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declarara,m só participar da,Convenção de 25,
urna vez, afastad0 do I\/linisterio, da ..Justiça o

sr. ,àgarnenon !VIagalhães. -E'ste,
sabedor do fato, ex'oner:ou-se'não
tendo o presidente Getulio Var
gas aceito'a dernissão�

, .

I
___,_

I
�.

I"Vim encontrar em Minas a afirmação de que "Convidei os governadores de São Paulo e do
o grande Estado não desmente as suas nobilissi- Rio Grande do Sul para mandarem representantes
mas tradições liberais e de que Minas se irmanarà a esta capital, afim de, comigo, concertarem sô-
com São Paulo e Rio Grande do Sulno cumprirnen- bre a paz e a manuntenção do regime que senti-
to dos seus deveres para COm a Nação"-declara mos ameaçados"--declara o gover:zador Valadares,

, I sr. Henrique Bayma á imprensa mineira. _j I em nota fornecida á imprensa.
.

RIO, 18-Sabe-se agora os motivos da atitude do gover
nador mineiro.

O sr, Benedito Valaàares resolveu interromper a coordena- Anteriormente a este fáto, porem, outros desentendimentos
ção devido ás inumeras dificuldades que encontrava, principalmente já se haviam verificado entre o governador mineiro e o chefe da
nos setores da Baía e Pernambuco. Os situacionistas dos dois iran- nação. O primeiro foi quando da requisição de 3 batalhões da
des Estados estavam dispostos a colaborar, mas com a condição do
sr. Agamenon Magalhães deixar a pasta da justiça. Apezsr das
responsabilidades da coordenação recaírem unicamente no governa
dor mineiro. o ministro da Justiça não lhe podia ficar alheio, ha
vendo no seio do governo o proposito de conferir tambem ao de
tentor da pasta política parte dessas responsabilidades.

O governador mineiro foi ao presidente da República, dan
do-lhe conhecimento de tais Iátos.

O sr. Getulio Vargas achou que era uma imposição. Em
todo caso, se o ministro solicitasse exoneração, prometia estudar o Proprietario e Diretor Responsavel
assunto.

Naturalmente, o sr. Agamenon Magalhães foi informado ANO Ill I Florlanopolís, Quarta-feira 19 de Maio de I NUMEHO
do que se passava e teve um gesto. Solicitou mesmo exoneração. ---------------------- -----------------------------

Para surpreza de todos e maior surpreza do sr, Valadares, o sr.

Getulio Vargas negou-a imediatamente.
O governador mineiro sentiu então que a coordenação não

podia prosseguir com o afastamento da Baía e Pernambuco. .

Aí estava a explicação da sua ida para Belo Horizonte,
onde, adiantava-se "outras rodas, retomaria sua tarefa. longe da in
fluencia do ministro da Jmliça.

o sr. Lima Cava1canti,
governador de Pernambuco

PERNAMBUCO E BArA EXIGEM A DEMISSAo
,

MINISTRO AGAMENON
DO I embarcou de regresso a esta capital.

OUTROS DESENTENDIMENTOS

AZETA

O sr. Juracy Magalhães,
governador da Baía

Força Publica do Estado. O sr. Valadares, embora ncentuando
o perfeita fidelidade da politica mineira ao governo federal, discordou
da incorporação desses batalhões ao Exercito e mema da sua

transferencia para fóra das fronteiras de Mina�.
Outro incidente deu-se quando o sr. Getulio Vargas �e re

feriu a uma provavel intervenção federal no Rio Granr]e e em

São Paulo.

A voz DO POVO

ao lado da candidatu
Armando Salesra

o GOVERNADOR CONVIDOU OS DE S. PAULO E R.
GRANDE PARA CONFERENCIAREM CURITIBA, 18 - Devido raná e ex-deputado a' Assem-

BELO HORIZONTE, 18-Depois do discurso que pro- á indicação dos seus representan- bléia Constituinte, esta' no Rio
feriu pelo radio, o governador Benedito Valadares fez ao repre- tes no Legislativo Fedeul, os par- ue Janeiro, aonde foi conlerencia!
sentante da Agencia Havas as seguintes declarações: tidos em oposição ao governo es- om ') senador Antonio Jorge ,e o

-«Convidei o governador de São Paulo e do Rie Gran- tadusl do Paraná não se defini- deputado Paulo Soares, eleito.'
de do Sul para mandarem representantes a esta capital, afim de ram ainda com relação á suces- por aquela agremiação partidaria.
comigo conversarem sôbre a paz e a manutenção do regime, que são presidencial. De qualquer fór�a. o Partido
sent mos ameaçados. O deputado Artur Santos, em Liberal apoiara' <- csndideto pe-

Daí a vinda a Belo Horizonte dos deputadas Henrique hora tenha assumido fortes com- ceista.
Baima presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, e João promissos com elementos arman- O sr. Armando de Sales Oli-
Carlos Machado, lider da bancada do Partido Republicano Libe- d-atas, votou no sr, Pedro Alei
ral á Câmara. xo para presidente da �amar8

-O ponto de vista rmnerro expedido nessa comersação é dos Deputados, sem ouvir previa
o de nos mantermos integralmente ao lado da legalidade, por ela mente os seus correligionarios do
dando todos os nossos esforços. Não houve acôrdos e sim aquela Paraná, deixando-se levar, as-im,
afirmação que fizemos: interpretamos os sentimentos do povo mi-

\pelo sr, JoAo Neves da Fontoura.
neiro> . Essa atitude determinou ime-

diata ação, de parte da União
ABANDONADA A COORDENl\çAO Republicana, partido a que per-

BELO HORIZONTE. 18 - Obtivemos de fonte de tence o sr. Artur Santos.
absoluta confiança, importantissimas informações, que esclarecem por Afim de forçarem o sr, Artur

completo os motivos do regresso do sr, Valadares. SAntos, a tomar uma posição de-
Os fátos se pa�saram da seguinte maneira: finida, partiram em missão, de RIO, 18 -/1 Comissão de

«Logo após chegar ao Rio o sr. Valadares iniciou entendi- Curitíba para o Rio de Janeiro, plomacia dA Câmara dos Depu
mentos para a coordenação do candidato oficial. quer dirigindo con- na ultima sexta-feira, os srs. Hil- tados elegeu para presidente o. sr,

vites aos governadores dos Estados, para a convenção no dia 25 debrando �e Araujo e o deputa- Diniz Jor. e para vice Salles. Fi-

quer entabc.lando conversação com os mais destacados proceres do estadual Laertes Munhoz. lho.

atualmente na capital da Republica. Como consequencia desse íáto.: �.��������!!!!!!!!!!!���

Entretanto, o governador mineiro, que conduzia essas de- aguarda-se para breves dias a Rompeu com o

rnarc.1es em sentido pessoal, sem focalizar nomes e sim na neces- manilestação- publica da União governo Federal

sidade de se articulares todas as forças politicas em torno de um Republicana de apoio á candida
unico candidato, para evitar que o paiz fosse agitado por uma tura do sr, Armando de Sales

'Campanha violenta, a cuja missão estava reservada uma grande e Oliveira. com ou sem 1\ solidarie

-desagradave] surpresa. No decorre.T. das conferencia'! que manteve dade do sr. Artur Santo'S.
:'. excia. foi informado de que o m\Dlstro Agamenon de Magalhaes, Tambem o Partido Libef'\l,
-dizendo agir em nome do presidente da Republica, já havia pro- forte agremiação oposicionista pa-

� 'turado obter o compromisso da maioria dos governadores dos pe- ranaense, anunciará,por estes dias,
,

quenos Estados, de apoiarem 1\ candidatura Oswaldo Aranha. a sua solidariedade á candidatura

Desgostoso com eSS3 manobra que utiliuva o trabalhe. do sr. Armando Sales.
da pacificação e que se havia preposto, o sr. Valadares escreveu O tenente Idalio Sardenberg,
uma carta ao sr. Getulo Vargas, na qual lhe comunicava a sua re- presidente desse partido, membro

'Olução de interromper os entendimentos iniciados e ato continuo do Conselho de Estado do Pa-

veira, cujo nome gosa de franca!
simpatias no Parana', sera' assim
sufragado por um forte contigen
te eleitoral nesse EstadQ sulino.

Eleito
sr. Diniz
Jar.

a

RIO, 18 .- Em carta ôlrlgl.
ôa ao paôre f'lrruOa. pela
ministro Agamenon maga"
Ihi!ie8. ôlzla este:
--"Em carta ele Z ele mala

me Olz a:o gourrnaelor Lima
Caualcantl que os rumos ôo
governo feCleral eram coI11-
pldomente contrarias aos

prlnclplos qulZ nos leuaram
ao moulmento chz 30.
Rompia. assim. o gouEr-

. naôor ôe pernambuco ....
com os compromiSSOS as
sumlelos com o gouerno fe
Cleral. ôo qual faço parte."

{ .

Sem quaisquer ligações politicas.

JAIRO CALLADO
1937 778

A construção
bergue Notorna

do AI�

, '<J �'l'ifi:!!"e:i�2'.m';,x..�w..��-:.�'"'al

edificio serà construido gr�ç�� a
o

-spirito operoso, dedicado e ex!
preendedor do ilustre Secretario da
Segurança Pl:blica, que tem sidO
muitissimo auxiliado pe!ós\rs. e]r·
Heitor f3lurn.� major Eduard"
Horn, José A. de Farias, M. J.
Vieira. Antonio Ta vares de Ama
ral, José Filomeno. João Moritz e

Américo Campos Souto, que 05.0
têm poupado esforços para a c-n

cretização dessa' filantropia obra
de assistencia social.

ii
o deputado João Gualberto

Bíttencourt, enviou ao general
Flores da Cunha, o seguinte '

enígmatíco telegrama
"Tubarão. 12·- Além dos

telegramas enviados ao ilustre
amigo reafirmei. aí. pessoal
mente. a minha irrestrita soli
dariedade. --João Gualber
to Bittencourt, deputado
estadual pelo partido da oposi-

. . ção de S. Catarina-"
Depois de havermos virado e

mexido tudo quanto foi díciona
rios, desejosos de decifrar o

enigma. chegámos.-fínalmente.
á seguinte solução;

O depútado João Cualderto
Bíttencourt, telegrafou ao ge
neral Flores da Cunha. afim de
avisa-lo de que havia falado
com êle. general Flores. em

pessôa. quando esteve em Por
to Alegre. reafirmando· lhe sua Isolid;riedade. na dúvida de que
o general não tívesse dado pela I'sua presença em palado. nem

II mente hipotecada.
.

;-.. -

Reuniu-se, ante-ontem, no Ga
binete do dr. Claribalte Galvã),
ilustre Secretario de Segurança
Publica, a Diretoria e Conselho
Deliberativo da Caixa de Esmo
las dos Indigentes de Florianopo
lis, tendo sido, definitivamente, de
liberado aceitar a proposta apre
sentada pelo construtor licenciado
1 eodoro GrUndel, para construção
do Albergue Noturno,em cuja no

tavel obra será dispendida a. im

portancia de 68 contos de réis.
A pedra fundamental, dêsse

grandioso empreendimento, será
lançada no próximo dia I' de ju
nho.
O Albergue Noturno,serà cons

truido à Avenida Hercilio Luz,
eS'luina da rua General Bitencourt
em terreno doadu pela Prefeirura
Municipal de Florianopolis.

Esse portentoso e beneficiador

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o Partido Pro.1SUSPENSO O SERViÇO AE'- Côrte de
_ ,

gressista REO DE DIRIGIVEIS? Apelaçao
Democratico BERLIM, 17 - Caso ficar nicos do Ministerio do Ar, se

adé�e a can- demonstrado que o desastre que jam intimamente contrarios au sis-

. . d Idatu ra Ar- destruiu o Hindenburg, tenha tema de transporte, baseado no

RECIFE, 17 -- O governador Lima Cavalcanti re- I

mandoSa Ies como causa principal o hidroge- principio do mais leve que o ar,

cebeu o seguinte telegrama, do sr. A�mand� de Sales: nio e no csao em que a I\lema- preferindo os aéroplanos aos di-
«Governador Lima Cavalcantt-Reclfe - Acuso o SÃO PAULO, 17 - O sr. nha não consiga gás helio, em rigiveis .»

recebimento do telegrama em que v. ex. me comunica a Armando de Sdles Oliveira re- quantidade suficiente, leva a crer -------d----·denuncia apresentada contra sua pessôa, pelo procurador cebeu hoje o seguinte telegrama: que ela abandonará a aeréonautica Aprova os
junto ao Tribnal de S�gHa1ç:l Nacional. "Temos a satisfação de comu- comerciai. Em tal eventualidade, <>.Cõ:;,�� v::·:'<::Wli· Negado provimento a apelaç!o

Os sentimentos e as convicções dernocraticas do nicar a V. Excia., que por im- o governo do Reich manterà PORTO ALEGrtE, 18 -- para confirmar a sentença de 6
eminente governador de Pernambuco jamais foram postos periosa solicitação da opinião mi- dois dirigiveis, com hidrogenio, Terminou a 12 do corrente o anos que foi imposta au apelan.
em dúvida pelas autoridades que conhecem o caso. neira foi constituido hoje neste para experiencias no Exercito. não prazo para o Assernbléa�se pro- te, gráu minimo do artigo 29�

�ómcnte a cegueira dos que se aproveitam da con- Estado o Partido Progressis- obstante as forças armadas da nuncierjsõbre os vetos do gover- § 20. da C. L. P.
fusão reinante para tirar urna revide politica poderia ex- ta Democratico cuja comissão Alemanha, de modo geral, e ao l1ador,�os quais assim, são consi- '�pelação crime nO. 5.670, d,
plicar semelhante atitude, que ha de ser devidame.nt,e des- diretora resolveu recomendar ao que se supõe, o ,proprio HItler, derados aprovados. comarcajde Florianopolis, apelan.
feita pela justiça, para honra de nossa terra. Cordiais sau- sufragic do eleitorado mineiro pa- -juotamente com os grandes téc- ����oo��r#�H te a Justiça e apelado Orlando
dações=-Ia) firmando de Soles Oliveira," ra o alto cargo de presidente da � Rafael Linhares It Pamplona. Relator o sr de

-0- Republica no proximo quatrienio Õ-r-P-'-d-ro--d-.-M-o-u-r-a-F-.-r-r-o H Margarid;.Linhares� � �ç-�LVEllRA NUNES.
.

I,

RECIFE, 17 - Do governador Cardoso de Melo o nome de V. Excia.-Cordiaes· Advogado � participam aos parentes � Manoado o réu a .novo Julga.
Neto recebeu o sr. Lima Cavalcanti o seguinte telegrama: Saudações. (as.) -Antonio Caro Rua Trajano n. I �I e amigos que sua filha ê \

me_�to, por �er a decisão absolu.
"S. Paulo-GJvernador Lima Cavalcanti-Recife- los, Abilio Machado, José Ber- � ELZA contratou casa- � tona contrana ,8 prova dos auto!,

Recebi sua comunicação de que acaba de ser denunciado natdino, Pericles Mendonça, José A G t
� menta com o sr. Osvai, � Apelação CI�e1 na. 1.814, da

perante o Tribunal de Segurança Nacional. Conhecidos Rezende Tostes, Pedro Dutra, aze a � do MOleira. � comarca de. � u?ar�o, apelante,
seus precedentes de defesa intransigente dos principies Felipe Balbi, João Penido, Bilac Desportiva � J. Pessôa(Estreito), 11.5.37 � Humberto_Pltbgham e sim., e ape,
democraticos, estou certo de que o eminente amigo sairá Pinto, Dario de Almeida Maga· � ��:.:e: r�

lado Acacio Urbano Cor.rea. Re.
engrandecido da rude prova á que ora é injustamente lhaes, José Bonifacio Filho, Case· ft � ELZA � � lator o sr. des. MEOEIRO�
submetido. Afetuoso abraço.-(a.) Cardoso de Melo Neto.w miro Vilela e Fabio Aranha". Automobi- I� � � fiLHO.

.

'. .:

Iís rnO I � ,

..� ti e �t&�! A Côrte negou proviillento I

•AShid90ieenn@ç·_eS1DOLOROSODESFECHO-OSVALDO ij apelação para confirmar asenten'
RIO, -18 - A Comissão r . i ça apelada pelos seus fundamen·

Organizadora da Grande Exposi· �
noivos

� tos que são juridicos.

n:, mãési:��:�:� deuma d ivergen c'-i-a- �:��:�:��:::�:�:!e !�ll�I:� �������
....

���_"'"������Z���������������
I h (I�S, a dois corredores brasileiros Por estes d I'asperceitos ditados pe a ígiene e

p O I I" t I- C a dos que o Automovel Clube do .

pela puericultura. No dia em que,
-, pelo menos a maioria dl\s mães

Brasil indicar para nos representar ------------------

tiver conhecimento destas mate-
na corrida que será realizada nes·

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

rias, reduzir-se-ão ao minimo as Alvejado e ferido par um s_8_0_c_as_iã_0_. _

doençase,consequentcmente,tam- .-"ma-o de sua proprl·. VENDE--SEbem, a mortalidade infantil. "li-

As creanças são muito sujeitas esposa uma farmacia bem aíre-
a disturbios intestinais por falta I quezada, n'um bom ponto
de r t' s d qua

RECIFE, 17_._ Regi�trou-se mauzer desfechando três tiros á da linha férrea São Fran-reMglm�tns a_lmen are a e

-II nesta capital uma lamentavel ocor-l ouei t h ddos. UI as nao prosperam por- .

d f
.

queima
. ro�pa. con ra seu cun a o, cisco.

que são sub-alimentadas e outras rencia, e que ,oram pr�tagonutas Est� �Ol atingido somente por um Para mais informações
I' das j o dr. Alvaro L1Os, oficial de ga· projetil, que lhe transfixou o figa· nesta redação.porque são ahmenta as incorre la

binete do governador Lima Caval- do.

menote. d Ih canti, e seu cunhado Amaro Ra- Os presentes avancaram contra ALOGA.SE uma con-
utras, ain a, porque es per- ::r

b I mos, academico de direito. Amaro, subjugando-o, fortavel residencia á
mitem o uso abusivo de o achas,
doe O fato, que impressionou viva- O cnmmoso foi recolhido á Rua Esteves Junior.

es, balas, ou de frutas em más
mente o espirito publico, originou- Detenção, sendo a vitima levada Tratar na mesma rua n.

condições. O
I

. se do motivo seguinte: para o Pronto Socorro, onde foi 15 .

A higiene e li puericu tura 10-
Na cisão havida na politica per· operada, sendo-lhe aplicada uma ••••••••---------.G---------·•••••.dicam as regras para a raciona-
b d A f d Od nam ucana, o estu ante maro trans usão e sangue..

.

lizaçàoda alimentação, e mma
Ramos colocou-se ao lado do sr. A's 22 horas d� ontem o esta· -

lmportancia sobretudo nl'S casos �

de alimenta�ão altificial dos be- Arruda Camara, o que, entretan- do do sr. Alvaro Lins era repu- •
to, não implicou na quebra de sua tado grave pelos medicos,havendo, ..bes. As mães devp.m, pois, pro- ..
amizade com o sr. Alvaro Lins. porém, esperan�tas de salvá-lo. .-

curar conhecer livros existentes V

sôbre estes assuntos, bem como
Os jornais e o radio divulgaram -

.t-A RTAZES •
duma nota assinada por Amaro e <"".Jf

frequentar os departamentos e DO D IAmais cinco estudantes, colocando·
higiene infantil para receber IDa·

�e ao lado do padre Camara e
truções necesslüias. Assim proce· atacando o sr. Lima Cavalcanti.dendo, diminuem as possibilidades SabaJ� o Viario da Manhãde erro e concorrem lJara a cna- 1-

'
•

d f'lh f t b I publlcou uma retIficação de um
ção e I os or es e e os ..

A - b
.

l d b dos estudantes, declarando ques maes em onen a as se. em, . .

I r I não assloara a refenda nota, de
por exemp o, que numa s mp es

'd' d d "d ddl'a é
-

f t'l d'
- soh ane a e ao pa re Arru a.

rr a 10 an I 011 mesmo e um
O

ad lt
_.

d'd
. ntem, pelas colunas do mesmo

u o, a. pnmelfa me 1 a a IOS-.
I d d

tI'tu' é d' t h'd
-

12 loma, outro os estu antes tomou
J[ uma le a I rica nas

-d'
.

d.

h'
I enhca atltu e.

pnmelras oras, Juntamenle com
A' 12 30 d d

.

A
os comprimidos de Eldoformio da

R
s

d""
e, áommgo'd mAarloCasa Ba1'er b t

amos mglU-se casa e -

•
_ ,)'1' �dque com a

emt
as

varo, em Olinda não o erlcontran.deJecçoes IqUl as, (\0 mesmo em-
d " f"

t
- o porem, pOIS o mesmo ora to·

po que pro egem a mucosa mtes-
b h d.

I mar an o e mar.
tina. O d

-

aca emlco esperou (I) regres·
so do e5critor, que veiu em com

panhia de sua esposa e do sr.Se·
veriano Fernandes Menezes.

Amaro dirigiu-se, ao cunhado,
passando ambos, então, a discutir
sobre o assunto. Tomado de ('ole
ra, em dado momento,Amaro,sem
nada dizer, sacou de uma pistola

wtt,��.;;;ª'..m,.,..itlfpw·6i''f§€R:*i

s. PAUL.O
solidário com o governador
Lima Cavalcanti

•

CINE REX, ás 7,30 horas,
um filme da Cine Allianz-Es
colas de cadetes, com Gustav
Froehlich.

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
horas, em sessões das moças, um

álme emocionante da Columbia
Dinheiro proibido, com Chester
Morris, Margot Grahame, Marian
Marsh e Lloyd Nolan.

CINE ODEON, o lider, foca·
liza, ás 7,30 horas, um filme da
Warner-.flbnegação,com Lyle
Talbot, Bebé Daniels e John Hal·
liday.

I
�

Sumu!a dos julgamentos da
i

ultima Sessão.

Apelação crime nO. 5.675
de A�aranguá, apelante F rancisc�
Candido e apelada a Justi�aRelator o sr, des. MEDEIROS
FILHO.

será inaugurado em JOINViLLE

rnC",derno, confortavel e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE 1a. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSl\MENTE
ESPERADA

Credíto Mutuo Predial

o maior, e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil'

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

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

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

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

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

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

VENDE.-SE
Um piano, proprio para

estudo.
Preço de ocasião.

Tratar a rua Tiradentes n. 3.

.,

ALUC3A--SE I,
quartos para casal.. CREDITO MUTUO PREDIAL

Informações pelo fJne n.•
1.436. •••••••

Apressa i-vos, pois, em fazer a: vossa inscrição hoje mesmo na

o sabão

UVirgem '" 'EspeclaJidade" �......
d W t·· I & C· J í -II" sp->6A,O Y'RattA,e e ze Ia... D nVI e

(MARCA REGISTRADA ai
\..

EJ [SPE(IA�IDAD _

•
reconlmenda-se tanto para roupa fina como para roupa commum

g l' -4&-F66t,,*,",

\'. '[

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Metriz: FL.ORIANOPOL..IS
Blurnenau - ..Joinville São Francisco Laguna-

Mostruario permanente en3 Cruzeiro do Sul

Secção de Secçiio de

Filiaes em:
Secção (:te

FAZENDAS:
Fazendas nac'onaes e extrange'ras tJara temol FERRAGENS:' MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trllhbs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Mach,inas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: rados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de espIosão, IV1ot()Jes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo -

I

,\!colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
'::ertinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Pcças, 4�ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.aterial electrico em geral �
Emprez,a Nacional de I'-Iav,e�ação "Hoepcke"--vapores "eaf! Hoepcke" "Anna" é Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita fVlaria' _. Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
fh��AVAVaV���-��� �_�_�'V�VâV���.

� IL..I-IETES�
e Sta Rua Trajano, rr 1 sobraão

�
•

.

Telephone n' 15�
� Nos classicas-Envelopes fechadas � I· Dr. Renato=
� � ==Barbosa:=
i���:,������ �l��������O ADVOGADO

�G••G.fI�OG-----.-----Gee..o••••
• •

i Companhia "Aliança da Bahía"ll
�% FUNDADA EM 1870 ti Dr. Aderb�1
;; • da Silva

�: Seg uos Terrestres e Maritin1o.s : RuaC���.V:���,IO (sob.

:= Incontestavelmente a PRIMEIRA drJ Brasil I Fones 1631 e

129_0I'"V) CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
""

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 rAGOS EM 1935 4.280:552$970

:���; A Gazeta Indica:
�--------.-

OrI a � Advogados
_ I Dr.· Rica rdo \

Il A
·

M \ Gottsrnannccac10 0-
E h f d I" d H

.

a-c e e a c IDlCi o tospi

� re i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Plt.üfessor

� Indórg Burkhardt e Professor

� t6J io de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

I Especlallsla em:-clrurgla

,\ Vísconce de Ouro Preto geral

n. 70. _ Phone: 1277.-
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plaetica

E NADA 'MAIS
R. Felípe Schmldt ns, 7 e 178

I Caix 1 Postal, 110. _j
I Dr, Pedro d. Moura Ferro I
J

Advogado

NO ESTREITO-Ponta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia

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

mados para o interior.

R.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

Médicos

li
todos os Estadol I

Dr. Carlos Corrêa
Ap,entes! SubaAgentes ., Reguladores de Avarias;em

�o Brasil, no Uruguai e nas principais praças estrangeiras.

Agentes em F torianopol is :

Campos Lobo & Cía. .,
.,

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 .,
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA •

•Escrítórios' em Laguna e Itajahi ..
G
•

t�w
�j Sub-Agentes en'" Blumer�au e Lages

••iO.---

AdvOgad�1

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

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�
---- __J

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.
CONSf)L 7ORlO:

1?,ua Trajano tr 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

D r , Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

------,----

VENDE--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, dt.
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bê-a

freguesia.
Para qualquer outra inlorma

ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal. b

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

Res. Hotel Gtoria-Fone 1333
I Con:sultas das 13 ás 16 hrs,

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

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.
ulimas 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 e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARL NILSON

Dr. Artur Pereira

e (Oliveira
Clfnlca médica de crian

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

iFONE-1595
R�siJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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II ;=:=Adolar Schwarz� .I=-E
·1 Endereço Télllr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

-

s p e lh o s
AGENCIA DA

Só os fabrieados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTACO

PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPEFi
Rua 15 de Novembro n. 366 JOiNVILLE

Sociedade de Navegação Paranã=-Santa Catarina
Limitada.c+-Rio
Companhia Salinas Perynas=-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 espécies de madeiras serradas, beneliciadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex'

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO IP re9os"")"") o ej i r O e_�-_-l"

Indo a JOINVILLE

d:�::e�o . Hotel Central
COSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação

r.,do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua �Vllconde de Taunay n. 185 FONE. 684

H _8M.-

t !"Pi é-e ... t ...........

��G�e�G����G�G�*G�������
� �
• A Cornpanhia Editora Nacional �
O LANÇARA' NUM VOLUME DA �
� Serie Brasil-ana @
• •
G Santa Catarina G
:� G
O AC

.

AC' O
� enquista - otonlsação .,
• A Evolução �
� TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA O
G G
�

Um Uvro de Osvaldo R. Cabral •
� �
� POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias i
O.....Gosoo.ee$••De.e�••

,
•• I

Só os Iabrícados xpor Costa Pena�,&Cia·,I8.$. IVende-se no Café Natal, Tabacaria�Baíana,i�ts�
taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

Itaria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas,lCafé:Gloria e SalãojProgresso

/

;' I
o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

de ser sua pa
�
gando apenas

por na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

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

Os melhores precesI Ao alcance de todos
INSCREVA�SE PARA O PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL
Sr. Albano de Souza Luclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

I

I ,

f
4·

\
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G.'\ZETA--Florianopelis 19-5-1937
__

.. _--

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Florianopol is'

o sonho da mulher
Sr.3r b'-" n;ta e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
casem a péle.

Quinta-feira
20 DE M A 10

.••0000.· . �••o.o••o••.••
I)

_V_i_c_ia__d_a_embraiguês I
"

I
I
G
•

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinville •
"

••••••••••

Um só vidro do

REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES
basta para a cura desse triste vicio!

A' venda nas bôas Farmacias.

,._ Bandoleiros
cearenses

FORTAI. EZA, 17 -Peran
te grande multidão, realizam-se
os funerais do major Bezerra e do
seu filho tenente Anacléto Bezer
ra, vitimas dos fanaticos do beato
Lourenço.
O chefe de policia, esclarecen

do a situação de Cariri, afirma
estarem àispersados os bandolei
ros, graça, á atuação das forças
policiais.congregadas com a aviação
militar. Acrescentou aquela auto
ridade:

«Entendo, porém, que é neces

sano um mês para o completo
san ente regionel.>

5
----------------------------�.�_.�-------------------,---------------------------------------------

SO'MENTE NA CASA

Vai rea,para- Ainda a tragedia Tempe5ta-
cer o 'Esta- de aDI
da do Ri" do 'Hindenburg' NanlesGrande"
PORTO ALEGRE, 17- LAKEHURST, 17 -o te- centelha, determinando a explosão

Realizou-se. uma reunião de pro-
nente Andrews declarou ao co- do hidlo�ecio.

ceres libertadores para examinar mité de investigações do comer- Entra os destroços da carcassa,

aa providencias a serem ultima cio:. . . f�i encontrado um pedaço de he-
das para o reaparecimento do Es. -Eu VI uma faisca sair do lice, não se sabendo se foi que
lado do Río Grande. Pre- escapamento do motor, antes �a brado após a queda do dirigível
sidiu a reunião o sr. Raul Pila. e�plosãO. A aeronave aproxi- ou se penetrou no envolucro,
Após demorada troca de suges- xu�ava-se

I do mastro, mais dando causa a tragedro,
tões, foi constituido o corpo de rapidamente do que de costume

- _ ..

diretores do referido vespertino. embora os motores não. trabalhas- Le0-es e 11furec liRd ..� �,Será diretor o sr. Raul Pila e
sem co� toda e velocl�ade, mas

U�
redator-chefe o sr. Mem de Sá. as �ehces esta�am. ainda, em

A gerencia lerá exercida pelo m?vlmen�o. VI, lambem, uma

sr, Ladislao Amaro da Silveira, faisca sa�r novamente do escapa
sendo seu substituto eventual o mento, Juntament.e com alguma
sr, Renato Guimar!e�. f�m�ça e logo 'fI fo�o no I�dod t d b d P. ALEGRE. 17-No esp�"O Conselho Fiscal ficou 4ssim Ir�l o a po�a. a aixo o elx.o
constituido: Geraldo Snel Filho, horizontal. Ficamos por demais táculo da noite de, ô?tem, deixou
O ld L M d

.

d surpresos correndo para sair de- de realisar-se o último numero
swa o autert e e erros e' d C' J d' irtud dAlb baixo do dirigível que desci" o irco ar im, em virtu e os
uquerque. 'I - f idvagarosamente. Quando estava- eoes terem en ureci o.

mos distantes, 'fj o d.rigivel en O domador, capitão Julio Es
costar ao solo e tombar. Não tevanovich, a pedido do publico,
me lembro de ter visto ninguem que percebeu que as féras esta-

sair antes», vam enfurecidos e devido á in-

BERLIM, 17 -O governo tervenção da policia, não pene-

alemão impôs o taxa de importa" LAKEHURS� 17-0 tenen- trou na �aula. .

ção da borracha até agora artigo te Andrews, oficial encarregado ,

Por e�s� motivo, não se rea

de livre entrada, utilizando essa do grupo de h�mens, pera a lisou o ultimo. numero .

do pro

taxa para o financiamento da amarração do Hindenburg dis- gra�a que o circo Jardim Zoo

construção de novos estabeleci-] se a� Comité de lnvestigaçees o loglco p.romt"têra p�ra ônt:m.
mentos para o fabrico da borra- seguinte: O Cuco, na. noite de ontem,
ch. sintetica. «Após o inicio das chamas, estava repleto. O povo que lá se

O imposto foi provisoriamente ouvi uma explsoão semelhante de achava, fi�ou bastante alarmado

fixado em 120 marcos por cem u� obuz ou de dinamite, em se- com a íuria das Iéras, que, ape

quilos (" será diminuido ou elevado guida uma detonação. sar de todos os esforços do do

caso os preços da borracha este- As chamas amarelas e azues, mador, não puderam ser acal

jam consideravelmente baixos ou assumiram em seguida a colora- madas. Essa parte �o progra�a.
altos, de modo a não afetar os çã? vermelha, e saiam do dir-igi- u� dos n�meros m?ls sens��lo"
preços de maneira a criar dilicul- ve) horizontalmente. Nada vi que

nais do Cuco que ora nos VISita.

dades para os compradores ale- assemelhasse ao rompimento da ser.á executado nas. sessões de

mães. estrutura. Antes da explosão hoje, á tarde e á noite.

vi faiscas sairem do cano de se-

capamento paralelo a aeronave. �J�������!!'!!!!��������������IJá havia visto isso antes, mas PARA HEMORROIDAS
não dei importencia",

O tenente Andrews inlormou
que na base naval local não cho
via muito no momento do desas
tre.WASHJNGTON, 17 - O

presidente Roosevelt, que passá-
ra duas semanas em férias, pes-

LAKEHURST, 17 -- Os

cando, no golfo do Mexico, tecnicos que procedem ao inque-
I acaba de regressar a esta capital, rito l'al8 descobrir as causas que

reassumindo a direção dos nego-
poderiam ter originado a catastro

cios publicos. fe do Hindenburg, examinam
������������ as possibilidades de haverem sido

pedaços de um.. das helices fra
gmentadas, que indo de encontro
ao envolucro, provocassem uma

ImportaçãD
de borracha

RDosevelt
regressou

d. Pese.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 18
(Edificio próprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEP()SITOS

t?A6AHDo 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5·l. ala
CIC. Avísol'revtoôj. ala
Prazo Fixo S·I. ala

NANTES, 17 - Violentissi
ma tempestade desabou na ma

drugada de hoje sobre o Depar
tamento do Nantes, no LOlX in
fieure. Ar; faiscas incendiaram
duas ig ejas, nas aldeias de La
paqueira e Auswigneux, Na
Notre Dame fundiu-se. As cru

zes foram destruídas.

---

., "��' ...-" .-;--;__
-

,4'�""".,

cDntra a dom_dar

Explosão de
Gasolina

LISBCA, 17 - A emissora
de Burgos informa que a avia
ção nacionalista vôou quatro ve

zes sobre Bilbáo, bombardeando
as praças militares das proximi
dades da capital de Biscaia.

Os aviadores d .clararn que
uma bomba causou a explosão
de um depoEito:�3de gasolina em

Zorreda.

Locomovei
Compra-se um em perfeito

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

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSOES?
REGRAS IRREGULARES ?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Minervina"
Vende-se nas bôas Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioinvílle
-- .......�-------- _'--

, ...

� �' !, \ "

CasaBEIR
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

Colchões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Rua Tiradentes n. 3
FLORIANOPOLIS

, .,

.•• ,,,P_.''''...... "'-.��'''',...... �,.,..��''''''... """ "\"". , l:"�. • '. ':"1.

�

CONFEOÇOES F I NAS
HOMENS ACASA

:iJ

&l

PARA'

CAUR
REOEBEU UNi LINDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAIS MODERNOS PELOS MENORES PREÇOS

MAIS CE 50 TIPOS DE CAMISAS
OAMISA DE .JERSEV DE SEDA A

CAURA

�,

16$000
á RUA FELIPE

SCHM:DT N. 19 .

, '8 MiEM"_. *Mil

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



===A GAZETA

�sou,por
-----------------�I----------�·--------------

o general Ddltro filho

FLORIANOPOLlS, 19 de Maio de 183::----:

Flo�lanopoii
�

,

o "Riper" oontinuou sua viagem em demanda
dos portos do' sul, lev'ar.do a bordo o 10' Bate�
Ihão do Caçadores

A bordo do "Comandante Riper� passou hoje por 11-'-_ . �---j r��:t!tl��:.cre�..

�����re.aL'3Ili:J�este P?rto, oi.lustre gen�r�l. Daltro Filho, acompanhado Os cincos malares Estados � N o_ Ss a V I d ada luzida pleiade de oficiais que fazem parte do seu

ES-I ".
ii.

tado Maior: coronel Osvaldo Cordeiro de Faria, majores brasllei ros enviam seus �
. _

Diniz Carvalho Dias, Tasso Tónico, Olímpio Falconiere
.

• �
�l4l����CiC��= ��,(C���:iIC

da Cunha, Limeira, S. Viana e Porto, e capitães Montei-II
ernlssarlos a Belc�Horlzont:J1 rUiIVER5FH�I05 d d M

ro, Assis Brasil, Coelho dos Reis e Nelson de Melo.
min a e edeiros, ambos IO�

No mesmo navio viajou o 10· Batalhão de Caçado- Sra. João Schlemm teiros, funcionarios públicos, dó-
res que se achava aquartelado em Ouro Preto comanda-

miliados e residentes nesta capital.
do pelo coronel Hugo de Alencar Matos, tende a seguin-

BELO HORIZONTE, 1811acio da Liberdade. Aniversaria-se hoje a exma. VI51TA5
.

d h -Com os ultimos aconteci- Os resultados da conferen- sra. d. Ida Schlemm, esposa dote oficialida e: major Guilherme Paran os; capitães Jero- mentos registrados, determi- cia dos representantes dos dr. João Schlemm, vereador li- Helmuth Muellernirno Rornariz, Valdemar Barroso, ltiberê de Oliveira e

Monte -Lima; tenentes Tancredo, Alipio Brandão, João
nando a atitude do governa- grandes Estados brasileiros beral á Câmara Municipal de S.
dor Benedito Valadares. a si- com o sr. Benedito Valada- Francisco.Manoel'Faria, dr. Valter Doria, Argemiro dos Santos, [oel tuação geral da país modi res são aguardados com im-

Lopes José de Morato e Francisco de Castro .

_

.

-

,

Segundo. declarou na sua passagem e� Santos, o
ficou-se, uma vez q�e o fiél paciencia pelo povo.

coronel Alencar Matos, a trepa que vem sob o seu co-
da .?al�nça sofreu ta. forte

DeSinen tido
mando, composta de 500 praças, ficará às ordens do ge-

OSCI açao.
dosenado r

neral Guedes da Fontoura comandadte da 5' Região Mi- A cad� mome�to s.e espe-
Fio.......... res dalitar.' I'

ram aqui os emlssa,rIos dos

Em Florianopolis desembarcou o distinto oficial governadO!eS da �ala e Per- Canh a
conterraneo Olímpio Falconiere da Cunha, do Estado, nam�uco lá �m viagem. r�:
Maior do general Daltro , o qual, ao que se diz, deixará ra c�, de acord? com 10 o

amanhã esta capital com destino ao sul rnaçoes �ransmItI�as p�los
---'-_

.

srs. [urací Magalhaes e Lima
Cavalcanti.

I Os srs. Henrique Baírna

O Sr e João Carlos Machado, logo•
depois desua chegada, estre-

---------------------- tiveram palestra com o sr.

mando Sales Ben:�i.to Valadares no Pa-

_____ .

.
_ A Gazeta

as principais elementos Desportiva Não
da Partida � Libertador Acha-se nesta cidade, pro

cedente de joinville, o sr.

P. ALEGRE, 18-0s "lea� apresentou, á apreciação do povo Alvaro Maia, secretario da
dersn do Partido Libertador que brasileiro, nenhuma candidatura, Associação Catharinense de

apoiam a candidatura do sr. Ar- parecendo levar em pouca conta Desportos, que veio tratar h -d d dmando Sales á presidencia da o tempo necessario para a res- junto á F. C. D .• da filiação aver SI O .guar a o
Republica, dirigiram ao Diretorio pectiva propaganda, ao mesmo da dita organização que pa- com as honras·do eetilu
Central um manifesto em que de- passo em que t'stá lançada a can- ra isso lhe conferiu plenos Após longos sofrimentos fa-
pois de lembrar que a direção didatura do sr. Armando Sales. poderes. 'D d êd

.

h

I
dit

leceu ôntem em sua residencia
do Partido deliberará «não exa- Quanto á candidatura unica es e c o que se vm a I o... á Avenida Hercilio Luz, a gen-
minar, isoladamente, nenhuma não mais é possivel tal cogita� Segundo estamos informa- �otando umJ azr.�ma. fa�tas- CAFE' BOM SO' NO tilissima senhorinha Zelia Sar-
candidatura presidencial e envi- ção, uma vez que se não póde dos, solicitou sua exonera- dica n.as TO a_s di er�ls, ,

an-
..JAVA torato, diléta filha do nosso es-

dar esforços no sentido de uma alimentar a «menor dúvidd quan- ção do cargo de secretário o a impressao e vir (ai pe- Praça 15 de Novembro limado conterraneo' sr. José Sar-
solução harmonica e pacifica pa- to á desestima evidente da cano da Federação catai inense de los ares, «passarinho novo». Antonio Palchoa! tonto, funcionario publico federal.
la a eleição maxima da Repu- didatura paulista, nos circulos ehe- Desportos, o, sr. Anfiloquio Na verdade, á Praia de Fó- O entêrro do seu corpo, rea-'
blica», diz que quando assim re- gados ao Catete». Gonçalves. ra, acorreram ao avião vindo Solidarias Íizou-se hoje, ás 11 horas, no

I· D· t
.

C ti·' D
.

Ip tid do norte, os srs. governador cemitecio das Três Pontes.5 �Ia o ire ano en ra, Ja era
.

essa maneira, o ar I o Luxo conforto e ele- Nerêu Ramos, Altamiro Gui- 00 rn O sr, Li-
muito pouco provavel a consecu- Libertador lerá que optar, no !

C
Aos desolado, pais, A çazeta

ção do objetivo visado. Isso, por- pleito presidencial que se avizinha, ,ga�CJa enco�trará. y. S. rnarães, secretarios d'Estado rn a avaloan- apresenta pezames.

que já era perceptível e inevita- entre a candidatura essencial- servindo-se da hmou�trre OL- e outras personalidades de ·ti numerosos
CAFE' BOM S00 NOve] a divisão dos nuclêos parti-Imente democratica e verdadeira- DS'!10BILE ..

n· 200, gUiada por destaque. ofioiais do
..JAVAd..lrios em que se tracionaram os mente popular do sr. S41es Oli- perIto volante. Como o avião chegasse e exe rc ito

F I 600 d b Praça 51 de Novembrol:.stados em duas grandes corren- veira e a incagnita que está per one . não esem arcasse ninguem, RIO. 18 -Os J·ornal·s publl·- Antonio Paschoal
Ls, uma eminentemente popular, vir á luz dos conciliablllos do ofi- nossa reportagem política fi- cl\m nuroemsos' teh.(famas de
apoiando o sr. Arlnando de cialismo». Festa do D. cou intrigada, vindo alfim a solidariedade e apóio que oficiais I rá aSe Io H o.
Sales e a outra, amparando o

).

,.

E 5 t sabe� �er si�o um «bllif» do do exercito dirigiram ao "r. Li· rizonte
nome que venha a merecer a I or ISSO, ponderavam aos mem- - an O sr. DIOIZ JUnIor, que, tendo ma Cavalcanti, destacAndo-se en- BELO YORIZONTE. 18-p:eferencia das forças eleitorais bros do Diretorio Central, o exa- Foí eleito Imperador-Festeiro telegrafado avisando do seu tre eles os dos seguintes: Eduardo Informa-se A d.

l'
.

d
.

d· d d·d d d 1938 d f
..

e b t·· que o sr. rman o-
que apoiam a po Itlca o governo me Ime lato a can I atura o para o ano e ,a eslJvI· m arque, por mo IVOS !gno- Gome$-JIJ�rez Tavora- Cor· de Sales virà b .

•

da Republica. ex-governador de São Palalo. dade do Divino Espirito Santo

I
r�dos não veio, nem preve- deiro oe Faria - Albuquerque sistir a inau re�eme�e ��u, �séOs dissidentes dizem ainda Esse manifesto conta com cêr- da Trindade, o nosso conterdneo nIU áqueles que avisára de Lima-Passo Tinoco __ NdsolJ aCldem;co g�raç °d.d o COlDll.

. ..

f d I d· h
.

J C
.

p
. ha d d d·t pro caD I atura pau-

que o �ltuaclOm�mo e era não ca e qum entas assmaturas. sr. oão rlsostomo alva. ver a o o I o por não de Mélo e Nelsoll Fonsecll. lista. '

Apoiam Ar-

Casino Imp'eríal·
---------------------------------------------------------

no majestoso prédio do Clube Martinelliilli
I!\I.
,

!_ li
I \

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 orquestra - Bom Cabaretier
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Tivemos hoje a grata satial,.
ção de receber a visita do nQl.

Sta. Etelvina Carvalho so ilustre conterraneo sr. He�
. ..

muth Müller, operoso e de<llCi.
Deflue hoje a data natalicia do prefeito municipal de Port

da gent�1 senhorinha Etelvina C�r. União. que se manteve em co:.
valho, fmo ornamento da FOCle- dial e agradavel palestra.
dade de São Francisco e filha S. s. se fez acompanhar do II
do sr. prefeito Carvalho Filho. José Demetrio de �lbuqúerque:

RIO. 18 -Os jornais publi
cam o telegrama do senador Flô
res da Cunha, pedindo desmentir
a noticia de seu desacordo com

a candidatura do sr. Armando
de Sales, afirmando estar inteira
mente de acôrdo com o P. R.
L., acrescentando, que a candi
datura do sr. Armando de Sales
consulta os interesses do Brasil.

eazern RH05 H01E: EHfERmQ

Elba Mag9no Ramos, esposa Comissario Oscar Pereira'
do sr. Osvaldo Ramos, funcio-lnario público;

I
Vitima de grave acidenle,

o sr. Albino Zommer; quando, $a�ado ultimo,. �uiavl
o sr. Selmo Almeida.

I
u.:na motocicleta da Policia c

HABILITAÇAo vII, �ch�-se acamado o. ativo

\
cormssano sr. Oscar Pereira, que

Pretendem casar-se: �uclides I após
ser medicado no Hospltàl

Fernandes e duna Benedita Ar- de Caridade, fOI conduzido á
.

sua residencia,

Cheg \}U Pelo exame médico foi com'

tatada a deslocação da clavicu�
direita e escoriações generalizada

P d nas pernas.

a eza r e. . . FaZllm?s votos pel� proete
restabelecimento do acidentado,

PALElImEHT05

Zelia Sartorato

"A FAVORITA" ...
Em Loterias a sua Favorita

FANTASTICO! Não ha bilhetes brancos!
Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA

a. RUA. FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES ad uirIdos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutili7adl)s �.
c�m a devolução dos mesmos V. S. CANDIDATAR�SE-A' em ser POssui·dor ���telramente G R A TIS, na escolha de um dos. conjuntos expostos nessa suanova AGENCIA;. a SABER:-�ma possante motOCicleta da reputada marca D.K.W.com Llma maraVilhosa maquina de costura da afamada marca SINGEB ouradio d� dez valvulu? da indiscutível marca WESTINGHOUSE com uma geladU�ra elétrica da garantIda marca ZERQZONE.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




