá de toda a sole- mensalista dessa inspetoria.
notavel obra administrativa. Ele encarna, nesta hora, as I

ç,ao telef�mci'\ oflcl.�l na Gen�ra- e a Gen�rahdad" ao que .se 10- nidade, o ministro da Marinha . .

tradições de seu "pago", sendo um baluarte inexpugnavel lidad,
_

alim de rehr�r os serviços lorrna, �OI;conclUJdo depois da já convidou o presidente da Re- ApreS Idenc Ia

da democracia brasileira. I
das maos dos a�arqUlstas. mela noite, quando os opera?o- pública e para assistir a esse ato,

da" A. B. I.

Quanto á execução do estado de guerra, assinalou:
Ao chegar a praça de lCata- r:s receberam de suas orgamsa- foram igualmente convidados os RI?, 7�O sr. Herbert, Mo-

«Tem sido até agora exercitada com elevação e lun��, com um� fO,rte esco;ta. de çoes de classe a ordem de re- ministros de Estado e outras altas ses íoi reeleito para a presiden-
dignidade civica, pelo general Lucia Esteves." policia, o cormssario Salft Ioi re- gressar ao trabalho. autoridades civis e militares do cia da t\ssociação Bra�ilelCa de

cebido com descargas de fuzis, O governo realizou outra reu- país. Imprensa.
revolveres e metralhadoras, dll nião ás 11 horas, afim de exa- Os tres vasos de guerra que -D-e--s-a-s-t-r-e- deandar terreo e do primeiro andar I minar a situação. Foi nomeada serão construidos no novo t\rse-

AAI'A, 7 - A «manchette- do «Estado da Beja»
da E�tação Tdefonica. uma delegação catalã para ir a nal, receberão os nomes tradicio- aviaçao

de ontem foi a seguinte: liA bancada baíana deu a vitoria
Valencia expôr a situação ao go· nais de Mariz e Barros, ,CORDOBA, 7-Precipitou-

;10 sr. Pedro Aleixo". Por 152 votos contra 131 o líder PANICO I verno do sr. Larga Cabalero e Greenhalgh e Marei/io Dias,
se no solo, em consequencia de

d maioria derrotou A t
'

C 1 11 pedir apôio. Não teve confirma-
que assmalam com a bravura. com

uma pane no motor, um avião
a . " o sr. n amo ar os. O tiroteio teve micro 8S 13 ção a noticia de que a Genera 'I ft ' militar de fabricação nacional.O "Estado da Baía" fez circular a sua terceira

edi-I horas hora em que a prara se lid d
.

h 'd d
.

d d- a mte igencia .e ... cultura, a lua
-

á 18 h t d'
. .

, ':t 1 a tio li or ena o a vm a . e .

d h'
. destruindo-se completamente e Íe-

çao s
.

oras, en o nu centro da primeira folha um ça se achava apinhada. Estebe- 12 000 h d f d
passagem no cenano a IStOll8

rindo o tenente Alfredo Latca-
grande ��},Iché» do V:lhO Andrada. �ublíca, e�tão: uma leceu-se o penico, pois varias pes- Ar�gão.

omens a rente e patria, razão porque a Marinha,
mon e o sub-tenente Alvarez

110ta po.tdca em duas colunas, subordinada ao titulo: «O soas cairam mortas ou feridas. prestando justa homenagem á sua
Reynolds Parpignan.

sr. Antonio Carlos foi 0. gr�nde eleitor do sr. Getulio Seguido pela escolta o comissa- ORIGENS
memoria, fará gravar na proa

V�rgas, e'!l 1934, como, Já for� um grande trabalhador da rio Sala alcançou a porta princi- desses navios o nome de cada Não vaí ao su I
Alt.andça Llbelral, no sadio movimento que resultou na vi- pai da Estação Telelonica e pe- Uma versão corrente neeta urnO' .

d b' RIO, 7 - Falando a umtona a revo uçãoll netrou no 'hall" do andar terreo f epols o ahmento da qui-
O t l't' d t'

' ronteira, a respeito da origem Ih d d vespertino, o general Góes
.

a no a pO,. i Ica CS aca-se o segUInte trecho: nEs- geralmente reservado ao publico. d fi d
a os tres vasos e guerra, o

d d d 1 o con Íto e terça-feira, diz .,

I' J d Monteiro declarou que não
quecI os os .serv!_ços o

..

vello Andrada. os que lhe d€.- Os anarquistas fugiram pelo pri- mllHSto evara O pcesi ente a
'

t
-

I t t 1 d d que os anarquistas exigiram o po· R 'bl' f b
. pretende, presentemente se-

vem a sua SI uaçao po 1 lca a ua, errata os fraga rosa- meiro anàar. O ..::\'rnissario Sala d f epu Ica para VISItar a anca

t
...

t'd I
er e etivo na Catalunha, seguin- d

.

dA' N I fluir para o Sul embora te
men e na p�lmelra t:1ves I a,. �ovamente. investi:a.m contra pediu reforço e cercou o eMicio do-se um ultimatllm da Genara-

e aVIões a Viação ava, �ha, realmente,' de termina;
o sr. Anton�o Carl6!.s. A el,e�çao �e hOJe� deCIdida pela e as casas vizinhas. O� anarquis- lidad para que os mesmos se ren-

. -' . .

dbancada baiana. fOI um preito cheIO de Vigor, mas enfra-I tas continuaram a díspar:!r das d O
a Inspeçao InICIa a nos cor-

qU1.!ce extraordinariamente o Legislativo, que se deixou janelas.
essem ás armas. s anarquistas Exposição de �os da Terceira Região Mi-

c::mduzir pelos manejo� de forças estranhas. Se bem que
alegavam que haviam suportado b· t t· Ihtar.derrotado, mais que nunca o sr. Antonio Carlos se engran- NEGOCIAÇOES
o peso da �uerra e por isso de- O Je OS an Igc�s Os 9 Q.m.U��S'

deceu diante,do povo brasileiro." viam ter o poder. A GeneraJi- Ga ti; IriIIIHiW

Ja tarde avançada, o sr. Dar- dad, ao que se afirma, enviou a Ç�nforme foi largamente tenta ram em,,,,
dallos, conselheiro da Segurança, guarda de assalto á estação tele- notIcIado, inaugurou-se, on-

e.iI companhia de vario� liders fanica para garantir o ultimatum. tem, no Clube 12 de Agosto t-rar na Casa
RIO, 7 __ Ao contrario do que foi noticiado, o sr. trabalhistas, conseguiu galgar os

a exposição de arte e obje- HuepckeBatlstaLuzardo não seguiu de avião para Porto Alegre, újandares superiores da EstaçãoTe- Cruzada tos antigos, promovida pela
que só fará se o sr. Mauricio Card::>so, que foi chamado lefonica, afim de iniciar as nego- I

Cruzada Nacional de Educa- A gatunagem, ao que parece,

ao Rio não vier. ciaçõés comerciais com os anar- Nac iona I de ção, em beneficio da campa- pretendeu entrar á noite passada,
quistas.

nha em pról da alfabetização cêrca dáS 9 horas, nos grandê:l
Entrementes, os estabelecimen. Educaçãa dos adultos. armazens da firma Carl Hoepcke.

tos comerciais de Barcelona des' A cerimonia da inaugura- pelos lados da Egreja de São

ceram �uas portas de aço e varias O .Sn�. �ustavo Neve� Se- ção, estiveram presentes além Francisco, certamente no intuit,)

barri:ac!as foram erguidas quando cret�no mterlno d? !ntenor e do sr. governador do Esta-j de alcançar o escritorio.

o selvagem tiroteío principiou por �u.stIça, ac�b.a �e dmglr aos Pre- do, um represen,ta�te de Sua I Presentidos os meliantes peb
toda a cidade, como uma reminis- telto� MUniCipais d? Estado o Excla. ReverendlSSlma O Se- guarda-noturno de serviço naque

cencia dos primeiros dias da re- 5fgumte telegrama. Circular: . .

nho Arcebispo Metropolitano, Ia hora, foi por este dado o alar
volta nacionalIsta.

- ..Snr. Prefeito Mumclpal. prefeito municipal e outras me, sendo desde logo tomadas as

Dando pleno apoio campanha autoridades: _ necessali�s providencias para que
Cruzada Nacional Educação nes· A exposlçao excedeu toda o quarteIrão fosse cercado.
te Estado, solicito envideis esfor- a espectativa a quantos tive- Não obstante todo o esforço e

Finalmente, os anarquistas con- Ç03 sentido atender apêlo dirigia ram a oportudidade de visi- bôa vontade das nossas autorida
cordaram em se retirar da esta- aquela benemerita instituição n ta-Ia, não só pela originali- des policiais I gue se manti"eram
ção telefonica, com a condição de todas as Prefeituras de Santa dade, como pela raridade dos IltÍvas e vigilantes durante toda a

que a policia tambem deixaria o Catarina para que seja inaugu- objetos,artisticamente dispos- noite, o meliante ou meliantes con�

predio, ac.ordando, se em que só rado maior numero possivel es- tos e,? coleções e ordem cro- seguiram escapar.
os operadores telefonicos perma- colas mumclpals alfabetizaçãO nologlca. Como era natural. a ocorrencia
neceriam durante a retirada. adultos proximos dia 13. 3au- Foi mais um triunfo obtido provocou grande ajuntamento de

Enquanto a guarda de assalto dações. (a) GUSTAVO NEVES, pela Cruzada, a cuja comis- populares, alguns dos quais se con�

se retirou pela Praça da Catalu- DlCftor, respondendo pelo expe- são diretora e organizadora ser varam auxiliando a policia.
nha, os anarquistas saíram por diente. da Secretaria do Interior aprese�tam(�s nossas me lho· dUfante toda a noite, na vigilancia
uma rua lateral e se dirigiram pa· e Justiça». res satlsfaçoes. (lo predio�

RIO, 7 - Depois de conferenciar, no Hotel IGlo
ria, com o sr. João Nevns da Fontoura, o sr. Batista Lu
zardo seguiu para Petrópolis, onde conferenciou com o sr.

Getulio Vargas.
Nada, porém, transpirou. Atribue-se, no entanto,

!lOS circulos politicas, grande importancia a essa confe
rencia.

situação e restabeleceu a ordem.
Um Iuncionario do consulado es

panhól em Toulouse, que chegou
com o trem de uma hora, fez a

CADAVERES
MONTES

AOS

Novos
torpedeiros

"Marcllia Dias",
"Gre�nhalgh" e

"Mariz e Barras"

Ae cell"S sangrentas
da capital Catalã

-0-
DECLARAÇÕES DO SR, SIMÕES LOPES

PE11PIGNAN, 7 -Chegou ra o palácio da Generalidade,
ás 13 horas de hoje em Cerbere onde a presença deles foi o sinal
o primeiro trem procedente da para reinicio da luta.
Catalunha, desde o IniCIO da Pelas vinte horas. o conflito

I guerra civil. da estação telefonica estava ter-

As irradiações das emissoras ..ninado, e os mortos e feridos
de Barcelona se resumiram á ten- recolhidos pelas ambulancias in
dencia de ccnfirmar que o gover- glêsas.
no da GeneraJidad dominou a

A BANCADA BAIANA. E O SR. PEDRO ALEIXO

CHAMADO AO RIO O SR. MAURICIO CARDOSO

Os peritos afirmam qu� se os

catolicos pudessem obter a seu

favor quatro decisões similares,
poderiam estabelecer a inconsti
tucionalidade de toda a legislação
anti-clerical da revolução mexi
cana. A lei primitiva do Chichua-

hua, aprovada em abril de 1936,
reduzia o numero de sacerdotes
catolicos e as licenças para ce

lebrarem serviços reiigiosos no

Estado, de cinco para um, sob a

alegação de que cumpria comba
ter-se a atividade subversiva do
clero, bem como a sua OpOSiÇão
ao principio revoJucionario, ao

mes,úo passo que convinha in
centivar'se a educação socialista.

O Tribunal resolvelJ que os

delitos suscetiveis de serem elimi
nados pódem ser combatidos
«mediante a punição regular que
a lei prescreve».

RETIRADA

Grande vitai15ia dos Ca·
tolicos Mexicanos

MEXJCO, 7-05 catoliccs
alcançaram importante vitoria, nu
ma ofens�va contra as leis que

restringem o nUl'nero de padres,
(juando o Superior Tribunal Fe
<deral garantiu, por guatro volos

'Contra um, a injunção con�ra o

'Cumprimento àa lei anti -clerical,
no Estado de Chichuahua.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Brasilien
auf der Mastermesse in Mailand

Rio, 7. .: Hr. JoãO M. de Lacer �a, G<:neral-Dírek.tor
des Nationalen Departements Iuer lndu.trie und Handel. emph�g . "OSIRIS" é reunir oagradavel ao

vom Vertreter Brasiliens aul der lnternationalen Mustermesse 10 util, porque, contém cheques em dinheiro e, cou-

Mailad, Hrn. LUIz Sparano, folgendes Telegramm:. pons que colecionados são trocados por apoli-
«Unser Pavillon wurde mit der goldenen Medallle �nd ce de 200$ do Estado de São Paulo-São ven-

do t n Platz unter den auslaendi;chen Ausstellern ausgezeich- didos nas bôas casas do ramo -Representante-em ers e
. .

M'I d d
'

net, Es ist dies der zweite Erfúlg, den wir ln
.

ai an, anz -depositario para o Estado, CHARUTARIA CHIe
den 8emuebungen des General-Direkt?rs. zu verzeichnen haben.» (Da-se Fosfores] Rua Felipe Schmidt n. 9-Caixa

Die Vorbereitung und Orgamsatlon unserer Vertretung lag I Postal, 107 -.Flor:anopolis
in den Haenden der Abteilung fuer Ausstellungen und Muster-

������������������������

;;;��:e:;�kaemfPe -j-Pelrolina
O Tonico capilar

Rio, 7. - Die Confedesação Blasileidu Adel �esPodrtosempfing die Antwort der Federação Ur�guaya e t etlsmo ass

sie mit clero zum Beginn der sued-amellkamschen Sportwettkaem
pfe, wekhe in S, Paulo stattfi�den, feslgesetzten 1 age, dem 27.

die�es Monats, einverstanden !lei.

Diese Wettkaempfe finden auf dc:m Sportplatze. des C. R.

Tiete statt.
..

h bDie SpJI tvereinigungen Perus und Argentmlens atten e-

reits vorher ihr Einverstaendnis mit Clem festgesetzten Datum er-

klaert.
d C Ih NAngesichts dieser Antworten, beschloss ef onse o • a-

cionai de Athletismo nunmeh, den Auatrag der Wettkatmpfe �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

am 27., 28., 29. und 30. Mai abLUhalten.

1\ GAZETA-Florianopolis 8-5-1937

alemãSecção
Deutscher Teil

Wiedergewaehlt

Rio, 7, -- Hr. Herbert Moses wurde ais Praesident der

Associação Brasileira de Imprensa wiedergewaehlt.

Flugzeug abgestuerzt

Cordoíra, 7. - lnlolge ein-. Motor-Panne, stuerzte ein

im lnlande gel- autes Militaerflugzeug ab und wurde vollstaendig
zertruemmert. Der Leutnant Alftedo Latcamon und der Unter

leutnant Alvarez Reynolds Parpignan wurden dabei verletzt.

«.flufaslandenes» Kind

Rio, 7. - «Diario da Noite» bringt die Notiz, dass in

der Vorstadt A ustin der kleine 8 Monate al�e Osmar ges:ern
ga�z ploetzlich verstatb, AIs.die Famj�ie die Toter.wacht hielt,
bewegte sich elas KiGd ploetzI.leh uud hog an Z'1 weinen

", ,

Die Anwesenden verlieesen vor Schreck Iluchtariig das

Zimmer.
d

.

AIs sich die Cemueter etwas beruhigt h?tten, wur e �m
Arzt geruíen. welcher erklacrte, dass der Kleme wahrschemh�h
einen schweren Anlall von Starrkrampf gehabt habe, wodurch er ln

einen toJesaehnlichen Zustand versetzt wurde.
Das Vorkommnis hat gros:;es Aufsehen erregt. Verschiedene

Aerzte beabsichtigen, den Fali zu studieren.

General Gaes MonteirD

Rio. 7. - In seifler heutihen Ausgabe sagt «��rreio d.a
!Aanhã», dass Gene.ral Ooes Monte�ro, be�leítet von elOlgen. sel

nem Generalstabe angehoerigen Offilleren •. 10 den naechsten T agen

eine Reise nach dem Sueden antreten wlrd.

ExplGsian des
"Hindenburg"

Berlin. 7. _ Unbe3chreibli€:h i, t der Schmerz des deut

schen Volkes, angesichts der T ragoedie, durch welche das herr

liche Luftschiff �Hindenburg» vernichtet wurd� ..
Der deutsche 60tschafter in den Verelmgten Staaten, Dr.

Hans Lulher. telegraphielte an Hit.le�, ihn von dc.m Ungluedk m

Kenntnis setzend und ihm sein 8elleld ausdmeckend.

.fldmiral Greenhalgh gestorben
,

Rio, 7. - 1m Alter von. 67 Jahren verstarb hier Admi-j.tal Alberto Greenhalgh Barseto, ela Nachkomme des alls dem Pa

raguaykriege ber btkannten, tapferen Guarda·Marinha Greenhalgh,

Ausstellung
von Kuustgegenstaendeil uud Altertuemern

Von der Cruzada Nacional de Educãção, v�rans!altet, wur-
_j t,'m Saale des Club Doze de Agosto eme mteressante
ae ges e n I

h'
.

Ausstellung von Kunstgegenstaenden und Altertue�ern 'Von 'ston-

h W t eroeffnet deren Besuch nur emphohlen werden kann,
se em er e ,

f I d'
da der ganze Ertrag der Veranstaltung der Cmzado zu ael t.

.

le

'h B tr ben den Analphab"tismus zu be» aempfen, mcht
in I rem es e ,

�

warm genug unterstuetzt werden kann.

RIO, 7 -O "Diario da Noii.
n d' I

.

te IVU ga mtéressadte reporta-
gem. dizendo que no suburbio
fluminense Austim, proximo ao

Rio, o menor Osmar, com 3
mêses, falecêra ôntem, acometidO'
de um mal subitu. Quando a

familia velava o clldaver, a crian
ça animou·se, desandando a (;ho�

RIO, 7 - Na sessão de raro

hoje do Senado o sr. Jones Os assistentes, alvoraçodos,Rocha leu vJrios utigos da debandaram da sala. Serenados.defesa do sr. Pedro Ernesto os ammos. procuraram um mesendo aprovado um requeri: di�o, o qual, declarou que a:
menTo de Illform;;tções, do sr. criança fôra, possivelmente, ataCel:iario de Melo, indagando cada de um colapso prolongado,se houve balanço nos cofres com perfeita aparencia de "Gor"

I
municipais, de a�ôrdo com te. O fato repercutiu no muni-
as instruções baixadas pelo' t d

.

d' d

O sonho da muihergi�o�v�er�n�o�.�������������j��s�oe:����:�s�t:��;;:��s�o�m;:a;;s;;;!����s�e-

Porque procura, o Snr., ter
limpos os para-brisas do
seu carro?

o "limpador" dos seus

rins é HELMITOL, da Casa

"Bayer", o melhor dos de

sinfectantes do apparelho
renal. Os comprimidos de

HELMITOL acabam com os

males presentes e evitam

os achaques da velhice.

Para que não seja prejudi
cada a visibilidade, o que

poderia resultar em desas

tres.

Tambem o Sn r, evitará de

sastre na sua saúde, lim

pando os seus rins, livran
do-os das impurezas que
ne!les se accumulam, pre
judicando-lhe o perfeito
'!fuDcciú'lamento.

FUMAR

fllinancora
por excelencia!

Destina-se a ma!1têr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!

Evita a QUE 'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedia

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Falmacia'l, Dcogilri3s e Perfumarias.
Produto dos LABORATORIOS HMINANCORA" -- ]oínvíífe

Casa BEIRÃO!
FUNDADA EM 1865

Artef'átos de couro e
colchoes

Especialidade em fabrico de pastas para escolares,
e ditas comerciais

Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
Co�chões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Rua Tiradentes n. 3
FLORIANOPOLIS

St3r bon�ta e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUT'OL
o qual limpa, conserva e:rejuvenesce a cutis e.

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des-

Il ,cascar
a pé'e.

'..

.

2

Servidores dos
Estados

lião estão sujeitas ao im.
posto sobre a renda

RIO, 7 - 1\0 juiz federal de constitutivos, sem duvida, de um
São Paulo requereram mandado dos "serviços" dos Estados, não
de segurança os luncionarios pu- podem, em caso algum, ser tri
bli:os paulistas Darcí Antero butados pela União, ocorrendo o

)

Bloem, Dimantino Pereira Ro- mesmo quanto a quaisquer servi
drigues, José Pinto da Fonseca, ços d� natureza federal, os quais
Laudelino de Almeida Diogo e ficam, por igual, imune e isentos
Lourenço Arante, para o fim de do poder taxatorio dos Estados.
se lhesreconhecer e assegurar, em Desenvolvendo essa tése, o mi
face do artigo 17, n' X dê Cons- nistro Cunha Melo formulou ou

tituição Federal, o direito li intri- tros argumentos.
butabilidade dos seus vencimentos -------------------

pelo Fisco da União, cujos COnVeinçãQ
agentes ali, os lançaram para elei do P R P
to de cobrança, que está iminen- • • •

I
te do imposto sobre a renda,
conforme 05 avisos oficiais que S. APU:"'O, 6-0s srs.

lhes foram dirigidos. Mario Tavares e 8i1yio de
O juiz seccional indeferiu-lhes Campos convocaram o par-

o pedido, e. dai, o recurso que
tido para uma convenção.

interpuzeram para a ':ôrte Su- tendo até marcado data, que
prema, dessa decisão. é O dia 18.

I Subidoõ os autos a esse tribunal, Os estatutos do P.R.P., r -

o dr. Gabriel Pas�os, procurador zam O seguinte:
geral da Repl1blica. emitiu pare-

Art. 10) Incumbe á C.D.
cer contaria ao pedido dos im- c) convocar a convenção
petrantes, em termcs identicos ao do partido.
que, ha mêses, déra em requeri- Não têm, portanto, aque
mento analogo, feito por desern- les dois membros da C.D.,
bargadores da Corte de Apela- faculdade para convocar a

ção do Marl\nhão. convenção, como pretendem,
sobretudo si atendermos ain
da ao art. 7. paragrafo uni
co- «A comissão Diretora,

Na sessão de ante-ontem da pela maioria dos seus mern

Corte Suprema. o juiz federal bros, representara O P�rti.do,
-':unha Melo, convocado para su-,

ativa � �as�lyamente, judical
bstituir o ministro Carlos Maxi- ou extrajudicialmente, poden
miliano, fez o relatorio da espe-

do delegar a repre�entação,
cie e proferiu seu voto, reconhe- por mandado especial, a al
cendo certo e mcontestave] o di- guns ou a um só deles-.
reito dos recorrentes, pelo que deu Ora, c_omo . e� nove, dois

provímento ao recurso e lhes con-
nunca fOI maiona, vê-se in

cedeu o maneado de segurança, sofi�mave1l11enie que. �s srs.

aiim de que fiquem sem eleito as
Mano :a�ares e S�IVlO �(! l

notificações para o pagamento do Campo� n�o poderao agIr
imposto de renda. como desejam.

Disse o ministro Cunha Melo, A LU-G--A--'--S--E-'fundamentando sc:u voto, que o� I dois sobrados e parte terrae
comentadores mais autorizados da I dos mesmos á rua Conse
antiga ConstituiçãJ de 1891, cujo !heiro Mafra :1os. 39 e 41
decimo artigo continha proibição para tratar na mesma ru�
identica á do artigo 17, n' X no. 41.
da vigr!nte Carta de 1934, sem-I
pre entenderam, á vista desse texto,; -A--c-r-j-a-n-ç--a-'-'-r-e-s-s-u--S---que os vencimentos providos do

citou"desempenho de cargus publico�
CAFE' BOM SO° NO
.JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

o JULGAMENTO

.Defesa do sr.
Pedro Ernesto

Jockey Club Florianopolis
o mais elagante centro de diversões famÍ

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

. . Fsplendi�o. serviço de bar com bebidas na-
cIonaIs e estranJelras.

. _Feericamente iluminado com instalações mo.
dermsslmas.

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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A dirpção 00
Correio PdU-

listano \.S. PAULO, 5-Assumiu a

I
:

direção do <Correio Paulistano",
orgão do P. R. r., o deputado I

estados] Alberto Americano, e IPara o Norte o loger de superintendente o dr.
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais Antonio Oliveira Cesar, que dei-
2a.-feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas xou a gerencia da «Folha da
4a.-fe:ras S,50» 4a.-feiras 10 ,) Manhã». O "Córreio Paulistano"
5a.-feiras 11,50 « -raõfeiras 20 » justifica hoje porque a bancada
6a-feiras S,40» 5a.-feiras 20 » do P. R. P., votou no sr. Pedro

Aleixo, dizendo que o sr. An-Para o SUl tonio Carlos fomentou a revolu-
Partidas dos a viões=-Fechamento'rlas malas postais ção de 30, ao passo que o sr. SITUADO NO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDADE EM CASA DE FAMIUÃDomingo 8,50 horas Domingo . 2,30 horas P d AI

.

t te ro eIXO nus e momen o

alugam-se quartos com ou2a.-feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

traduz a opinião do espirito pon- ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOS4.MENTE
emo pensão p'a colegiais e4a.-f,eiras S,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

d d di' -

ESPERADAera o, sen I) sua e elçao o pre-
smoçs solteiros.5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11» .

d
.

Ih di 't J.

nuncio e me ores Ias, agi auo Informações neste diario.Paralnais informações nrocurem os Agentes bO • d lOtO f d I ����-���.��������������������t C am rente ,a �o I ica e er�, ã•••"•••.--------••--------•••••eeCarlos Hoepcke S·IA. Na nova onentação, ') «Correio
• C�

e�����·�.,...,.��..,�·�S�:�ç���o���e�!i!!!!ii<�m�:����=�i��a�s��b-��-��� ;:;:��:�::�.:�,:�d�:g:����:[i C r e d í toM u t u o P r e d i a J =
-

isso é interessante, pois ainda ha
G =

.

dias atr�z estava em �ivergencia • Gcom u orgão do partido, natu-

ralmente porque este seguia a

orientação pessoal, do sr. Silvio

I
de Campos .

.,_.

A GAZETA +Florlanopolis, 8-5 1937

-

-

_--
Dra Ivo d'Aquino

Adovgado
Florianopol is

:iE ..:.: ,.;;;;:ti: %4·,.:544...t=- g

Quinta-feira
.-

13 DE M A I o

Serviço 1t1éreo Condor

Adolar Schwarz-
Endereço Telegr.. DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
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: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dr. classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte 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

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços �ocji!':'!;os

I Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

,"g=

Irmão do ar ..

chiduque
não quer vive r na

miseria

Campânha
contra a

••

Joga
,

PARE!
.São 'Paul�, 6- Pela Secr�- VIENNA, 5 -Entre os ar-

tana do Palácio de Campos Eh-
hid Alb ht h d

o

o dof
.

f id
. c I uques rec, er eu

seos 01 orneci a a seguinte nota
10. d di Jfi

.

I genera ISSIIl'O a guerra mun ia,
o

claN: é recentemente fallecido, archidu-
<Não exato que o governa- F

'

d
'

h d d
o

,
_ que fie flC , e o a voga o víen-

, dor pretenda mudar a onentação d R t h 'I t'
.

id
.

d nense r. eu er, a .atua men e
[até agora seguI a em matena o'

d t d'

C um processo que esper a gran e
r Jogo. orno seu antecessor, o

o o

t d
o

d J

I d
.. , f mteresse nos CIrCU os � SOCI� arte,

g�verna or não pen.mt1ra o un-
Reuter é filho legitimo do ar-

cionamento de caSInOS ou de
hid F d

o

b d
outras casas de diversões em que

C I uque te

endco, leO' rOecOeO epuereo.

ibid uma vez a soma e. -

se explorem Jogos prot I os (Je- ,

h
o

dI I·
.

A ges ungaros, renuncia o o as
15 eis em vigor. 5 poucas

t
- 'h

casas que funcionam nessas con- suaps prl!dençoes
3

I
erança·o,

d'

'd nva o agora (O exercicro '1
dições estão garanti as por man-

dvocaci t ti 'd dd d d A da VOCI\<:la, por supos a a IV' a e
a os e segurança, guar a .

o

di<>

deci fi I d nazista, encontra-se na In 1gen-o governo a ecisão na a_
o , o

t
cla.

dJustlça Pdara agrr
I
?portunl\men e

I
Este motivo o induziu a exi-

------------------------. e acor o coma ei >. •

d hid A1b htL I Dr. Pedro da Moura Ferro gIr o arc I. uque I erc o pa-

II OCOmOVe -- ."-><."� -

gamento de uma renda mensal,Advogado
ARua TraJ'ano n. 1 LUGA--SE até o momento em,que nov�men-

te puder ganhar a Vida por SI pro-
quartos para casal. '

Chete inte.. lníormações pelo fone n. p_r_IO_. _

gra lista preso 1.4.36. Bebidas Nacionais e Extran
Porto Alegre, 6-Foi preso geras só NO

em Campinas, 40. distrito de ENsrNASE OAFE' JAVA
C AI E• I'

-

Praça 15 de NovembroENDE SE I
ruz ta, o che e integra rsta

V
--

Rodolfo Brignoni. O motivo da Mathematica Elementar, Arith- Antonio Paschoal

U
o • prisão Eo:, ao que se informa, mética, Algebra, Geometria, Tri- --

t d
m plano, propno para ter-se demorado em se apresentar gonometria, etc. FO i COman ..

es u o.

de ocasiã
ás autoridades de Santa Barba- Tratar no Curso de Madure- dante IIo:l·reçto e °Tc�slado. t 3

I
ta. de quem recebêra intunação I

za das 18 112 !loras ás 19 J 12.ra ar rua Ira en es n. .

tid
.

312 FueLrern esse sen I o"
III

,

� OUED� DE SEUS CRBELOS
USÇlNDO

PETROliNO MINQNCORQ

Compra-se um em perfeito
estado de funcionamento,
com forças de 100 a 120

IH.P.
Informações nesta redação.

BERLIM, 6-Entre os ope
rarios que o governo da ca

pital convidou a tomar parte
nos festejos de 1. de maio,
como hospedes dr honra, fi
gurava U'11 antigo compa
nheiro de guerra do Fuehrer,
o ex-sargento Karl Cruetz
mancher, de Naugard, o qual
durante a guerra européa
combateu ano e meio ao la
do do atual chanceler.
Diz o sr. Gruetzrnancher

que já naquela época o sol
dado raso Adolf Hitler se

destacava dos outros.

Por estes días

será inaugurado em JOINV!LLE

moderno, confortaval e

hígienico Hotel Florida
caSINHA DE 1a. ORDE'M

: I Banco de Crédito
Popular e Agrl ..
cola de Santa

Catarina

ACREDITO MUTUO PRE-
DI.ÂL, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

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

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

-seus premies, consequentemente, não ficarão em casa.

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Os seus dois sorteios 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.

RECEBE DEPC>SITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
elC. AvisoPrevi06·1. ala
Prazo Fixo S·(._ ala

I•A··<O preSSal-VaS, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
I: CREDITO MUTUO PREDIAL I:G •lu......----------••----------.�.OO.OG

_ • __ o .�� ..... �._ �
., ..._. •• , __ ••• __

.. ",:�_"'_.- ..... ,'" _" _
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FLORIANOPOLIS, 8 de Maio de 1937==::

da lo
".

aoe exr·

�i
I

o povo que assistiu
fe, ainda os menos afeitos ao sentimentalismo,
choravam de emoção, profunda e comrJungida.

, 1
aterrado

,.

a catastro-

i
II

,

I

Depois das viagens, realizadas com absoluta regularidade e

segurança pelo dirigivel LZ 127-Graf Zeppelin-, que tanta

admiração provocaram no mundo inteiro, surgiu como um novo co

losso incomparavel dos ares o Hindenburg, co.n o numero de or

decil LZ 129, no qual foram aproveitados os conhecimentos adqui
ridos noJseu) antecessor e adotados os aperfeiçoamentos indicados
pela experiencia.

Acreditava-se que o Graf Zeppelin não possuia a neces

seria capacidade para um serviço regular permanente de correspon- NOvA YORK, 7 -As estações de radio daqui, ouvin
dencia entre a Europa e A'nerica do Sul, para que esse serviço pu- do as informações de Berlim, dizem que os círculos alemães inlor
desse ser estabelecido de modo definitivo. T adas aperfeiçoamentos mam que a ausencia do comandante Ernist Eckr.er de bordo do
e vantagens aerodinamicas foram utilizadas no LZ 129, podendo �Hindenburg» mostrava a co.ihança qUe os técnicos alemãis de
carregar 190.000 metros cubicos de ga7. contra 105.000 metros positavam nos comandante e demais tripulantes da grande aerona

cubicos de capacidade do Ora! Zeppelin, Desse mudo, para cerca ve.

de 100.000 quilos de: peso.vazio, o Hindenburg pode transportar O velho comandante Ekner está repousando em uma C1-

outros cem mil quilos de car}ga util. dade da Alemanha, depois de ter estado ligeiramente adoentado.
.

Calculava-se que o Hindenburg. pudesse fazer regularmen-] CA RTAZ;= S A Gazetate as vIagens da Alemanha para a Amenca do Sul em 70 horas e
- .

E
- ,..

de regresso em 55 horas. CINE R X, ás 7,30 horas,
D

a

Para diminuir os riscos de incendio, o Hindenburg era
um filme da Co!umbia-Por esportiva

acionado por motores a oleo crú, apezar de não se ter registrado cau�a de uma m�lhe:r, com FUTEBO'L
nenhum acidente com os outros motores no Ora} Zeppelin. Ao Ralph Bellamy, Clona Shea e

mesmo tempo, se devia usar permanentemente o gaz helio, mais caro J01n Perry.
e de menor capacidade portanto, o qual não é inflamavel. O gaz AMANHÃ á· 630 e 8 30
hidrogenio só era conduzido em tanques para ser soltado, quando horas, um fil�e :;em�cionante' da
necessano, Paramount-Sombra do peca--0- do, com �Aadeleine Carrol,GeorgeObra do Luftschiffbau Zeppelin G.m.b.H., empresa ale- Brent, Alan Nowbray e Esther
mã que atualmente se dedica com exclusividade á construção de O 1

d
a�.

aeronaves do tipo irigivel.o LZ 129, sob todos os aspectos, apre- CINE ROYAL, ás 7,30
sentava proporções verdadeiramente grandiosas: o seu comprimento horas um filme da I )aramount
era de 245 metros, a sua altura de 44,7m. e o diametro maior de Miss'issippi com Bing Ccosby e
41 ,2m. Ti�ha um volume de 200.000 m3 de gaz depositado em Joan Bennet:
! 6 compartimentos. O peso total dessa aeronave equipada e com

'

combustivel era de 195.000 kgs., podendo os seus 4 possantes mo

tores Mercedes-Benz de cada um 1.100 HP., elevar um peso
total de 214.000 kgs. Além desses motores com uma potencia de
4.000 HP., havia ainda 2 motores de emergencia de 2x50 HP.
Sua velocidade maxima era de 135 quilometros horarios.

O Hindenburg podia conduzir cincoenta passageiros insta
lados em 25 cabines, com dois leitos cada uma e oferecia um ser

viço perfeito e confortaveJ, como num transatlantico ou num moder
no hotel de luxo.

A sua capacidade de conduzir carga util lhe permitia, além
de possuir 25 tanques com 62.500 quilos de oleo pesado para os

seus motores Daimter-Benz e deposito para 20.000 quilos de caro

ga e correspondencia, tinha uma cozinha com todos os generos pre
cisos para viagens de três dias.

Levava habitualmente o gigantesco dirigivel 200 quilos de
carne fresca e aves, 100 quilos de peixe, 150 quilos de salames e

frios deversos, 200 quilos de batatas, 200 quilos de legumes, 100
quilos de manteiga, queijo e marmelada, 800 ovos, 200 quilos de
conservas e rações de ferro.

Bebidas enchiam a sua adega com 150 litros de leite,250
garrafas de vinhos e licores, 250 garrafas de agua mineral e 250
litros de agua mineral para a tripulação.

Passa hoje, a data aniversaria
natalicia do estimado conterrâneo
sr. Otavio de Oliveira, digno di .
reter do Tesouro do Estado.

S. s., além de cavalheiro de
fino trato, é funcionaria zeloso,

Vilain-Pavão-Dante-Cas- que vem imprimindo na direção
tiçal-Pernambuco-Féza- Co- do erario estadual inteligente ado
dínho-Damata-Nizeta - Miri- ministração.
nho-Alivio. A Gazeta felicita-o.

Ambos 05 quadros contém
elementos de destaque no futel:ól Preto Giocondo Tasso
catarinense, o que vem por cer- Trancorre hoje, o aniversario
to, garantir li excelencia da par- natalicio cio prezado conterrâneo
tida, salvo, porem si o Íris apre-I sr. Giocondo Tasso, prefeito mu

sentar-se com a sorte costumeira.] nicipal de Laguna.
I

II Estou verdadeiramente emocionado. O desastre ocorrido
com o Hindenburg. abalou-me, profundamente. Esse desastre po
rém, não desprestigiará a navegação aérea. Não devemos perder a

fé nos dirigíveis, assim como não devemos atribuir á uma falha téc
nica o desastre ocorrido com o Híndeaburg.

Noticias mais positrvas sôbre o desastre e a SU3 ongem, nHlve:R5A�I05
confirmarão o que eu digo». portantes Industrias Feet em FIo·

rianopolis.
A aniversariante, que conta

com grande numero de amigui
nhas e simpatias, será, fartamen- .. -

te hc.menageada.
Otaviode Oliveira

Sta. Marina Lautert

Fest�j'l, na data de hoje, o

amversano natalício da graciosa
senhorinha Marina Rushel Lau
tert, filha da exma. viuva d.
Alice Rushe: Lautert � sobrinha
do abastado industrial patricia
sr, Helmurh Feet. chefe das im-

o IRIS TERA' O "TEAM"
ABAIXO:

FIGUEIRENSE F. C. e

IRIS F. C.

.PALESTRAl>, DE NOVA
TRENTO VERSUS «(AME
RICA» DA PALHOÇA

Aniversaria-se hoje, o jovem
e destacado desportista André
Vrlain, Iuncionario da Imprensa
Oficial.

respetivamente campeão e vice
campeão da cidade, defrontar-se
ão amanhã, na primeira rodada
do Campeonato.

Amanhã assistiremos no esta'

dia da F. C. O., o inicio dos
jo·cos do Campeonato da Cidade,
com o encontro dos teatns do
Figueirense F. C. do e friso
F. C.

AMANHÃ,ás 5, 6,30 e 8,30 Detentores dos titules, respeti- Está sendo esperada amanhã
horas, um filme do barulho da vamente de campeão e vice- na Palhoça, a equipe do "Pales
Metro-Calma pessoal, com campeão de Florianopolis a pele- tra de F. �:.", de Nova Trento,
Madge Evans, Robert YOtl1lg'1 ja deverà impolgar pela disputa afim de enfrentar o «America F.
Betty Furness e Ralph Morgan. renhida da vitoria, a qUl'! não C.". local.

cabe conjeturas. I O jogo promete revestir-se de
CINE ODEON, o lider, foca- extraordinaria animação, dado o

liza, ás 5 e 7 horas, os l: e 2' O QUADRO DO FIGUEI- I interesse que está dispertando nos

eoisodios da estupenda cinta se- RENSE E' O SEGUINTE
.

meios desportivos de ambas as lo-
riada da Mascot-Flash Gor- Renato-Freed -Carlos-Ca- calidades.
don, com Buster Crabbe e Jean ri(,ca--Danubio-Calico - B�ck A "torcida» vai ser dar. mais
Roggers, e á� 8,30 horas, um fil- -Ivo-Paraná-Sabino. acirradas, sendo prematuno dizer
me da V\Tarner-Rainha da ar- a quem virá a cabe a vitoria,Fumem charutostnada, com Joaft Blondell, Glenda visto que ambas as equipes es-

Fsrrell, Hugh Herbert, Allen Jen- PRlNCIPE DE GALLES tão altamente treinadas.
kins e Warren HuJl, e a cinta se

riada.

Orlando Filomeno
Ocorre amanhã, a data arn

versaria natalicia, do nosso pre·
zado conterraneo sr. Orlando Fi
lomeno, habil cirurgião dentista
residente nesta cidade.

fAZEm AH.J5 H01E:

a senhorinha Helena Ramos;
a exrna. sra, d. Maria Gui

Ihon, viuva do saudoso dr. Bri
cio Cuilhon;

o S\. Ari Capela;
a senhorinha N,"1í Schmidt;
o sr. Cantalicio Vitor de S...,uza;
o jovem JOão Mario Zomer.TFdCUILHO para aves

FAREL INi-IO para o gado leiteiro
FARELO para os porcos e animais de tração.

EHLArE

WASHINGTON, 7-0 embaixador alemão, falando aos

.ornalista, disse:
J._.tttif.#;�4,t(=�i'=t1& 0#5#8$

AMANHÃ, ás 6,45 e 8,30
horas, um filme divertido da War
oer-Amor de calouro, com

Patricia ElIis. Warren Hull e

Frank Mac Hugh.

Exija, sempre, estes produtos, porém, fabricados pelo
MOINHO JOINVILLE

Realiza-se hoje, ás 1'7 horas,
o enlace matrimonial da gentil
senhorinha Alumides Silva. filhal
da exma. viuva d. Maria Hor
tencia da Silva, re�idente no

distrito da Trindade, com o sr.

Agenor Vieira, grafico dai'> ofici
nas da Imorensa Oficial.

Filial de Florianopolis: Cáis Frederico Rola - Caixa Pusti1l, 113
LAKE.HURST, 7 -Inumeras pessoas aguardavam a

Lhegada do dirigivel, que trazia 100 pessoas a bordo.
O espetáculo empolgante <}.Ue const.ituia a chegada do gi

gantesco zepelin atraia :õempre multidões curiosas e admiradas, que
íam se deslumbrar diante das evoluções do soberbo transatlantico
I
aos ares.

Além disso, centenas de homens são necessarios para as

manobras de atracação.
Quand,) se verificou a explosão e em seguida CI violentissi

mo incendio que tudo devorou, a multidão assistiu consternada, a

catastrofe e quási todos os circunstantes mesmo os homens menos

afeitos ao sentimentalismo, choravam de tmoção, profunda e com-

pungida.
'

Jámais um acontecimento provocou tão funda impressão e

abalou a população coma a pavorosa catastrofe de aotem á tarde.

II
Casino Imperíal Melo-Filomeno

Realiza-se hoje, 45 17 hora,
na visinha cidade de S. José.
civil e religiosamente, o consor
-;io matrimonial da gentil senho
rinha Maria Ferreira de Melo,.
f1ha diléta do sr. Aureo Ferreira
de Melo� funcionario federal ali
residente, com o comerciante des�
ta praça sr. Reinaldo Fjlomeno�

no majestoso prédio do Clube Martineili

ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMB�:\M E

ENCANTAM CJM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Danças -- Serviço ir, epreensivel de bar e restaurante

Ótima orquestra - Bom Cabaretier
-----------------------.--

Fumem charutos
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o sabão

"Virgem Especió.lidade"
de Wetzel " Ciall •• Jaínville S�6���!'lCi�At

,

EspECIAlIDAOE(MARCA REGISTRADA, i.i1

recon1menda-se tanto para
e li' [

roupa fina como para roupa commum
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




