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Ernquanto OS srs. ;Ô!
Catão e Edmundo

Luz Pinto, estão corn
o sr. Getulio Vargas; o sr, L\dolfo
Konder rnantem - se indeciso, e
os srs. Fulvio Aduccíe Bulcão V,a�
na, enfileiram ao lado do gerleral
Fiares da Cunha.

A GAZET

varo

,da

Tanto o discurso proferido pelo general Flôres da
Cunha, como o seu manifesto dado á publicidade, são dois
documentos hístorícos. destinados a uma longa repercus
são atravês o país inteiro.

Se o discurso se irnpoz, pela ponderação, o mani
festo impressionou, por ter valido como um brado de
alerta aos sentimentos civicos da Nação, marcando as di.

,
retrizes a serem traçadas por um povo. cujas tradições
gloriosas, são o atestado expressivo do seu aI candorado
patriotismo.

Os aplausos vibrantes recebidos de todos os re

cantos da terra brasileira, onde já chegaram os écos do
historico documento, atestam iniludivclrnente o sentir na
cicnal em presença do momento que decorre.

Nas horas incertas em que os deuses praguejam
blasfémias c pretendem ferir de morte, com seus dar

dos, aqueles que não se encontram nas suas graças, é

sempre reconfortante, encontrar nos atingidos aquela
grandeza moral, que eleva e que alça os que acima dos!
personaüsmos põem os interesses vitais do povo. IQuando os gestos atingem as proporções de gran
deza e de prudencia que dimanam das palavras e do do
cumento do general Flôres da Cunha, não ha forças hu
manas capazes de sustar a marcha das consciencías nas

fluas arrancadas gloriosas, em que o cívisrr.o se transfor
ma em religião e os principias num evangelho.

SOLlDARIO., COM O GOVERNADOR PERNAMBUCANO

RECIFE, 11 - Os deputados federais srs. Simões
Barbosa, Adolfo De150, Artur Cavalcanti, Osorio Borba.
Mario Domingues, Antonio Góes, Heitor Mata, Humberto
Moura Teixeira Leite e Domingos Vieira telegrafaram ao

governador Lima Cavalcanti, hipotecando-lhe solidariedade.
O governador do Estado respondeu agradecendo.

BANQUETE AO GOVENAJ)OR DE ALAGOAS

MACEIO', 11 - O banquete em homenagem ao

governador Osmar Loureiro, pelo segundo aniversario de
seu governo, conta com a adesão de cêrca de 200 pessôas,
representando as classes sociais, economicas, comerciais
e industriais do Estado.

-0-
PROPAGANDA EM RECIFE

RECIFE, 11 - Foram instalados hoje os trab lhos
da Carnara Municipal. IDepois da leitura da mensagem do prefeito, o ve

reador Andrade, da oposição, leu um discurso de propa-I'ganda da candidatura do sr. Armando de Sales Oliveira.

[Tragédia
irnpressionante

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

O PRESIDENTE E' ESPE
RADO EM GOIAZ S. PAULO, II-Cícero Cu

nha Líma, Iuncionerio publico,
matou a tiros sua esposa Lourdes
Prado e seu filho Riograndilio,
de 10 anos de idade, suicidando
se em seguida. O casal estava se

desquitando.

RIO, II-Um telegrama de
Goiaz informa que o sr. Getu
lio Vargas està sendo esperado
este mfls alí, 5endo�lhe prepara
da festiva recepçã0.

"

POVOA VOZ DO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
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O dissidio
do P. R. P.

S. PAULO. ! 1 -- A proposi
to do dlssídío verificado no

seio do P. R. P.. ouvimos hoje
o .sr, Svnesio Rocha. vereador
perrepista á Camara Mnnicipal.
que fez-nos as seguintes decla
rações:

-Estou com os meus ilus
tres chefes, Sílvio de Campos
e Mario Tavares.

O dissídio, como sabe. teve
causas na resolução da maíoria
adoptando e impondo a votação
da bancada federal m nome do
sr. Pedro Aleixo para presiden
te da Camara. Os srs. Sílvio de
Campos e Mario Tavares insur
giram-se contra a tmposíçãô
que bradava contra. as tradições
de Partido e asfixiava a cons

cíencia dos correligtonnrfos,
Apesar do dísstdío. os ilustres

chefes n�o despojaram das dra
gonas de generais do .Partídor
apenas o sr, Mario Tavares dei
xou a presídencía e o sr. Sílvio
de Campos a direção do orgão
oficial. Nada. mais. Somente
a convenção poderia receber
lhes a reuuncía dos cargos de
direção E essa. a maioria não
convocou.

E pódê dizer que. csnhecen
do. como conheço. o valor da
queles com os mesmos estare!
sempre em qualquer emergen
da".

-

lDia da Policia
PORTO ALE6RE, 11- Em

telegrama àirigiào ao ar.
Armanào àe 5ales Oliveira
o general Piores àa runha
comunicou-lhe ter nubllccõo
o manifesto em que reco,
mcnõc ao eteltoruõo (lo Par
tiào Republicano Liberal su
frague o seu nome a preaí
õcncto àa Republica.
Ao governaàoe gaucho es

tão senõo er.ulcõca ce'1tenas
ôz tel�gramas àe toào o Es
toào, àe apoio ao manifesto
lcnçcõo ao Rio 6rofloe.'

A ala universitaria ào
Partiào liberal telegrafou
tcrnbcn aà sr. rrncnco
5ales congratulanào '5e pe
la inàic:ação ào nome àa ex

qouz r nc ar pculis'a. Iilenti
cas congrLltulaçõP.'S toram
enviaàas pela 01(1 urriver-al
ter lo ao gen",ral flores àa
Cunhe, em telegrama cast-
noào pelo õr, freitas L me

pelo aca:'lemico 'João Ollm:
pio

õ

e 50uza e por outrcs
universitarios llber-ots. Nes-

Ise. i"espocho lêrn-se .?S se

qulnt za palavra r : vossa
causa é a cuusc

ô

z toüos 05

brastleiros que quzr-zrn o

I I bem, e c qrcnüez« de nossa

IIpctrtc.»
I

�P�riilie;;-p--a-iiiiãr-a-ç-_:UaiDiiio
Comemorando o «Dia da PO'I�I����������II DE OFICIAIS DA

licia», que em nosso Estado coin- O P. R. P. não re- RESERVA
cide com a data aniversaria da cebeu nenhum

fundação da nossa Policia Civíl, convite

realisou·se, ôntem, no «RestalJ
rante Estrela», uma cêia-- a qu
assistiram cêrca de 30 funciona
rios e os representantes dos jor
nais «Repuhlica» e "A Gazeta".

Ao «toast», usaram da pala
vra os Iuncionarios srs. Solon
Vieira, Antonio Machado; Jorge
Azevedo, da Policia Civíl do
Estado de São Paulo; Arí Ma
chado, pela imprensa, e. por fim.
o sr, Adão Miranda.

Registrando a pa!'sagem deste
aniversario, não podemos furtar
nos á justiça de salientar a ope
rosidade e a inteligencia C0ID que
tem agido o dr. Claribalte GaI
vão, chefe supremo daquele de
partsmento, que a esforços se

não tem poupado, no sentido de
dotal-o de todos os elementos
indispensaveis á complexidade
dos serviços que lhe estão afétos.

Uma ceia
tiva da data no "Res
taurante Estrela"

comemDra-

Aplausos ao general IIFlores da Cunha

I

Viajou
p3ra D Sul
o gal. Góes
Monteiro

RIO, 11 -_ Em carro espe
cial ligado ao noturno:' paulista,
seguiu, ôntem, para o Sul do
país, via São Paulo, o general
Góes Monteiro, acompanhado dos
oficiais coronel Gustavo Cordeiro
de Faria, majores José Alves
Magalhães e Artur Herket Holei,
primeiro tenente Joaquim Vicente
Gomes, além de oulros of;riaÍs
que fazem parte do seu Estado
Maior.

I Pode-se mesmo afirmar que
dentro das possibilidades das in

significantes verbas dotadas para
serviços de tão alta envergadura,
ninguem melhor teria feito a obra,
posta em prática pelo dr. Clari-Ibalte Gaivão.

Daqui o irem para êle, as I
nossas felicitações e os nossos I
cumprimentos na data que assi- I

nala o aniversario da repartição

I que tão brilhante e dignamente
dirige.

CAFE' BOM SO' NO

.JAVA
Praça 51 de Novembro

Antonio Paschoal

5. PAULO, 11 • Dlvulgou
se a noticia segunào a qual
a comissão õlretoru 110 P.
R. P. teria recebtõo convite
para participar àa reunião
marcaàa pera o àia 20 na

capital 00 pais e na qual
õeueré ser examinaào o pro
blema 110 sucessão presi ..

õenclul,
A reportagem õos "Dia.'

rios AssociaOos" esteve em
contacto com os elernenroe
que integram o orgão õlre
tor ào P. R. P. afim àe apu
rar a proceõenctc 110 infor
mação. 50ubemos que até
ás 23 horas o conuíte não
havia alí cheqcõo.
Um aos membros 00 ro

missão Uretora falanOo ao
nosso reõctor asseverou
mesmo que apenas tiveram
conhecimento ào raso ctrc
vês do notlciario 110s [orncts.
Por. outro laào sabemos

que o õzputcõc rid õe ras
tro Pral10 a quem se atri
buía a lncumbznclc l1e trans
mitir o convite veiu a 5ão

I Paulo em viagem l1e cara-

Iter particular.
-- -,_._---

I RIO, 11-0 general Eurico
Dutra, ministro da Guerra, re

solveu crear, na 3a. Região Mi
litar, em Belém do Pará um

Centro de Preparação de Ofi
ciais de Reserva.
O seu funcionamento deverá

ser feito de acôrdo com as ins
truções do C. P. O. R. da 7a.
Região Militar, aprovadas em 13
de fevereiro de 1933 e publi
cadas em Boletim do Exercito
n. 65. de 23 do referido mês:

Reuniiãc
secr�ia

RIO, 11 - Reuniram-se, no>

Palace Hotel, em cor,fe"eneiil. re

servda, os srs. joa;) Carlos Ma-

l chado, Hom,ero Pires e Jací Aí",·
galhães, nada transpirando.

. :
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VIENA, J 1 _

Getulio Vargas, que devia re

gressar ao Rio de Janeiro pelo
Graf Zepellin, em companhia de WASHINGTON. 1 J -A
suas filhas Alziru e Ja!1dira, €m- nuncia-se, qua, a despeito da de
barcará em Geoo'\la. amanhã, a c1aração do Aéro Clube de Fran
bordo do .Conte Grande:..

ça de que a corrida aérea Nova
Depois de ter excnrsionado pe- YorkParis será realizada, o co

los arredores de Viena, dona ronel Johnson, chefe ela secção de
Darcy Vargas segne, hoje, para Aviação do Departamento do
Leste, de onde parte, amanhã, Comercio, declarou á Agencia

WASH[NGTON, J 1 _ � �om destino ao referido porto ita- J-favas que a prova não sería efe-
d 'd d C b

liano.

I ti d
.

t
- h

'

esperto o governo e u a iva a, �IS o que nao aVI� n�-
ter sugerido oficialmante que o I nhuma inlormação contrana as

d t R I·' E I di decisões anteriores das autorida-p�esl en e ooseve t seJa.o can- Xp O I U COn-didato ao proxim« Premio No-/ '
de. norte-americanas.

bel da Paz, os amigos do sr. tra O solo
Cordell Buli, secretario das Re- Dr. Pedro de Moura
lações Exteriores. dizem que o PARIS, 11 _ Comunicam Advogado
sr. HulI é o candidato logico e de Vrllacoubley que o celebre &Z Rua Trajano n .. 1
asseveram que o secretario das em acrobacia aérea René Pau
Relações Exteriores é a verdadei- lham morreu hoje, quando fazia
ra personagem da politica exter- experiencia com um aparelho de
na dos Estados Unidos. caça René Paulham era filho do

aviador Louis Paulham fomoso
antes da guerra.

Depois de ter decolado, o avia
dor foi obrigado. dado o baixo

regimen do motor, a fazer mei i
volta. Quando ia pousar, o mo

tor retomou pleno rendimento, ten
do lançado o avião de encontro

ao sólo. Prolluziu'se explollão e

o aparelho foi presa das :hamas.
René Paulham morreu carbo-

Missa rezada, ás 8 horas. e

ladainha com benção, ás 18 ho
RIO, II -O preSidente da raso

Republica recebeu telegrama de Durante os três dias havera dis�
Sanlos. do sr. Antonio Melo, tribuição de pães e a' noite, leipresidente do Sindicato União dos Ião de prendas em frente ao edi
Opera rios das Docas de Santos, ficio do Asilo.

Cons. Mafra, 33 dando conhecimento de homena-
Fone-1.191 /gens que lhe foram prestadas pe- H '

;;;;;;;=====-�===============�� h ceferid-1 organização e frizan-,. avera
----------------------------------------------------

do que aquel,a class(}, co�o. to- sucessa-MIl
dos os trabalaadores br aSlleltos, ""

eSf'eram que antes do término
do seu governo sejam· lhes con- RIO, II -- Entre os que]on
feridos o salario minimo e outros lem conferenciaram com o go ver

beneficios que garantam aos ope-
nador Benedito Valadares esteve

RIO, 11- As policias sul- rarios o padrão de vida que a
o deputado Artur Santos, da opo-

americanas vem de ha muito se S'9r bon�ta e piediiéta, Constituição outorgou. sição paranaeme. O governador
empenhando pela padronização, realizar-se-á usando o

mineiro tambem c')nvidou :;eupllf'"
no continente. dos seus serviços, tido a representar-se na grande
o aue sería facilitado com a cria- CREM E V ITAM INOSO reunião politica, já adiada para

Çã� de um bureaux especializado. Concur.. 25,em que se escolherá, com o

Varios entendimentos estão seno P R O C U T O L renC I'a
maior apoio possivel, o candidato

do trocados nesse sentido. á sucessão do preside�te da Rt:-
Ainda agora, ellcontra-se nesta publica. O representante da opo'

capital. o dr. Waldo Palma, che- Terminará no proximo dia 15 siçãO paranaense deixou essa con-

Ce do Serviço de Investigações do
O qual limpa, conserva (rejuvenesce (cutis e.

: do corrente, a concurrencia aber- ferenciaconw:ncido da sinceridade:'
Ch'l que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des- i P bl' d f d d'I e, que se está empenhando,

II
I ta na Força. u lca, para arren- os e5 orços o gove na or mi-

tamhe�, pela realização daquele I
cascar a péle. I damento dos serviços de Sapata- neiro, para a escolha do candí-

propOSJto. Iii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� ria daquela corporação militar. l
dato.

Em chamas
as doeasde
California

Ifrancis.11
Quat!'"o hor6es vitímas
da sua pro�r�a aUdaOiaJ

VIBRANTE
DISCURSO

do gal. Flõree da Cunha
PORTO ALEGRE, 9 - mos não só sido fiéis á memoria

Tendo um numeroso grupo de dos homens de! 35 e dós que tra
universitários e representantes de çaram com as suas lanças as fron
todas as escolas superiores de teiras meridionais da Patria, co

Porto AI( gre. visitado, em Pa mo tambem nos confortará a con

Íacio, o general Flôres da Cunha, ciência de havemos cumprido o

a quem foram levar a sua soli- nosso dever.
dariedade, o governador gaucho. Mas si nos ofenderem, si des
agradecendo, proferiu o seguinte prezarem as nossas advertencias e

discurso: não quizerem ouvir a voz dI)
-"Mws patricios. bom senso, seja ') que D, us qui-
Recebo como uma demonstra- zer. Preferimos desaparecer com

ção gratissirna de solidariedade gloria no campo da luta a entre
as palavras que acabo de ouvir gar o Rio Gran.:le de mães e

do dr. Hdio Freitas Lima e do pés atados aos que querem tri
academico João Olimpio de pudiar sobre a nossa honra.
Souza. Por agora, meus patncios, o

O que tenho a dizer-vos se meu apêlo é no sentido da cal
resume apenas nestas palavras: ma e da ponderação.
Deveis estar vigilantes na defesa, Si soar a hora ingrata, eu te
do glorioso patrimonio .!o Rio I nho a certeza de que os rio-
Crande, I

,

Afirmo-vos que êle será man-l Bebidas Nacionais e Extran-tido, custe o que custar, acon-
geras só NO

teça o que acontecer. Estou ab-I CAFE' .J AVA
solutamente cert� de que êle não

I Praça 15 de Novembroha de morrer, Justam.ente neste Antonio Paschoal
momento, pouco depois de haver- __ �.� _

mos comemorado a imortal epo- O Prem ia
péia dos farrapos.

Em setembro de 1935. procu- Nobel d.
ramos celebrar condignamente o Pcente.rario dêsse magno aconteci· az
mento da nossa vida historica,
para não deixarmos no olvido a

memoria tão cara de ncssos an

tepassados,
Ainda' não tive oportunidade

de dizer de publico as profun
das e gratas emoções que senti
naqueles dias de jubilo e 'de glori
ficação. As solenidades oficiais e

protocolares referem pouco dos
nossos sentimentos. Mas, quando,
no recolhimento pude medir a

grandeza daqueles vultos formi
daveis, que. maltrapilhos e famin
tos, nos ensinaram a defender as

nossas tradições de povo altivo,
naquele decenio de lulas memo

raveis, então me foi possivel bem
pezar as nossas responsabilidades
de depositarios desse legado his
torico.

Não have-nos de desmerecer
a fé e o idealismo daqueles ho
mens que escreveram tão brilhan·
te pagina de heroismo.

Nunca duvidei um só momen

to do patriotismo e dos sentimen
tos que animam a mocidade rio
grandense, qlle sabe sobrepõr a

todas as cOisas o nosso caro Ric
Grande.
��NãO sou regionalista nem se

paratista. Na hora em que as

nações levantam barreiras em de
fesa da sua economia e procu
ram consolidar os seus mercados,
não sería agora que mamos se

parar o Rio Grande do seu

maior e melhor mercado, que é
o BrasiL

Não sou anti-separatista só
m�nte por esse grande motivo
economico, mas, sobretudo, por
que desejo o Rio Grande fOi te
e integrado na FederaçãO Brasi
leira.

Dentro do Brasil, podemos
cultivar as nossas tradiçõ�s.

No momento grave que esta

mos vivendo tudo Idevemos fazer
para contempurizar, sem, todavia,
transigirmos no que possa de leve
alingir os nossos brios. Contem
porilar por amor á terra ao bem
estar da nossa gente, mas pre
servar tambem os sentimentos de
riograndenses. as nossas caras tra

dições e a tranquilidade do nosso

povo.
Si tudo isso fõr possivel. tere·

grandenses sem cores partidarias
;J sem ressentimentos, estarão to
dos unidos em defesa do ama

do torrão natal, contra aqueles
que nos querem diminuir e en

xovalhar».

o
da

embar'que
sra, [)arcy
Vargas

!\ senhora

dos AlpesNas escarpas

Diamante
avaliado em
1.500 cantas

CORUMBA', l1--Com des
tino ao Rio, passou por esta ci
dade o sr. Urbano Cardoso, que
leva consigo um precioso diaman
te. A pedra tem o peso de ses

senta e um quilates e foi avalia
da em mil e quinhentos contos de

nizado.

ALUGA·-SE
dois sobrados e parte terrêa
dos mesmos á rua Conse
lheiro Mafra :1os. 39 e 41,
para tratar na mesma rua

'no. 41.

S.
As

FANCISCO.
docas de S.

Impostos
municipais

tos apenas.

co encontram-se em chamas, Sô
bre uma extcnção de perto de

quatrocentos metros, não tendo
sido possível dominar o incendio
que lavra furiosamente.

Quatrocentos bombeiros estão

empenhados em dar combate ao

fogo.

ZURICH, II-Walter Mit- a melhorar conside ravelmente
telholzer, celebre piloto SUlSSO, as relações aerea européas Por
diretor do Departamento ·\ero- meios de aviões americanos ra"
nautico da Suissa, veiu a falecer pidos.
no momento em que escalava os Creou tarnbern a linha Zurck'
Alpes austriacos. Tambem foram Londres.
encontrados mortos, na manhã
hoje, tres turistas,

n n
II

VIENA, ll-Causcu pro-
íunda emoção o desastre de que
foram vitimas o aviador Walter
Mittelholzer e mais tres compa-
nheiros, quando procuravam 5U- Durante o corrente mês a Te-
bir o massiço de Cochavar, Os soure-ia do Municipio efetuará a

\

companheiros do conhecido pilo- cobrança, sem multa. do impostos
to eram o arquiteto Kastner, a pi edial urbnao, beirados e taxa

-

sra. Kastner e o estudante Fylt. sanitaria.

Logo que foi conhecido o de
sastre, organizou-se uma expedi-
ção de socorros que, depois de R .- •

intenso trabalho, füi enconlrar os e I9 Ião
cadaveres no campos de neve,

para onde tinham rolado pela Mês ma r i8 ro
encosta da montanha. Os corpos
estavam horrivelmente multi lados.
O aviador tinha 44 anos de

idade. Era diretor da Suissa Air
e tinha-se tornado celebre pelos
vôos transatlanticos que realizou
até o Cabo Wols, na Persia, e

ás regiões polares, assim como

sobre os Alpes. Foi o primeiro

"

reis.

Trata-se de um exemplar mui
to raro, de côr rosa palida, que
foi encontrado pelo ganmpeIrO
Sergio Cavalieri, no garimpo da
Agua Fria, algumas leguas acima
de Cuiabá.
O diamante foi vendido a Ur

bano Cardoso por trezelltos con-

j
) Dr.
,

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Serviços pu·.
liciais sul ..

-0-
, S. FRANCISCO, 11 - O

I incendio numa frente de 200 me

tros ao longo do mar. foi desce
I berto ás quatro horas e quinze
minutos da madrugada, aparen
temente, depois das chamas e�·

tarem causando estragos durante
uma � ora. Parece que o incendio
teve origem nus pilares acreosta

dos que dão resistencia ao cáis.

Com afluencia avultada de fieis
tem sido celebradas na Catec!,al
l\ letropolitana novenas em louvor
da santíssima Virgem Maria.
O majestoso altar da Nossa

Senhora de Lourdes, onde se

realizam êsses empolgantes oficios
de fé católica, está feericamente
iluminado e lindamente ornamen
tado.

Corrida aérea
Nova Vork

Paris

Notaveis pra'ticas tem sido
feitas pelo talentoso sacerdote re

vmo. conego Harry Bauer, de ii
cado cura da Catedral.

-0-
Festa do Di·�
víno Espirit<f_J

Saí�to
t;avadonga
vai casar

Tem sido muito concorridas as (

novenas que estão sendo rezadas
na capela do Asilo de Orfãs em

honra ao Divino Espirito Sa'ltOt
cujas solenidades serão realizados
nos dias 16, 17 e 18 do cor

rente.

No proximo domingo havera'
missa rezada ás 7 horas, com co·

munhão geral dos irmãos, ás 9
horas, missa solene, com sermão
ao Evangelho pregado por S.

exa. levdma. d. Joaquim Domin
gues de O'iveira, arcebispo Me
tropolitano.

Fumo baia-
na pai".
Japão

o

Ferro RIO, II--Foi autorizado o

desembaraço de 59 fardos d
fumo que o Instituto Baiano de
Fumo remeteu ao Japão, por in
termedio de seu representante
junto á Missão Economica Bra
sileira naquele paiz, I' que dalí

Havana, I I - O conde de foram devolvidos a o npanhados
Covadn' de documentos consig.iados á or-

.. o ga anunciou o seu con-
d I B

trato de casamento com a senho- Mm,,Pe
o vapor uenos fizres

tinha Marta Rocafort. Ainda: aru.

não está fixada a data da rca-

lização do seu segundo matrimo
nio, esperando se entretanto ve-

nha ter lo:,.ar este mês.
PRINCIPE DE GALLESEm viagem de lua de mel

segundo se afirma, o conde de
Covadong'l irá á Europa.

Por transcorrer, tambem, hoje
a data do seu aniversario natali
cio. o conde recebeu telegramati
do ex-rei Afonso XlII, da ex

rainha Vitoria, do rei George VI,
do duque de Windsor e de va

rias oulras personalidades.

D

FIJmem charutos

Esperam
salario �SEGUNDA E TERÇA

FEIRA
• •

mlnlfl\.O

•

americanos o sonho da mulher

.. "' ......•

\
I

. ...
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.

.

, .. ,' t,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Blurnenau - ..Joinville São Francisco Laguna
Mostruario permaneDte em Cruzeiro do Sul

Secçao de SecQ_o deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternOI FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machiaas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveís Material em geral para construcçõesi Machinas para officinas nfechanicas
Tapetes e trilhe. Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas ',1 e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: él- ados,
Sêdas � Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, ivlotm�s
LI em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de 'jantar-:talhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões' 1-:0',

. \Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas Iubrlflcantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os Hns Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
------------------------------------------------------------

Empreza Nacional de l'Jav,egação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
Fabrica de Pontas "Rite fVlaria" -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

���; A Gazeta Indica:

I I Advogados
MAIS i I �ccacio Mo-j

� te I ra tem seu escrip-

chmidi ns, 7 e 17a � tório de advogacía á rua

\. Visconue de Ouro Preto

��ioa�oGeG
'

.-------0....,..... FRua ITr2ajano, 2 fJ{sob.)
• O

. one 3 5-At�r.de. cha..

! Comp�nhia "Aliança da Bahía"!
modos por' o mtenor,

�
-

FUNDADA EM 1870 _ ! lor.Aderb;;t1
��

.

ii da Silva

i Segues Te rrestres e Marítimos I Ruac.:��.v:;r�� 10 (sob.
ti lncontestavelrnente a PRIMEIRA cío Brasil II Fon,es 1631 p.

1290_1�J CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 I_
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1'935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

ZUUJII5'\l!

Filiaes
Mertrtz:
em:

[.)

Em Laguna-Rua da Praia

�BIL. ETES�
� �
� F d ....

St C tarí �
�

enerars e 8. a arma I
� Nos classiicos-Envêlopes fechados II
.�������� ����i����i1�.

o
lodos OI Eltcdol \Ap,entes! SUb··Agentes e Reguladores de Avarias

I
em

C:o Brasil, no Uruguai e nas prlntipaãs praças estrangeir!1l.

Agente5 em Ftorianopol is:

Campos Lobo & Cía. •

'i Rua Cansei helro 1\I!afra, 35 (sobrado) Carxa Postal- 19 I
,'" TELEPONE N. /.083 END. TELEGRAFItO ALLIA!v{-A :

'�,I': Escrítór�os em Laguna e Itajahí !
G W8

?:�
Sub-Agentes e�""r"\ Blumer'lsu e Lages!

ii •

r .000 O>lllO�O----.----.G_._.

n. 70. - Phone: 1277.-

I Caíx 1 Postal, 110. __j
I Br. Pedro d. Moura ;::]
I

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobraão

Telephone n· 1548

:__.= Dr. Renato=
==Barbosa===

ADVOGADO

R.

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospllal

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, I 49

Dr. Carlos Corrêa

IDr. Ricardol
Gottsmenn
Ex -chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P .. oressor

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Elplclalllla 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 1 O ás 12 e

das 1 5 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

7rolamento moderno das
moles lias do Pulmão

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

Res. Hotel Gforia·Fone 1333'
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Cltnlca médica de crlan·

çal e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

.
4 ás' 6 horas

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

.. FONE-1524

--------

Advogados
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2<1
-------._1

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.
CONSUL70RIO:

'Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 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 padaria, de�
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bôa

freguesia.
Para qualquer outra inlorma

ção, dirigir-se á .Gerencia deste
jornal.

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

com 2 quartos, saias de visitae
_ de jantar e cozinha.

utimas instalações. No aprasil.
veI recanto da Ponta do Lea
Preço €special. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias oualidades de laran

jeiras, Jimoej�o� e grande- quan
tidade de enxertos altos de rosei ..
ras, tem para vender

CARL NILSON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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j IMPERATRIZ a Imperatriz das Aguas �
�

DEPOSITO FPOLIS. -_ FONE N .. 1350 �
�A � U A

.. . "-�� o proxtmo lançamerito do carbl.Jraf,tê:� nac'or"\al �
� ALCOOL-MOTOR �
� F E T T .�
���v.&�� � -������; .

A GAzEIA-Florianopolls-,.L��

I �������A']ç;�������������ijl-""Apólices Consolidadas do Estado de Minas �� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco. �
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
r NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
�� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �� jANO N. 16. �
�., � "

��:#1��:ã-::3:������r_��r����������� I

�o.o.(�.e.�G+lo.e••••GG•••

i� A Companhia Editora Nacional :
fI1 LANÇARA' NUM VOLUME DA Q
� Serie Brasilrana e
�� �ó Santa Catarina �
�l .• _'.0 _.A. _. __� _,' __ 0 ._ f:l
$ �A Conquista .. A Colonísação
�� A Evolução !
'(.m;, �

�� TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA �
� ��
�

Um Uno de Osvaldo R. Cabral �
� �
<tJ.� POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias ,�
�(ii" t*,
�j••G.eo.GGG�(j.eG� le.�,�rwe
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Casa de Dive. sões

Familia es

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 vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farrnacia Popular.j á Praça 15
de Novembro

I

I

.'
�������I

011 ', ..

I�
I

,

..
' E S T A

� I

IÕ Ü F)" "

Ir.da oasa pó-
fU,;i d Iii I

. -: ;':f.,�� 1 g:ns:� :�:=:�
• 5$000, 10$oo� ou 20$'�oo rpor rrles na

.

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO SADARO', 103 _ 107
s. PAULO

Os melhores precos
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de SOllza Luclo
RUA FEliPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

\

spelho�

...

o MELHOR i

APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

------_.

Só os fabricados em [oinville pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA P IEPER

JRua 15 de Novembro n. 366 - JOiNVILLE

FONE. 684

CHARUTOS?

Indo a JOINVILLE

Hospe- H t I C Ide-se no O e entra
COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietário -l.5SEIO E CONFORTO

Só os fabricados �,por Costa ;Pena &Cia.,IBaia.
Vende-se n? Café N�tal, Tabacaria!Baíana,IRestaurante Cascatinha, Cafes Java e Bom Dia, Charu

taria Chie (dá fosforos), Charutaria 'Portela (Café
São Pedro), Casa Savas,lCaféiGloria e SalãojProgresso

\

Rua tVisconde de Taunay n. 185

-

.,,;....a
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A GAZETA' +Florlanopolís, 12-5 -1937

--------

1- == D_�1I!_1I_1_v_o_II_'A_q_u_i_n_o
Adovgado

Florianopol is
.'

Quinta-feira
- ..-

13 DE M A I o

Serviço Aéreo Candor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.: feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·feiras 8,50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « -iaõfeitas 20 »

ôa-íeiras 8,40» 5a.-feiras 20 »

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

-

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

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

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

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

Secção de maquinas
.......... �

, - \.-,- --"----"--

Adolar Schwarz
Endereço Telfgr.: DOLAR. Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII'\A

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Sant� Catarina
Limitada.I-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, na�ios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: híéltes·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 qUl\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

SEPVIÇO GARANTIDO E, RAPIDO

Preços "'Y"lodiaos

5

-

Muito irritado Edu- OS MATADORES
ardo de Windsor

FUNDADA EM 1865

Artefátos de couro e
colchões

Especialidade em fabrico de pastas para escolares,
e ditas comerciais

Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
rn i n e í ra Colchões para camas de casal e so!teiro--Tem sem-

nELO HORIZONTE, 11- pre em stock

Um caso criminoso, que se cêrca TRAVESSEIROS DE PAIl�A, ETC.

de estranho misterip, verificou-se Rua Tiradentes o. 3
nesta capital no alto da torre da F L O R I A N O�P O L I S
matriz de Nossa senhora das �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiliiiliãjiiiiiiiiãii_z;,;;;,;;; -..,;.
Dôres. Passou-se o fáto a 62

. mêtros do sólo, assim, tendo im- �����������������������

pressionado vivamente o espirito
pubiico.

Manoel Coutinho Junior, ca

pataz de uma turma de opera
rios atualmente em serviço no ter

ceiro andar da torre, quando fis
calizava as obras em andamento,
sentiu·se ferido subitamente. O
homem fôra alvejado com um tiro
de revólver e, não fossem seus I
companheiros. teria se precipita
do daquela altura ao sólo.

Na ocasião, estava sendo reza

da missa na igreja, não tendo,
e.ntret�nto, sido perturbada a ce

nmonla.

O ferido foi conduzido para a

sancristia e depois hospitalisado I

estando a policia empenhada em Iesclarecer o fáto. �__iiiijiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;o;.;

Recusa a

assinar
pacto de

arnízade

Paris, lO-Os altos circulos
diplomaticos franceses dizem que
a Rumania confirmou á França
que íoí recusado o pacto italo
rumanico de amizade e não agres
são, semelhante ao tratado recen

temente concluido entre a Ítalia e

a Iugoeslavia.
Os hanceses consideram a r'!

cuna como um indicio de que a

pequena enten�e tentará evitar a

influencia italiana da bacia Ju
Danucio.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

'I'
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

I
�

Capital 136:700$000
56:424$498

ristas, os quais, quando disper
saram, formaram na estrada uma

longa fila de milhares de veicu
los.

No local onde acamparam,
deixaram milhares de sacos de
papel, garrafas vasias e cascas.
----------------------

Locomovei
Compra-se um em perfeito

estado de funcionamento,
com forças de 100 a 120
H. P.
Informações nesta redação,
CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas,
um filme da Paramount-SOm
bra do pecado, com �Aadeleine
Carrol, George Brent, Alan Now
bray e Esther Da!e.

da senhurínhaWiengreen
VIENA, 11 - Começou ho-l ca que tocam as raias do cinis

je, de manhã, o julgamento dos mo, o projéto de assalto ao aula'

autores do assassino da senhorita postal projéto que teve de ses

Ingrid Wiegreen. A' s primeira, posto de parte para atacar depoi
horas do dia ja as imediações o automoveI da filha do ministro
do tribunal estavam repletos de do Paraguaí. Este acusado decla

grande multidão que era a custo rou que tinha adquirido o revól
contida por forças da policia. vor porque estava ameaçado de
O acusado Flesch entrou na morte por tomar parte ativa na

sala das audiencias de cabeça politica.
erguida. -C!.------------------
A atençãa do publico concen- �uspen�o a

trou-se no advogado de defesa de tr$ffeno" 'dieFlesch, por ser a primeira vez que =

exerce essas funções no Tribunal Z '�ppe I i 11Sde Excepções, e a quem incum-
birá a tarefa de �assistir ás execu-

RIO, II-Com o intuito de
ções capitais eventuais. retificar algumas noticias ultima-

Interrogados os réos, Flesch de-
mente propaladas, o Sindicato

c1arou que é Absolutamente estra- Condor LIa., que por ordem
nho ao crime. Scharbert faz a

do Ministerio do Ar alemão o
mesma afirmacão, mas �choloe- d AI:r trafego de irigiveis entre a e-

geil coniessa-se culpado. Outro
manha e a Arnerica do Sul será

acusado de nome Speys Kabyl dsuspenso até segun a ordem, isto
pretende justificar a sua participa- é, até que seja esclarecida a cau-

ção no crime com o estudo de dsa do desastre que vitimou ias
miseria em que se encontrava de- , dirigivel Hindenbure.
vido à falta de trabalho e des- :.t_ra_s_,_0 . 6_
creva com sangue frio e indiíeren- Sómenie

MONTS, 9 -- Eduardo de
Windsor e Wali Simpson passa
ram o dia de ôntem da mesma

fórma que os anteriores á abdi
cação.

Àpós viver cinco mêses cal
mamente, em seu exilio voluma
rio na Austria, Windsor, quando
acordou, encontrou o castelo sitia
do por todos os lados, tendo a

impressão de que os batalhões de
repórteres e fotografos haviam
recebido reforços.

Milhares de turistas de todos
as regiões da França vieram, de

I
automoveI. em biciclétas e a pê,
com ° intuito de ver o ex-sobe
rano, de fórma que ao meio-dia
mais de dez mil pessôas se acha-
vam em redor do castelo.

Como a maioria se achasse

I proxima ao portão, os gendarmes
pediram reforços, para evitar que

I a multidão penetrasse nos terrenos

de propriedade de Charles Be- CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
dauz , horas, em sessões das moças, um

II
'Os curiosos acamparam em tor- filme da Art-1?"apsodia hun

no do castelo, comendo sandwi- gara, com Marika Rokk, Paul
Ches � tomando o vinho de Ou' Kemp e Hans Stuwe.

•

val de Loire, famoso em todo o ENDE SE mal" um
mundo. CINE ODEON, o [ider, foca- V

-- ..,

A maioria comia bananas e liza, ás 6,45 horas, um filme da
Um piano, proprio para deputada

laranjas, arremessando as cascas
v...rarner-Rainha da armada, estudo.

por cima dos muros do castelo. com Joan BlondelJ, Glenda F�r- Preço de ocasião. RIO, 11-0 Tribunal Supe-
I A senhora Simpson permane- reli, Hugh Herbert, Alen jenkins Tratar rua Tiradentes n. 3. rior Eleitoral rejeitou, ôntem, a

ceu a maior parte do tempo den- e Warren HulI, e. ás 8,30 horas, reclamação do senador Abelardo

tro do castelo, ocupada em pre- u� fil�e da Um.versal-Entre- Condurú sobre a fixação do nú-

parar os vestidos que usarà duo vista in terromp ida, com Buck

ALUGA--5E
mero de deputados iederuis á pró-

rante seu CAsamento e na lua de Jones, Muriel Evans e Walter xima legislatura, confirmando a

mel, pouco se incomodando com
Müller. quartos para casal. decisão que aumentou somente

.

id d d
.

Ed Informações pelo fJne n. um representante para o Distrito
a CUClOSl � e os tU�lstas. uar- Apresentau _ Federal.do de WlDds�r, porem, mostrava- 1.436.

'-� �

seirritadissil�lO. . se a capitão '••e••••fJO.!.OGG�.e�$m�.!
Quando Jogava golf, descobriu 1 e �

�����������������Il inumeras pessôas que o observa-' Amorety ti Vic'ia da embraiguês I:va�, ,pa.rando, yor iss�, de jogar. RIO, l1-Apresentou-se ôn- • �
I Mais untado ficou, ainda, quan- tem ás altas autoridades milita-. Um só vidro do

�

do viu dois fotografos piratas res, no Quartel-General, o capi- • t'
que p:ocuravarn. bater chapa�. tão Amorety Osoric, julgado ha • REMEDIO MINANCORA CONTRA�EMBRIAGUES �

, 'Ymdson queixou-se: por Inter- pouco pelo Tribunal de Seguran- • basta para a cura desse triste vicio! $
, medi? .

de Rodg.ers, dizendo que çaNacional." O
permitiam a espionagem dos tu' Aquele militar, que foi conde- • A' venda nas bôas Farmacias. �

n do 1 O êses d
.

- • e
a

.

a meses
. � pn:ao, ao

li E' um roduto dos LABORATORIOS "MINANCORA" • Ioínvílle O
I
que Informa a policia, nao cum-

e
P

�priu ainda. essa pena, �otivo por ���GGe.G••ml�.eD.ee$�e��ai
urn 'que, depois de encaminhado á ��� @ ��� �� �

policia central, voltará á Casa de �����������������������
Detenção. f"I

•

O alvará de soltura, que o Casa laE I�beneficiou, ainda segundo as mes- �
mas informações, teria sido ex

pedido por engano.

Reserva

RECEBE DEPQSITOS
I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

ClC Limitada 5'1. ala
CIC. AvisoPrevio6·I. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

Na torre
Matriz

da

da caoitel

o

Por estes días

será inaugurado em JOINV!LLE

moderno, conforta"lI�d e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANelOS I\MENTE

ESPERADA
•
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'I rnambuco ão sea r
----------------------

___

roriza" •

declara o governador Li
ma Cavalcanti o procurador do Tribunal d
Segurança Nacional denunciou o governado
f.:>ernarnbucano, taxando-o de comunista
t,_ -�') ·�,:-:.n""·f··::"" I"',' ��;'Ji\

�,
•.• , ':" ��,,,,,--�'., c;1j;Ifj,til:!

t�� '\f;���k\l ÔÊNUNCIA E5Ca rneo Q' U. ::���::\t&�� �:�it�ij'l�3t����i' I.���

,'" i;,�{,':i,i RIO, 11 -o sr. Himalaia t.Virgulino, procurador
do Tribunal de Segurança Nacional.çdenunciou o gover
nailor Lima Cavalcanti, como incurso'[nas pernas da Lei
de ::egurança, taxando-o de comunista.

Afirrna�o�denunciante que o sr. Lima Cavalcanti

prestou assistencia aos promotores do movimento comunís
t
a de 1935. deu posições elevadas a extremistas conheci
cios e fez sonegar dos autos do processo instaurado con

tra os sediciosos do Recife as declarações firmadas por
seus secretários.

A denuncia pede a prisão preventiva do acusado,
SJb o fundamento de que, estande solto, poderá embara

çar a marcha do processo. Recebida pelo presidente Bar

reto, foi a denuncia distribuida ao juiz coronel Costa Néto.
A prisão [preventiva será resolvida pelo tribunal

em sessão plena, ante o parecer do relator.

�

prouocaçao
nHIVERSARIOS Prof. Mario Mafra

Trancorre na data de hoj
o aniversario natalício do p.�hm
do conter raneo sr. professor Ma
rio Mafra.

VISITAS
Leonel dos Martyres

..IEsteve hoje em visita a es

redação, demorando-se em age
davel palestra, o nosso distint
patrício sr. Leonel dos Martyee
SOCIO do sr. Domiciano Serrat
banqueiro em Curitiba.

Sra. Barreiros Filha

Fe�teja hoje, a sua data ani
versaria natalicia a exma. sra.

d. Altamira Flôres Barreiros,
digna consorte do sr. prof. Bar
reiros Filho, Ilustre deputado á
Assembléia do Estado e nosso

apreciado colabor ador .

A Gazeta felicita-o.

f'AZEm AHOS H01E:
o Si. J08é Licinio Lopes;
o tenente Mario Guedes, ofi

cial àa Fôrça PÚblica;
o sr. João Maria Ferreira d

Silva, chefe de secção dcs Co
reios e Telegrahs;

o sr. João de Deus
funcionario federal.

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

Por um principia de de
côro e de moralidade torn

•

na ..se necessarlR uma

provid.!ncia
Regu.arizado o jogo, como tam, comentarios êsses que
está, não nos cabe apreciar nos escaldam as faces de
da legitimidade do funciona- vergonha. pela justiça da sua

mento das casas que por ai realidade.
existem, funcionando dentro O dr. Claribalte GaIvão,

RECIFE, 11 O governador pernambucano està com da léi e pagando os seus im- que tanto se tem esforç�do
a maioria na Assembléia, contando com vlnt � e um depu- postos.

_

por elevar a nossa capital,
t idos contra quinze. Na Câmara Federal, o governador Outro tanto, porém .. nao dotando-a �e.. todos os re-

conta com doze votos contra sete. acontece no que respeita á cursos policiais ao seu al-

Quanto á denuncia do deputado Soaza Leilão, ob- localisação, a qual, não po- cance, não deixará de.certo
serva-se que a opinião está inteiramente de acôrdo com de �em deve patenteaí'-��, de reconhecer a nece.sslda�e
() governador. á vista de quant�s nos VISI- de or?enar a tra�sterencla

tam por ser deprimente para do Vlspora Imperial, para
os nossos fócos de uma ca- um ponto mais escuro, de
pital, que, muito embóra pe-I molde a evitar a todos nós

RECIFE, 11 -O governador Lima Carvalcanti en- quena, se impõe pe!a cultura. a vergonh� do escarneo e

dereçou vibrante telegrama aos deputados federais que lhe .Queremos �eferIr-nos a? : 9a provaçao que tal casa de

hipotecaram solidariedade finalizando com os seguintes Vtepora Imperial, estabeleci- i Jogo está oferecendo.

termos. do na �)raçd 15, quasi pare- i E' f
.

d I«Reivindiquei o direito de ser livre e digno, reivin- �es melas com o Hotel.Glo-1 orml ave
dique o direito de opinar e exprimir os anseios da opinião na, hospedag�m de �Urtsta�l; Dia 13, QUINTA-FeIRA
publica de Pernambuco, que represento e com o qual me na �esma VIa publica do \ A NOSSA LOTERIA!
acho identificado, daí �sse ressurgir de odtos e paixões Palac!o do governo! e, o que I Bilhete inteiro 15$000 O<!-
que encaro com supenor serenidade. é mars, da Se.cretana da Se-] cimo 1 $500.

Se, porém, a campanha visa atemorizar-me, esse gllran!a Publ�ca, numa. pro-jcaminho está errado. Dentro da ordem e da Constituição, vocaçao que toca_. as r�las do SALÃO PROGRESSO
exercerei os meus direitos de opinião que considero .sa- absurdo, para nao digamos

I
grados. Pernambuco não se atemoriza e eu tenho por num, do descaramento.

.

i S::'MPRE O SALAO PRO-
�essa emergencia, a solidariedade dos meus c�mpanheiros Esta n ita é-�os sugerida I GRESSOI
e o apóio do nosso Estado, forças que me anl!Uam a n�o pelos c�m.el1tanos a que te-I Rua Felipe Schmidt no. 5
recuar na defesa dos idéais de 1930, nos quais acredito mos assistido, por parte de;
porque deles faço a norma da minha vida politica... pessôas ilustres que nos visi. TELEFONE 7 5 7

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

�'ssociação Comercial
Florianopolis

Senhorinha Aleida Meto
Passa hoje, o aniversario na

talicio da graciosa senhorinha
Aleida Melo, elemento da nossa

fina sociedade e filha diléta do
sr. Luís da Costa Melo, luncio-

CONTA COM MAIORIA

nario aposentado.

ENERGICO TELEGRAMA

A Gazela
Desportiva

TREINO DO "AVAI'"
Amanhã, ás 16 horas, o di- l'HE6Am UI-fS

retor tecnico do simpatico .Jlvai
F. C., promoverá rigoroso treino Dr. Servulo Lima

para os seus playet s, que dentro
. Enco�tra-se ha dias, em FI

em breve atuarão em jogo de rianopolis, o sr. dr. Servul

Campeonato. L��a, competente facultativo p
Para este treino o diretor es-

tncio e chefe do Serviço de F

portivo do arul e branco pede. hre Amarela.

por.•10SS0 interme�io, o compa-, 7te. Mclbiades de
recimento dos seguintes amadores,
devidamente uniformizados; Regressou, ôntern, a Flori

Bo05, Arnaldo, Aqu. no. Rbi nopolis, procedente de Passo d
Zé, Martinho, 8efleta, G"dego, Indios, onde se encontrava e

.3ebastião, SapinhO, N izareno. desempenho de função milita
Medeiros, Diamlnte, Paàeco, o estimado patricio e brioso ofi
Oswaldo, Pedro, C"(J(:Ío, Bor- cial do nosso Exercito, sr. te

ges, Selva, Virgílio, Pi1to, Pié- nente Alcebiades de Freitas.
ga, Morruda, Lelis, Fornerol.,
Noronha, Cadencia, Redú, PC)
voas e !\1omm,

Cte. Rodrigues Moreira
Està, nesta capital chegad

de Laguna, o sr. comandant
João Rodrigues Moreira, ofiei
aposentado da Marinha Mercantd9·0UVIOAMOS,

da coesão do
Assernbléa Geral Ordinaria

no seu apoia ao Govêrno C'entral

P. L. japi Fernandes
Retornou a Florianopolis,

nosso conterraneo sr, Japí Fer
nandes, Chefe da Secção de Pu
blicidade deste diario.

HOIUADO
Com a gentil senhorinha Eis

Linhares, filha do habil meeâoi
co Rafael Linhares e de sua exn;a

esposa d. Margarida Linhares
contratou casamento o sr. Osval
do Moreira. funcionario da Di
retoria de Estradas de Rodagem

São convidados os senhores socios desta Associação Co-
mercial a comparecer á séde da aludida Associação, quinta feira. Reuniu-se, ontem, á noite, no Palácio do Covêrno, com o comparencia de dez
ás 19,30 horas, ahm de assistirem á eerimonia da posse da sua membros o diretoria central do Partido Liberal Catarinense,
nova Diretoria, eleita a 4 de

.

abril p. passado, e �em assim Nessa reunião foi deliberado aceitar o convite do governador mineiro sr. Be
tomarem conhecimento do relat�:m? e conta� "da gestao .passada, nedito Valadares para participar do conclave a se realizar no dia 25, na Capital da
:udo de acordo com o estabelecl,do na almea O do artIgo 11, Republica, para escolha do candidato situacionista á presidencia da Rrpnblica.
itens I e II dos Estatutos em VIgor. Dentro de poucos dias será conhecido o nome (";0 representante do P. L., no

Florianopolis, 11 de Maio de 1937. anunciado conclave político.
Irá coêso Q P. L. no seu manifesto apoio ao Govêrno Central?

A DIRETORIA E' o que duvidamos pelo que vimos e observamos.
I�������������������I

Casino Imperíal
"A FAVORITA" ...

Em Loterias a' sua Favorita
FANTASTICO! Não ha bilhetes brancos!

no majestoso prédiO do Clube Martineili Em regosijo pela inauguração, alllanhã, DIA 13, da sua nova AGENCIA
a. RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES adqui
ndo� em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois

)

c�m a devolução dos mesmos V. S. CANDIDATAR�SE-A' em ser possuidor in
teiramente G R A T I $, na zscolha de um dos conjuntos espostos nessa sua
nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.
com llma maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER ou um
radio de dez va1vulas da indiscutível marca WESTiNGHOUSE com uma geladei
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.

CERTIFIQUE-SE

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

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças •• SerViço ir. epreensivel de bar e restaurante

� Otime orquestre· Bom Cabaretier

II�..
·
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