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ao laào ào canàiàatura
do àe Sales Oliveira

Arm n�

Curitiba, 28.n Três deputados federajs
e q.uator 2:e estaQuais e

t:)oiarão a candidatura
dor paulista.

um

do
senador
ex-gover"rla-

Contra o Interventor

RIO, 28-A proposito de ção política do Distrito e hipo
uma noticia divulgada por um tecar solidariedade ao padre in
matutino, de que o deputado terventor pela sua administração,

---"'11 dos pelo centro, telegrafaram ao Amaral Peixoto, o vereador Ati- ouvimos ôntem o comandante
deputado Renato Barbosa dizendo Ia Soares e o sr. Luis Aranha Amaral Peixoto que nos declarou

I
que estavam sitiado, em Porto se reuniram para estudar a situa- o seguinte:
A f I b d �r��r.;o;,..-,r..;t?,��--"""�1�� N f dlegre e que acinoras i erta os r�""'''-''

�--.- �
- ão tem o menor un a-

dos presidies e elementos comu-

�

Chamado ao Rio ; mente a noticie. Nem eu, nem o

aistas dominavam a cidade. A po-
I O general Góes � comandante AtiJa Soares e nem

pulação, indignada com essasrnen-
� RIO. 28 -- o ministro da �1 o H. Luiz Aranha estivemos reu-� GuerrQ_ solicitou. por telegrama, �tiras, si o general Flores não o �� 1 G M � nidos. Continuamos no nosso P0[)-� ao zenera óes onteiro a �impedisse energicamente, teria cas- ij s�a vinda imediata a

eS::Ja
ca- J to de vista, alheios á a-lminis-

tigado os félhe"dores da verdade, � pítal, J tração do padre interventor, Pre�-
Afóra medidas acauteladoras da ,� • tigiamos o chefe da Nacão, derSl���...oo: �L.� �

autonomia do Rio Grande,ninguem Do sr. José quem somos amigos e tudo Íare-
poderá acusar o general Flores de mos em pról da sua política, sem,

prepare-ivos belicos, Ame rico ao contudo, tomar conhecimento da
O governador elo Rio Grande

pOVO pau lista
existencia do padre interventor.

estará pronto a dissolver os pro- O sr , Erna�i Cardoso, presi-
visorios, si elementos idóneos do

I
dente da Cilmara Municipal de-

Exercito Nacional assegurem que S. PAULO, 27 - A "Ga- darou, por sua vez, que se 'O

as eleições presidenciais se preces- zeta'' publica as segu'ntes pala- governo não modilicar imediata
O verdadeiro "con- sarão democraticamente. vra� endereçada "O povo paulista mente 8 situação governamental
dottére'tdos gaúchos I .

O general Flores ml\nj�esta con- pel? sr. José Americo de AI- no Distrito Federal, substituindo
tinuamente seu despreadimento e meida: o conego Olirr pio de Melo, df-

-No Sul--·continuou o diretor nada quer para si, a não ser que "A parte de São Paulo que risca-se a perder as eleições pre-
do"Oiario da Noite"de Curitiba+- o respeitem como poder constitui- me acompanha nesta jornada não sidenciais, porque á frente do go
ti ve oportunidade de constatar com do. se arrependerá do seu generoso verno do Distrito Feder,pl preci
absoluta isenção de animo à si- O povo gaucho não acredita, exemplo de brasilidade, adotan- sa-se de um homem sem paixões
tuação privilegiada do general de forma alguma, na hipotese do do como se fosse um filho ssu e capaz de realizar uma obra de
Flores da Cunha. Ela nos lembra Exercito assumir atitudes indeco- o nome cbscuro das terras mais conciliação.
a atuação de Pinheiro Machado, rosas contra a propria nação e pobres do BrasiL-José Ame-
S. excia. é o verdadeiro e unico dai sua tranquilidade. rico de Almeida:"
"condotiére'ldo povo gaucho.

Senti isso, acompanhando o go
vernador do Rio Grarde numa

787

voz: POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Os sr•• LuizAranha e ,L,imaM

ral Peixoto estã.o em �ptYJ"
siçãa .0 Interventor

-

ANC

Proprietario e Diretor Responsavel
mi

J ..odRO CALL.ADO

I NUMEHOPlorianopolis, Sabado, 29 de Maio de 1937

IiAdorad� pelos soldados
clamado pelo Povo

-II

-

"O general Flores da CU'1ha é G li r·

dadeiro "condotiére" do povo gau
cho"··decla.". o jornalista Patrar-

eha Callado, ao "Correio de
São Paulo"

Entrevistado pela reportagem 1
politica do "Correio de São Pau- \
lo", no Palace Hotel, da capital
bandeirante, o destemeroso jorne
liJa conterraneo sr. Petrarr.ha Cal
lado, diretor do "Oiario da Noite",
de Curitiba, e um dos orgãos as

sociados coro este diario,declarou
o seguinte:

A situação no

Paraná
SOBRE ORDEM PUBLICA O sr.J osé Ame
-Então não ha ameaça de rico visitará Sperturbação da ordem-pergunta- j

•

mos.

Ab J _ E
Paulo no pro·'o Ljbert�91dor

- 50 utamente, nao! !ses. A

C'boatos constituem uma exploração X Imo mes a r10ca co r'r)

torpe. Enquanto generais dignos e O ex-governa-
fiadores idoneos da honra do Exer- S. PAULO, 27 -O depu- dO r ba nd ::;,:; i-
cito, como os srs. Guedes da Fon- tado Alberto Americano declarou ran te
toura e Lucio Esteves forem man- que o sr. José Americo, candi
tidos nos seus altos postos.a NaÇão dato oficial á presidencia no pro
pode estar tranquila. ximo quatrienio. vira á Paulicéia

Os ambiciosos e os pescadores no começo do proximo mês. A
de aguas turvas não encontram dianta mais o referido deputado
ambiente favoravel. que o ir. José Amr!rico pronun

ciarà importantes discursos na ca

pital, bem como nas cidades de
Ribeirão Preto e Campin,s.

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

Uma visão
panorarnica

-- ({ (\ tê ha bem poucos dias,
reinava absoluta tranquilidade no

Paréln�, 'Infelizmente, a doce paz
desse "seio de Ábrehão" onde o

sr. Manoel RIbas exerce o poder
J

sob simpatias gerais, foi perturba
da com a passagem de alguns
corpos do Exercito, hoje localisa
dos nas linhas ferreas de S. Fran-
cisco e da S. Paulo-Rio Grande,

.

l ·L' t- t b -n rais Goe< O sr. Petrarcha Callado, di-
- ·Posso lhe reproduzir a visão

1
. a es ao, am em.os ge e "

d "O'
,

d T d"IJ:M tei O lt Filho cumprio- retor O rano a ar e panoramica que tive no sul com
II on erro e a ro J

d C 't'bdo ordens do governo federal. I
e un J a

os seguintes dados de reportagem:
Todos nós sabemos que essas ,largassse um dos pilares ex remos. O general Flores da Cunha

ordens não poderão ser absurdas, Arrimado a duas cabeceiras, não mantem-se serenamente, sem a

porque si tal acontecesse,morreriam lhe serà agradavel precipitar uma mais leve manifestação agressiva
txoticas em clima desfavoravel. situação nova e arriscada. ao poder central.

As forças politicas tomarão po- No Rio Grande, apenas os

sição a seu tempo, O antigo P. aõelltes provocadores chefiados por

R.P., chefiado pelo sr, Martins u.n irmão do sr. Getulio Vargas
Camargo, o Partido Liberal, do intentam desesperadamente a de'
sr. ldalio Sandenberg e, possivel- 5Ordem. Mas, na paciencia cristã
mente, o Social Nacionalista, que do sr. Flores da Cunha não po·
contariam, em frente unica, tres deram encontar oportunidade para
deputados federais, um senador e agitações mais objetivas.
quatorze deputados estaduais-

I

No seu PaJacio, cercado de
apoiarão possivelmente o sr. Ar- amigos leai5,o general Flores aguar
mando de Sales Oliveira. Quanto da tranquilamente que se consume

ao antigo P,R.p" hoj·.: Ullião Re- a inlervenção federal anunciadl'l
pnb!icana, posso p )sÍtivar que vai pelos agentes do Catete.
vútar na candidatura do ex-gover· Numa confirmação dos seus

nador de S. Paulo. propo&ítos, os provocadoles envía-

visita a certo acantonamento da
Brigada, Os soldados o adoram
como um pai. E o povo aclama
o sr. Flores da Cunha quando sae

á rua.

Politica dos
pinhelraís

A CANDIDATURA
JOSE' AMERICO

RIO, 28-A propósito da
propalada divergencia, no seio do
Partido Libertador Carioca, no

tocante á adoção da candidatura
do sr, Armando de Sales, ou

vimos o sr. Jones Rocba, que
nos disse não ter fundamento a

noticia, existindo no seio do P.
L.C., a mais absoluta e inque
brantavel coesão, em torno do
candidato de.nocratico, que ser á
Iragorosamente sufragado por te
do! os cúrreligionarios do partI
do, quando se resolverão os de5-
tinos da democracia.

rllll1����,����:�,�I'4�•.-- -=----=----.:�.I,_!!:'4�

S I' 't d' I'�i
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O lei ou eIT'lssão �?J
l!!l O gal. LUJío Esteves �� PORTO ALEGRE 28 - C011S- ��
r.� t

• .�
� a que, o, general, Lr�cío Este.. �!;
� ves SOltC:lt JU demissao do car· p��
� go de comandante da 3a. Re- ��
� gíão Milítar. I��
�::Ii!!�-�"Z""""""'#"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,. J!l���""���"Io.!!!'"A"''\!!!':A�� ....�,,_

praranaensell?
-Nem tanto nem tão pouco

respondeu-nos o sr. Petrarcba Cal
tIdo. Aliás o Paraná não poderà
ipretender mais que função caudJ
tillia em face do momento nacio
lla!. Ponte singular entre S, Ilaulo
e Rio Grande, af!1eaçaria ruir si

-No sul, fala-se na candida
tura do sr. José Americo?
-Fala-se, sim. Todas estão

convencidos de que seja mais uma

"blague" do "pescador de piraru
cús" . O sr. José Americo é por
demnis patriota. E, si os "comu
nistas" acharem, antes do fim do
ano, que devem ameaçar desor
dem, o sr. José Americo ha de
mostlar-se bastante camarada acre.
ditando no perigo. E' um homem
capaz de renunciar, á ultima hora,
para bem do pais.»

Outra .erea
dor "arman.

dista"
A uma pausa do entrevistado,

perguntou o reporta:
--Estão movimentados os meio$

RIO, 28-0 vereador Rome
ro Zander comunicou ao sr. Jo
nes Rocha que apoia 'a candi
datura do sr. Armando Sales,
estando solidario com o progra
ma do Partido Libertador Ca
[loca.
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Casino Imperíal
no majestoso prédio do Clube Martinelli

ExfBlÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE �DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ir. ecreenslvel de bar e restaurante

Otirne orquestra - Bom Cabaretier

.;-.
.. .

P 7E j' .,. • nJ
rí�ovos ,auxilíos da Alômanha Dizem as hi
e da ItaBa aos revoltosos? gienistas••.
GIBRALTAR. 28 -Pessoas

aqui chegadas declaram que teso

temunhare rn a chegada em San
Roque de uma brigada de enge
nharia alemã, composta de qui
nhentos homens, encarregados de
construirem fortificações para os

rebeldes. Os homens desceram
uniformizados, sendo alejados no

quartel de infamaria. Entre êles
encontravam-se diversos técnicos
e peritos em montagens de bate
nas.

Os homens desembarcaram em

Algeciras do vapor alemão DDeu·
tschland", construindo fortificações
ali, assim como ao longo da cos

ta, até Punta Carneiro, onde ins
talaram diversas baterias «Ho
mitzer.»

Uma testemunha ocular disse
que a brigada está empenhada
na instalação de baterias em toda
a montanha de Sierra Carbonera,
na conhecida Cadeia da Rainha,
de trezentos metros de altitude,
a leste de Gibraltrar. A brigada
pretende fortificar toda a monta

nha, com frente para I) Mediter-

Uma fortuna!!
Já chegaram e se acham a ven

da os bilhetes da LOTERIA
FEDERAL para a extração de
S. JOÃO.
l: premio DOIS MlL C{)NTOS I

2' MlL CONTOS
3' QUINIIENTOS CONTOS
4' DUZEN I 0" CONTOS
S- CErA CONTOS, e outros

4.3S7 premias dl\'wos!
MAIS DE SEIS MIL CON

TOS EM PRE\i\IOS I
E' formldilvrl!!

S�LÃO PROGRESSCJ,
SEMPRE O �ALÃO PRO�

GRESSOI
Rua Feüpe Schmidt n.5

(CI\JCO)

A GAZETA
Desportiva
Futeból

03j0005 UE AMANHA

Em ltajaí, pelejarão amanhã,
as equipts do Florianapolis e

do Cip daquela cidade.

Ne�ta capItal 8S lides palroCl
nadas pela F. C. D., seião entre

as e't!�'ens d fitletzco p do
f i;;'ueirem e
'��f. ..;�rAi±!i&7m:M),eg;15 'daSE'S
I'·'

I:'

,j

; SO'MENTE
w...;�' *SEF

raneo. Consta que diversos com

boios partiram de Algeciras. car
regando tanques, canhões e muni

çoes italianas para a frente de
Bilbao.

Agita-se nos meios ciêntilicos
do Brasil ° impoctante proble
ma da alimentação da povo. Di
zem os higienistas que o publi
co, em geral, e mesmo pessôas
das mais cultas, não sabem se

alimentar. Uns comem de mais,
outros de menos, sendo que as

peóres vitimas da alimentação
desordenada são as crianças. Por
ingenuidade e ignorancia, comem

tudo quanto lhes tenta a gula,
mesmo frutas verdes ou jà es

tragadas,doce. comprados nas ruas,

sorvetes de fabricação suspeita,
etc.

Cumpre aos pais fiscalizar, se

veramente, a alimentação das
crianças, porque da desordem
alimentar resultam perturbações
diarréicas que podem se agra
var e até causar a morte. Não
devem perder tempo em estabe
lecer a indispensavel e curta die
ta hidrica. Em tais casos, como

medicação complementar, nada
melhor do que o Eldofor;nio d�
Casa Bayer, de ação curativa e

restauradora da mucosa intestinal.
As mãis cautelosas jamais se

esquecem de ter em casa um tubo
destes magnificas cumprimidos.

2

Canoinhas Viagem
CORRESPONDENTE)

Alemanha
F

a

, �

CONFECCOES
�

HOMENS ACAS
RECEeEU UM L1NDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPO') MAIS MODERNOS P ELOS MENORES PREÇOS
MAIS DE 50 TIPOS cOAEfv.TsAAMbSrf"jlERSEV CE SEDA A 16$000

I

INSPECIONANDO A
TROPA

RIO, 27 -Tendo o gene
ral Waldumiro Lima, coman
dante da I' regIão, feito, pe
la manhã, uma excursão aos

quarteis para conhecer ()

gráo de instrução dada à

ropa e, demorando-se até á

tarde, na inspeção feita ao

2' R. A. M .. sediado no cam

po de 3anta Cruz, procurou,
ontem, á tarde, o ministro
da Guerra, para receber or- Consulforio e resldencia -Praça IS de :"Jovembro, 13
dens, o cor· Inel B�anerges I Telefo;-ie. 1,58 � I

... f_u-Il.,m;.�III;III��III.r�rtI"�lIIId.deE�-IIIli�III���Zlfc!'lIla;jl'Cm�;;��II�_��l,�·:.:u-.",-.,�,,,-,o_-�,�:�:�;*!:�e:;::!:�="M 1,..... ' _.. _-......... --

FI NAS PARAi

OAU

-- _,_ --------

PARALELO ENTRE OS
SRS. JOAO NEVES E BA

TISTA LUZARDO

BELO HORIZONTE, 27
-Falando em uma roda in

tima, sobre a recente Con
venção Nacional, o sr. Bene
dito Valadares referia-se aos

homens com quem tivera
oportunidade de lidar, dan
do a- suas impressões:
A' respeito do sr. João

Neves, o presidente de Mi
nas disse: "E' inteligente,
bastante inteligente; mas o

homem de cultura e talento
é o sr. Batista Luzardo."

Realizou-!e no dia 1 3 de maio,
nos salões do Clube Canoinhense,
a posse da Diretoria e do Con
selho Consultivo do núcleo bano
deirante local. A convite dos ban
deirantes canoinhenses, o dr. Ri
vadavia R. Corrêa fez uma con

Ierencra sobre a Abolição da Es
cravatura e a srta. professora Inês
E. Braga falou sobre a data. A

apresentação do conferencista foi
feita pelo sr. dr. José do Patroci�
nio Gallotti e a da srta. Ínês E.
Braga pelo sr. I' ten. Osmar R. RIO, 27 - Assinado pelos
da Silva. Ao ser encerrada a ses- deputados federais Luiz Tirelli e

são, a assistencia, de pé, cantou o Ribeiro Junior e por doze deputa-
Hino Nacional. dos

r

estaduais, foi ,lançado um

II
manifesto dai Partidos Tr�ba·

RIO 27 A d d,ri·Sementes lhistas Amazonenses e Radical B'
' _-Jo g?vMerna )ohr_J1 iJ

R bli A
'

di I all.l,. capitão uraci aga aes
'i§�de trigo epu icano mazonense, In 1- .

-

J 'A
'

.>.;,f.:.\liIliií .

d A d d S II
envr u o sr. ose menco

estl
. ,!�� can o o sr. rrnan o e a es Iti'A Prefeitura Municipal està Oliveira, que «falando em São

e

egGralla, d J 'v\ lh-di ibui d I d 'd R' P d
' «overna ar uraci .

?ga aeistn um o aos avra ores sernen- Jose ,o 10 ar o, parecia a
_ -São Salvador-Diga á Baiates escolhidas de trigo, cujo plan- propna voz de Eucl;des da Cunha .

dtio, neste rnunicipio, està interes- .

d S- P I que nunca me esquecerei e que, .. a propna voz e ao (lU o» . .

d'
,

sande a quantos se dedicam a' la-
�

A
-

A partiu « o seu seto generoso o pn-c crecenta que assim o sr, r- -

- d h"
voura pelos otimos resultados ob- mando de SaBes faíou <conver- melS:o p_ gao e mm � VI'OIla.

id Ih
-

d I d' fi
'

di'"
e la era seu amigo, agoflti 05 na co eita esse cerea, no ten o os III eis e em �:' anc o os

lerei ci\� ser seu m il� grato ser-
ano que se findou. perjuros, orientando os transtugas, J Avidor. Abraços. - ase

.

meesclarecendo os impius. fortalecen- rico"
do 08 tibio�, estimulando os 10']_-

.

diferentes e sobretudo reunindo cracia, ao n1clonaltsmo e á fede
e congregando todas as f6rande5 ração, com" o trimonio funda
vozes de todo� os bons brasileilOs m�ntal da o�ganiza'tào do Esta
para um hino vibrante á demo· do Brasileiro".

OAURA

De
(DO

Hospital de
Caridade

Serà colocada, a 1 3 do mês de

junho p. vindouro, a pedra funda
mental do Hospital de Caridade
de Canoinhas, iniciativa que vem

merecendo franco apoio do povo
canoinhense.

Instituto Inter
Estadual do

Mate

médncos e estudante.
brasileiras

de

Reina nesta cidade grande en

tusiasmo e contentamento pela re

cente creação do Instituto Inter
Estadual do Mate, que veiu ao

encontro dos interesses dos produ
tores e exportadores do referido

produto.

O Scrvi':ro Alemão de Íntercambio Academico em Berlim
organizou a segunda viagem oficial á Alemanha para médicos e es'

tudantes de medicina brasileiros, que iniciar-se-à, a partir de Santos,
no dia 16 de junho do corrente ano.

Conforme foi noticiado pelos jornais e pelo radio, a primeira
viagem de estudos, organizada por este Serviço de Intercambio
Academico, revestiu-se com brilhante exito.

E' de esperar que tambern a segunda viagem seja feita Com

grande sucesso, ainda mais considerando-se .

os preços altamente re

duzidos, pois, as despezas da viagem. inclusive uma estadia de 30
dias na Alemanha, importam em Rs. 7:028$00).

E<tfl nova excussão de estudos proporcionará aos srs., Olé
dicor e estudantes de medicina a possibilidade de ouvir altas capa
cidades médicas da Alemanha e d� visitar os mais importantes hospi
tais e casas de saúde, be,n como universidades, laborato rios, instala
ções cirurgicas, industrias de aparelhos quimicos, instrumentos me

dicinais etc.

Serão tambem visitadas as mais conhecidas cidades da
Alemanha,

Em Ber;im haverá uma reunião cientifica, na qual tomllrio
parte médicos alemães e. os SiS., visitantes como hospedes do afama
do Professor dr. Sauerbrucl na Clinica Crllrgica da capital do
Reich.

Conflitos nas

usinas Ford
NOVA YORK, 27 -Segun

do as ultimas informações, Oi con
flitos nas usinas Ford foram mais

graves do que se pensava. Além
de dois feridos graves, hou se cer

ca de 40 feridos e contundidos.

"Bandeira"

Canoinhas
Força e Luz

S. A.

Sob a orieatação do sr. OsnI
Lobo G. d'E.ça, estão jà bastante
adiantados os serviçor, par a a li

gação da rêde eletrica desta ci
dade à de Mafra. f.' digno de
nota o esforço e atividade que
aquele senhor emprega nos referi�
dos serviços.

Durante a estadia na Alemanha os srs. médicos e estu-

)

dantes brasileiros terão ao seu dispôr pessôas competentes e versadas
na linga portuguêsa.

Interessados podem dirigir-se, para demais intorrnações, ao

Consulado da Alemanha n(�sta capital, rua Artista Bitencourt n' 7.

SOLIDARIOS
COMOSR.
ARMANDO
SALES

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAfE' JAVA

Praça IS de Novembro
Antonio Paschoal

,

PARE!
� OUÉD� DE SEUS CRBELOS

,�grad ecen
",iJáBaia

USf:lNDO

PETROLINQ MINONCORQ
I I

INF�L1VEL N� CQSP�

NA CASA

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

•

A SERR.t�RIA
IDELA,M E3J:"'t� T,

AV ISA a sua destinta fregu�sia.
passarà a cobrar de 1'. de Junho em diante ] 2$000 a

raja de lenh�.

que
caro

Delemb,er·t

Dr. deAlfredo P.
(VI F [,); I J- t",.)

Especialista em molestias de creanças nervosas,
ír.:paludisFllo e molestias da pele

Tratamento do hnpaludi· mo e d�lS m"J stias da . ,e

le e n�rvosas pela .J/utohemothe'apia

á RUA FELIPE

SCHMIDT 1N.
& 619 #
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i ��,It..,�.�" Apolices Consolidadas do Estado de Minas
•.,

« Divida Fundada do Estado de S. Paulo
({ Obras do Porto d€ Pernambuco.

I � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES
�

'I I NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- r.

H
COLA DE

SANT.
A

CATA.
RINA, A' RUA

TR.A-.I ]ANO N. 16.
I

I ;-iiAAitJiijltAlADl
1L.INI-fA gEl
C.mlnllão D Omnibus"

L.Ao d. Serra

O geu'os e Encornar/das .

· '

e Entre Concordta e Marcelino Ramos G

I E \1\ C0:M3!NAÇAo COM A LI\lH!\ DE CAXIAS =
i

de O',Th_:;ARA & GENERALLI @
Passará a funcionar, LO dia l o. de Ou- �

trubro em diante O
fi DIARIAME" TE, saindo de Coucordia ás 7 ho a' �
• da manhã, regressando as 4 da tarde G
O Parll �clLI.litl1r a boa m'1r .ha da Empr�7a, ,ser, coícCi!..da em Q
• cad. pOVo ad ) uma ag ,ClfI para veo d l, 0,_ I d1>E"g\..m, come. e
...baixo ídescrimi, ames: fi
ti Concordia:-bcritório Mosele O>
• SuruvI-Caôa Comercial Boscatto O
" Tamanduá-Casa lomorcial Julio Schn •
10 Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
., Barra ?o Veado-Casa Comercial de Irmãos Poy ..• Bela Vista --Botequim Roese ..
" Vila} I3ica-('asa Comercial Mazuti •
O Marcelino Ramos- ESCrItório Mosele "
• •
I Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 ,.
� IDA E VOLTA 2�$000:ó Ernpreza DALLA COSfA .,
• •
� N. B. Em caso de temporais ou de estradas em mãu •

I estado, as paGsag::m terão o acrescirno de 20 010 �

,�9.·!!!O'O!!J!�."o"u.t1

" aJ�C/:��600MEKAMP �,�, "
-

�Z,IMPERAT.RII :'�a.' Imperatriz das Aguas mf,k",'j ,
.

"

','" .

� Os melhores precosDEPOSITO�FPOLIS. -"
-- FONE N. 1350 � I

Ao alcance de todos

A G U A R C E M� INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

() proxirno lanosr"'!"ento do carburante nacional � PROCURE o NOSSO INSPETOR LOCAL

A LCOQL-MOTOR � Sr. Albano de SOLJza Luclo

FETT.�
t=======�••

'

...�......===-e �as�e;�'r...:.a.iiiiIiiiiiiiiiI_íiIiíiiíiiiiíI"'�iiiiiiiiiiiiiií-__-_-'''---''-�·-�·-__'IiIiiii'''''_

ESTA INAUGURAÇÃO ESTA SENDO ANCIOSJ\MENTE
ESPERADA

�Adolar Schwarz Por estes diasEndereço T��r.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCIS-CO DO SUL- STA. CATARINA

!AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Prir�g 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 SANl OS: hiates-metor 'Piratintnga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneliciadae e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para ° Ext.erior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para.desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SE V!ÇI\ G�Rl\,f\..'TJDO r i<AP'DO

P,'eços "'nOI'"i1 +o �

será inaugurado em JOINV!LLE

moder!"'1O, confortaval e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAIS CENTRAL Df\ CIDADE

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Companhia Editora Nacional'l
I
•

:A Conquista - A Cotonlsação

iÁ Evolução
'

TODA A HISTORIA DE SA,TA CATARINA •
Um livro de Osvaldo 'R. Cabral IPOR ESTES DIAS Em todas as Livrarias •
, '.......

LANÇARA' NUM VOLUME DA
Serie Brasiliana

Santa .Catarina

J.,

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Malr'z: - LIBERO BADARO', 103 - 107

S. PAULO

ESTA

linda ces '9 PÓ
d(:;� ,';s,e,- SU';:3 pa-

I

I
« gal-.do ape "'as

5$ooo ... 10$oo(�ou 20$!"')oo I
por' ít� a, .;:;�

Empresa construtora
Universal Ltda,

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Car 0& c Ir e SI
Matriz: FL.O IANOIIIOL.I.

FI'll·asa em'. lUurn.nau·- ..JoinviU. 560 ....r.nol.Oo '" L••una - _a�e�1
Moatru.rio p.rm.n•• t.•• ,.. Cruzeiro .0 Sul

S.09-0 d. S.oçAQ de 5.09.0 d.
FAZJ!NDAS:

Fu_al oacfoIl&CS e exttanle1ras rlarl t.... FERRAGENS: MACH1NAS :

MWI • Algodaos M.chinaa *= iene�iar madeira
LOBAS e Impermeaveís M&t.ria� em cera! para eonstrucções: Mac'" ,....• .meinas mechanícas
Tapetes e trilhos Címento-teere em birras, !erraiens para portal MadliMa JNF. l.�
Roupas feitas e j.ncllas, tinta M.cbiJlhlriM em JlHI para a lavoura: � ados,
S!das CanN lalvanizadoa e per1encOl .... , cuMiva4�rel, msínho etc.
Lnha para coser e se1Ilr Pov�es e Camas J Q('�m.v.i&, Motorel de esplosão, .'Í.otcles
LI cm novellos o moadal Louça esmaltada - apparelhos • jlflt.r -it.lho- el�trk:0s
Iebonetcs e Perfum.rial res Matarial em ,eral para transmlssões:

lchoados • Cclchas Louça sanitaría - banheiras RI.Reies, corrti.s lile couro e lona
lnas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)le�i e ,rax.s ILliriflcantci

-.Ihas e cuarda-napoI Arame de ferro - télas para todos OI nn. AutomQvllls e. Caminhões FORD Peças, '" .ccs-

....k>I, dúnellol, meias Productos chírnicos e pharmaceuticos SQrlol, serviço mechsníes "

n.posltariol aos afamado. Conservas nacional e extrsngeíras Pnlumlt4ê:ss e cam.r.s de ar GOODYER
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríce em geral

Empreza Naolonal d. l"ave�e9ao "Hoepcke"--v.por•• nê.rl Ho.pck." "Anna" e Max"
Fabrica d. Ponta. IIRit& M.rie' - Fabrica de Gelo "Rita Marie" - E.t.lslro 'Ar.teca"

�V.a;rÂV�2�

\Advogado
Desembar gador
Salvto Gonzag
Dr. Leoberto Le

Q����� �; A Gazeta Indica:i. Favori I Advogados
� E NADA MAl. II �ccacio Mo-I
� � rei ra tem seu escrip-

� Rm Felípe Schmidt ns, 7 e 178 � tório de advogacía á rua

I NO ESTREITO.Pont. d� Le.1 \ Visconue de Ouro Prelo

n. 70. - Phone, 1277.-

I Caix 1 Postal, 110.

I
�� � I ri L-I E T E S III I Dr. p.dr. d.-MOU: ;::]m liiiõiiII .... r-J � I

Advogado

1
..

,

.. ,
Federais e Sta. Catarina �." Rud. Trajano.rr j sobraão

m � I Telephone n' 1548 I
I Nos classicos-Envelopeslfechados ; I :_:= Dr. Renato I
� o

l\� ==Barbosa=:
i�,�� �f�r��� ADVOGADO

·'��••60..... • O.G.G••oe� Rua Trajeno, 2 fJ(sob.)
O \

Fone 1325-Ater.de cha-

i Companhia "Aliança da Bahia"l mados p.r. o interior,

I FUNDADA EM 1&70 .IDr,Aderbal R�
tti é da Silva

!.,� Seguos Terrestres e Marítimos !.. � J\dvogado
_11 � Rua Comi. Maffa,� 10 (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil: Fones 1631 e 1290

I<..... 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 PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Mlt.rnlde...
Medico do Moepttal

�:��"

lod08 OI Estadol I'
Dr. Carlos Corrêa

Apente., Sub�Auent'l til Reguladores d, AVlrlal :am
do Brasil, no Uruguai I nal prlnclpail praça, ,.tranu_lrll.

Agentes em Ftorianopol i43 :

Campos Lobo & Cía. �
•

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
7ELEFONE N. 1.083 ENO. TELEGRAFICO ALLJAl'vÇA e (Curso de espedalizaçlo em

• rnolestias de senhoras)
.. Ã.tende na Matemidade
• até ás 8 112 da manhã

e r'- B I U n""enau e La ge � G e á !ar�e _. C:'nsultorio:
O ANITA GARIBALDI, 49

�.�--------O------�-••"•••••·-------------

,�
O

: Sub-Ager" tes
Esc ító ios em Laguna e Itaja.hí

VENDE-SE uma padari
vidamente montada, co

mo ponto e dispondo d
---------. freguesia.

Para qualquer outra inf
_____________ ção, dirigir-se á Gerencia

jornal.

I r». Rica rdo \
Gottsrnann

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ücessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter) ti

E,plelan,t. Imt�olrurgla
girai

alta cirurgia, ginaecoloaia, (do
ença. d.a eenhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso CI

operaçOoa de plaatica

FPOLIS.

1__Rua Trajano n. 2�

CONSVLTORIO·-·Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Cirurgião
dentist

Dr. H. Gg. Sippe
Formado no Bras

Alemanha
Clínica geral e prothese

Boca
Extração sem dor. p
these e pontes em tod
os sístemas conhecid
Tratamento das mole

tias da Boca.
CONSUL lOR/O:

1).ua Trajano tr

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADA
�

VENCE----no logar denominad
Afonso Micholé.três

com terrenos. Os inter
dos devem entender-se
Francisco Pedro dos S
na mesma rua, casa n.

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Puimãa

Consult.-R. jo&o Pinte, 13
1 eleíone, 1595

Rei. Hotel Oloria·Fo.e 1333
I Consulta!! das 13 ás 16 hrs,

V
ENOE·SE uma casa

trito «}lão Pessôa»,
io, á rua do Nestor n

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

Otimas instalações. No ai
vel recanto da Ponta do
Preço especial. Tratar com

Alve�, no Canto do Estre'

ENXERTO
De varias qualidades de

jeiras, limoeir()� e grande
tidade de enxertos altos de
ras, tem para vender

.

CARL NILSON

I
.

,

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
ellnloa mílllca di II'lan·

ça, • adulto"

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Coneulta« diariamente áa.

4 .i 6 horas

Consultorio: Rua' loDo
Pinto n' 13

FONE-1595

RleIidência: R"" Vifcondc
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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=== Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Flortanopol is

��� .==

CasaBEIR
'" 01
-

FUNDADA EM 1865

Ar·tefatos de couro e

C�c)I(..)hoes
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

e ditas comerciais

Cintos; com modernas fivelas em couro fantasia
Co\l1oes para camas de casal e solteiro-r-Tem sem-

i pre em stock
1 RAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

, Rua Tiradentes r., 3
'I F L o R I A_l:! o P o L I S
--���r 5,,- IA' IS

T!__
i7-d��?'5õõiii me

I O sonho da mulher
I
I
S'3r b nita e prediiéta,

r-ealizi�r"se-á usando o

CREME VITAMINOSO

P OCU1' L
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des

cascar a péle.
-

r K L

Quinta-feira
3 DE JUNHO

Petro.ina rllinancora
o Tonico capilar por excelencia!

Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!

Evita a QUE 'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um rernedío

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Farmacja", Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- Ioínvílle

- "�""',!J.." .. , . .•. "" -.., .,_ , . .,w..,.." ...... ._ -'_':f �

• u:i'�"iI'_ •. ;,.,�.��>!":._---__----:-----.--�-......--..--.--

-

A" LUGA-SE u.ma �on-\ Assas.in.- 4.750. fortavel residencia á
"

Rua Esteves Junior. ,do O diretor METROS
Tratar na mesma ma n. dos Domi. DE ALT.-

150.
, TUDE

nlos L1MA,27 -Um novo re-

ALUGA -SE cord de aviação foi batido nes-

Quartos para casa1. LONDRES, 27 --A Agencia I
te paiz pelo aviador nWor�e. ameri-J

_
!. Raymond Red Ilham em

Iníorrnações pelo fJne n. Rt'uter comunica que em Baa- cano

I Si' R
'.436. dad o diretor geral dos Dominios um" mJonop �nho

unson

I a�-
- do Estado, Abdul Kadic Sina- ct e qum entos cava os e

Vende-se uma casa com o d forrawi, foi assassinado li tiros e re- :S'.
G Bterreno numa area de volver pOI' um antigo oficial do Condu�mdo o dr. rey ram-

1.782 metros quadrado, it I k lev Melville em seu aparelho,
d I t

exerci o ra • W' II' ,

b I
.

instalação e uz e agua e .c. I Iam aternsou no esta e eCI-

por preço de ocasião. A tra- mento mineiro de Poto, situado
tar com Quincio Silva, no no Departamento de PUM, e á

Estreito, esquina da Rua D. ProIbidos os 4.750 metros de altitude, onde
Luiza n. 163. ba Io tes e rn partiu ontem e chegou a esta ca-

VENDE-SE, por motivo dl� S�O P cl u IO pital sem nenhum incidente.

viagem, a conlortavel C1Wl d�) S�O PAUL�, 27- � se
.

Largo Benjamin Coustant 11 cretano da Agricultura baIXOU
e também todos os moveis que edital proibindo em todo o terri-

, guamecem a me�ma. torio estadual o lançamento de

I
balões sob pena de multa dI" Gratifica-se a quem encon-

L I 100$000, elevada ao dobro na trar um cachorrinho Fax, pre-
acamave reincidencia sem prejuizo da res- to e branco, que atende pelo

ponsabílidade civil e criminal do nome de -Dago». Entregar
infractor. á rua Fernando Machado, 17.Compra-se um em perfeito

I estado de funcionamento,

I com forças de 100 a 120
. H. P.

Informações nesta redação.
- --

ALUGA--SE, o contorta-
vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis

trtío de «João Pessõa-.
A. tratar no Banco Agri

I cola, Rua Trajaao n. 16,
nesta capital.

VENDE--SE
uma farmacia bem afre-

quezada, n'um bom ponto Foneda linha fe'rrea São fran- ���������������������������G�G.��---------.O---------.G��'l���
e �

i Credíto Mutuo Predial §
G �---- .�
• •

5

CÃO PERDIDO

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

�

Tome um comprimido r'i

de ADALlNA e verá I

o effeito! ADALINA
I

é um calmante de:

acção suave, mas se.
'

I

gura sobre os nervos.

Restitue a calma, a

paz de espirito e a fir
meza dos movimentos

musculares,

Jockey Club Florianopolís
O mais eJagante centro de diversões farní

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais' e estranjeíras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

liares.

cisco.
Para mais

nesta redação.
informações

Luxo, conforto e ele
gancía encontrará V. S.
servindo-se dê. limousine OL
DSMOBILE n: 200, guiada por
derito volante.

1.600

VENDE--SE
Um piano, proprio para

estudo.
Preço de ocasião.

Tratar a rua Tiradentes n. 3.

o maior e mais acreditado clube 'de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PRE-
D.ÂL, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

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

cle Limitada 5'[. ara
C[C. Avisol'revioô]. ala
Prazo Fixo 8'[. ala

----_ .. -.-._-------------------_

Para o Norte

-seus premíos, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOUS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na

CREDITO .VlUTUO PREDIAL

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.· feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-feiras 8,50 lt 4a.-feiras lO})
5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 »

ôa-íeiras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.-feiras 12,50 horas Za-feiras 11 »

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

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

A mala postal para a Europa fecha:
na Agencia 5a. feira as 9 horas
no Correio 5a. feira ás 10 horas

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

Secção de maquinas

Bpanc� de Crédito IIopurar e Agn-
cola de Santa

Catarina I
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

I
Capital 136:700$000 I
Reserva 56:424$498 IIRECEBE DEPC>SITOS III?ABAHDO 05 . IISEGUINTES JUROS: �

lO
e
e
o
�GG�r.�D&.Il-��W.R'_P" :/\!1' T�\"'.�!··�T.'. -

SE�V�CO AEREO CONDOR

lA�:tIZ
CUYABÁ

CORUMBÁ RIO

c. GRANDE �NEIROS.PAVLO "
SANTOS

1.1;tU
�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



eazern AtiCS H01E:

ENTERRE·
MOS OS

MORTOS

FlORIANOPOLlS, 29 de Maio de 1937::::::
-- -_---- -----=:::::

Pre�idente Sete anos apo"RIO, 28-Foi exonerado da S
presidencia do Instituto dos Han- - -�
carios dO

sr. Oscar S3railva, sendo a historia repete-se
nomes o para exercê-Ia o sr,

Aderbal Novais.

�------- -----�-------------

===ff� GAZETA
__���==�� ��-r----

Nossa Vida Visitará

I HIVER5ARIo5

Manoel Pedro da Silva
A efeméride de hoje regista c

aniversario natalicio do nosso dis
tinto conterraneo Si. Manoel Pe
dro da Silva jor, diligente e

competente alto funcionario da

Alíandega de Florianopolís.

STOCOLMO, 28-0 minis
tro do Exterior, sr. Sandker, a 3
de julho proximo, visitarà oficial
mente M05COU.

RIO, 28-Sob o titulo -En-
Ai representam a mais inex- PORTO ALEGRE, 28 --··0 -jornal da Manhã» Pu.

terremos os mortos», o «Diario
pressiva 'das forças políticas con-

blicou O artigo que segue. o qual provocou sensação nos
de Noticias> publica, ii. seguinte arraiais politicas de todas as correntes:
nota: jugadas em torno do ex-ministro

--"Está oficialmente lançada a candidatura do Srda Viação. I d
'

d 'I
.

«A' hora em que se imcra a
E' melancclico este desfecho José Americo de A mei a á sucessão presi encia da Re-

campanha eleitoral destinada a
de uma aventura. Pretenderam publica, em contra posição à do sr. Armando de Sale�dar substituto ao sr. Getulio Var-
figurar como diretores da político O,liveira, .amparada esta pelos partidos Constitucionalista el

gas na presidencia da Republica, b Liberal riograndense e pelas correntes populares do paisfederal, e para tanto am icicnam
ha mortos a enterrar.

a conquista a ferro e fogo do pa- que não descreram ainda da nossa regeneração politica
Acontece qUI! os mortos da

P pelos moldes legitimamente democraticos.
lacio governamental de orlo

primeira hora são precisamente Apezar de partidários extremados da candídatura
aqueles que entraram pelos fundos AIí5:e.. d h d A

_ paulista, não podemos e não queremos desmerecer dos
do palacio do Catete como de- IsIshIpa

o o son o e cOfre., mcrito". oevsôais do seu antagonista. que é realmente uma
d d F verme as contentaram-se em or-

d : "
-

"

'

lturai d
'

magogos embuça 05: os a ren- � d· idari d' as max.inas expressoes morais e CLl urars o pais.
te Unica do Rio Grande do Sul mar no, cAoro _'J5 part: adrtos � A Co.nvenção que sazrou o .nomE: do ex ministro

lib
'

di id I sr. JOFe menco, atras os go d \1"
- , -, b d �' d t'e OI I erais ISSI entes.

d d M·· B r a raçao, porem, nao o e eceu aos rigores a pra I.caU d d d verna ores e mas,. ala e ,.

I t d .rati t d sid r contra ,

ns e outros, esespera os a
P b

essencia men e ernocra rca, en o SI o, ao con rano, el.
insuficiencia eleitoral cada dia eNam uco'.

_ b
.' vada do feio vicio de origem que durante a Republica

mais restrita, deliberaram com a
esta p�sJao ,0 scura 'Ima�- velha �e infiltrara nas viceras dos nossos homens do go.

idéia odienta de assaltar á mão fnam que ain a VIvem, mas

Ih
e
vemo e da politica.

d d E dato morreram para os conse os
N d t

'

t tA' did t d
'

arma a o po er no seu sta o.
d R bli

a a enamos, por an 0, a opor é! can I a ura o
Realizar.se-á no proximo dia Por onde entraram saíram, por-

a

A eru �ca'd I d d eminente paraibano, cuja vida publica tem constituido um
31, ás 18,30 horas (6 1(2), na que a nação considera indeseja- . udlçao

lO es se �e uz a-
belo exemplo de desprendimento material e de virtudes

d 1 �,A I' I' Ih h d qui por iante a aceitar e a .,

I
-

h d d f tCate ra .netropo itana, o 50 ene veis seme antes ospe es notur-
1 di

.

d civrcas, se e a nao ouvesse emana o a mesma on e con,
encerramento de mês de Maio- nos. ;t aUd

Ir mais o �t1e nunca con-
taminada contra a qual toda a nação se insurgiu em 1929.

consagrado á Virgem Santissima.
, e.na os ao o�traClSmo no pro- 30 e que mesmo os mais pessimistas acreditavam extinta

Para maior brilhantismo das
,

O sr. Luzardo anda�a por �I pno �stad� Natal." ,para sempre e para sempre jorrando outro liquido mais
. '. - presididas Importunando as autoridades rm- Seja eleito quem for-e

llln-\I'lmPl'dO e mais puroceIlmoma�, que serao
. ' , '

, d id ôb
" ,�l •

por Sua Exr.elencia Reverendissi- h,tares com, a� �u,as rrntantes VI- g.u�m tera �VI as 50

reAa vltr A candid.atura do sr. Julio Prestes de Albuquerque
ma o Senhor Dom Joaquim Do- sitas �o IV\Inlsteno �a Guerra. na democratIca, do sr, ,�mandO para suceder ao sr. Washington Luis foi igualmente esco

mingues de Oliveira-Dignissimo ��h�me{}te tudo 1550 pI\SSOU, e de Sa!es--a pUJança pol�tlca o
Ihida por meio de uma convenção C0110 essa que se reu-

Arcebispo Metr�politano, foi or" os. :ntmlgo� da paz e da eCl)no: sr. Flores da Cu;ha :�rc��u d� niu ante-ontem no ,Monroe.. ,.Està em festas o lar do sr. ganizado o segumte program�:
mL do RIO Grande do �ul colo ampa�an�o o b:3 o g u , Para cumpnr aquele deslderatum presidencial, o sr.

lIo/lario Lucena, residente em La� A' entrada de Sua Excelencia cam-se �gor.a na rabadllha dos n;anelfa ImpresslO���ltt', co�o es -

\Vashington I uís convocou os governadore5 dos Estados
g 's, e de sua exma. esposa d. Reverendis�ima--Hino de Santa c?nVenClOnal5 que a�otaram ,a can- ta, pelas forças ClV!cas nogran- e os seus representantes no Congresso Nacional, aos quaisSnedina Porto Lucena, com o C t

. dldatura do sr. JOSE' Amenco. dense.. ' A
�

•

t- d d S- P Ia arma.. r.������je�����oo����������� Impa;::, o nome ao en ao governa ar e ao au o como
mscimento de um interessante Canto--Bendita te cantem � � o unico capaz de sucedê·lo na curul presidencial.
garôto. -Ladainha cantada - Ser- � S d F t I 'ii E os representantes dos Estados, á exceção de Mí-
fALEClmEHT05 mão, por S. Excia. Revrna. o � emal1a o on o � nas, Paraíba e Rio Grande do Sul, cllrvaram-se submissos

Sr. Arcebispo Metropolitano. � � a' vontade arbitraria do 'presidente da Republic2., ades·
N,esta Capital deu-se ôntem ° Admissão das novas filhas de �� � peito do clamor popular que de nr)rte a sul do pais se le-

faleclm,�nto da exma, sra. d. Maria, nas Congregações de N, � Numa louvavel iniciativa, merecedora de encomios, � vantou contra essa demonstração de prepotencia anti-de-
Iv1ana Nunes d� S�ne esposa do S. das Dôres e Imaculada Con- � O nosso distinto patricio sr. J. C. Paiva, organiz)u a � mocratica.
s: ArãG, BomfaclO de,_ sene'ICI�iÇãO. � Sernara do Fontal, sob � pa- � Por essa razão o sr. Washington Luis foi d�posto
dlg.no presldente da Umao Be- Transladação do SSmo. Sa- � trocinio da Farmacia da Fé. � e o sr. Julio Prestes não assumiu a presidencia da Re.
neftcénte dos Chauffeurs. cramento. � Assim é que êsse acreditado, espl�ndldo � po � publica.
F-I.. A

t ll1 C 't'b I Canto-Eu vos adoro hu· � deroso produto Fontal, r('médio contra a dôr, do � Repete-se agora, sete anos passados, a meSilla his-
a eceu, ondem�1'e . Uw a,

mi/demente. � conceituado IlIstituto Medicamento Fontoura & Serpe, � toria escabrosa de que a R.epublica B:asileira tem sido fer-

� íxmad sr� t' . m�vmd
an-

O Salutaris. por d. Ondina � de São Paulo, distribuido gratuitamente segunda- �. ti! desde a sua pro Jamação .

. 'Iertey a, ?s.a, umda °Anfosso SImone Gheul. � feira pela Farmacia Santo Agostinho; terça pela � Desta vez, por é n, pelo menus aparentemente, ()
I us re patnclO sr. r. omo

S t' 'mo MI T") l'
.

t I nA d q t'nta pela Po r.� h f d
- _.

'd·W d -I J 't d· - Benç�o com o an ISSZ •

��� r.au lVelra; quar a pe a 'Y10 ema; u,· � c e e a naça) na) InteueiU Irelam �nt� no caso; mas,an e; ey or., prove o a vo
M' S t' ti l t I N S i fi a nCl'da sa'bado pela �� d 'dd Homenagem a ana an lS- � pu ar; sex a pe a . . I. a p r< ; � o que vem a ar ill ITI..:srn 1. C Ln, mano ou que os seus

ga o.

Slma, � Craz Vermelha e domingo pela Sanitas (de plantão),

I�
amigos mais ch�gados coordmassem o problema sucessorio,

CAFE' BOM SO° NO Coroação-Hino. M1 dará ensejo ao povo de recJnhecer o quanto é eficaz 'ij I contanto qUê o escolhido fosse do pleno agrado presi-
.JAVA Incensação, por S. Excia. � e infalível êsse acreditado produto. � \ Jencial. ..

Praça 15 de Novembro Rexma. � Durante toda esta semana á FARMACIA DA � I Prest,.'U-se perfeiÍ1m�nte para o coordenação il'!dica-
Anhmio Paschoal Homenagem de. flore�. � FE' distribuirá gratis amostras de Fantol, �,d� pelo sr. presi,dente da ,�epublica, p Jr uma dessas iro·

Canto, pela aSS15tencla-Dae· �
,

Sente dôr ou resfriado? Com Folltol � nlas que o destlflo d:t poiJtIca nos reserva a cada passo,
,'lOS a benção. I� está curado. � o governador do Estado de iVlinas Gerais, o mesmo alta�
A' �aída de S. Excia. Re�ma. � � neiro Estado que, COI11 o Velho Andrada a' frente, não se

-Hino de Santa Catarina. H.:uw @t����:e�=-;;��T"'7i�Z��s� sU�:Yleteu ba .sete �nos a's imposições diL',LÍulias, do Exe-
--------- > ,,:I; .. """'- � - cuttvo, prefenn lo fIcar ('�rl a op n ,1) pub1tc� nacto'lal con-

��!�; se;h��;�it���;or..- :�::::��:d����:�}�f,��1::L;:I���,n:��::'::���;r����;�;ti;::::,:)1,,,,:.:.,,51::,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.

.1
AMANHÃ, á� 6,30 e 8,30 �����i��i ��ri�1�j�0��dta�;i��ilâ:;oi911�.gra;1de prelio civic

.

.

horas·-Orquideas para você.

FAVO� ITA' , . . . A massa eleitoral, pJVO, e,ll suma, que é o uníco
� diretamente interessado na solução do maximo problemCINE ROYAL, ás 5 e 7,30 nacional-pois q�l'� aos politicos profIssionais êie reservEm Lote rias a sua Favorita li'

horas-O segredo de Charlie
um interesse �'fstr:t(), que não vai além das suas preferen-·Chan.

Fl\NTAS""ICO' Na-O ha bilhetes brancos!
cias de caracter pl!ss011-é qu·,; esta' em co,ldições d

�'\ � •

AMANHA,ás 5, 6,30 e 8,30 discernir, de me,jir, rL� r,.:fletir, de raciocinar, de conSidera
as origens diversas das duas candidaturas er.1 téla, parhoras-'Balneario de luxo. afinal julgar inapelavelm:!nt(� qJaí delas é a que repre
sent?, ne3ta hora incerta e amarga da nacionalidade, a ver

dadeira, a autentica, a unica expres5ã,.) democratica exigi
da pela índole, pela ttad\çã'J, pela educaçã) e pela cultu
ra do Brasil "

Religião
ProcissAa
d. Corpus
Chrlstia senhorita Walda Simas, pro'

f.ssota normalista;
o jovem Nabir, filho do sr.

Elias Paulo;
o sr. Alberto Moellmann;
o dr, Alfredo �Goeldner.

Terà logar, amanhã, ás 1 6
horas a solene e importante pro
cissão de Corpus Christi.

fAZ A�05 AmAHHA

Miriam Mussi
I Er,cerramen
to do mês de

Maria
NA CATEDRAL
METROPOLlTANA

guna.

Decorre amanhã o aniversario
natalicio da galante e linda me

nina Miriam Mussi, extremosa

filhinha do sr. Mussi Dib Mussi,
conce '.ado comerciante em La-

5e:HTE HOUA

O lar do casal Pedro e Ge
i ald:na Duarte, moradores no 10-
gar Ganchos, foi engalanado, no

dia 24 do corrente, com o nas

cimento de um robusto menino

que recebeu o nome dt' Erasmo.

A campanha
anti-catolica
r·)a A �e ;''Y''''o a r� ha
ESSEN, Pruma, 28-As au-

UJl idZl.(;é'� fecharam éi tipografia
zatolicfl, que Ilnpi' {\ i!JS de du
! i. nto� jornais, (;5 qU;JS ficaram
Il "penws, na ma circulação, por
," r!'PO i.definido.

�.: I� "

f
�
I
R

Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES adqui
ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
com a devolução dos mesmos V. S. CANDIDATAR�SE-A' em ser possuidor in
teiramente 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 maquina de costura da afamada marca SINGER ou um

radio de dez valvulas da indiscutivel marca WESTINGHOUSE com uma geladei
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.
CERTIFI

CINE ODEON, ás 5 horas
-os 7' e 8' epiwdiol de Flash
Gordon; ás 6,45 hOlas-Livre
sob palavra, e a cinta seriada;
e ás 8,30 horas-·-$ówdame Du
Barry, e a cinta seriada, Viticultur·

RIO, 28 -Foi nomeado o sr, Internacional de Viticultura, qu
loão M"lria de Lacerda para re- se reunirá em Paris, no dia I' de
presentar o Brasil no Congresso julho do corrente ano.

_��:t,;ev��)��.��

S E AMANHA, ás 6,45 e 8,30

iiiiiiiiiiiiii.�h�o�r:as�-A flexa de ouro.
-

o sabão

',. "1e. "U.,"Virgem Especió.lid
de Wetzel & Ciam •• Jaínville REGISTRADA, .;:J(MARCA

recon1menda-se tanto para roupa fina corno para roupa cornrnum
d;;W�...�:;-;::::=_"::··::::�=�==--:-=_=._:::......:;:3::1.X::::::""'1':':'::l>:il-·.4IlIIZlftMm'HIIF.'Ili& -.._--..--r-- @ü'ã;;;Zt::??ãVi'tsr4iü7;;-:=;:;W:!·"»>mii·aQ5ê'Q)i·iüõt •

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




