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RIO, 9 - Foram varias as versões que correram I A EXPEDIÇÃO DE CONVITES PORTO ALEGRE, 9 _ �;��p;:len� �ma
ontem sobre o ambiente do sul. O sr. João Carlos MaCha-I . ., . . determinação do ministro da Guerra, o general Lucia Es-
do, tendo estado na Camara, saía ponco depois com os RIO, 9 - O dia do governador �lnelrO fOI particu- teves procurou o general Flôres da Cunha, governad.o.rrepresentantes gaúchos, em atitude de evidente reserva. larmente dedicado á e�pedi�ão d� convItes. aos governa- do Estado, cientificando-o de que deveriam ser desmobíli
Em rodas autorizadas afirmava-se que os acontecimentos d_?res � chefes de partidos, inclusive os parhd03 de O�OSI- zados, dentro do menor tempo, por constitui�cm forças
do Ríe Grande estavam em sua fase drarnatica. çao, para 9�e se re�resentassem ou se fI.zessem repr�se�- irregular, não prevista nos regulamentos em vigor, todos

O chefe do estado-maior da região, coronel Men- tar na reurnao �arcada para. ,2� de mato. FO,ram con�l- os corpos provisorios.d()nça� Lima, hav�a ido ao palacio do �overr:.0' dando ao �ados ,os partidos de oposrçao, a Frente Umca, _dO RIo PORTO ALEGRE. 9 __ O general F!ôres da Cunha,
sr. Flores da Cunha conhecimento ?� ortentaçao, do gover- Grande do Sul, que será representada p�lo sr. Joao �e- governado do Estado. reuniu o secretariado, ontem, á tar
n.o fede.ral sobre ,a poss� peal� polIcIas estaduais de �ate- ves; o P. R. P., deve,nd? a representaçao deste partido de, afim de cientificá-lo da exigencia, feita pelo governofiai bélico que S? deve ser u�lhzado na de!esa nacI?�al, c�ber talvez ao, sr. Cmc1l1ato. �raga. Tambem foram con-

federal, da desmobilização dos corpos provisorios.por ferças. federais ou subordinadas a autoridades

mlltta-r vld,ados
os pa�t.ldos de oposiçao do P�raná, d� Santa Cf.\- Ficou resolvido que se acatasse a deliberação do

res federaIs..
_ .

tarina, do Esplrtt? Santo e do Maranhao. O f. C., de S.
governo da Republica, CJm a condição de que todo o

._ COI?? se fizera em Sao P�ulo..!. o estado maior da Paulo será convidado.
armamento josse recolhido ao Deposito da Brigada Militar

regiao notificava o governo do RIO Grande do Sul de que .

o Exercito requisitava o mesmo material cujo depositas
principais se encontram em Porto Alegre, Santa Maria e

Passe Fundo.
Esperava o coronel Mendonça Lima que o gover

no do Estado, compreendendo o alcance da medida, de
caracter nacional, consentrando no Exercito e na Armada
todo o poder defensivo do país, expedisse providencias
para que até ao dia seguinte.a tarde/se cumprisse a requi
sição. Em face da comunicação, o governador Flôres da
Cunha, reuniu (I secretariado, pondo-o ao correntes dos I
fátos. O Secretariado foi unanime no sentido de afirmar que Ar�Ose devia acatar a decisão, apoiada na propria Constitui
ção, E, assim já ante-ontem ficou o material á disposição
do Exercito. O estado maior da região ainda està provi- Ch.t: O �CD·denciando para a requisição d�os restantes petrechos espa- , e I e

. .
_.. . .. eSv IavamIhados por outros pontos do Estado.

di"· d adquiriu o "Correio
Essas providencias é que fizeram gerar os boatos. a po IC Ia o de Paraná", de Cu-

em torno do desamarrnento do���rovisoriosll. Ch i I e l' .

•
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voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.A

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

III I Florianopolis, Segunda-feira, IOde Maio de 1937 I NUMEHO

mercadorias
da São Paula-Ria Gr(jindeMontevideo, 9-Chegou a Ao que somos informados. o

esta capital o chefe da poli- Partido Constitucionalista de S.
cia de investigações do Chi- Paulo, adquiriu. por compra. o ITARARE', 9' - Ha cêrca

le, sr, Valdo Palma, que foi grande orgão da imprensa curi- de seis mêses, diversas firmas co

recebido pelo presidente Ter- tibana Correio do Paraná, merciais deste e dos Estados do
ra e pelas autoridades poli- que completamente remodelado, sul começaram a reclamar contra

ciais com as quais conferen- iniciará dentro em breve uma o desaparecimento de mercadorias
ciou sobre o projeto de cria- vigorosa campanha em pról da despachadas pela São Paulo Rio
ção de uma repartição da candidatura Armando de Sl\les. Grande. Sem elementos, a policia
Polícia Internacional de Bue- ..Jornalista desta cidade não podia iniciar ne-

nos-Aires. Pe t�a roa
nhuma investigação. Entretanto

O governo e as autorida- um fáto muito significativo, ver i-
des concordam com a inicia- Ca II ado ficado nestes ultimos tempos, che-
tiva. O sr. Valdo Palma par- gou ao conhecimento das autori-
te amanhã de avião para.o Pelo avião da Condor deve dades policiais. o excessivo gasto
Rio de Janeiro em identica passar, amanhã, com destino a do dinheiro por alguns fuciona
missão. Porto Alegre, onde. vai' avistar- rios da referida empresa íerroviaria.
------------ ss com o general Flôres da Cunha, Agindo com prudencia, conseguiu
MAIS o briihante jornalista conterraneo a policia averiguar que realmente

Petrarca Callado, diretor do Dia- se tratavam de um desvio crimi
U M M I N IS - ria da Noite, de Curitiba, uma noso de mercadorias, chegando a

TER IOdas mais Vigorosas pena do identiíicar os íucioaarios desho-
jornalismo comtemporaneo. nestos, Para tal fim foram postos MONTEVIDE'U, 9 - A

Cí)' (B d) ... I
a disposição de delegacia local, Federal Rural deu uma recepçãol\LO 9 an - Assegura- Bebidas NaCIOnaIS e Extran- dois investigadores da cheíla deS q se à t d á ., em honra do engenheiro brasileiro,e ue r apresen a o

geras só NO policia de Curitiba. O roubo eraO SR. VALADARES �GINDO ,

Assembléa Legislativa, ainda C)AFE' ..JAVA '

d ' I h d
.

Navarro de Andrade, que tam-

RIO, 9 - O g?v�rnador Benedito V,aladares contí- este ano, o projeto de crea- Praça 15 de Novembro
pratica õO asda tass_ oraps Ia nROl�e bem foi recebido em audiencia

núa entregue á sua nnssao coordenadora, visando a esco- ção do Nlinisterio daEcono-' em vag es a ao au o 10 pelo ministro da Agricultura.
lha do candidato á sucessão presidencial. Nestas últimas mia Nacional. que controlará

Antonio Pascho�l�__ Grande e, provavelmente, da 50-
vinte e quatro horas, sucessivas foram as conferecias que o Departamento Nacional IO Paraná as", ro:abana, sendo autores os se-

0-teve com os diferentes elementos dos varias sectores poli- do café e os institutos do. gUlnt�s empregados da São Pau
ricos. Já se avistou, entre outros, com o leader liberal Aleool, Assucar, Trigo e I SIna novos lo RIO Grande: Manoel Marcoh-

gaúcho, sr. João Carlos Machado, e o. leader constitucio- Mate, assim como varias ou- acordas
no dos Santos, manobrista: José

nalista, sr. Valdemar Ferreira. O sr. João Carlos Macha- eras departamentos atualrnen- Francisco de I\raujo, guarda-no-
do ainda ontem, na Camara, dava sua impressão deste

[Ie
subordinados ao Ministe RIO, 9 -Pelo sr. Oscar Bor- turno e José Teodorico, vulgo "Ju-

contáto com o governador mineiro, num grupo de deputa- rio da Fazenda. ges secretario da Fazenda do cão", íoguista. Com um alicate,
dos amigos, entre os quais o sr. Otavio Mangabeira. Não. Estado do Paraná, em nome do

. �, ... .....,_

escondia que vinha bem impressionado com a imparciali- Ca I ao mar governador Manoel Ribas, foram Bateu ore- FRIEÓRICHSHAFEN, 9-
dade de que estava dando provas o sr. Benedito Valada- • assinados ôntem, no gabinete, O Graf Zeppelin, amarrou ao

res na direção das consultas ou convites, que formulara a um avtão do ministro Odilon Braga, os card d9 ai .. mastro situado no campo da Com-
governadores ou delegados de partidos ou correntes de

I HONOLULU, 9-0 (.oman- acordos referentes ao ensino 8iri -

t" t d panhia Zeppelin, ás cinco hora3
oposição para que se fizessem representar na reunião de- dante Gillon e o radio operador cola e á creação do Conselho I U e da tarde, após regressar de sua

cisiva dr 20 de maio, em que todos se pronunciariam so- Beal pereceram, hoje, num desas- Nacional de Pesquizas e Expe- ROMA. 9-0 tenente coro- segunda viagem á America do
bre a indicação de um nome que reunisse maior soma de tre ocorrido com o aparelho com rimentação e Junta Nacional de nel Mario Pezi bateu o record de Sul, este ano. A sua chegada foi
apoio. O sr, Valdemar Ferreira, entretanto mantinha-se em que tomavam parte nas manobras Combate á Saúva. O Paraná já altitude no aeroporto de Monte- saudada por uma multidã� com�

reserva, tanto que seus leaderados, para melhor se inteira- do Oceano Pacifico. O avião realizou ha dois mêses um acar- celio, com 15.655 metros. em posta dos habitaotfs da cidade
rem da marcha dos acontecimentos, procuravam saber im- foi ao fundo antes que qualquer do para o fomento agricoia arti- avião nCaproni-16 1", monoplano. e pelos trabalhadori�s da referida
'Pressões dos prüprios mineiros, mais identificados com o dos vasos de guerra que se acha- culando seus serviços com os do O record anterior pertencia á companhia, que são chefiados pe�
pensamento do sr. Benedito Valadares. varo próximo podesse socorrei-o. governo federal. Inglaterra, com I í,223 metros. lo sr. Knut Eckner,

RIO, 9 - Ainda ante-ontem, á noite, no Hotel Clo
ria, realizava-se nova reunião no apartamento do sr. An
tonio Carlos. com a presença deste e dos srs, Valdemar
Ferreira, João Carlos Macnado, Otavio Mangabeira e Lin
dolío Colar. Ao que parece, foi provocada a reunião pelo
sr. João Carlos, que quiz dar a todos conhecimento da
comunicação dos fatos acima, recebida do sul. Houve re

serva sobre o que se passou na reunião.
-0-

A DENUNCIA CONTRL\ UM GOVERNADOR
RIO, 9 - O ministro da Justiça mandou autuar na

Secretaria de Estado a denuncia apresentada pelo deputa
do Eurico de Souza Leão contra o governador Carlos de
Lima Cavalcanti.

Como nessa denuncia são indicados, na 'qualidade
de testemunhas, os srs, Etelvina Lins e Edgard Fernandes
e o sr. Andrade Bezerra, governador interino de Pernam
buco quando ali irrompeu o movimento comunista de no

vembro, os depoimentos dos mesmos vão ser pedidos,
diligencia essa que será feita provavelmente pelo coman

dante da região em Recife.
Finda essa formalidade, o ministro da Justiça enca

minhará a denuncia ao Tribunal de Segurança Nacional.

.............. ": ,,';t .�,.'" _ . ._,
- .'_-""
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apreendido a "JucãO" e de um

furador, arrombavam os vagões
sem deixar vestígios no selo dos
mesmos, subtraindo as mercado

rias que eram escondidos num lo
caI perto da estação. De lá eram

transportadas, de maurugadas pa
la esta cidade, onde eram vendi,
das a comerciantes, pouco escru

pulososos. Encarregavam-se desse
serviço os carroceiros Luís Cuo.
no e Fernando Stadies,

Homenagea
da' um enge
nheira bra-
sileira

"Zeppelin
chegoua

Friedrichs
hafen"

,
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I
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lrls, impriminàoo figueírense vence

no seu contenàor o maior escore
nhecido no futeból catarinense

CO�'
---------.

F. c, D.
campo

Ivo, 4; Catica, 3; Sebino, I; Beck, I e
Narciso, I -- Mirinho e Pavão, mar
caram os tentos do !ris

1'\;0, Carlos, CalicoJ Sabino e

Mirinho verdadeíros cracks - De
sautorados JUIz e autoridades da

pelos jogadores do Iris - �narquia em
-Mirinho e Féza legitimas desr:)ortistas.

Fred,
A equipe do Figueirense, campeã de 1936

Com inicio ás 16 horas, pro
cedeu-se no campe da Federação
Catarinense de Desportos a pri
meira rodada do Campeonato da
Cidade, com o encontro do Fi
zueirense F. C., campeão de
Florianopolis, e Íris F. C., vice
campeão.

Esse prélio desportivo vinha,
aliás, como era para esperar, dis
pertando entre os nossos amado
res do futebol o maior interesse.

Sería por certo-como o (oi
durante o primeiro tempo-um
match que a todos havia de agra
dar, si não fôra a grande supe
rioridade demonstrada no 20.
oíl-time pelo quadro do glorioso
preto e branco e o espirito anti
desportivo, agressivo, e anarquico,
apresentado por quási totalidade
dos «players» do Iris, que fize
ram do prelio meio unico para
enxovalhar o dignos dirigentes
da F.C.D. e o desporto catari
nense,

Fatos como os verificados ôn
tem, não têm precedentes e já
mais figurarão na nossa intrepida
e portentosa historia desportiva,
E' deploravel, é incrivel, é do

lorosamente lastimavel, o que se

ocorreu, no estadio da F. C. D.,
a que cabe a culpa exclusiva,
como causantes e agentes de pro
vocação, aos jogadores do Íris
F. C., que não soberam bem
perder.

Todo o complexo de regras
desportivaa fund em-se unicamente
em dois principies saber vencer

e saber perder.
Era o que se vinha observan

do conosco, até o procedimento lnicrou-se o 2' tempo jà com o

inominavel do IRIS, que desauro- dorninio do Figueirense, que sem

rando o juiz dd pugna, sr. Àr- pre foi acrescendo cada vez mais
mando Fonseca, ou quer violando o seu score.

as disposições do representante Tudo correu mais ou menos

oficial da F. C. D. ali presente, até o resultado de 5x2, em favor
Contam-nos até que o sr. leão do preto e branco.

Alcantara da Cunha, veneranda Daí é que parte a anarquia.
figura desportista consumado e di- Jogadoreit ha, que abandonam
gnissimo pi esidente da F. C. D., a posição, discutem com o juiz e

que se encontrava com amigos seguram a bola com a mão.
assistindo o prélio! indignado com Nizeta, posto fóra de campo
tão reprovavel e incorréto proce- pelo juiz, despregando a ordem
(J..;r por parte d03 players do dada volta e choota em goal.
r'lbro-negro, e antevendo as gra- A anarquia campea, até que o

(:5 consequencias que o màu pro- jogo l:. suspenso para o bem <lo
cedimento causaria para o futuro nosso desporto.

pediu encarecidamente que se sus-]

��ll�I._llllmpendesse a pugna.
Atendendo que as ocurrencias

de ootern só servem para aviltar o

desporto balriga-verde, deixaremos
de relatar com minucia o que foi
praticado durante o pré lio pejos
Iranqressores da etica desportiva.

Enhegamos o julgamento à F.
C.D., que està a) par de tudo.

IRIS F' C. bem.De antemão todos os jogadores
do Figueirense jogaram bem, ca-

bendo-nos, além dos acima men- O team do lris F. C., obe-
cionados. destacar ainda a atua-I

decia a seguinte ordem:

ção de Renüto, Haroldo e Paranà, Vilaim--Pavão-Oant<'!--Per
que m�nstrou ser ainda bom ma- nambuco-Feza-Castiçal-Go
nejor da pelota e possuir vigo. dinho -Damata-Nizeta -Miri-
roso tiro. nho e Alirio.

Salientou-se, perfeitamente Mi
rinho, que passou, com a atuação
brilhante de ôntem, a figurar lia

classe dos 1J0SSOS cracks.
Pavão e Feza jogara.n muito

Ha dias, notamos com certa

satisfação, que a L. F. F., dis
pensava gentilezas para com os

cronistas desportivos concedendo'
lhes lugar destacado e, ainda
mesa e cadeira.

Bem depressa passou o zelo da .

novel L. F. F" que ôntem só

mentejcolocou a
J
mesa no local,

esquecendo-se, contudo das ce

deitas.

CAFE' BOM SO° NO
.JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

o JOGO

Durante o primeiro tempo, o

jogo manteve-se irrepreensível,
cheio de lances interessantissimos,
dando aso aos players de ambos
os quadros com que mostrassem
os seus conhecimentos técnicos.re
cursos, iniciativas e Superioridade
fisica.

Desde logo, notou-se porém,
que Nizeta fracassàra, embora a

sua linha atacante desenvolvesse
bom jogo.

Merece um ligeiro confronte
entre Ivo e Nizeta, ambos guieiros
dos seus quadros, e apontados co

mo iguais na mesma posição.
Enquanto Nizeta, jà no primei

ro tempo, estava cansado e dei
xàra de auxiliar os seus; Ivo man

tinha-se forte e ativo, jogando e

orientando bem o seu quadro,
avançando com galhardia e deno
do, em suma, mostrando que faz
juz à fama e que é um crack.

Saibam, agora, os técnicos da
F.C.D., para o proximo Combi
nado, escolher o melhor dos dois.
O I' ofl-time terminou pelo sco

re de 3x2.
O FIGUEIRENSE F. C. IO quadro do Figueirense man-'

tinha a constituição seguinte:
Renato

Freed-Antenor
Carlos-Carioca-Haroldo

Calíco-Beck--Narciso- Ivo -
Paraná e Sabino.

• BERL1M, 6-A' recepção do
embaixa.dor Moniz Aragão, em

I honra da sra. Darci Vargas,espo·
p( i sa do presidente do Brasil. com-

� � pareceu o CI)rpO diplomatico.: o
;

.

:�� decano papal. nuncio Onenico e
!

!�<". todos os ernba ixadores e ministros
ibero-american os, com suas espc
sal' e represent antes do Ministerio
dos Negocias 1�xteriores das orga- \

! nizações nacionuj-sociahstas e men �

I· bros proemine ntes da sociedade
alemã.

A Inglaterra não
comparecerá ao

campeonato rnun-

di;:o,d:�U�����definitiv._1
mente assento que a Inglaterra
não disputará o compeonato mun

dial de Iuteból de 1938.
A Federação Inglesa deu já a

sua última palavra sobre o assun

to, e a França, a quem cabe a

organização da prova, não conta

já com a sua inscrição.

I Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

ALUGA--SE
A censura da

dois sobrados e parte terraê correspon-
das mesmos á rua Conse- d

·

dlheiro Mafra :10s. 39 e 41 I
enela a

para tratar na mesma rua Consulado
no. 41.

Calico. autor de 3 tentos
MIRINHO E FElA

Estes dois «players» do Íris,
contrariando os átos e atitudes
dos seus companheiros de quadro,
deram sobejas provas de valor
desportivo e conhecimento da éti
ca do futebol.

Bons manejadores da pelota,
educados e ordeiros estes elemen
tos merecem, não só 09 nossos,
como os elogios de toda a gente
f1orianopolitana.
A Mirinho e Féza, que cons

tituem um exemplo a imitar, os

nossos sinceros parabéns.

'Rio, 7-0�ministro da Via�
ção oficiou ao general Flores da
Cunha, restituindo os documentos
referentes á reclamação do consul
francês no Rio Grande do Sul,
acerca da censura exercida na

repartição postal, na correspon-

I d;n�ia conli.ular e remetendo uma

copia das inlormações prestadas
sobre o assunto pelo nCT.
Fumem charutos

;.1 PRINCIPE DE GALLES

·i'_ A sraJ. Darci
Varg"8s em

B,fhrl.im

Coroação
Jorge VI

LONDRES, 6-0 delegado
do Uruguai á coroação de Jorge
VI, sr, Herrera, sua esposa e filha,
chegaram pelo Andaluzia Star,
ontem.

O referido delegado foi sauda
do pelos representantes do FO .

reign Ofice.

de NUNCr:l EXISTIU IGU{:lL

PRRR FERIDRS, INFLRMRÇOES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

--- __ .._- .. �----_._�---�--_._._
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� IMPERATRIZ a Imperatriz das Aguas �� DEPOSI'Tº FPOLIS. FONE N. 13?O �� G U A ' M�� � proxirno lançal"Y'lsnto do c8Fburanta nacional �
t_�� ALCOOL�M.O�TOR �

� FEWYT �
.�V.a�?Z§�:� --.�==... ������O

A GAZEl A-FlorianopoUs �2 9�7

Casa de Dive.sões
-------,---

Familiares
Vispora Imperial

O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

I

II Nos altos da Farmacia Popular.. á Praça 15
de Novembro

-

CHARUTOS?

..

Só os fabricados -por Costa Pena &Cia.,tBaía.
f I Vende-se no Café Natal, Tabacaria:Baíanã,IRes�
! I

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

Itaria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas,jCafé;Cloria e SalãolProgresso

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTAI·lInda casa pó-
de ser Sua pa-I�
gando apenas·

5$000.10$000 ou 20$000 Ipor rrlês na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO·. 103 _ 107
s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de SOllza Lucto
RUA -FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Mertrtz: FL.ORIANOPOL.IS
Blurnenau � _'oinville São Francisco Laguna-

Mostruario permaneote e� Cruz-eiro do Sul

Secção de Secç.o de

����; A Gazela Indica:

r-ita I Advogados
NADA MAIS '�ccacio Mo-'

te I ra tem seu escrip-

Filiaes em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara temo. fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilltbs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ades,

I

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocornoveís, Motores de esplosão, iv1oto!f.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo' I

. \Jcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Tealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO F .ças, qI,;CCS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Empreza Nacional de I'-Iave�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max., �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' -� Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ��

. A
.�PÂVAVAVff����__��&P"�V.A..V���.

E

R. Felipe Schmldt ns, 7 e 178 tÓJ io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto
NO ESTREITO I Ponta d� Leal

Em Laguna-Rua da Praia
n. 70. - Ph01\�� 1277.

I Caixa Postal, 110.

���
B L. 1-1 E T E S

�'Dr. Pedro da -Moura Farro'� I �l·
� � � Advogado

� FederaiS e Sla. Catarina I-
Rua

Trajano,n'.l
sobrado

� , TeIephone n' 1548 ,�� �
-

.

� Nas classicas.Envelopes fechados � I :...; Dr. Renato=
l� � ==Barbosa==
,j�������� �t�����O ADVOGADO

"�i••G@5��. • oSe....ODO Rua Trajano. 2 fi{sob.)

i Co_mpanhia "Aliança da Bahía"i \ FO�:d!;�;:-�t�tior�',
� FUNDADA EM .870 IIDr.Aderb�1 R�
�� •

da Silva

= Seguos Te rrestres e Marltlrnos : RuaC���.v�����IO(sob.
: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil : I Fones 1631 e

1290_1"':J CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 L_
..

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

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrator da Matarnidada
Madlco do Hospital

Médicos

•
todol OI Estadol I

Dr. Carlos Corrêa
Ap,entas! SubmAgentes e Reguladores da AvariaI [em

�o 18r8sll, no Uruguai a nas prln�lpaj. praças estrangeiras.

Agentes em Ftortanopolts :

Campos Lobo & Cía. o

I Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Carxa Postal. 19 I
• TELEFONE N. /.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlv{-A e (Curso de especializas lo em

• fi molestias de senhoras)
� Escritórios em Laguna e Itajahí li Atende na Maternidade
� D até ás 8 112 da manhã
� S\..Jb-Agen'tes ert"'1 Blumet-'\au e Lages. e á tarde=- Consuitorioi
� • ANITA GARIBALDI, 49
"O••O�it$---�-.-----.""•••G. _

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

freguesia.
Para qualquer outra informa

__ ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

I Dr. Ricardo'
Gottsmann

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

operações de plástica

Ex-chefe da clinics do f-!ospi
tal de Nürnberg, [Pcoressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espaelallela am:-clrurgla

garal

CONSVLTORIO---Rua Tra
ano N. I e. das I O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr-. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CUnlea médica da crian

ças a adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua' João
Pinto n' 13

FONE-1595

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

FONE-1524

i"'i .ro ,'".';'

!AdVOgadOS
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL lORJO:

"Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Tdefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

\
\

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

VENOE--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.

VENDE.SE uma casa no dís..
trito «}-'ào Pessôa», Estrei
co, á rua do Nestor no. 4,2

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

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

ENXERTOS
De varias qualidades de laran"

jeiras, limoeiros c grande quan..

tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARL NILSON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Locomovei I "AG t" Bíbliografia

Compra-se um em perfeito ale a
F

. 'd 1 .

t d d funci t
oi-nos remeti o e egante e

es a o e uncionamen o • • '1 d f
.

1
.

d I
com for d 100 a 120 nos munlCI. I �stra � ase-cu o .orgamza o pe.a

H P
ças e

• Du.etona de T�nsmo da �um-
. .

_ plDS pahdade da Cidade do RIO de

ENS I NA - SE Informações nesta redaçao. Janeiro contendo relevantes iníor-

VENDE--SE Caçador
mes tur!sticas, . d�nominado. C,a-
lendario Turistico do DIstnto

Um piano, proprio para •.
Federal.

estudo. TorneiO extra
Preço de ocasião. ,ie fu teból-.. STNDHAL, de Stefan
Tratar rua Tiradentes n. 3. Outras notas Zweig+Irmãos Pongeti Rio

�����������������������II OS irmãos Pongeti acabam de dar

O h d I h
Organizado pelo Esporte Clube � maiQ� publicidade a 2ei' ted!Jão

50n O a mu er Tnbajára, de Perdizes, realizou-se _:ssed hv�., M es�nera a tra u-

domingo, dia 2 do corrente, na- çao ,e ri esquita,
.

I I lid d di t d Pode-se afirmar, sem que tusso

q1u1e
a

docl8hl
a e, em 'S�du at

e

haja exagero, que StendhaI, no

me a as, um concorri o or- , , Ih
,

'1 'niti I genero blOgrafico, e o me ar

ueio extra, estio tnt tum no qua b Ih d S f Z' O
tornaram parte os Clubes: Taba- t�a a o e te an

.

weig. '!

. , d P di Vitó d B fato, é um trabalho diferente dos
Iara, e er izes; I ona, e om d
R t· I

. f t
. que o antecederam, marcan o uma

e iro e pitanga, o or e e pujan- .

d
d d C d nova etapa na carreira o seu

te esqua rão e aça oro f.' b d
A' 1 O 30 d hã t' festejado autor. " 50 retu o,

s I a man , par lU

daqui, em trem especial, a catava-
um modelo de compreençâo e

na caçadorense, chefiada pelos
afinidade espiritual.

O I J• m • • desportistas João Anjos, Mig\1el
Stefan Zweig, o consagrado

I
qua irnpa, conserva e}e]uvenesce a cutls e, autor de Dois Mestres, num

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des- Giordani, José Santi e João Mo-

I
livro simples, raro, acessivel con-

cascar a péle. reira.

U I I rd d seguiu, irmanado o seu espirito

d
�a dvezr n�que i

oca I

t ad e, ao de Stendhal que viveu lá
liiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiíliili:iii_iiiiiiiiii__iiiiiiiiii__iiiiiiiiii� epors e Igeuo a

mo�o, TObOS por mil oitocentos e tantos, com-

II �áumaramd para o cl�m�o °t a. a- pletamente deconhecido de seus

) ra, on e se rea isana o orneio. f l' d
S d d contemporaneos, oca rzar to a a.

P t d
'

ortea as as esqua ras, estas se
édi

..

1 d '

Or es es Ias defrontariam na seguinte ordem: trag Ia esPdmtua e umahepocaque se con ensou num ornem

que chamou Henri de Beile e que
se assinava com o nome de Sten
dhal.

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-fe:ras S,50» 4a.-feiras lO})
5a.-feiras 11,50 « -'aSfeiras 20 »

ôa-íeiras S,40» Sa.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-c-Fechamentodas[malas postais
Domingo 8.50 horas Domingo 2,30

-

horas
2a.-feiras 12,50 horas Za-Ieiras 11 )}

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

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

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

��$C��!e�������,���s�e�cç�.ã���&��e�m�a�q���m�a�������� �---��in��

Endereço Telegr.. DOLAI-( Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII'\A

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Pararlá- 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 de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para gu"lquer
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

SEEVIÇO GARANTIDO E RAPIDO !

! II E�
_ Preço!:?" ..-y")odir_�os I����_��i__•__��� --

A GAZETA- -Florianopolis, 10-5 -1931

Dr. Ivo d'Aquino
.

I
Adovgado IFlorianopol is

;:: ;:
M':;:gg -

-

Quinta-feira
.-

13 D E M A

Serviço Aéreo Candor

Adolar Schwarz-

5

ALUGA--SE
quartos para casal.
Informações pelo fone n.

1.436.

Mathematica Elementar, Arith
mética, Algebra. Geometria, Tri
gonometria, etc.

Tratar no Curso de Madure
za das 18 112 noras ás 19 1[2.
312 .

Ser bnnita e prediiéta,
realizar-se-á usando o

I I CREME VITAMINOSO

PROCUTOL

, ·-Vitória xTabajára
2'-Ipiranga x Vitória

Dessa fórma, os vencedores
deveriam então.numa melhor das
três medir forças á ver qual con
quistaria a série de medalhas.

No primeiro encontro, embora
os contendores fossem de forças BAI'A, 7 =-Encontra-se no

equilibradas, depois de um jogo porto desta capital o destroier
de bons lances mas falho de téc- americano "Trucker". O co

nica, venceu o Tabajára pelo sco-
mandante visitou o governa

re de 2 a O. do Estado, sr. [uracl Maga-
O segundo jogo, com o venci- lhães. A marujada visitou a

do do primeiro, foi contra o lpi- cidade, percorrendo os pon

ranga de Caçador. Já, então, o
tos mais pitorescos.

Vitória, cheio de animo, mais se- Ad J. udlCounhor do campo, desenvolveu bom

jogo o que não impediu ser der- ao Estado os

rotado peles bambas do lpiranga bens daStan-
pela contagem de 3 aI. d a rd O i I

Estavam assim, definidas, q�ais LA PAZ, 6 -O governo ad-
as esqu�dras q�e se defrontanam judicou ao Estado as jazidas de
na terc:ua p.artlda, ou a n:,elhor petróleo, todos os bens, ações e

das fre�: IplIang� e Taba!ara. direitos da Standard Oil.
A s CIDCO e quinze, precisamen-

te, sob o apito do arbitro Olivier Fumem charutos

Toledo, as esquadras alinharam-se PRINCIPE DE GALLES
em campo para o embate final. __ '

...
_

_ �

estando o onze do lpirange assim
constituido:

Destroier
Americano

será inaugurado em JOINV!LLE

moderno, confortaval e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE 1a. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA.CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOS.<\MENTE
ESPERADA

CaS8BEIRÃO!
FUNDADA EM 186S

Artefátos .de couro e

Icolchões
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

e ditas comerciais
Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
Colchões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAIl\TA, ETC.

Rua Tiradentes n. 3
FIL O R I A N OlP O L I S

POMADA

MINANCORA

abrir a contagem para os" seus.Re
iniciada a peleja, o Ípiranga do-

Orestes minando francamente, joga a von-

Porfirio Othelo tade, obrigando os rapazes do Ta-

Gentil Huerga Pedro bajára á um esforço inaudito para

Simoneto,João,Yared,lbrahimOsní, não verem o seu arco constante-

II
mente vazado pelos bambas, e

Dada a salda, já aos dois mi- assim termina (1) primeiro tempo.
nutos de jogo a cidadela do Ta- Iniciado o segundo, o Ípirang i
bajára perigava sob incessante procura unicamente fazer jogo de

chuva de tijoladas dos caçadoren- classe, como que numa ,jemonstra�
ses, Aos quatros minutos, depois ção pujante de cavalheirismo e

de urna eletrizante esgrimage lealdade, não elevando a conta

Yared, em lindo estilo consegue gemo
Faltavam dois e meio minutos

para terminar a contenda quando.
a um forte tiro de Othelo, a bola

alcança um declive e ... lá se foi,
sumiu-se. Os tabajáras, dando tes

temunho de uma lamentavel indis

ciplina esportiva,não aceitam outr a

bola que não a primeira e,quando
esta vem, já nao encontra o seu

quadro completo. Num gésto pro·
fundamente anti-esportivo, de ani
mo abatido, exaustos, negam-se a

continuar a luta, dando':'se por ven

cidos.
Não fôra tal atitude, poderia -se

ôizer que foi uma tarde de Íler�

dadeiro esporte.
Dessa fórma, mais uma vez, o

Esporte Clube lpiranga ele Caça
I dor ,fóra de suas fronteiras,mostrou

I
como se faz e5porte pelo esporte.

Do correspondente ...

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio)

;
E' A POMADA IDEAL!

\\\..,.�J.1'(.
_�\\\\\V#!.A:.

Cura TODAS AS FERI·
DAS. tanto humanas

como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL 111

� �armaci�, Cruz, de Avaré L(São Paulo], curou com a

Mmancora ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! 1

D. Carolina Palhares de Joinville, curou, com uma

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Tem havidn centenas de curas semelhantes I t 1

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: -� A1verdadeira «POMADA

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latioh .

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imo
a� orl.,

E
..

d d
. MI' h lt1trões

xIJam a ver a eIra« INANCORA» em sua atm a .. 1ongtna.
REPAREM BEM AO COMPRAR, 1 !

um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" _ Jolnvi11, ,II

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada S·I. ala
CIC. AvisoPrevio6·1· ala
Prazo Fixo S·I. ala

_- """""'"
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Consorcio jornalistico
,Diario da Noite, A Noticia e

A Gazeta roorôencrn-ee pa
ra as pugnas politicas que 3

• O sr. Aurino Soares, di.

5" aproximam retor de «A Noticia»
� do [oinville

A formação do consorcio Diarios Associados do Sul, é
uma iniciativa cuja realização se impõe para dar á imprensa dos
dois Estados o impulso que o seu desenvolvimento de ha muito
vêm reclamando».

CINE REX ás 5 7 e 830 não expulsa-,J , , "'" •

horas, um filme "far-westn de tor- ra OSJo rna-
cidas da Columbia-Honra pelo I istas
dever, com Buck [ones. LONDRES, 9-A Agencia

'

Reuter transmite informações de
Roma, colhidas em meios auto

rizados, segundo as quais nenhu-]
ma medida geral será tomada
relativamente á expulsão coletiva
dos jornalistas britanicos alí co

missonados.
Segundo ainda as mesmas fon

tes. apenas poderiam ser expul
sos aqueles, que indivIdualmente
se tornassem passiveis de taes san

ções.

Em vias de concretização e já
vitoriosa está a ideia da organi
sação de um consorcio jornalisti
co do qual farão parte o "Oiario

� I da Noite" de Curitiba; «A No-
O sr. Petrarca Callado, dire- ticia> , de Joinvile; t: «A Ca-
tor-proprietario do «Diário zeta», de Florianopolis. ,

da Noite» de Curitiba Será, sem dúvida, um grande
passo para a I m p r e n s a pa

ranaense e barriga-verde, que, assim, contará em pouco tempo com

três jornais, unidos pelo mesmo ideal, de servirem ao povo desses
Estados, com desassombro e altivez, desvencilhados de qualquer
compromisso.

«A Noticia», de joinvile, assim noticia êsse auspicioso
acontecimento:

«A idéia da formação de um consorcio jornalistico nos Es
tados do Paraná e Santa Catarina que de ha tempos vem sendo
objéto de estudos está hoje em vias de realisação, filiando-se ao

mesmo o nosso diario ".fi :JV..oticia" o "Oiario da Noite", de Cu
ritiba, e «A Gazeta» de Florianopolis, que fundarão um mario na

cidade de Laguna, no sul deste Estado.
Com esse objetivo têm havido entendimentos entre 0& jor

nalistas Aurino Soares, Petrarca Callado e Jairo Callado, respecti
vamente diretores e proprietarios de ".Jl Noticia", «Diario da Noi �

--------------------,,-----

nt-llVER5ARla5

Sra. dr. Fulvio Macei

OUTRa5 PARTEm

Dr. Cezar Avila

Festejou ôntem, a sua data
aniversaria natalícia a exma. sra.

d. Alaide Alvim Aducci, virtuo
sa esposa do sr. dr • Fulvio
Aducci, diretor da Facuidade
de Direito de Santa Catarina.

Seguiu para Lages, o sr.

dr. Cezar Avila, competente Ia
cultativo.

rHE6Am UH5

CeI. Fontoura BOIges
/uexandrina Vaz Lehtnkuhl Encontra�se entre nós, o esti

mado patricio, sr, cel. Fontoura
Borges.
f:ALErlmEHTO

Almirante Julio Brito

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a exma. sra. d. Ale
xandrina Vaz Lehmkuhl, esposa
do sr. Gustavo Luhmkuhl, do
comercio local.

Faz anos hoje, o conterraneo

sr . Fulvio Paulo da Silva, dili�
gente comissario da nossa Poli�
cia Civil,

Por carta dirigida a pessôa
desta capital. sabemos ter faleci
do, em avançada idade, na Ca
pits] Federal, a 29 de abril úl
timo, o nosso distinto contei raneo

almirante Julio Alves de Brito.Aniversariou,se ôntem, o nos

so estimado conterraneo sr. Ri�
cardo Edmundo Alves. EM CASA DE FA!\tlILIA

alugam-se quartos com ou

Aniversariou-se ôntem, o dis- emo pensão p'a colegiais e

tinto militar patrício, cap. Olim- smoçs solteiros.
pio Mourão, servindo atualmente Informações neste diario.
na Capital da Republica.
razem AH05 HOJE:

CINE ROYAL, ás 7,30
horas. um filme da Metro-Cal
ma pessoal, com Madge Evans,
Robert Young, Betty Furness e

Ralph Morgan.

CARTAZES
DO DIAas exmas. senhoras Mercedes

Campos, Maria Sohn Ferreira e

Mãria Silveira de Souza;
as senhorinhas Maria '\nto

ma de Carvalho e Naír Espin·
doia da Silveira;

os srs. João Paulo Ferreira;
Antonio Meira e Osni Silva.

H-n/ADO

Ajustou núpcias com a gra
eiosa senhorinha Marina Ruschel
Lautert, filha da exma. viuva d.
Alice Ruschel Lautert e sobrinha
do industrial sr. Helmut FeU.
o sr. Alcides Bastos de Araujo.
oficial de gabinete do sr. Se
cretario do Interior e Ju:.tiça.

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás. 7,30 horas, um filme da
Warl'ler-Amor de calouro,com
Patri'cia ElIis, Warren HulI e

Frank Mac Hugh.

v'

)

-----------

te» e «A Gazetll».
N::> momento, tratando do assunto, e de regresso de Curi

tiba onde esteve com esse proposito, acha-se entre nós o jornalista
Jairo Callado.

..Jaíro Boletins em

Bilbao
editado ULTIMA HORA

Apreensão de grarnde
contrabando em Herval

De regresso da sua via
gem a Curitiba e aos munici
pios do norte do Estado,
chegou, ontem, o jornalista
Jairo Callado.

Passa, assim, de novo, A
GAZETA, a ficar sob a

orientação direita do seu bri
lhante diretor, cuja inteligen
cía imparcialidade, patriotis
mo e competencia tecnica,
como profissional destas li
das, têm sido a base dos
triunfos sempre crescentes
deste jornal.
Todos quantos nesta casa

trabalham, abraçam-no com

muito aíéto e intima satisfa
ção,

Baiona, 9-Uma esquadrilha
rebelde voou sobre Bilbao, on

tem, tendo lançado milhares de
boletins com apelos á população
basca, nos quaes se declara que
«os nacionalístas não querem des
trur \'.)S50 paiz feliz, mas, ao

contrario, desejam vê-lo prospero
e florescente». Concitam o PC, Ao que consta estão envolvidos no caso pessôas de rela·
vo basco a "abandonar os che-

tiva representação.fes criminosos que vos dirigem e
P d h- d Ih b

.

_ d I d rocuraremos ar, aman a, eta es so re esta ocorrenraa,
que nao querem na a a em a

,_

destruição e da ruina do pail»'loS NOVOS O sr Arman• •

Felicitada DI ��'1ã-- da Sales
presidente I RIO, 9-0 presidente da Re- anciosamente espe-

da Repúbl-Ica publica assinou decretos, ontem, fado pelos nor-
promovendo ao posto de general tistas
de divisão os generais de brigada FORTALEZA, 9 (Band)-Rio 9-0 presidente da Re� JoãO Guedes da Fontoura e Ma� A sucessão presidencial. com os

pública recebeu o seguinte tele� noel de Cerqueira Daltro Filho,e imprevistos de todos os dias, tem'
grama: ao posto de general de brigada colocado o povo, aqui em per-"São Paulo, 8-A comissão os coroneis João de Siqueira Quei� manente espetativa.
organizadora da classe e congres- roz Sayão e José Fernando Alon- Aguardam-se a todo instante,
80S da lavoura, felicita v. excia. so Ferreira, não se confirmando a surpresas que virão pôr mais erri
pela alta sabedoria da escolha noticia da promoção do general dificuldade a solução para o pro-do grande tecnico, operoso e pa- Almerio de Moura. blema sucessorio ,

triota dr. Fernando Costa para E�te ultimo comandava o 3' A candidatura Armando de
dirigir os destinos do D. N. C. R. L, quando do movimento CO-I Sales Oliveira á presidencia da:
O gesto de v. excia. inspirou munista de novembro de 1935, I Republici\, tem recebido apóio

a confiança da lavoura na solução tendo sido, ferido nessa ocasião. por parte dos oposionistas quedo� negocios Jo café. problema Os generais JoãO Guedes da Fon- constituem o Part;do Social De�
nacional. Com os protestes de toura, Almerio de Moura e Ma� mocratico, cujo principal orgãoalta estima e elevada considera- noel de Cerqueira Daltro Filho o vespertino O Povo -tem se

ção, subscrevem-se de v. excia, exercem, respectivamente, o co- ocupado da questão diariamente.
admiradores - Pela Comissão: mando da 5a. região militar, com A viagem do ex-governador
Agenor Simões e Francisco de jurisdição no Paranà e Santa Ca- de S. Paulo ao Norte, é espera�Paula Cardoso". tarina; o comando da 2a. região da com ansiedade.

militar, em São Peulo e o cargo E.' que o povo nortista, mormente
de diretor de Engenharia. o cearense, deseja conhecer o sr.

Armando de Sales Oliveira pes�

O sr. dr. Claribalte GaIvão, Secretario da Segurança
Publica, recebeu comunicação de Herval, de haver sido feita pe'
Ias autoridades dalí, a apreensão de um grande contrabando de
sêdas.

Preguiça e

sonolencia

E' sabido de longa data que
preguiça e sonolencia após as

refeições são sinais quasi certos de
digestão dificil, causada por in
suficiencia de acido chloridrico
no suco gastrico.

l-fa pessôas que por motivo
são forçadas a dormir meia hora
após o almoço e o jantar. Outras,
além de sonolencia, sofrem de
varias pertubações decorrentes da
mesma causa, tais como fraqueza,
palidez, desanimo, enxaquecas,
ventre crescido, impotencia, pri
são de ventre,

De tempo a tempo são VIti

mas de verdadeiras indigestões
com vomitos e dejeções liquidas,
como se tivessem sido vitimas de
uma intoxição alimentar. A causa,
entretanto, reside na falta de aci
do chloridrico indispensave] para
a normal digestão dos albuminei
des, que por isto se putrefazem,
tornando-se toxicos.

Para combater a sonolencia.
a preguiça e as demais desordens
acima assinaladas, recomenda-se
o uso do poderoso digestivo Aci
doi-Pepsina da Casa Bayer,
que se toma no meio das refei
ções, com admiravel proveito,

Poderá reais
tír, mas caírá !
LISBOA,9-A estação de

Radio de Sevilha comunica que
a sorte de Bilbáo, está decidida. Vaticano, 7 _" A nota da
O inimigo poderá resistir durante Santa Sé entregue ao embaixa

algum tempo, devido a linha e dor do Reich responde aos au

defesa de Viscari e Soluve, de mentos da nota alemã e declara
um lado, e do Gaio do outro.

I

que não constitue um apêlo á

Isso servirã para prolongar a re- opinião mundial contra o Reic.h
sistencia â capitulação de Bilbáo. e ainda menos um apelo á rebl."-

Os planos traçados pelo alto lião. Diz que a atitude dos ca

comando Nacionalista, estão

exe-J
tolicos alemã7s justifica as �azõ_es

cutados com a maior energia e que que motivaram a' publicação
rapidez. dos dor.umentos pontificios ..

I������-�-�����n
Casino Imperíal

o Reich e a

Santa Sé
soalmente,

Roma

Danças -. Serviço ir. enreenslvel de bar e restaurante

no majestoso prédio do Clube Martineili

EXfBIÇÃO, �ODAS AS NOITES, DE FESTE]ADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




