
RIO, 23-0 serviço de mo

torização de todas as unidad s do

[,rereito vêm proseguindo com

�\finde intensidade.
No próximo dfa 24, o Bata

lhio de Guardas tomará parte
na parada militar em honra do

:aeneral Osorio com os seus car

ros blindados, com lugares para
'o transporte de metralhadoras pe
sada e grande copia de munições,
além da sua secção já motoriza
da de metralhadoras leves.

O ministro da Guerra acaba
de nomear uma comis�ão para eS

tudar, com urgencia, o as�unto.

O cOlonel Barata ainda não

d�1i 11 sua palavra.
S. LUI'S, 23-Passou por

esta capital, a bordo do [tana

gé, o sr. Bianor Penalber, que'

regressa de Beiem.
Entrevistado pelo Imparcial,

o sr. Bianor Penalber elogiou o

coronel Maga'hães Barata e dis
se que o partido não tomou ain
da posiçlO, esperando a palavra
«lo ex ,inter ventor. M,anifestou-se
lervoros0 adépto da candidatura
d\} sr. José Americo, cuja per�o"
llalidade elogiou.
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José �merico, ao
Hcijtações do sr, Getulio Vargas pela indícação

candidatura, teria respondido nos

guintes terr-nos: "Só aceitarei uma candidatu
ra r,acional; nunca urna candidatura de com
bates Só aceitarei si os srs. Flores da Cun�a
e L\rmando de Sales me apoiarem".

RIO� 23 -o sr. receber� fe-

sua

o sr, José
Americo irá

passear

o
Caiu num pôço morrendo afogada,

distinta senhorí nha
uma

Revista
aduaneira
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I NUMERO 782

Pelo nosso ilustre cJnfr,'\d sr,

':lementino de Brito, fú'-n') gen�
tilmente oferecido o n' 10, da
"Revista !\duanwii di) Es aio
de São Paulo", ed.tad., na cida
de de Santos.

O numero que temos em mão,
admiravelmente irrpresso , em oti
mo papel, oferece I, '�a e varia
da leitura, toda ela d � palp;tdnte
interesse, podendo dizer-se ser lima

obra digna de f'gurl'i em qual
quer estante, dado DS curiosos
térnas que Seus artigos abor J"m,
principalmente os que Se ,dere
comercio, indústria, fine nças, li
teratura e turismo.

Gratos somos pela nimia g'!n
tileza da oferta.

RIO, 23-Escolhido candida
...::'?:'__�::====:-���-���������������-,������������������������� I to á presidencia da Republica, e

lido seu manifesto, pensa o sr. José
Americo ausentar-se do pais, rea
lizando um passeio de repouso,
como também de observação e

estudo.

povo Sem quaisquer politicas.

,/\i�O

-

Nao cornpa
recerarn pa
ra íntrig9r

Desastre em

Canasvieiras
rrA coordenação

A I!i! • PORTO ALEGRE, 23
S�. g.menon uelxa- (Band)- O� oposicionistas em

rá O Minislerio da maioria na Assembléa Legislati-
va, deixaram de ccmparecer na

'II Jusii�a d
ultima sessão, em vista da ausen·T
cia de policiamento no recinto O distrito de Canasvieiras sua morte foi muito sentida.

_"";;;;;_iiiíi.liõiiiíiiiiiiiiillliiii___ _iiiiiilõõiõiiõiiiiiiiiDiiliiiiiiiiiii_, provocada pela suspensão do fOI ontem teatro de um tragí- A'familia enlutada.cem parti-
RIO, 23- -Como consequen- novo integrados na maioria gover" estado ele guem, no dia em que

co acidente, que provocou a cularidade ao digno progeni
cio do exito da coordenação feita namental, o que influiria para que foram discutidas as emendas á mais profunda magua em tor da vitima, sr. Manoel

em favor do nome do sr. José o caso do sr. Lima Cavalcanti Constituição. toda a população. Cardoso de Oliveira, apre-
d f I id d

' ,

f E itud d d ios d Foi o caso, que se achan- sentamos sentidas condolen-Arnerico, consta que o sena ar .osse reso VI o e maneira satis a- ssa antu e os a versanos o

C do a senhorinha Odete Car- cias.Macedo Soares e seus correligio- teria.

I
general Flores da unha, visa

O A M Ih 'd d doso, filha do sub-delegado ----------narios fluminenses vão romper com sr. gamenon aga áes, encrementar a J éa e que estão

A Unan I-m I-dade mt,��,'.'o covemo feder",}. que já pediu ao presidente da absolutamente despidos de gararn-
de policia daquele,distrito sr.

I
De outro lado, anunciava-se <epublica que o substituísse na tia sem a proteção do tropa fede-, Manoel Cardoso de Oliveira,

I d J' d
'

d I lavando varias peças de rou-

q.ue
os situacionisrnos da Bala e pasta a usuça, não eixaia a o ra.

de Pernambuco se achavam de Trabalho, pa, á beira de um pôço de
----------- grande profundidade, existen-

Ameaças"de perturba-
te no quintal da sua resi-
dencia, em dado momento,
ou porque houvesse perdido RI?, 23-10 Correio da Manhã", apreciando a situação

ça-o da ordem no RI·o
o equilibrío, ou porque hou- geral do, pais, em,f.ace da candidatura do sr. José A'n';rico, diz

Q vesse sido acometida de al- que nas rodas políticas se apontava ter este o apoio da unanimi-

gum atáque, caiu dentro do dade do Paran4. ôe Santa Catarina e de Goiás, só tendo contra

G rande dO SU I
aludido põço, sem que o fáto ela, em Mato Grosso, os elementos do sr. Trigo d� L�'\Ir('ifO,

. fOs��I:�t:d��nhorinha Odéte II E' dos livros de '""'-""=-:--/RIO, 22 - O ministro da' sorio estacionados neste municipio tardasse em regressar, sua

IJustiça, sr. Ágamenon Ma�r,lhães, vêm constantemente praticando familia, cheia de cuidados, Gustá.D Le ���1
recebeu de Passo Fundo o se- violencias, coações e ameaças. iniciou uma série de pesquí-
guinte despacho: pondo em desassocego a popula- zas, vindo alfim a encontral- Tam be rr"l os se n ado r A r., II"Passo F1mdo, 22 -- Acabo ção, SiJULlações-Aifredo Boei- a dentro do põço, de onde C Ide receber comunicação do mu- ra, Elitn Ferreira, Edmundo foi retirada, já cadaver. tur _osta e ç:Jeputado .Jo .. Inicpic de Palmeira de qlle ban- M. de Soaza e Pacifico Tor- ,"J1uito educada, dotada de sé M u,.el�r deDOS. It., ár.:..� ._"

IIdos armados pelo governador do res.» excelsa qualidade decoração, um pO�lnho de incf'"�r)�
....

,J IaEstado percorrem o interior da- nO tu r Ibu Io c!o sr. ..) .�� :. e

I ir<quele rnumcrpio, estabelecendo O COllgresso do P.R.L. Amerlco
uma situação de terror e uma

__
-

�
encarniçada perseguição aos ele- RIO, 23 --(Band) - Desde I Lima Cavalcanti, Rml's Carva
mentos que apoiam o governo da

ga d ICho rea I ;Za r- que ficou conhecida. a ten�ellcia Ilho" _

Luiz �arlos de Oli�lt'iraRepublica e que constituem a U la para o lançamento da candldatu- capltao MartIns de Almelda e

qlJasi unanimidade do povo pal- ra José Americo á futura pl"esiden- 10' é Lins do Rego.meirense. Os facinoras ti soldo Se -a' hOJ8e cia àa Republca. na convenção ---'-,----
do govemo do Estado, tramam o do dia 25, sua residencia tem Dezes.ete
aS58ssinio dos ,pri,llcipais ch���s PORTO ALEGRE 23--0 no Teatro SPd d d

estado á cunha. deputados
que obedecem a oflentação pol:tl- d P'

'

.,

. e roo, �onstan o e São inumeros os amigos e

d I V I' D congresso o arlido Republica- três sessões. A prllneua será ele-
ca o corone alU miro utra.1 L'b I I ' correligionarios que o procuram, no 1 era rea Izar-se-a amanhã, tuada ás 9 hora� da manhã.Nes-Na caren('.H� de outros recursos, p�ra patl!ntear-Ihe as prIJfundas
os dessidentes perseguidos serão �����OO������ sa reunião 05 congressistas apre- simpatias.
l d

'"

d � 'ii sentarão suas credenciais, sendo
wr"a os a reSIstir a mão arma a �. A Ih d

11. Entre os visitantes estiveram
b 1 d I �� esco a os ij tréltado�, ao mesmo tempo, Imun-á luta invasão e seus ares,

��, integralistas � na residencia do sr. José Americo
il"IJ � tos de interesse do Partido. NessaSohe o governador do Estado ,�.� rw, '

d d Ild f S
o� seguintes politicos: governa-

b'l'd d d "(, " ocasião o eputa o e onso i-recairá a rcsponsa lia e o san- �� DUl'antlZ o àia àe otltem � dor Rafael ?ernandes, os sena-
b 'I'

'

d �?J proclZôlZu-.1Z nos nucllZos in- I!t mõe� Lopes Filho fará um discur- J A Cgue rasl. eIra que se vaI erramar �,:j tlZgrolístos àesta capital, a ��� d
" nores rtur osta, Veloso Bor-

, "

d PI' A 1'fI. " 'o apresentan o uma moção Im·
no mumCIplO e a metra. ten� �� uotoção para a eSCOlha ào � ges e Ribeiro Gonçalves; os '

ciosas saud',cões AI tur Perreira I J� c<;nôiàato ào_ 5igm� á p�o· � cial.
deputados Severino Mariz, José

f
' '�d"' G I �

Xlma SUCIZ5sao prlZslàlZnl:lal r.iI A' s 14 horas terá lucrar a se-ilho, preSIdente o Cen�ro ê- �� ào Republica, uotação que
IW I'" Mueler Adolfo Celso S' - T' h 15'n �� di' , � ,lmoes omara posse amoan Õ'. '

..\·s,-' I' V ,,, con inuará at,;' f di gun a sessão, na qua prosseguirão . "',tu 10 algas. ,�', � a mlZ a � Barbosa, Clemantino Lis!Joa, Ma- horas, do cargo de secr."ta'�rl'O' ,

J' � noltlZ, àlZ hOllZ, para os rlZ- rw os trabalhos iniciados pela manhã. '" dQO ministro da ushça recebf':u r.� taràatarios. �� noel Novaes, Samuel Duarte, Fazenda o 'I(;9, A ij A' noite, ás 20,30, realisar-se-à n05,0 1 ustre patriciotambem de Bom Conselho outro'�
O que somos informa. �� [\1 Ih" d AI 'd T

'

R d If T
, , " '� àos a uotação OIZ flm'lOno- i a 5es�ào d", encerumento do con-

I aga eles t: mel a, arqm- sr. o o o � it:z lanH, v l/iCélO-
mun:ClplO gaucho, o telegrama .�'�� polis orha·slZ Liu àiàa, rlZca· �� nio Filho, Clemente Marl'anl', o do s

'

J'" ,

à '1.11
• t: a segulf a f)t)ss.;! c.) "al">n�

que se segue: �p In () a prefer�n�ia àlZ uns r,J greôso. I M Ih B
(l �

"B C Ih 22 L !,� sobi'1Z o sr. PlInto 5C1lgaào I�
corone aga ães arata, os SfS. t?�O conterrâneo !f p t s,' .' oó() po-om onse o, - eva- �� e i11Z outros sobrlZ o sr. cus- �� Dr. Pedro d. Moura) Farro Raul l\rÍachado Alceu Navarro, htJco dr. CeltiO falL f 3 �Z3,mos ao conh�cimeilto de v, eXCI8. 'I C

tauo Bar 050. � Advog'ado comandante Bulcão Viana, João na Secretarl'a da V ObI d '"' P 1'1' � iaÇ<i<.l eras
que e e,Dentos o Corpo rovi, �������dÇral....�""" Rua Trajano n. I Mauricio de Med�íros, Femando Públicas. 'r�,j '1':

.. �

CAFE' BO:\'1 SO' NO
JAV(t

Praça 51 de j�OVt',I oro
Antonio Paschoal

Com que raupm ?
Motor�za"l
ção do Exer
c�to NaCIO

nal

o sr. G(�tu,i

�ANAUSI 23 -,- A pro
pOSlto da sucessào presidencial
A Tarde, (j;z que delesde de�
putados estão com o sr. Arman
do de Sales Oliveira.

SeCiX!et�.f'�as
Cat:a�"��m

�)ão est.eve
nO ,C/�,t,et(:::'
RIO, 23-0 presidente da

Republica não compareceu, ao

Pa!acio do Catete. tendo perma
inecido '10 \.Juanabara,ôu<l re" idpn-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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M.neira in-\
conveniente
de a'º-1Jr•dar
" ..

as cr�anças

TEX CO
OlOR OIL

E' um habito muito generali
zado no nosso meio o de agra
dar ás crianças oferecendo-lhes a

qualquer hora doces, balas. bola
chas e frutas. E:>lf habito pre'
cisa ser combatido por tenaz

campanha educativa. Tais subs-Itanclas,. d�das fóra de horas, além
de prejudicarem o apetite. pe,'
turbam o quimismo gastro-intes
tinal, causando indigestões e diar
réas de maior ou menor gravi
dade. ,-

Para as crianças lerem ape-
tite e os orgãos digestivos em

perfeito funcionamento, é indis

pensavel que recebam os alimen
tos à hora certa, abstendo -se de

Traduzidos com grande cuida- tais doces e bonbons. Estes só
do por bilhantes escritores, a devem ser permitidos quando pre
Editora Minerva vem de idcluir parados no lar domestico ou ad-

K
. " na Colleção Mascara varias e .

id d íiaça e"Evangelia E. otzías qum os em casas e con

otirnos livros policiais que não usados em horas que não per-Ivêm, por este meio, agradecer a todas as p.essôas que os acomp.a- podem deixar de agradar imen- turbem o necessário descanço do
nharam no doloroso transe por que acabam de passar, as que envia-

samente ás pes"oas admiradoras 'h di
,

h
� � aparei o I�estlvo.

ram corôas, cartões e telegramas, bem como as que rtunidade
aram

da literatura desse genero. As vitimas de desarranjo gas-
IS extinta até a sua ulti-na morada, Aproveitam a oportuni a e para Chel'os de cenas misteriosas, '

I· tro-intesnal, sejam cnanças ou

C dconvidar aos seus parentes e pessôas de suas re açÕES, para a missa
sugestivas, emocionantes, esses [o ..

adultos. devem ser submetidas a On' ec I»ra·
de 9· dia, que mandam celebrar no dia 26 do corrente, ás 10 horas, d - d ..JI I.' maneei pren em a atenção o

uma dieta cuidadosa. para que DO Pe ona Igreja Grega Orthodoxa desta capital, anteclpan�o._os seus

dade. leitor da primeira á ultima pagina o mal não se complique. Nes-
.

decimentos aos que comparecerem a este ato de re Iglao e carl a e.
Da autoria do! príncipes da tas ocasiões, (JS comprimidos de Japáo

MISSA lUn ião B. e R. ,literatura policial, essas obras só EldoformlO da Casa Bayer pres- ANTI8ES, 20-- O hidra,
, I podem arrastar grande sucesso. tam otimo serviço, porque �azem LONDRES, 20 - O pnnci- avião transatlanrico capotou quar-Operaria I fi Casa. Sec�eta, de �de� cessar com presteza as deJeções

pe Chichibu foi hoje. recebi- do ia levantru vôo e foi lo�ogard Wallace; Exfl anhas Aven liquidas. protegendo a mucosa do no Palacio de Buckingham preso das cl-amas. Havia a bOI'
Foi eleita e empossada a turas, de um r{-porte�; de Jena intestinal contra complicações mais pelo rei Jorge VI. a quem fez a, d,o o}to pess?�s. ��mo a Agen·

nova diretoria, que ha de di- Bom�ant; O .Assasstno n ,�, senas,
entrega do Grande Colar da era Haras Ja notICIOU, morreram

risír os destinos da União de PI�rre Mac Orlam; A �ozte
I Suprema Ordem do Crisa�t�ll.lO, tres, duas ficaram levemente leri-

B�neficcnte Recreativa Ope- de. 12 para 13 e Os ultimes
,ouferido ao soberano britanico das e tres salvaram-se.' Os mor'

raria que ficou assim cons- triunfos do SI. Wens, de An-
pelo imperador do JapãO. tos são: o piloto-chefe

. BU,urdlo,tituida dré Steemenn; e O Punhal de CARTAZES Trocaram-se, por essa ocasião, encarregado das exper.lenclas; o

Eliza ê\l1or itz Pre�idente- Rodolfo Pau- Cristal. de Rodolphe Bringer, DO DiA entre o principe e o rei JOIge segundo mestre da. rnannh� Pro'
T reska lo da Si!va; vice-presidente são volumes que estão fadad?5 a

VI, significativas saudações, em chet e o engenheiro Ploix, di
Francisco Treska, filhos e gen- -Antonio Vieira Machado; agradar a todos que os manuzeram. CINE REX, ás 5, 7 e 8,3� que ambos procuraram manifestar companhia.

ros, convidam aos parentes e r=: 1'. secretario -Alcimiro Silva horaa-O segredo de Charlie

\ o.
s ard.entt"s desejos de a�bos �s

S ')8S de suas relações, para assis- Ramos, 2'. secretario - Ta- CRIMES PREMEDIT ADOS, Chan. impenos em prol da maior arm-:1 1"" de Reger Easte-Moura Fontes-Rio Fumerncharutos
tirem a missa que mandam cere- deu Silva; I'. tesoureiro - zade entre eles.
brar no próximo dia 26. quarta- Olavo Cassiano de Medeí- Já aludimos acima á Coleção CINE ROYAL, ás 7,30! PRlNCIPE DE GALLES
feira, ás 7,30 hores, na Catedral ros; 2'. secretario - Durval Mascara da Editora �v1inerva. horas-A dama fatidica. IMetropolitana, em intenção a ai- Sabóta, procuradores- José Agora, desejamos nos referir Dr. Pedro da M;)jra Ferre
ma de sua querida esposa,. mãe Capristano: Crispim João da á Coleção Misterio do editor CINE ODEON, Á5 7.30 ho- \ Advogado
e logra EJiza Moritz Treska, pe- Cruz e Adalberto Moreíra lv\oura Fontes, da rua do Ouvi- ces-Adversidade. Rua Trajano n. 1
la passagem do sexto mês de Paz. dor, 145.

A C
.

b I"
----

s:u falecimento, pelo que se con- Canseiho Fiscal - Pedro Nessa otirna coleção vem de O Ome rc Io e aopu ;co
Iessam, antecipadamente, gratos José BeBil - Relator, Carlos ser incluído o belo, emocionante
• todos, que comp�I�cerem, a Bicoccki, João Ton�ra, João I livro Critues Premeditados de SARADOMINGOS SCI-fULDT. comunica ao corner-«

êsse áto da Santa Religião Ca- Nepornuceno Brasll e Ale- Roger East. cio e ao publico, qUL' assumio a direção do estabelecimentp comer

tálica. xandre Vitali, Orador-Roo, Com esse volume Roger conse- cial «LIVRARIA SCHULDT», com Tipografia e Fabnca de

V II d dolfo Bosco; Bibliotecatio- guiu hrmar-sc definitivamente en- Carimbos de Borracha. de seu finado esposo JOAO RICARDO
en II U I

Fanôr Medeiros. tre os v�rdadeiros mestres dos ro- SCHULDT, esperando que a mesma freguezia não só des'a como

gás he I iU10 I?iret?r. e ensaiador- An= mances policiaes. Isto porque demais praças do ;nterior, continúe a honra-la com a sua prcferellcia
tomo Vieira Machado; vice- essa sua obra possue todos os re-I e confiança.
diretor-Carlos Bicoccki; se- quisito, indlspensave!s a um traba

WASHINGTON, 20 - O cretario-Tadeu Silva; tesou- lho magnifico da literatura poli-
secretano do Comercio, sr. Rb- reiro, D, Sabóta; Maquinistas cial. Não errará mesmo quem
ger, anunciou que o presidente CyrJ Costa e Epaminoncias quizer afirmar que o Crimfs
Roosevelt nomeou uma comissão de Carvalho. Premeditados h,z paIL� d)8 1.
encarregada de estudar a questão Curso de ensino secunda- vros pohciaes que a pessoa lêl
do gàs hehum a0S paizes estran- rio 'Pedro Bosco. sem enfado, deleitando o espirito,
geno..

, Dlretor- Olavo Cassiano �- _'.

A comissão, composta de cm- de Medeiros. 4 .OOOco membros tem como presiden-
�e o sr. Ickies sub-secretario

I

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

Missa Livros
Novos

Agradecimento
Evangelia E. Kotzias

Livros
policiaes

Editora Mínerva- Rio

Estefano Kotzias (' filhos, Savas C. Palassis
e familia (ausente), Anastacio Kotzias e familia,

lIi!!lI'••*.lIh'lI'-BlallII'l@FcanciscoKotziasefilho,NicolauKotziasefa
milia (ausente), Kyriacos Kotzias (ausente), Estefa
no N. Savas e filhos, Kyriacos Calafatas e familia,
Nicolau E. Savas e familia, profundamente abala

falecimento de sua inesquecivel esposa, rnãi, irmã, cunha-

PRRR FERIORS) INFLRMRÇÕES,
ULCERRS, OUEI�IRDURRS, ETC

1f;����"i)2,l�iTh�.ml
LA 80Rr.rrOR:OS "1"11 �1HNCORil"- �I OINVI LEelos com o

da e tia

Capotou ao
levantar

•

A

VOO

Nao pôde en·
tra..- no
Castelo

BUDAPEST, 23-A prio·
ceza Maria da ltalia, tendo regre�
sado sozinha ao Castelo de onde
saira antes, para fazer compras,
foi duas vezes impedida de entrar

pela policia do castelo. A prince'
za, desolada. tt�ve que esperar du'
rante uma hora do lado de fóra,
até que o chefe dos detetive!,
Peter Hain, a reconheceu.F10lia lopolis, 21 de Maio ele 1937.

-------------------------------.

TEXACO
MOTOR OIL

RIO. 21 (ArgLls) - Se�un
d0 notiCiam de Crosville.
uma peq: nd de 12 (ln')'

VeiTI espirra ..do ininterrupta
mente ha quatro Illes\..)s, tendo
a media de espirros atingido1.600 a 4.000 por dia.

�tJ__.w_I§_*Ií:lli,iii:$*$$$$!!_Ill!�I:!l_�_"i:il!elllws*lfjm�t:!I!E'il!1&1ft1il�_�iiIli12lil1liU_Mell·llIffilll'liill-.�Wal·91.I!JI._IiIiIII_il_lIiII,4 - 411-- " • .H_IIl.I:*�§i4m":m",,;;4g::;"'I:l,�#:�ttttt==::,:._=:;;::;:;::;*=t#ii=.��,�"e�":;;�;'Ãi::::'=:J:l:�=C'#"@:::w=f.:::l.....::ii::��%:;:=='<:::H=-;;!t)M�>;!I".D'JII'JI

lUXd, CO ,f "to e e \�;-

1 •
- ganc1a encontrará V. SFazem parte 08 cJmlssao os se'

.

,... I
,

, ,

cretarios de Estado, da UUdra servI 1do S: dê II'TIOu')lne OL

da Marinha e do Comercio. Os DSMOBILE O' 200, guiada POI
trabalhos serão· iniciados Im<:dw,- perito volante.
tamente. Fone

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

I nte!ior.

,._

CONFECCOES FINAS
�

HOMENS ACASA CAU
RA

RECEaEU U!'"l UNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAIS MODERNOS PELOS MENORES P,REÇOS
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

CAMISA DE ..JERSEV DE SEDA A 16$00.0
RUA f=ELIPE

SCHMIDT N. 19
NAC.ASA áCA·U R150'MENTE

_,�j4.-..-=====C=�==aD������aa��3a==�""llrz.,.-.rmwrw '

s s � == mmmK ..
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A GA.zElA-F Icrlanepolls-c- 1,9.37

II Adolar Schwarz Serviço Aéreo Condor

--------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------

Endereço Tel.t.gr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARlt\A

�AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.j-+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rlo
Prlng Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para 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

SEPVIÇO GARANTIDO E ·RAPIDO

PreçOq --nO'�1 �os

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 « 5a .-feiras 20 »

ôa-íeiras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões=-Fechamentodas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.-feiras 12,50 horas Za-feiras II »

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

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

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

Secção de maquinas

��������..x_:x;::z��oo���;�
�

Apólices Consolidadas do Estado de Minas .�

r. «Divida Fundada do EstadJ de S. Paulo �
��

«Obras do Porto de Pernambuco.
�
:w

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �
� jANO N. 16.

�
� �"""""""'''-:;.ii''lr.;;;:......, ...� �r.;;;õ:"GI'A��"""�W.. ,. ������ .;C �,�11;..�..... ...._*... '$ �.__�':M�At.�..���.....�-.;�

1.0· ••OD.DO ��lit�G.�fJ.�OU.�
� ��
IS! L.INL-.JJ n. .....E �
� r-fI .tJIiIIIIIt. ...... .�
! (�.minhãD e Omnibus �
w ilt+
• •
I. Leão da Ser·ra f�
� �• Empreza de Transporte de Passa it�
O geirc s e Encomendas �,
� �
" Entre Concordía e Marcelino Ramos �
G �
G EM COMBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS �
� de OQTIGARA & GENERALLI �:(<f
5 Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- f.�
G

'

trubro em diante $'tf

,_ DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �:.,\
i. da manhã, regressando as 4 da tarde ��i
• Para íucilitar a boa marcha da Empre?a, scrá colocada em ,��
.. cada povoado uma agencia para vencias de rassagens, corno ,�
G abaixo idescrirninamos:. �$
• Concordia:-E:;eritório Mosele �

" e SuruvI-Casa Comercial Boscatto •
G Tamanduá -Casa Comorcial J1Ilio Schn �":'

1 � Rancho Grande-H�otcl de Ma�imo de Secco ��
lo Barra �o Veado-Ca�a Comercial de Irmãos Poy �e Bela Vlsta-BoteqUlm ROEse it
,. Vilal Rica-Casa Comercial Mazuti •
'0 Marcelino Ramos-Eseritóri') Mosele �
G O

I: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 �
o IDA E VOLTA 25$000 �
� Empreza DALLA COSfA �
G �
G N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu �
• estado, as passagem; .terão o acrescimo de 20°10 e
G •
a�•••"o.o.�a••••G•••'.�

I
'

".1; ----.- -,..:,

.���������-• 1fT 'f

I kt
'"

• �U0JCf 4�)[� d
• It�. e ser sua pa-

I �� � gando apenas

I 5$000 10$oo� ou 20$'-'00 r
por" mes na

Empresa construtora
Universal Ltda,

Matriz: - LIBERO BADARO·. 103 - 107

s. PAULO
Os melhores precos

Ao alcance de todos

ESTA
linda casa pó-

,
I Dr.
I

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

��������-.-�����������·I
...OG�o••�oe���ooo.gGiOO'
: A Companhia Editora Nacional :
• LANÇARA' NUM VOLUME DA G
O Serie Brasil iana •

ii Santa Catarina I
� �
� ..... l·· .. m .-_-.. �

� .
�

A Conquista - A Cotoníeação G
• A Evolução fi
eJ TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA O
O •
�j

Um livro da Osvaldo R. Cabral •
: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias :
........................

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

Sr. Albano de Souza Lucro

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,}Blurrsenau - ..Joinville Sao Francisco Laguna - _a�e� �u
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �

Seoção de Secção de Secçiio de ��.- \

FAZENDAS: �Fazendas nac'onaes e extrange'ras �ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
M. �f,..or108 e Algodões Machinas de benerlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas ,V1achinas para laoeíros

,'�Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ';j

Lnha para coser e sergir Pavões e Camás f ocomoveis, Motores de esplosão, viotores �Lã em nove lias e meadas Lança esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos I,�,)abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmiss tcs: Lr, �
. \lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona !' I

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes rTealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, q�';\,:S-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico ��

�!
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G(iODYER �� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral =

� Empreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fV'laria" -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
�VAVÂVAV...o..V.D'����������â�V�VA.V��.

Msrtrtz: FL.O iANOPOL.IS

����� A Gazeta Indica:

O·ri-ta �A" d
� ovoga lOS

MAIS � I �ccacio Mo-\
�j e I ra tem seu escrip-

R. Felípe Schmldt ns, 7 e 17a � tório de advogacía á rua

\ Visconue de Ouro Preto

Fifiaes em:

I Caix 1 Postal, 110.

�
._. E T E S

� I Dr. Pedro de Moura Farro I
�,�B I L. __ �I
� � Advogado

�
..,"

Federais e Sta. Catarina � Rua Trajano.jr 1 sobrado

� � I Telephone n' 1548 I
� Nos classicDs-Envelopes fechados �� I
�

I

�
G������� �����������.
�-ODII':'O��� G O••"••ODe Rua Trajano, 2 fJ{sob.)

i Companhia "Aliança da Bahia"i \ FO�:d!?2:':-��!ri!."·1
: FUNDADA, EM 1870 I: lor,Aderbal R�
� é da Silva

: Seguos Terrestres e Marítimos := RuaC���.V�����IO (sob.
e, Incontestavelmente <a - PRIM EIRA dr...) Brasil. Fones 1631 e 1290

I� 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 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAOOS EM 1935 4.280:652$970

E NADA

Em Laguna-Rua da Praia

•
todol OI Eatado. I• Apentes, SubuAgentes ., Reguladores da Avartas:em

r:G Brasil, no Uruguai a nas prlnclpilis praças estrangeires.

A.gentes em Florianopolics:

Campos Lobo & Cía. e
e

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 e
TELE,FONE N. 1.083 END. TELEGRP.FKO ALLIA!vÇA G

•
•
ii
�
•

��';", ���!a =�'& ft.��Â.�����2.'�-�ti.'t. �.�4."'j "--"_ 'U'.���_�._

Escrttórios em Laguna e Itajahí
�:-!'I

:� E�ub-A.gerlt,es en-� Blurnenau e Lages
t�
.�.•

.. )."..
. ..

'

'.
. - _- -. �.. ,�

n. 70. - Phone: 1277. -

VENDE-SE uma padaria, J,
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bêa

freguesia.
Para qualquer outra informa

____ ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

Advogados

I r». Rica rdo \
Gottsrnann
Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nümberg, (P.úcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em"'::-clrurgla

geral

Desembai gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

Rua Trajano n. 2Cj

_j

:___.= Dr. Renato=
==8arbosa==

ADVOGADO

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

operações de plastica

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Médicos

(Curso de especializas lo em

molestias de senhoras)
t\.íende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL70RIO:

1?,ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

-
-

VENDE--SEno lagar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os' interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santr s
na mesma rua, casa n. 5.

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
.

Vias Urinarias

VENDE-SE uma casa no di�·
trito «J0ão Pessôa», Estrei
io, 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.

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

Res. HotelOloria-Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs.

ENXE.RTOS
De varias qualidades de laran

jeiras, limoeiros e grande quar;
tidade de enxertos é:!tOS de rosei
ras, tem para vender

CARL NILSON

Dr. Artur Pereira

e fOliveira
Clínica mílhca da crlan·

ças a adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!sic1ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-,I ALUGA--SE "ENVIADO
POMADA quartos para casal. IMPERIAL"
M I N ANCORA

lníormações pelo bne 11. ;'JO IN rE-1.436.
RIOR CEA ...

AfLUGA-SE uma con- R r;::NSE
ortavel residencia á

Rua Esteves Junior.
Tratar na mesma ma n.

150.

1937

-

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERI
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL! 1 !

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo], curou com a
I.Minanc:cra." ulceras que nem o 914 conseguiu curar I ! !

D. Carolma Palhares, de Joinville, curou, com uma

50' LATF\:HA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Tern havido centenas de curas semelhantes! I !

AJota::!a em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

I

I
I
I E' um

--
!V.f<

M1NANCUR,b nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações!
Exijam fi verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR!! I

produto dos LABORATORIOS uMINANCORA" - JOínvi�1
iIiiIIii .....a. _

d'Aquino
t\dovgado

Florlanopol is

MWjIMfi&

o sonho mulher Ida
5':..r b("",;n�t.a e prt::�dnéta,

rea!lzar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

O U1JOLp
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutís e,

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

QUinta-feira
,--

27 D E M A 10

5

Fortaleza, 22-(Argus)
Dizendo-se "enviado imperial",
um individuo organizou um agru
pamento de pessôas ignorantes no

municipio de Maria Pereira, com

as quais promovia banquetes. Os
proselitos do «enviado imperial»
vivavam, em suas reuniões, D.
Pedro II e a monarquia. O chefe
de policia desta capital seguiu
de avião militar áquele lT UOlCl

pio afim de averiguar o que se

está passando ali.

Trab��ho

VENDE--SE
uma farmacia bem aíre

quezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran-
cisco.

Para mais
nesta redação.

informações

Locomovei
Compra-se um em perfeito

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

Justiça do"Ele mereCê
a minha con�

fiança"

assinados: Franci�co de Sales
dos Reis-Presidente.

Emidio Cardoso [unio: - Vo
gal Representante dos Em;)rr-ga
dos e [(elator o

João Batista Pelu50-Vogal
Representante dos Empregf\.dores.

Junta de Cancilisçm rií) C�

Julgamento da MU21J��;q
pio de Flarianopol�s

Acordam n. i

Vende-se uma casa com o

terreno numa area de
1.782 metros quadrado, alguns governadores o obf,astameno

instalação de luz e agua etc. to �o governo, do mrmstro da

por preço de ocasião. A tra- .Justiça e do Trabalho, �r. Agame
tar com Quincio Silva. no no� Magalhães, o presidente ,?e
Estreito, esquina da Rua D. tuho Vargas deu-lhes a seguinte
Luiza n. 163. resposta: «Ele merece a minha

confiança» .

RIO, 21 {Argus)-Desejando

I Vistos e examinados estes au- nicipio de Florianopolis, aos 6
tos de processo de indenização de maio de J 937.
de ferias, em que é reclamante
Gaspar da Silva Flôres, por in
termedio do nSindicato União dos
Empregados em Hoteis e Res
taurantes de Florianopolis", e co

mo reclamado Miguel Feliz, pro
prietario do Majestic Hotel, des
ta Capital, conforme oficio de
fls. 2, ao Sr. Dr. Inspetor Re
gional do Ministerio do Traba
lho, Industria e Comercio.

RIO, (Argus)-O sr. Bar- Necessariamente informado pe-ras Cassal, regressando de
São Paulo. aonde fora assis-

Ia Repartição de origem, foi aos

28 de agosto de 1936, presentetir á Convenção do Parttido
Constitucionalista, declarou

a esta Junta de Conciliação e Jul
gamento, para os devidos fins.á imprensa ter trazido a irn- Em sessão de 18 de março

presAsão ded qUse 10 nomáe do deste ano, foram ouvidas as parsr.

d rmanl o a es
_

ser �a- tes reclamante e reclamada. con-
gra O pe a convençao nacio- f °f' d

'

1 t d f S 10t' orme se ven ica a respectivana ,por o as as orça PO}}- ,

do
ata.

������������c�as��o�p�a�l:z.:_ Na reunião de 29 de abril de

I-O Alfredo P de Araujo 1�37, presentes os ointeressados, Contr:a·to der. . foi o processo submetido a jul-
. tI ---------------------- garnento. casa�en �,:)

MEDICO Fez o Sr. Pre!idente a expo- de \Nlncisor
Especialista em molestias de creanças, nervosas, sição do processo, solicitando a

impaludismo e mo/estias da pele opinião dos vogais. TOURS, 20 - Segundo in-
Considerando que a lei social formações colhidas esta manhã, o

que tornou extensivas aos ernpre- contrato de casamento preparad.
gados da categoria do reclamante, pelo sr. Berhn1 tabelião em Tours,

05 dispositivos social atinentes aos e assinado pelo duque Wmdsor e
empregados no comercio, é de Walis Walfield, no castelo de per
�4 de julho de 1936 e foi pu- Cande, obedece ao regime de
blicada no Diario Oficial de 28 separação de bens.
daquele mês; A cerimonia do casamento se-

considerando que a reclama- rá celebra no dia 3 de junho.
ção de fls. 2. é datada de 24 I

cerca das 12 horas.
de julho e a dispensa verificada O dugue clt;: Windsor vestirá
em 20 tambem de julho de para a circunstancia, um traje de
1936, patenteá-se, serem tais fá- passeio e sua noiva um vestido
tos, dispensa e reclamação ante- muito simples azul vallys. O rc

riores a vigoração da lei antes cem-casados, em seguida deixare o
na- i, mencionada; o castelo, com destino ainda igr-o-

•

considerando que no caso des- fado. Apenas 30 convires foram
te processo, não existe direito enviados para a cerimonia nupcial
.olg�m burlado, porque não. sub-, _

I
RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da dSha ao e:prJgadr o

a obnrção I Bebidas Nacionais e Extran-
Sorveteria Gloria e �onse3s o e enas rec ama-

geras só NOdas. "AfE' _j,�VAresolvem os Membros desta ......, "'....

����������������������§-i junta de Concihação e julgamen- Praça 15 de Novembro
� I Antonio Paschoal
M C

("V to do Municipio de Florianopo.

I.'� asa BE I�.AO' lis, por unanimrdade, julgar i.n- Film10S eiNlJ!S�',··� procedente a reclamação de fls.
FUNDADA EM 1865 2, ordenando o arquivamento do n ain IIu as

presente processo, após a devo- ...
, Artefátos de couro e lução da Carteira Profissional pais

co IchÕeS que está anexa aos autos.

Especialidade em fabrico de pastas para escolares, Sala das Sessões da Junta de
e ditas comerciais Conciliação e Julgamento do Mu-

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

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Peregl�in;��s
e�\; II tm �\f"6?a i1

lU

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

[DECLARAÇ,àES [")0
SR. BARROS
CASSAL

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498 CA5TEL GANDOLFO, 20

�O Papa recebeu hoje mil pe
regrmos e 1 50 pare" de tecem

casados.
Dentre

RECEBE DEP�SITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5'1. ala
C[C. Avisof'revioô'], ala
Prazo Fixo 8'1. ala

os peregrmos encon

tram-se oito riligiosas bascas, que
receberam licença do governo eus

kadi para fazer lima visita ii
Santa Sé.

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela jlutohemotherapia

Consultaria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1 .584

I�su/tas:-Das 8 às 1�, e. das 1_4 à� ". t. 6 horas
__

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí-

Bares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas
cionais e estranjeíras,

Feericamente iluminado com instalações mo

dernissirnas.

CALSRUHE, 19 -Em 8a
de, o plano de quatro anos faz
parte essencial do ensino escolar.
Foi baixado um ato a esse res

peito estabelecendo que os alunos
deverão se familiarizé\! com ess �

plano e transmitir ás respetivas Ia
milias os conhecimentos adquiri
dos sobre ele nas escolas.

VENDE--SE
Um piano, proprio para

. estudo.

I Preço de ocasião.
Tratar a rua Tiradentes n. 3.

Rua Tiradentes n, 3
FLORIANOPOLIS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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_r_()_m__o-c--5,_e__e_"�xp I ica a u íto�_f_rJ_,2�_�,_�,�r�_J_5_r
José Americo

�

RIO 23,- Nas vespe�as ,da c?1ve�5ào que vaí I, -Muitos dos 9ue agor� aceitam es,s�s solução a �'l1pugnavam até ha dia
escolher o candida o da '11a10na a presidencia da Repu- Tinham outras preíerencias ou alimentavam 1I1Justú.S preve lÇI)eS contra aquele I)olit'
bl'

" -

haver r d d d·
. te

ica, ja nao parece aver mais u I) as: o nome o sr. paraibano. Mas, qua-ido com o testemunho do propno governador de Minss, nos Co
jose AI� rico rec _berá a unanimidade dos suf�agios dos vencemos de que se pretendia adiar mais uma vez a solução do problema, compreen,
con Ven�IO!131�: a n�o:e que, co_nira a expedatl,va ...

geral, dei nos qu � 0Ó nos restava um recurso: era adotar desde já U':1a ca ididatura e (jficia�,
os partidos situacionistas de Sao Paulo e do 1-�llJ Craride 'la-Ia mes:no á revelia dos que manobravam nas sombras contra a estabilidade do regi,do � uI se façam representar.

,.

me. E' o que estamos fazendo. Dos varias nomes levados a» governador Valadare
_

As e�pe�anças d- se chegar a um cat:dldato umco o que reuniu desde logo maior numero de indic.;içõe? foi o do sr. [osé Americo, apoi:
estay desvanecidas. yarnos ter duas cand ..raturas. �ma do pelos delegados dos governadores do Pará, PIauí, Ceará, Rio Grande do Nort

l�_t���l'l}Z" ,;};;�:- apoiada pela rnaiona dos governadores e dos par�ldos Paraíba, Pernambuco, Sergipe. Alagôas. Baía, Espirita Santo, Paraná e Santa Catarin�·'
oficiais, outra pelos governadores de São Paulo e Rio Grande e por todas as oposições Os que ,apontava� out.ro� nomes, C0110, Jor ex�mplo, os delegados do P. R
estaduais, �om excepção do P. R. P. e da Fre.nte Unic.a. Fracassar�m,' pois todos os P., �a Frente Umca.e. do sttuacI?nt�mo de ,Mato l..lros�o: Já declara�am que a.ceitararn �

esforços feitos no sentido de poupar ao Brasil os perigos e os prejuizos de uma cam- canr'idatura do ex-ministro da Viação, a qual terá, no Estado do RIO, o apoio d03 ele,
panha politica, que, teoricarrentc, sería um belo espetaculo de cultura democrática. mas mcntos governamentais, ignorando-se qual a a.títude que assumirá o senador Macedo
na realidade só serve para agitar o país, subverter a ordem e eternizar as causas da Soares, que sempre combateu o sr. J?se A:!lenco. .

desunião entre os brasileiros. Salvo algum terremoto politico, nao ha como duvidar q ue o candidato da
Para a vitoria do nome do sr. José Americo entre os convencionais que se maioria será mesmo o sr. J �sé Americo.. E' uma escolha que nos honra, porque nân

reunirão a 25 do corrente, no Palacio Monroe, estão 'sendo dadas varias explicações. se trata de nenhum dos pouerosos do dia, E' um homem a quem vamos procurar n'J

Registamos o que nos disse a respeito um deputado mineiro que considera definitiva a voluntario e nobre ostracismo a que se recolheu. Não surge como a expressão da von
escolha do ex-ministro da Viação. tade de um grande Estado, mas como a de grande numero de Estados.

==A

a

Procissão de COI"PUS
Christl

Faço publico que, domingo, 30 do corrente, ás J 6 hora
(4. da tarde,) realizar-se-á a. solene Procissão do Corpo de Deu�
saindo da Catedral Metropolitana, e obedecendo ao seguinte itine'
rario: Praça 15 de Novembru, la,Jo do P alacio R. VlsconJ� d
Ouro ,Preto, R. Artista Bitêi1court, R. S'1ld,'11ha Marinho, Praça
Getulio Vargas, R. Visconde de Ouro Preto, Praçil Pereira egO'
veira, R. Arcispreste Paiva, Catedral.

Como' de costume, haverá três altares ertisticamente pr
parados, um na frente do Colegío CJração de Jesus, outro no, adr
da Capela de N. S. da Conceição, e o terceiro na Praça Pereira
Oliveira, em [rente á R. L\rcipres'e Paiva, onde serão dadas ai

bençãos com o S5. Sacramento.
Para a procissão ficam convocados e nela deverão tom'

parte, alem do Revmo. Cl.�ro, tanto secular como regular. todas 81

associações e entidades catolicas, as quais se reunirão no adro e

dentro da Catedral. wn pouco antes daquela hora, e pela ordem,
quanto possivel, que deverão observar no prestito, a qU31 serà a se'

guinte:
I-Co!egio Coração de Jesus
lI-Grupo E,colar ArquidIOcesano S. José
I1I- ASilo de Orfãs
lV-Pia União das Filhas de M1:ria
V-CcD6regação de Nossa Senh.-ra das Dôres
VI-Associação S. Teresinha
VrI-Damas de Caridade
VIII-Apostolado do Monte Serrat
IX-Apos!okd;) do Menino Deus.
X-Apostolado do Par�o
XI- Apostolado S. Luís
Xli-Apostolado S. Sebastião
XIII -Apostolado da Catedral
XIV-Cmgregação N. Se';l'hora do Bom Conselho
XV-Congregação N. Senhora do Desterro
XVI-Congr�gaçào N. Senhora da Conceição
XVII-Liga de S. Pedro
XVIIl-lrm:jndade do Monte Serrat
XIX- Irmandade N. Senhora do Parto
XX-Irmandad.e N. Senhora da Conceição
XX!-IrraallJade N. Senhora do Rosario
XXII --Irmanda·-:le d.) Espirita Si\uto
XXIII-Irmand'ide do Senhor dos Passos,
XXJV-Oidem Terceira de S. Francisco>
XXV --Irmandade do SS, SacramentoJ 'Sob a direçãodo Revmo. Cura da Catedral, e auxiliares' ql'le designar. AJ'

mandade do SS. Sacram:>ulo seguir-se-á Q. PaFw e atraz o grt'lde cantor.::s do Asilo d� Orfãô. Ba'l:Ja de musica: Povo
'

I
Aos moradores d.:>s referidos lugares, por anele ha de pas

� S�. Sacramento •. onde se encQnha o verdad'__:lro Corpo P. o/'IJ'
dadei�o Sangue de N. Senhor, s�b as especiais ou aparencias s�c.
mentaiS, reco�en�o ?s tenham limpos e alc'ltifados de fIôres e
'lldos como Ih o lospll'arem a sua piedade P. d�'voçãol\1osso Divino Mestre e Redentor.

- � parll coro

Florianopolís, 22 de Maio de 1937
P. Frei Evaristo Schürmann

Vigacio Geral

�--------------.--------------------
DOIS PARTIDOS MARA- ,tidos Trabalhú;·ta e RepaIJNHENSES LANÇAM / �allO {<adical, relnJidos co
CANDIDA!URA DO ,,iR. )untamenle, lançaram ohcial'me
ARMAt"liDO SALE.S te a candidatura do sr., Arma
RIO, 23- �m teleg.rama dold.o de Sales Oliveira á presideAmazonas comumca que os Par- (;Ia da RepuhJic�.

--------------------------------.-----

-----------------------.--------
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I r'J ass a Vida'
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AHIVER5PJRI05 cujo municipio é zeloso e hon

Da. Olga Garofallis Campos rad,o prefeito, o nosso prezado
Delluiu, ônte.o, mais um ani-

I
amigo sr, Helrnuth Muelle.

..

versario da exma. sra. d. Olga' Elemento de grande prestigro
Garofallis Campos, esposa do sr. I na ZO�ét serr,an'., de uma cor

di. Cid Campos, deputado es- reção inexcedível no desempenho

tadoal, pelo \. R. C. I �ro cargo ,�ue
_

exerce, de um�
A Ilustre dama pelas suas ele" g ande de�l�açao aos seus arm

vadas virtudes e megnamidade gos, sua VISita nos penhorou alta

do seu coração é estimadissirna, mente,

motivo porque foi muito home- Agradecendo a gentileza da

nageada. vMísita, desejamos. ao sr. Helmuth

A Gazeta respeitosamente ueller uma feliz viagem e a

f licit .,'
,

I continuação das suas propne-e I I a-s,
d d
I' a es.

Darcy L. da Silva
Cercado de seus amigos e ad

miradores, festejou, ôntem, mais
uma data aniver�aria, o sr. Dar

cy L. da Silvil, compelente fun
cionluin d9. Dlrdona Regional
dos Correios e Telegrafas.
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O IRIS SOBREPUJOU O T AMANDARE' POR. 3 X 1.
SENDO AUTORES DOS TENTOS DO VI�NCEDOR
PAVAo, 1; DAMATA, I E FE'ZA. J, E DO VENCIDO

APRIGIO J.
Damata, Ahrio e Sucio.

7amandaré-Belizario, Pi
nheiro, Chavinha, Numas, Para
fuso, Jací, Antonio. Carioni,
Aprigio, Jozino, e Arturzinho.

Serviu de arbrito o sr. Ar
mando Fonseca, que atuou a

contento.

Na partida secundaria venceu

o Íris por 4x J •

Com diminuta a assistencia,
realizou-se, ôntern, a 3a. rodada
d:> campeonato de Futeból da
Cidade, promovida pela L.F.F.,
entre as equipes do Íris F.C. e

do Tamandaré F.C.
A lide principal foi fraca e

sem lances emocionantes.
O Iris jogou com cinco ele

mentes da reserva e o Tamanda
ré pelejou mnito rnáu, demons
trando falta de treinos, t! -:om

Segu iu de
elementos sem técnica e panca

a v íão pa ra
confirmação no jogo. PO rto A I eg f'"'e

A primeira fase do jôgo ter· O dr..J t')ão
minou favci)ravel ao Tamandal'é Baye r Ipelo score de I a 0, sendo que Pelo avião da Condor,seguiu,
na segunda fase o Iris conseguiu esta tarde, para Porto Alegre, o

I

3 tentos e o Tamandaré nenhum, prestigioso pror.er OposlclOmsta
t.erminou a partida, marcando o dr. João Bayer Filho. chefe politi.
placard o seguinte resultado: co no municipio de 1 ijucas e um

Iris 3 Tamandaré 1. dos elementos de maior destaque
Os quadros estavam aSSim das oposições coligadas em Santa

constituidos: Catarina.
IriS-Juca, Pavão, Pudico, O dr. JOãO Bayer Filho, foi

3_6_,__F_e'z_a_,C__sr_lo_s_,J_a,_lm__o_, __Go_d_in_h_o. acompanhado ao trapiche da Prai a

A Gazeta faz votos pl':lo seu
de Fóra por varias amigos do P.

rapirlo e completo restabeleci- R. C. e da Legião Republicana.

Max Baier
Decorreu ôntem, a data

aniversaria natalicia do estimado

jovem estudante Max Balef, aca

Jemico de Direito.
O aniversariante foi grande

mente felicitado.

rt--IE6flm UH5

Major Otavio de Oliveira
D» norte do Estado, onde

esteve enl importante missão fis
cal. regressou, sabado, o sr.

major Otavio de Oliveira, muito

digno Diretor do TeS:JUfO do
Estado.

Carlos Conceição
Em viagem de inspeção e orien

tação as repartições Federais,
embarcou Bntem, para o norte do
Estado, o sr. Carlos Conceição,
digno Chefe do Imposta de Renda.

mento.

fIZERAm AH05 ONTEm

EHfERmQ
a exma. sra. à. Almerinda da

Sdvo Les�a, esposa do se. Hugo I !vIajar aliviO Amorim
Hildt:;brando dos Santos Lessa, Atacado de gripe encontra-se A situação
funcionario postal; recolhido ao leito desde ante- f'ALErlmEtiT05 nJ i líta r noSu I

a exma. sra. d. Reinalc.la ôntern, o sr. major alivio Ja- Faleceu em Cannasvieir!s o PRTO ALEGRE, 23-0
Moritz Mund, esposa do sr. Guario de Amorim. operoso pre- sr. Ciriaco Abrão da Luz, peso general Flôres da Cunha sugeriu
Evaldo Mund; feito da capital. sôa muito conceituada no lugar, o nome do general \Valdomiro

a exma. sra. d. Emerentina O ilustre enfermo tem sido por luas qualidades mOi ais. Seu de Lima para assistente técnico
TolTes Roberg, esposa do sr, largamente vlsitado, não insoiran- sepultamento realizou-se ontem no da comissão parlamentar que vem

M. Roberg; do todavia cuidados de m�ior a cemiterio local, com grande acom- verificar a situação militar no

a senhoríta Lourena dos S�\n- sua enfermidade. panhamento. Rio Grande do Sul.
tos Per�ra, hlha do sr. �Ia- I�������������������������I������������I
nllel Gustodio Pereira, funciona
rio municipal;

o sr. Jorge P01ibio Coelho,
1uncionario da Imprensa Oficial;

I

O memno Valmx Alves.

FAVORITA" ...
Em Loterias a sua Favorita

F I.\NTASTICO! Não ha bilhetes'bfancos!

"

fRZEm AH05 HOJE:

a senhorinha Valquiria Ma

gano Ramc.s e o menino Joe!
Marcelos Moura.

Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
a. RUA. FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BIll IE T'ES adqui
ndos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
c�m a deVOlução dos mesmos V. S. CANDJDATAR�SE-A' em ser possuidor in�
telramente G R A TIS, na escolha de um dos conjuntos expostos nessa sua
nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.
com LIma maravilhosa maqui a de costura da afamada marca SINGER ou um
radio de dçz valvulas da indiscutivel marca WESTHiGHOiJâE COrri uma geládei.
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.
C

I ,E R T I F I 9 u E. - "".Ii:

OUTROS [?flRTEm

Preto Helmuth Mueller
Estev� em nossa tenda de ira

b ,lho, aprestntando despedidas,
ror ter de seguir amanhã pala

.a cidade de Porto União, de

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




