
Ho bôlso ào colête õo sr. 6eluliô 1. ..

Só dois governadores compa
recerão. de corpo e alma. á
reunião proxima dia 25: O sr.

Benedito Vala.dares. a mais ne

gativa expressão mineira. e o

sr. Alvaro Maya. do Amazonas
que. pelo nome. deve ser des
cendente da "Maya Núa.··. de

Goya. o que irá defender as

ajudas de custo.
Os restantes ir2ío como via

jantes comerciais, com a mer

cadori;:, que os patrões fazem
questão de impingir•••

Com o sr. Maya puxando a

(: corda do sino e o badalo do
;or. "Badaladas" a badalar. é
mau pronuncio. por ver anun

ciado a ssim o nome que sair

I
com um dobre plangente de fi-

IInados•••

A lei será apresentada ao

Senado, onde o presidente
esperava usar da sua influ
enci� para estabelecer aque
la organização nos seus mol
des primitivos e fazer c Jm

que a C. C .C. seja uma

agencia permanente do go
verno.

PRlNCIPE DE GALLES

ACruzdda de
alfabetização

II
Rli'uniu-se. ontem, mais Iuma vez, o àiretorio rentral

ào ?artiào Liberal ratarinen.
5", tenào escolhiào para seu I

representant" á reunião ào I
àia 25, o àeputaDo Diniz
1unior, atenàenào, assim
aos "baàolnres" àe "seu':
Beneàito.
5enào o oeputaào Diniz

1unior ainàa wloiro no Par
tiào, é provavel que na"a I'venha a resolu;<r, sem que
aqueles, que lhe "àelega-

II ram" pODeres, se pronun- I� a respeito���

" haram , , o ho

S. Paulo, 15 - Os jornais noticiam haver o
sr. Benedito Valadares "achado" o sr, Leonar
do Truda, presidente do Banco do Brasil, para
apresentai-o, corno candidato á presíderlcia
da Republica, naConvenção do próximo dia 25.

jüma solicitação G A Z E T
I do general Lucia Este ..

I ves ao gf!neral Flores
1_. da Cunha

__
I

A voz DO POVO Sem quaisquer

PORTO ALEGRE, i4- «Porto Alegre, 11 de maio de
Com a transferencia da execução 1937 .-Exmo. sr, comandante da
do Estado de Guerra para o Co- 3a. Região Militar.-Em resposta
mandante da Região, ficam, con- ao seu oficio n. 96, desta data,
seguentemente, sob a jurisdição tenho a honra de declarar li v.

das autoridades federais todas as ex. que o governo do Estado con

medidas repressivas contra o ex- tinua animado do proposito pa- RIO, 14 -Em transito para
tremismo. Sem aparelhamento, en- triotico de repressão ao comunis- Buenos <\ires, chegaram aqui seis
tretanto, para assegurar um poli- mo, estando pronto a colaborar" freiras queôdeixaram Saragoça.
ciarnento eficiente, COiDO exige o para esse fim, com as autoridades Ouvidas pelos jornalistas, as

caso, o general Lucio Estevfs en- militares federais, irmãs declararam que voltou a

dereçou o seguinte oficio ao gene- Prevaleço-me do ensejo para tranquilidade a toda a zona ocu·

ral Flôres da Cunha, governador renovar-lhe a segurança de meu pada pelo general Francisco Fran-
do Estado, solicitando a colabora- elevado apreço.-(a) José .J1n- co, onde as freiras servem à Cruz No jogo que vai ser cbzr-

d P I·· C"l t
.

Fl d C f. V Ih E to, na qrcnõe partiàa õe po-
ção a o reia IVI : amo ores a U1V1Q» • errne a. ntretanto, como me- cRer àa sucessão, está o ccn-

«Ministerio da Guerra-3á, A s. excia. o sr. general Emilio dida de segurança, muitas delas àiàato õo ratete, nas mãos,

Região Militar-Quartel General Lucia Esteves, comandante da estão deixando a Espanha. com àois "õuques»: os srs.

1
Valaàares e mova.

o -2a. Secção, 3a. Região Militar.» O outro parceiro, o sr. Ar-
l I 11 V manào õe 5ales, abriu o ia-I orto A egre, em -

-

-
go com uma "trinca ae reis":

J 937.-N. 96,-Do Cmt. da I 5ão Paulo, Rio 6ronàe ào

8a. Região Militar-Ao Exmo,! A retirada de Imbituba I 5�aest�r�r���,bpUoc��ntoque
sr. governador do Estado.-As- I ao peõir cartas, lhe venha

I II
outro "rei", a Bala, para n-

sunto: Repressão ao comunismo.
I dos guardas-aduaneiros cor com um "tour«,

I-.Tenho a honra de solicitar Isto, sem contar com o "co-
,

d I Líiidiaiiiiiiiiiiiiõii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _ rlnqo», porque essa será õc-
a v. ex. que seja contmua a, pe a õc, assim, pelo menos, tuào

policia Civil do Estado, a colabo- faz crêr, ao sr. Armanào õe

id d 'I' Com a retirada dos guardas 1 ter aquele cunho de

imparciali-llsal.es,
pela opinião publica

IIrucão com as autor! a es milita-
b I"J aduaneiros do porto de lm ituba, dade tão necessario ao rigoroso nccronc •

res federais, na repressão ao co-
I h

'

passou aquela vi a a ser o vel a-·· cumprimento da missão,
monismo e sua propaganda ideo-

coito dos contrabandistas. O escandal_o, como se vê, a�-I COnferenC iaIogica, visto que estas não dispõem N I d
�e meios especializados nesse ser-

este ú timos ias, ao que 50- sume proporçoes gravissimas, por
mos informados, a passagem clan- afetar os interesses ':!conomicos da

viço o que não acontece com a
destina de todos os produtos su- Nação. Reclama, pois, uma proPolicia Civil do Estado.
jeitos as taxas fiscais. especialmen- videncia enérgica e urgente porII-Estabelecida, como antes
te sêdas, tem sido apavorante. parte do sr. Ministro da Fazen

era proe .dida, e fortalecida agora trazendo para o eruio f�deral da, que decerto está alheio ao
celas nossas autoridades espera es-

I I
'

b d dIr prejuizos inca cu aveis. contra an o as compensações a
te Comando esse auxilio decidido E' bem de ver, que num por- que ontem aludimos e que repre-
te patriotico do governo de v. ex.

to de relativo movimento, onde os senta uma vergonha e urna mi
Sirvo-me do ensejo para apre- navios se conservam e ncorados sena.

sentar a v. ex. os meus protestos durante varios dias, a existencia
de elevado apreço e distinta con- ROOSEVELTL dos guardas-aduaneiros torna-se
sideração.-(a) Gal. Emitia u

imprescindivel, por não ser possi-cio Esteves Cmt. da 3a. RM.»
I I

' , f
E

'

I FI ve ao co etor, por SI so, azer a
m rhcP05ta, o gende�a 11

ores
fiscalização, E, ainda mesmo que

da Cun a no mesmo Ia , en- im íô d d I' _,

1 L
'

E t
assun asse, a as as suas Igaçoesdere....ou ao genera UCIO s eves

f' L d I t:i'.
fi

.

I
com a uma age, a qua 0-

0, seguInte o cIO:
_ � �os dizem :et t,ambem f,unc�ona-

no, a sua fiscalização deixaria de

Proprietario e Diretor Responsavel
-----------------------------------

III I Florianopolis, Sabado 15 de Maio de 1937
----=.�------------------------------ ------------------------------------------------

.JAIRO CALLADO

ANO I NUMEHO 775

Fre.ra� ES-!Bidú Saiãopanholas <

_

PARIS, 14-Um grupo de
Sabemos que Bidú Salão visitará Florianopolis admiradores belgas, residentes na

nos principias do mês de junho, onde dará dois recitais 8elgica, lançaram a candidatura.
no Teatro Alvaro de Carvalho. do lider monarquista francês Chen-

---

L f I
les Maurras ao premio Nobel da

II II UXO_, con °trtoáeVe eS• Paz, atualmente diretor do jor-PARTIDA DE
POC'KER ga�cla enco� rar

, .'
. nal dos monarguistas .Accion

s:rvlOdo-se da hmou�InI OL- Française.
D:;�OBILE.n· 200, guiada por A candidatura do jornalista
�rIto volante. Maurras será lançada em oposi-
FOne 1.600 ção a do presidente Roosevelt.

Premio Nobel
da Paz

GENEBRA, t 4 - O sr ,

Macedo Soares foi indicado para
a presidencia da Conferencia In
ternacional do Trabalho. a reali
zar-se no proximo dia três de ju
nho, tendo comunicado, que em

virtude fia sucessão presidencial
no Brasil, não poderá ausentar-se

de sua patria.

0. ex-ministl""O da .Justiça
diZ que o Duca, é, na ver
dade, urn hornem
exceocional

ROMA, 14-0 sr. Musso-I imigração no Estado de São
lini recebeu, hoje, dm audiencia Paulo, excerce sobre o nosso

especial, o professor Ráo, ex- espirita a mais profunda atração
ministro da Justiça do Brasil. a ordem, a cultura e a ação do

Por ocasião dessa entrevista, grande povo italiano. Queira
que se revestiu de grande cor- pois, vossa excelencia aceitar a;
dialjda�e. o ex-titular na pasta expressões do meu mais profun
da Justiça do governo federal do respeito e subida admiração» .

fez entr,ega ao chefe do governo Finda a entrevista, o prof.
da Italia da mensagem que lhe Vicente Ráo externou aos jorna
fui confiada para êsse fim, pele listas que alí se achavam, a se

dr. Cardoso de Melo (�eto, go· guinte opinião: «O coloquio com

OERROTAOO vernador do Estado de S. Pau- o sr. Mussolini produziu-me a

lo, e cujo texto é o seguinte: melhor impressão.
«Excelencia. Desejo aprovei- O Duce revelou-se um per-

tar a presença na Italia do pro- feito conhecedor da vida e dos
fessor Vicente Ráo, lente cate- problemas brasileiros. Ele foi de
dcatico da. Fa�uldade de Direi- uma gentileza captivante para

De acôrdo com a nova lei to da Universidade de São Pau- com o meu país, tendo sido pro
a C. C. C. apenas terá mais lo e que não ha ,�uito deixou digo. de af.irmações de sincera e

dois anos de existencia. � alto posto de rmmstro da Jus- cordial amizade para o Brasil.
o"",,',,,,_ tiça do governo federal, para Quem se aproxima do H.

Fumem charutos transmitir ao nobre povo italia- Mussolini não pode deixar de
no e a seu j!lsigne chefe os seno sentir uma impressão diver:;a
timentos de intensa amizade e dessa que eu tive: é um homem
profunda admiração do povo excepcional.
paulista.

Essa amizade e essa admira
ção acham-se perfeitarilente soli
dificadas através do trabalilo em

comum na agricultura, na indus
tria e nas artes que, durante
meio seculo que precisamente este
ano vem de completar-se, encon

trou sempre os paulistas � os ita·
lianos aqui emigrados lado a

lado, irmanados na obra do pro
gresso.

No mesmo momento Pom que
se estão ultimando os preparati
vos destinados a comemorar con

dignamente o cincoentenario da

VICENTE RA'O E
BENITO MUSSOll

na Carnara dos
Representantes

Só dois
Atentada
contra u�a

estatu�

WASHINGTON, 14 - A
bandonado pelos politicos e

apoiado apenas por dois con

gressistas democratas e cin
co republicanos, o preside:lte
Roosevelt sofreu uma gran
de derrota na Camara dos
Representantes, que aprovou
por maioria de trezentos e

oitenta e cinco votos contra
Sf!te a lei que modifica a or

ganização denomina «Civi.
lian Conservation Copora-
tion». I

-----�---

DUBLIN, 14-A explosão
gue destruiu a esta tua de Jorge
II, não causou vitimas pté'SSOalS,
mas sIm consideraveis estragos
materiais.

As j!!lnelas dos prédios VIZI

nhos foram quebradas pela vio
Ilencia da explosão.

A policia abriu inquerito para

apurar a autoria do fáto.
Acredita-se que o incidente

I foi provocado pelo fáto do go·
vemo ter proibido a manifestação
projetada, para terça-feira ultima,
pelos elementos do Exercito Re
publicano.

RIO, 14 -P Cruzada Na
cional de Educação recebeu qua
renta telegramas de todos os pon
tos do país, noticiando a fundl1'
ção de diversas escolas, coroando,
assim, de exito, a campanha em

pról da alfabetização.
Aman�.ã a Cruzada oferecerá

um almoço, no Automovel Clube,
aos prefeitos municipais, atual
mente no Rio e que a .:onvite de
la deram seu apôio á (.ampanha
em favor da fundaçâ'J de esco

las.

f· ;: \ 1:
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�manhã, a
dade,

ATLETICO X AVAl'

Ci�rodada do Campeonato da
F. C. e �tlético F. C.

26.
entre �vai

rosas equipes do .fltlelico F.C.
e do Aval F. C.

Amanhã, com inicio ás 16 ho- Esse prelio vem despertando
ras, medirão forças, no estadia da

I
grande entusiasmo nos nossos fans

F.C.D., em match de disputa dJ do futeból, pois ambos os conten

Campeonato da Cidade, as valo- dores apresentam-se em otima

,.

carioca

li
I

Denuncia
sel"Y"\ fur�da

menta

NANADO RETORNA AO PROCOPIO JOGARA' NO
SEU ANTIGO QUADRO AVAI'

Causou surpreza geral, e a nós 1

Consta-nos ter solicitado de- tambem, a inclusão do nome do
missão do Atletico F. C. e sendo "player" Procopio Ouriques no

atendido na mesma, o veterano team do Aval F.C.
"player" Arnaldo Viana (Nanado), Est� conhecido jegador atuará,
voltará a atuar no seu antigo clu- na partida de amanhã, pró esqua,
be, o Aval F.C. drão do seu novo Clube.

disposição para a luta.
Quanto ao valor dos mesmos,é

desnecessaria qualquer relerencia
elogiosa, em virtude de estarem os

florianopolitanos perfeitamente in
teirados das cousas que se rela-

cionam á vida desportiva da terra

dos barriga-verdes.
Estamos certos de que, ama

nhã, se processará U'Il lindo prelio
entre estas duas excelentes e va

lorosas equipes de futeból.

Embaixador
italiano

f

RECIFE, 13-0 Pddre Ar
ruda Câmara, após sua chegada
a esta capital dirigiu uma carta ao

Governador Lima Cavalcanti des
ligando-se políticamente do Parti
do Social Democratico e do seu

presidente Lima Cavalcanti. Na
sua missiva o Padre Arruda diz:

«Creio mesmo que a sua náo
caminha irremediavelmente para
o naulragio, só porque v. excia.
é um timoneiro sem rumo, sem

pulso e sem convição> ,

,\

�� , \ �
" .• ':'!

-,,- "

;p

��&20úMlWS
QUE TREM EM, COMO
SE TIVESSEM 601
A causa disso é o Der-ri
vosismo, provocado I r
Por excesso de traba- i

Hlho ou de prazeres.

preoccupações, fra.;;�
queza geral. Um eom- ��
primido de ADAUNA �
acalma os nervos, fa- �zendo voltar a firmeza ,
geral do organisF ,��
Em tubo. ele Ia comprimido./d. 0.5 """ �
Nova embalagem

�d.
e 6 comprimido. OO

,

�� 0.25 9"· OO�
��!t�W&l#.@Í'J%ííZiZ:�':';iWú'$#ff§R#ff.�A'nfW'JJ"?I1fIH«l" S.

'�

RIO--(Especial para a

União Jornalística Bra5ileira),
por Ricardo Luz.

O Rio Grande do Sul
oficial acaba de lançar a

candidatura do H. Armando
de Sales Oliveira á presiden
cia da Republica.Confirmou
se.pois com essa atitude gau
cha, mais urna das previsões
que lancei por intermedia do
Bilhete Carioca. Pernambu
co, Raía e mais dois Estados
do Norte ainda virão fazer
companhia a São Paulo e

ao Rio Cl ande. A parada I

vai ser grossa. No Distrito
Federal a candidatura Sales
Oliveira terá uma vitoria es

trondosa. O mesmo se dará
no Eotado do Rio. Ainda
ontem, conversando com o

Barros Cassai, o prestigioso
politico gaucho, homem que
sabe porque e como toma

diretrizes politicas, fiquei ao

par de quasi todos 05 trun-

� fos com que contam para a

� �;toria'dMuit�8t dêles'tpor tá
" tica e esprs amen 0, não� podem ainda ser conhecidos

do publico. Seria arrastar a

odiosidade do Cate te para
E;tados onde o Gege conta

certo com a marona e não

a tem ...

- «Você viu, Ricardo,
como se realizou o que lhe
disse na ocasião que o Os
waldo tentava a aproximação
Flores-Getulio?Eu sabia que
era impossivel o retorno da
amizade entre êsses dois con-

I terraneos. Pelo simples mo

tivo ào Flores estar conven

cido de que o Gelulio dese-

I ja perpetuar-se no poder.»
E terminou:-«Se os brasi
leiros não se arregimentarem

I em torno de uma grande
campanha de civismo, pró
constituição e eleição, volta-

I/ remos ao regime da ditadu �

ra.»

II -Com que roupa.Cassalê
-Com camisa verde,Ri-

II�o. __ I

VENDE--SE
Um piano, proprio para

estudo.

GtJ�f"""r'� Duc�-
,
• ! ., ,-"'" G ,;,:.::;, I�/ _ .. ' l' �._,,(

r OV 'oí IfPj;!loir.,..-!.,.

-

� . -

.' ROMA, 13--0 senhor a,_er-
logo se rer onheceu em "l':al(}r

I D I I_' d
.

B II'
. ['l urva. ernnaixa ar do ró-'fundamrnto a mesma denunc,a"'1 -

Q
..

I
.

I ,--- - -

I
S1. Junto ao omna , partiu p ra

I

A'LUGA --SiE
Genova afim d: apres;utar s- i 8 '

I votos de boa \ I gem a senhor a I' I quartos para casal. Getulio V:UgilS, que etnb,rca
Iníormaçõcs pelo

í

me n. amanhã cem destino ao Rio de'
1.436. Janeiro,

RIO, J 3 -Após uma noite
febril, o dia ôntern correu com

relativa calma.
A denuncia do procurador do

Tribunal de Segurança contra o

governador de Pernambuco, que
rebentara corno uma bomba na

tarde da vespera, teve o mérito de
clarear os horizontes politicas, 'em
torno da coesão da maioria, para
enfrentar a campanha presidencial,
já precipitada com a adoção da

I candidatura Armando de Sales
Oliveira, pelo governador gaucho,
antecipando-se ao oropno fJ. C
,lO l-nçarn-nt \ f"f I

?, m

candidatura.
PelaS demarches

TIMONEIRO
SEM RUMO

A situação
na India

LONDRES, 14-Comuni-
cam de Taito que houve três
mortos e quinze feridos, em con

sequencia de um violento comba
te entre um destacamento anglo- RIO, J 4 -Pelo «Oceania»
indiano e uma forte coluna re- chegou ôntern o sr. Vice nzo Lo
belde. Os insurrétos sofreram gran-I jacono, novo embaixador Italiano
des perdas. junto ao governo do Brasil.

Casino !rnrJerial
FESTA SERTANEJA

Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is

Palrolina Minancara

A cantora oriental «Niquita-

por excelencia!
Destina-se a rnantêr 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 remedio

o Tonico capilar

Decorreram cheias de entusiasmo os festejos rcali - RIO, 14-- O general Eurico
zados a noite passada no Casino Imperial, e que, hoje, Dutra, ministro da Guerra, bai
voltará a repetir-se, com a atração de de nOVJS numeres de xou um aviso ao Departamento
bailados e cantos, pelas apreciadas artistas que ali

-

tra-t do Pessôal do Exercito, ,decla
balharrr rando que os oficias da 'reserva,

Dentre êlas, destaca-se a encantadora Niquit.i, que, quando nomeados para cargos pn
por cada noite que passa, são novos triunfos que obtem blicos, deverão aprer.entat sua car

na roda dos seus admiradores, que lhe não regateiam teira de oficial, quando desliga
aplausos, coroando a artista, no final dos numeres, com dos do Centro d, � Preparação de
estrondosas palmas e entusiasticas ovações. Oficiais da Reser'va.

����-

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Oficiais

Em todas as Farrnacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- Ioíavüle

o sonho da mulher Casino ImperíalS<sr bcn!ta e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL
ExiBiÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTE] \DAS À'RTIS' [AS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS AD;'\i\iRAVE,lS DANÇAS E CANÇÕES

no majestoso prédio do Clube

Danças -- Serviço ir. epreensivel

Martineili

dJe bar e restaurante

Otime orquestra - Son, Cabaretisr

fIlIttI

CONFECCOES FINAS
..

HOMENS ACASA

I

�tr��,:�r��:�J�;�!������!�:Ti:a�ií:����.���?e�t��.,��*r�·=�;J'�AA;·;-tR'5Z;"';'�,;.A4;I;gtl,&;--,,;;··:,;;;,;1;pãiii'i",i"t=ii'"ii';;==;;$;.;.;;;7;·iii_��7�beii;;t;r;;==;m;.=,,,,,,,:·=�eit;:sei-i'�_ii;..,i.;,;,iiiT;3i?f;',';;5;ai:i-+r�;il�';L;.-·.:E'iiüi-';:;IJljjj;'Sj1Ipl;;;;:nw;;.I.E_iiflmE':I:::'#iUi/ijEI-I.ia;,ii�ll

o qual limpa, conserva e:rejuvenesce a:cutis e,
que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a péle.

FELIPE
-;

SCHMIO'r

PiARA

CA� '-.:.JRA
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

OAMISA DE JERSEV DE SE'':CA A

á R:,UA

N .

REOEBEU UM LlNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS, OS TIPOS MAIS MObERNOS PELOS MENORES PREÇOS

16$000

191
........a.a. � ' a. MPR..z Z&.**�· ell em'�·am..a,..mww� iii

SO'MENTE NA CASA OAU.RA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�. ����:"*_JL���'::S!���OO��������I
E1J Apolices Consolidadas do Estado de Minas ��� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �� �
�

« Obras do Porto de Pernambuco.
�

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �

� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� �
f

� JANO N. 16. �
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I Quinta-feira
DEMAIO20

Serviço Aérea Candor

Para o Norte
Partidas dos aviões-.Fechamento das malas postais
Za.feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-feiras 8,50» 4aAeiras 10 "

5a.-feiras 11,50 « �'a5feiras 20 »

ôa-íeíras 8,40 .» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos avíões=-Fechamento.das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas Za-Ieiras 11 »

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

5a.-feiras 12,50 horas õa-Ieiras 11 »

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

Secção de maquinas

Por estes días

será inaugurado em JOINV!LLE

moderno, co�forta'v�1 e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE 1a. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSt\MENTE
ESPERADA

HornenagernlPoeta Car-
de senhoras •

dOI-ao gaL Flôres rea. e I-

PORTO ALEGRE, 13 _
Veira

II
Senhoras e senhoritas da socieda-

LISBOA 13 - Che ou ade porto-alegrense pretendem pres- L" b 'h d
g

tar, amanhã, em hora que ainda IS oa acompan a o ,por s�a
_ f' desi d h esposa, o poeta Antomo Correia

nau OI eSlgna a, uma amena-
dOI'

, , ,

I FIA d C h e iveira que partirá para o
gem aOien�a E odes

4 un a, Rio de Janeiro no proximo dia P. ALEGRE,13-Em Pal-l va do sr. José Maria Batista de

gO\E'erna dor
o sta_ o'd 23 do corrente, a bordo do 'va- mas, distrito de Cachoeira, casa- Almeida. E' pessoa de destaquessa emonstração e apreço, C A O C f M Id "f

.

d d b, ", por ap rcona. sr. or- ram a pro essora aria A ina muito a eita á cari a e e so 05
que seta e.tensiva 3 exma. espo- "

dOI'
"

L' J' d N
'

"f"
" •

d d d I G rela e IVeITa teve um COIl- eão, e o Jovem ose o asei- seus auspicios OI constru.ca uma
sa

FOI"govcdroaCor'h' ref�lP-h
alier"

corrido bota-Ióra na cidade do mento Fernandes, filho de cria- capela de Pall!las, estando ela
ra ores a un a, e I a, se-

P d b d lid
'

dI I "I' M -

G FI"'1 orto on e rece eu as hornena- ção a noiva. sempre so I ana com to os os

ln 10Il a i arra uerra ores { a
d'

,

EI 57 imentes fil
'

C h f . t
' P" d' gens e mumeros amigos. O co- a têm anos, ao passo movimentes I antropicos e outro!'

i un a, e e uarse-a no aracio o
d C"' M' f

'

17'l d d
' .J

G man ante ipnsno artms ez que o noivo conta apenas . -em pro o engran ecimento (10overno,
d disti d E'

' "

1
,

.

I
entrega ao poeta o rstintrvo e , pOIS, um casamento

ongl-I ugar.

LOCOmOve I legionario honorario da Legião nal. Dona N\aria Aldina era viu,

Portuguêsa. ����������������������[
f"'V I,

A ínterven- I CasaBEIRA0'ção no Distri to FUNDADA EM 1865

RIO 13 (Band) -O sr. Pa- Artefátos de CDU ro e

checo de Oliveira, relator da in- CO IChOes
tervenção no Distr;to Federal, já Especialidade em fabrico de pastas para escolares,
tem seu trabalho quasi termina- e ditas comerciais
do. Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
Ao que se afirma. vai propôr Colchões para camas de casal e solíeiro--Tem sem-

11ao Senado que sejam processados, pre em stock •

por crime de responsabilidade to. TRAVESSEIROS DE PAII'1A, ETC.
dos os vereadores municipais, in- Rua Tiradentes n. 3 �c1uindo, tambern, o conego Olim- F L O R I A 1'1 O P O L I S �
pio de Mélo, atual interventor.

�G•••G.G============.. O.O•••�
O •

crit�r�Vd� 1���'m�:to--N�C�:! C r e d í toM u t u o P r e d i a i 5nal do Calé, em Nova York, des- G jmentiu hoje os bôatos segundo os
• GI quai� o Br�sil estaria �ego:�aDdo

um imprestuno de seis milhões
de dolares garantido por meio mi
lhão de sacas de c?fe,

5

anos

com 17

Manifestação
em Pernambuco

ao sr. Lima Cava.lcanti"

"; �J.; ._)....

RECIFE, 13-No interior do Café Lafaiete, pelas 19 ho
ras, teve lugar uma manifestação dos academicos de medicina. O
doutorando Portela de Macedo pronunciou vibrante oração, convi
dando seus colegas a irem a Palacio apresentar protestos de solida
riedade ao Governador do Estado.

Atendido, formou-se compacto cortejo. dirigindo-se para o

Campo das Princêsas. Recebido pelo governador, o numeroso grupo
delegou ao sr. Portela de �Aacedo a tarefa de expressar a sua opi
nião. O sr. Lima Cavalcanti agradeceu aos manifestantes o apoio
que lhe vinham prestar.

Em seguida chegou alI tambem o academico de Medicina
Joaquim Monteiro que, em nome do grupo dissidente daquela Fa
cuidade se solidarizou com o Governador. Disse que, 110 momento

atravessado pela vida politica do Estado, se ensarilhavam as armas

das lutas academicas num apoio geral ao Governo do sr. Lima Ca
valcanti. De novo falou o governador. Já então bastante emocionado,
o sr. Lima Cavalcanti agradeceu calorosamente as expressões de con

forto moral que lhe eram levadas naquele instante, elogiando a ati
tude dos grupos rivais, esquecidos dos seus ressentimentos para se

darem ás mãos em torno de uma causa nobre.
O comercio, em sinal de solidariedade ao governador, fechou

suas portas, ao meio dia, afim de permitir que seus empregados e

chefes comparecessem ao Palacio, num mesmo sentimento de apoio
moral (\0 Governador do Estado.
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,

� OUED� DE SEUS CRBELOS
US�NDO

PETROLINO MINQNCORQ
I I

INF�L1VEL N� C�SP�

Casou com o filho •••

de criação
Ela com 57

êle

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

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.

Emprestimo
brasíleiro em

Nova York

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

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.

ACREDITO MUTUO PFlE-
D1..-...L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a [ola de entrada é accessivel a todos-2$OOO

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

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

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

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

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PAt5AHDo 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
ClC. Avísol'revíoõ-j. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

I
• A •
e pressa i-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na "
�

. I

��
le CREDITO MUTUO PREDIAL �
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o PARTIDO CONSTITUCIONALIST�
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lançará, hoje, ás 21 heras, a candidatura do sr. Armando de Sales Oliveir
á sucessão presidencial da RepubliclI, pronunciando Sua Excia. um disclI
50, que està sendo ansiosamente esperada e será irradiado.

-------------------------------------------;
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I Nos s a Vi d a Il��������� oo�xc��oo����J

Visitou-nos hoje, o estimado
as exmas.' sras. Egidia Car- patricio e apreciado colaborador

reirão, Natalina Sartorato Alves deste diario o academico Vicen
e Inês Urbano Monguilhot; te de Souza, que nos veiu trazer

,os ses, M�noel Isidoro da Sil- o seu abraço de despedidas por
verta, comerciante, Harperes Pe- ter de transferir-se, para o Ceará,
reira da Silva, funci,anario esta-j seguindo amanhã, onde irá ser

?ual e �enato Ferreira de Melo, vir junto i'lá Fiscê:llização do Porto
Íarrnaceutico; de Fortaleza.

o jovem Ivan Natividade. Agradecemos a gentileza da

Nos elegantes salões do queDerembargador Alfredo von rido <Clube Recreativo 6 de
Trom'Powsky I d fJaneiro», será eva o a e elto

hoje, um baile, para o qual
reina intensa ammação.

Trancorre, hoje! o aniversario
natahcio da gentil senhorinha
Nilsa Cunha, filha do musico re

formado do Exercito Nacional,
sr. Dario Cunha.

EHLArE

Silva-i-Hoetin

Realiza-se hoje, ás 14 horas,
na residencla de seus pais á rua

Saldanha Marinho, n. 42, o

enlace matrimonial da gentil se

nhorinha Rodolfina da Silva, filha
do sr. Rodolfo Paulo da Silva
com o sr. Afonso Hostin, fun
cionaria da Prefeitura Municipal
de Gilspar. Sf.1 viraão de teste
munhas no ato civil por parte
da noiva o dr. Tom F. Wildi
e sua exma. esposa e do noivo
o sr. Bernardino A. de Slluza e

sua exma. esposa e no ato re

ligioso por parte da noiva o sr.

Gilberto da Silva e a senhorinha
Maria Dorotéa da Silva e do
noivo o sr. EdmrJOdo dos San
tos e a senhorita Maria Hostin.

O'_jTR05 PI'1RTEm

Via marítima, seguirá, ama

nhã, para a Capital da Repu
blica, viajando dãi com destino
á Europa, o nosso distinto con

terraneo, sr. �des. Alfredo von

Trompowsky, ilustre membro da
Côrte de Apelação do Estado
e lente catedratico da Faculdade
de Direito de Santa Catarina.

Nessa excussão pelo Velho
Mundo, s. s. irá acompanhado
de sua digna consorte.

Cap. Claudio Ribas

Seguiu para Curitibanos, o

sr, cap. Claudio Ribas, abastado
fazendeiro e politico naquela re-

Natalino Lopes

Segue hoje, via Maritima,
para a Capital da Republica,
onde se demora.rá em visita a

sua venHandá gen;tora, o nosso

eftimado conterraneo Natalino
Lop€�, funcionario dos Correios
e Telegrafos.
rHE6Am UH5

Está em Florianopohs,

, Adolfo Bauer, influente politico
no Rio do Sul.

Encontra-se nesta cidade, o sr,

Anastacio Vieira Araujo, desta
cado politico residente em Lages.
VI51TAS

visita.

HABILITAÇÃO
Estão se habilitando para casar

na cidade de São José, neste
Estado: JOàO Elias Mansur e d,
Ada Coelho, ambos solteiros e

naturais dêste Estado.

Festa intima

O casal dr. Osvaldo Sabach,
provecto advogado nesta cidade,
e sua exma. sra. oferecerão,
amanhã, em sua aprazível resi

dencia à rua Frei Caneca. aos

seus amigos de desporto, um su

culento churrasco
A excelente refeição serà ser

vida, aos convidados, na cha
cara da linda residencia.

.,<.:::;::�
PEL05 CLUBE5

ClubeilR. 6 de Janeiro

Clube R. Prirr.avera

Hoje o simpatico Clube Recrea
tivo Primavera, do Saco dos
Limões, ahrirà os seUs salões para
uma animada soirée dançante.

o 2',aniversa
oa ....norte
Pílsudsky

�IO
de

VARSOVIA, 14 -Em to

do o paIs, houve silencio duran
te três minutos, ôntem, começan
do ás oito e cincoenta e cinco e

terminando três minutos depois,
momento exato em q'le ha dois
anos falecia o marechal Pilsu
dsky.

Todo o trafego parou durante
três roinutos. Tocbs os diverti
mentos publicas. foram Bntem
cancelados.

O presidente, marechal J1idz
miglil e altos membros do gover
no compareceram ao serviço reli
gioso no castelo de BelvedeIe.' á
noite, em memona do grande

o sr. Imorto.

Nervosismo
epidemica

ocorre em pessôas aparentemente
sadias. mas com desordens do ale'

tabolismo celular. Para estes ca-

Seria torpedeado u

destroier ínglez?
Em consequencia da 9

plosão, verificaram-s
três ma ...tos e 12 ferida!

Religião
-

A civilização trouxe, a par de
grande beneficio, tambem grande
prejuízo [,ara a humanidade. Nes
ta época da velocidade, nem todos
os pobres mortais conseguem ada
tar-se ás novas contingencias tu

multuosas e exaustivas.
Em consequencia, rema um

sem numero de vitimas, dando im
pressão de epidemias de ner

vosismo, sobretudo nas grandes
capitais.

Muitas vezes esse nervosismo

Exposição e adora
ção do SS,'Sacra

rner.to

Na Matriz do Purissimo Co
ração de Maria, realiza-se ama

nhão após a misssa paroquial das
8 horas o solene áto d� ,exposi- VALENCIA, 14-0 =. Ciente d? ocorrido: o (

ção e adoração do Santissimo Sa- troier inglêe H-35 colidiu com I dor, republicano Jaime
cramento. uma mina. Do acidente

resulta-t'
metro correu em socorro di

A' s 16 horas terá lugar o

en-I ram três mortos e doze feridos. co inglês, socorren�o .os feri
cerramento. O destroier foi rebocado para rebocando o destrOler para

W�����������'W Alméria. méria.
�U �� O -----------------11� Rafael Linhares � LONDRES- 14-0 h '

Dr, Pedro da Moura

�� .
e

. � ,e�pac o�
Advogado� Marianda Linhares

r.�� da Agencia Reuter, procedentes R T'
.

1sos basta, muitas veles, o repouso � t'
,

t � d M"
.

f d
ua rajano n.

� par tcipatn aos paren es.... e adrid, In ormam que o es-de algumas semanas, um rigimen �' filha f b H t h T��
e amigos que sua 1 a i troier titânico un er c ocou-

ensaadequado, ou mudança de clima, � ELZA contratou casa. � se com uma rmna, nas costas da
para corrigir o estado pyschico. � mente com o sr. Osvai- � Espanha, havendo oito mortos eCasos ha, entretanto, em que I!'!l d M '. � f id as reiaçõesf

'

'I b r ij
o oretra.

� vinte e quatro en os. .-;é suficiente estimulsr o �eta OIS- �� J.Pessôa(Estreito), 11-5-37

��
A explosão produziu-se a Italo-Britamo celular por um medicamento � ::����:._� tt cinco milhas de Alméria, quando n iCasIosforico para que tudo entre � � ELZA � � , ,

"I' dnós eixos. � � � �
o navio exercia a Vlgl ancra a RO,\t1A, 14 - A imprens

Neste sentido, o melhor medi- ���� e ���� CO$t�, em obediencia ao pácto de liana ignorou quasi complet:
carnento é o Tonoloslan da Ca- H osVALOO � não-intervenção. te as cerimonias da coroaçã
sa Bayer. Ele levanta as ener- � �, Acredita-se que o navi,o, tenha .Jorge VI.
'd'd d rui noivos /6&1 Sido rebocado para Alrnéria, pe- Como unica reiereucia aogras per I as com o uso e pou- ll!J � L Zf d d ������� lo contra torpedeiro a aga. tecimento, os jornais insere'cas :njecções, azen o esaparecer �

I d G d
,I

G
1 e egramas e .J.ihraltar i- toda a peninsula um comunas manifestações erroneamente ca-

re eS I f d
<I

I d
'

.:

V zern que a exp osão oi motiva a oficial de dez palavras, gupitu a as por nervosntno ou 'ii Ineurastenias. pelo choque com a guma mrna distribuido ás primeira" hor
nos Esiádos ou algum áto de hostilidade dos tarde.

I U id
aviões nacionalistas. Embora as estações den as Reina grande atividade nas não tenham estabelecido trar
docas, sendo muito provavel que sões especiais de Londres, o
deixem Gibraltar vários navios, lianos que possuem aparelhe-0- csptores de radio escutara
LONDRE.S, 14-0 Alrni- transmissões das difusoras

rantado confirma que o destroier nicas.
Hunter sofreu uma explosão, no A embaixada da Gtã-I
Mediterrâneo. nha ofereceu um ch4, á I

--0- sendo convidada a colonia
MADRID, 14--A Radio nica aqui domiciliada.

Union noticiou que nas aguils do Uma solene benção e un
Mediterrâneo, perto d.? Alméria, Deum foram celebrados na
o destroier britânico I-lunfer foi ia do Colegio Inglês.torpedeado por um na vio naclO- U:na refer�ncia foi feit
nalista, &ofrendo súias avarias. prirneira pagina dos jornai!

div'llgaram em letras garra!

CARTAZES
DO DIA

seguinte n0ta:
«Um morto e tres feri'd,

Londres, durante � cereWjon

coroação» .

Tambem imserem os j,m
despacho de Paris. tratando
suposto conRito entre os eSI
dores que se tinham reunido
assistirem a coroação.

CINE REX, ás 7,30 horas,
um filme da Metro-Uma ladra
encantadora, com Myrna Loy
e Spencer 1 racy.

NOVA YORK, 14-Devi
do ás :.,réves nas fabricas da Ge
neral Mo tors, acham-se para
dos sete mil operar.os em eleve
land, oito mil em Saginaw, e

2.500 em Joinvile.
Consta que a gréve assumirá um

carater bastante grave, pOIS os

paredistas recusam-se a qual�quer
negociações, tantQ com os funcio
narios da companhia como com

03 lideres da União dos Ope-

AMANHÃ,ás 2, 6,30 e 8,30
horas, uma embriagadora orgia
musical de Darryl F. Zanuck para
a Fox--�(.il vezes obrigado,
com Dick Powell, Ann Dvorak,
Fred Allen e Paul Whitemann.

ranos.
CINE ROYAL, ás 7,30

horas, um filme da Cine Allianz PITTSBURG, 14 - Regis
-- 7zarevitsch, com Martha Eg- trou-3e, ontem, o prImeIro con

gerth.
! Rito, de cerla gravidade, em con·

AMANHA ás 5 6 30 8 30 I seq�enl�ia ,da greve dos operanos
1 , ., e, da' ll'ídustua de açohoras, um delicioso filme da Cine

I A pol;cl'a fi' d d'A
'

E I d d
. , a m e lspersarlhanz- sco aiS e ca etes, 268 grevistas. usou de gazes la-

com Gustav Foh bruck. crimogenios, nas imediações de
uma fabrica em Johnelau�hlin,

CLEVELANLJ, 14- A fa
brica de carrocerias, Fisher da Ge
neral Motors, foi fech lla por
tempo indeterminado, após ter si
do abandonada por sete míl gre
vistas, que a ocupavam de ac )r

do com urdens baixadt\s pdos
dirigentes da União dos Trala
Ihadores de Automovei,.CINE ODEON, o lider, foca

liza, ás 5 e 6,45 horas, um filme
da Universal--Entrevista inter·
rompida, com Buck Jones, Muriel
Evans e Walter Müller, e os 3' e
4' episodios da cinta seriada da
Mascot--Flash Gordon, com

Suster Crabbe e Jean Roggers;
e às 8,30 horas, um filme da
Warner-.J1bnegação,com Lyle
Talbot, Bebe Daniels e John Hal·
liday, e a cinta seriada.

.�

FAVORITA" ..
Em Loterias a sua Favorita

FANTASTICO! Não ha bilhetes bra.nc;os
Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENeI

� RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES adquridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Po.
c�m a devolução dos mesmos V. S. CANQIDATi\R��E-A' em ser possuidor iitelramente G R A TIS, na escolha de um dos conjuntos expostos nessa stJ
nova AGENCIA; a SABER:-�ma possante motocicleta da reputada marca. D,K,'
com llma maravilhosa maqUina de costura da afamada marca SINGER ou u
radio de deZ valvulus da indiscutivel marca WESTINGHaUSE com uma geladera elétrica da garantida marca ZEROZONE.

CERTIFIQt..:JE-SE

AMANHÃ, ás 6,45 e 8,30
horas, um filme delicioso, encanta
dor e admitavel da D. F. 0.
:J.{.oites cariocas, com Mesquiti- .

nha, Lodia Silva, Carlos Vivan,
Maria Luiza Palomero e outros. _. sr

'--

-'"

Encantaàora festa 5eríanej
Hoje, nos suntuusos salões do C A S I N O I M P E R I A

será levado a efeito, a anciosarnerlte esperada FES'TA SER'TANE:..JA

SENDO APRESENTADAS, LINDAS CL\NÇÕES BRASILEIRAS
POR FESTEJADAS AR:fn

---.--
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