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OS CltJCO iTENS

Além desses generais sabe-se
que são solrdarios com as idéias
expressas na referida representação
mais os seguintes: Parga Rodri
gues e mais dois.»

j",!..i,Uc, ....
1·

generais ao Ministro da
ao sr. Getulio

AZET

da r'epresentação
Guerra, que deve
Var'gas
RIO, 3-Pelo gabinete do mi

ni,tro da Guerra foi fornecida on

lem a seguinte nota, ontem mesmo

divulgada no boletim diario do
chefe do Departamento do Pessoal
do Exercito:

«O ministro da Guerra declara
que nenhuma representação lhe
hi clpresentada para ser transmiti
da a 5. ex. o sr. presidente da
P("pubhca, como noticiaram jornais
da capital de São Paulo.Ollvidos
�,,:Io ministro, os generais cujos
pomes aparecem como signatarios
(la referida representação declara
r arn não ser exata aquela noticia.
_-Genual E. Dutra, ministro
da Guerra».

00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Mais um que

"vi rou"... ANC

Proprietario e Direto.Responsavel
mi

.JAIRO CALLADO

I NUMERO

o ir. Café Filho, porém, leu
da tribuna da Camara o resumo

a visita do general João Gomes,
do manifesto, contido no sezuinte d Ge. ex-ministro a uerra, que se

telegrama distribuido pela Agencia demorou em cordial e animada
Bresileire, a CU)'a responsabilidade Ipa estra.
deve ser atribuida a autenticidade MaIs tarde, o sr. Armando de
daquele despacho: Sale� Oliveira recebeu a visita

«A representação que 05 gene- U d PL CIDO OUM do almirante Adalberto Nunes,
raia da ativa que se encontram eputa O A .

-

PIO DE OLIVEiRA que manteve demorada palestra
no Rio de janeiro, com ou sem

com o candi.dato nacional.
f:omando, enviaram ao ministro da

A
. de de caCa

r,
.

di nuncia a «Noticia» A's 21 horas, chegou o tenen-
�uerra para ser ime latamente

J' '1 ct t d te-coronel Juarez Tavora, que foi O sr. Governador do Estado
transmitida ao presidente da Re- o�n�1 C'I Me ?d sro1' ep�oad� conduzido a um gabinete, onde recebeu o seguinte tele.rama:
J ublica consubstancia os seguintes Oesj,a �la aClbo nmp

él

�

-

t iveira, que rou os os manteve demorada conferencia RIO, 2- Comunico ao pre-

ponl?,: A I d' I t que o prendiam ao coronel com o candidato nacional á presi- sado amigo que em atenção o RIO, 3 - O Tribunal Supe-- pau Ir ca orosamen e os .. ,

R d denci d R bl' O h f ' d d
.

J ã G d d F t
AnstIltano amos, esgar- enCHA a epu rca. c e e estarmos na epoca e repro ução rior de justiça Eleitoral julgou,

�:ne;al�u:i: E�;eve:s : E:ao;� rando-se do seu rebanho e revolucionario do Norte, que, ao de perdizes, tornei extensivo ao
na sessão de ontem, o recurso n'

M. d 3 R' '1' I abandonando o seu pasto- retirar- se foi acompanhado até á seu estado o disposto no artigo 633. vindo do Estado do Mara-
810r a a. egião MI itar pe a ,

h f h porta pelo sr. Armando de c.,_ d I' d tari RIO, 3 -Tendo sido des-
.

d
.

f d reio para emp"n ar o ac o - J.... se5ao' o e a meas IJ por ana nhão e interposto de decisão pro-�htu e que assutmram em ace o d' .

d
'"

denci ao' 1"_5, manteve-se impenetravel a' <
•

l t d iv\ d ligado do com ando geral da
Rio Grande do Sul; ad suda ln Jepe� Aenc!�_..

�

vInte
e qus ro

fie arço. °d codr- ferida pelo fribunal Regional, e Força Militar do Est�do do
2' A

-

I
. Ia o o sr. ase menco, so- perguntas dos reporters que ali se ren e ano, que xou peno o e

que dizia respeito à d d
,

- ssegu.rar.mtetgra. respeito
llidario assim com a atitude encontravam. permissão de caça. Saudações. d t d d t d

per tad OI Rio, por ter sido promovido

R ort� c.onshtur:lOna vigente na

I
assumida pelo deputado te- Tambem o sr. Armando Sa- -ODILON BRAGA, M�nístro

man a o o epu a o es a u� ao posto de major do Exer-

e3P� lyCa't bit ito i dera: José Lugenio Müller. Íes Oliveira foi visitado pelo ge- da Agricultura.
JOlé Nuues de Aro�che, requ�n- cito Nacional, o coronel Jair

_ o ar a so u o respe: o as _

.--------------
da pelo sr. João Pires Fermrll. jaire Abreu de Albuquerque

8duot,oraidfiandledSeCoqnUsetitupiodsasasmnosexEersctea,r- MO r reu o ga I Mo Ia
o recorren�e alega.va que haven- Lima foi designado para su

d� o recorrido aceito o cargo. de bstitui-lo interinamente, o co-

com inteira liberdade as suas [un- •
diretor da Fazenda, automática- ronel joão dos Santos Abreu,

ções; ����������������_������"!!"'�������������
mente perde�a o mandato. antigo oficial da propria

4'-MaDter-se o Exercito equi- �
= O caso fOI relatado pelo pro- Força Militar.

distante das correntes politicas em O brava c.bu de guerra n.cian.list. Iessor joão Cabral, que deu voto,

luta afim de que possa a eleição fo·. vl'Itsma de um desastre e�e •• ião no sentido de prover o re:urso e

presidencial processar-se livremen- II decretar a perda do mandato. O

te;
seu voto foi acompanhado por to·

5'-t\gir com espirito de jus- SEVILHt\ 3 - A Espanh pereceu a grande figura militar, ver o avião balido no pico de dos os demais [jui::es.
liça quanto às situaç0e, das forças Nacionalista está de luto, com a Juntamente com o seu chefe de uma montanha, quando o general
«:staduaill, mantendo-se o estado perda iw�paravel de um dos ex- Est�do Maior. e alguns bravos Mola se dirigia paCA a conferen-

atual de coisas de que só mais ,g�ntes maximos do seu Exercito. oficiais da sua Casa 1\ lilitar, ci� dos generais, afim de assentar

tarde e gradativamente se tratarà Vllima de Uni desastre de avião, -0- as ultimas me.:lidas para o ata-

em entendimento cordial com as SEVILHA, 3 - O desastre que definitivo a Bilbao.

autoridades estaduais. CO i1 fe renC i a deu-se devido á cerração, por ha- -0-

Assinaram o importante docu- de· generais G � d SEVILHA,.3 -Faltam por-

mento OI generais Pantaleão Te- PORTO ALEGRE, 3- O OV � rnO .a menores detalhados �ôbre o in·

les, Basilio Taborda, Yaldomiro general Lucio Esteves comandan-
_

Pa ra I �a fausto êlcontecimen�o.

de Lima. José Pessôa, Castro Ju- te da 3a. região militar, t.:onfe- Joao P�sso�, 3-Em vutu

mior, Coelho Neto,Horta Barbosa, renciou com Santa Maria com \) I de da deslstenCI& do H. Celso

Pedro Cavalcante, Silva junior, general Joaquim Andrade, co- Mari.z, foi nome:l�o secre�ario do

Manoel Rabelo e Colatino Mar- mandante da 5a. brigada de in- Intenor o sr� SalVl�no LeItes, que
f t

' ocupava a �ecretana da egu-
ques an ena.
__

'

ranç�, a qual acaba de ser ex-

tinta por decreto de qntem, sen
do restabelecida a chefia de po
licia. Para esta foi nomeado o

sr. João França, que ocupou, in
t<"rinamente, identir.o posto du
rante os governos João Suassuna

________________ e João PtSSÔ".

São um mal e um periga Cas'-a-M-j-li-t-,a-r-
RIO, 3-0 Correio da Ma- e�tá entre es�as nações. Se com- do ga I. Fon-

Ilhã, em um dOA seus topicos, diz: batemos sem tre�u;s o Comunis- tau ra
«Extremismo, seja qual fer a mo, como incompatível CO'll o,

fôrma de que se revista ou a se- no�sos sentimentos, com o equilt-. RIO, 3 -o ministro da Gueí
<lutota roupagem com que se dis- brio de nossas concepções e pra- ra aprovou eDtem a indicação
laree, é sempre um mal e um pe- ticas políticas e como perversor que lhe fez o gen�ral João Oue

ligo. Combatê-lo é o dever dos de costumes, é claro Gue não de� des da. Fontoura, comandante da

19wernos equilibrados, expoentes vemos tolerar, qualquer outra ideo· 58. região, 00 sr.ntido de serem

de nações conservadoras, embora logia que leve, por diversas vere- nomeados seus ajudantf!s de or

-dentro d" evolução democratica. �as, ao mesmo c()(l:Jeníl'l.:li obi!dens os clipitãis Silvestre Tra-
p(ir indole e traJi�ão. o Brasil tH'O.» vassos e Humberto Diniz Ribeiro.

•

unarurne
Moção Ilf�
solidarie

dade
ao

As visitas de
ônten� t,

candi(::tato bandeirar)tel. JOÃO �ESSO�, 3 -Rea-
liza-se domingo próximo no Club
Astréa, o banquete de 200 ta

lheres, com que serà homenageá
do o deputado Boto Menezes,
chefe do Partido Libertador, em

virtude do seu apoio à candida
tura do sr. José Americo.

Reuniu-se ontem o Drretorio
Central do Partido Progressista,
tomando posse os novos mem

bros SfS. Argemiro FIgueiredo e

Clovis Satiro e sendo aprovado
o manifesto dirigido ao sr, José
Americe, de apoio á sua candi
datura.

A Paraíba

Mandato
cassado Novo coman

dante daFor
ça Milltal�

RIO, 3 -- o governador
interino do Estado do Rio
de Janeiro, sr. Heitor Collet,
em telegrama enviado ao

presidente da Republicá co

municou-lhe haver a Assem
bléia Legislativa do referido
Estado encerrado, a 31 do
mês passado, solenemente os
seus trabalhos da sessão
extraordinária, t ainda íevau
do ao Sf'U conhecimento
ter sido aprovada uma mo

ção de solidariedade ao seu

governo.

RIO, 3- Depois do almoço,
que teve a presença, além dos seus

secretaries, dos srs. Henrique
Baima e Pereira Lirr a, o sr. Ar
mando de Sales Oliveira recebeu

neral Eurico Dutra, ministro da
Guerra, major Juarez Tavora, co

ronel E uclides de Figueiredo e

cêrca de mais de cem políticos.

Delegaoi':�s
poHcials

Foi nomeado o terceiro sar-

gento da Força Publica José rAa
tos FIlho, para exercer o car

go de. delegado especial de Po
licia do mUllicipio de Rodeio.

Periada

Fugiram
Caiena

de

-
.

I PORT OF SPAIN. 3-ga ·

Chegaram a esta cidade três ci.
dadios .. nacionalidade hespa-

RIO, 3 - O sr. José Ame. nhola, que fugiram de Caiena na

rico almeçou, hoje, em compa- Guyana Francêsa.

nhia do general Góes Monteiro, Os fugitivos que se chamam
do dr. João Neves da Fontoura José Demetriot, Antonio Borgas
€i de outros proceres politicos. e Certes Jimenez, disseram que
------------- faziam parte de um grupo de

Mais jornalis .. o integralis.. oito equt' a sua intenção era

tas e o sr. voltarem á Hespanha para tomar

tas postos em .José Arne- parte na guerra civil. Todos os

I iberdade rico três estão condenados como cum-

RIO, 3-Recebemos de For- plices num mesmo crime que foi

taleza o seguinte telegrama: �fbals�assinato, em Paris, em

«Os integralistas negaram na

sessão de hC'je da C�mara Mu-
nidpal, sua solidariedade a uma

moção de apoio ao sr. josé
Americo. Os mesmos votarão 00

iminente candidado paulista. Con
gratulações pela significativa vito
ria. la,) jo,ias Costa, chefe mu

nicipal int(:;grali�ta.

Almoçou
COi"n o

Góes

Todos RIO, 3 - O delegado espe
cial de Segurar.ç"\ Politica e So
óal, sr. Israd Souto, tem aten

dido, com f olicitude, aos �ons

tantes I.Ip�los do presidente da
A�sociação Brasileira de Impren
sa, em fa vor dos jornalistas prê�
SOl e não proct':ssadoi, envolvi
dos nos aco�tecimentol de no

vembro de 1935. Ainda agora,
levados em conta novos e reite
rados pedidos da A. B. L, co

municou-lhe haver posto em liber
dade Colbelt da Cunha Malhei
ros, Marino, Bomilcar e Ignes
Staks, o desenhista Rogerio Tor
nazzi e o jornaleiro José Moysés
da Silva.

os

A pasta do
Exterior se'ré
durn gaúcho
RIO, 3 (Band) - Conforme

noticIamos em primeira mão, é
mesmo provavel que o ftamaratí
venha a ser ocupado, nes�e fim de
governo do sr. Getulio Vargas,
por um elemento gaúcho.

Têm-se como certa a nomeação
do sr. João Neves Ja Fontoura
para a pasta da� I�elações Exte
nores .

extremismos

A liberdade do dr.
Dionelio Machado
RIO, 3-0s intelectuais que

apoiam ú SI, José Americo soli
citarão hberdade do medico gau
cbo, dr. Oionelio Machador prê-
50 como extremista.

..
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dai. comandante do 2' g u ·0 de Artilharia de 05r-;0; Pa'l-I Fina+zou, CJ n u.n h.. n-ua r,em a '�Xêrcito Nado.
lo Dale Aüalo drr r, Ir ((':\ ;-1,11 dOS Correio- e T,'!'" zra l nal, -e'o.sL!nJo os .J s-e ,1 AOS;"l J :f.·l1" :' s .la Patria._
fos; dr. Oscar Leitão Juiz de Direito: Gioco,1do Tass i, naquét � m .rnento ali r pres , ita L)') pejo »ravo e brioso oft,
prefeito mühicioal; Pornpilio Pereira Bento, chefe po itíco cia: tenente-coronel Cyro Vida', comaidanie da disciplina.
liberal; Martinho Callarío [or.. chefe do tràt-go postal.] da unidade, presentem-nte acantonada e II Laguna.
Luís Alberto Vaz, chefe de linhas telegraflcas; Luis s�ve'l

Sua oração fui aplaudidissima.
rino Duarte, presidente da ;\ssociação Conercial; Fran- Sensibiliza \1) u;ra íe: u. .m e np )\�a ire e magistral
cisco Martins Fonseca, presidente dá Ca.nara viuntcipar; 0'1-;ã'J, o ten nte-cor LI I r:yro VI LI!. D,ss,' o ilustre mi.

padre Bernado Philipe, vigario da paroquia; ueputado es- litar que A'ta TI,"") � li TI Irã 'S .ra ho 11 -rn qu e se destacava
tadual Paul) Janz. José Goulart Rolin chefe da agencia pc'a ')LI] i-it 'I!i:!;en .ia e oe!o seu oatn.. i" TIl), que citára,1F
[postal-telegrafica; Vicente Góes, funcionari i apus ntad I; smc.ira e leal n '1 e, h) 11�'1-; ,� ,YIIlLi dos
dr. Henrique Chenaud, médico; dr. Enéas Vasconcelos de Devota f is ":3 cru sa s cn lbr,;:ej )(d'l, na justo que
Queiroz, vereador e engenh -iro-chefe da fiscalização da tod JS c )Cpc;" 1;-:; !TI C) n ) h) 1 a i) .,s)V êrno d : :3::mta Ca.
Estrada de Ferro; Manoel Florentino ;'Jlachado, vereador; I tarin a. pela p rz lo �-asd > p21) tr!J,,r) da Demo .racia.
Altaliba Brasil, vereador e Iider liberal; Moza �l Brasil Citou os f.!lt 15 historcos d : Ao ta Garibaldi, para
administrador de Rendas F( derais; Paulo Calil. cornercian- i depoís dizer que o Exercito. corno força viva da Nação e

te e tesoureiro Diretório Líb. at; ,}edro Fraac.sc.r. vereá- g.rar.ía \fI {Ii':l<l(-" .Io r,��· ne s �,,"; .... 3. 'o rnt 'r. a ritegndade
dor; Waldemar Bela Guarda, tesoureiro da Prefeitura; territorial. FI ld z iu s iu J H i ).) ;. IV -r 1.1J)r �erêu Ramos
major Manoel GIOtt, diretor Ginásio Lagunense; Ernaní nos segumres t�r",TI n: �<8ri'1 j) a) V�::;idente da Assembléia
�aião dos Santos, alto funcionaria federal; Jo::-.é Pinto Va· Legislativa, Cumo repr .s entaite do honrado govêrno de

rela, diretor do grupo escolar; Alinõr Alcântara, juiz de Santa Catarina, que é u.n g ivérno J� Paz, de Ordem e de

DR. ALTAMIRO GUIMARÃES, PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA paz; Mario Matos, secretário da Associação Comercial; Progresso».
E CHEfE POLITICO DO SUL DO ESTADO Antonio Machado Vieira, ---funcionaria do ministerto do Seu entuslastico e brilhante discurso foi vivamente

Trabalho; Manoel Guedes de Queiroz; Paulo Ari Paiva, aplaudido.
Partiram, ontem, desta capital para Laguna os fiscal do imposto de consumo; Arlindo Arantes, Zedá Sil- -.

--------

srs. Paulo Dale Aílalo, ilustre diretor regional dos Cor- va, industrial; Jayme Carneiro, Mario Mota, Tancredo I C' I U� 5. ri g...��;!
reias e Telégrafos; dr. Altamiro Guimarães, presidente da Pinto, encarregade do tráfico postal, João Fernandes Dias, • I LI U�

Assembléia Lepislativa e prestigioso chefe politico libe- JOSé Joaquim Brasil, inspetor da Fazenda Estadual; Cas- �_�_���������AL&�""""�_���,,!:,,�__"''''''�'''__

ral do sul do Estado; Martinho Callado [or., chete do parino Dutra, coletor estadual; dr. Leonardo Petreli, Ola- Fundado ea'rJ 1935
tràtego postal', Luís Alberto Vaz, chefe de linhas do Te- vo Magalhães, capitalista; Antonio Bessa, diretor do 11[.

-

.r»
€--"-'-REITOlegrafo Nacional e jornalista Jairo Callado, diretor deste bôr; José Freitas, diretor do "Sul Catarinense"; João Silva I
�- �;;+ � t ,

diario, que foram aquela localidade assistir a inauguração de Oliveira, comerciante e vereador e Jairo Callado, dire- Co r�� V i te
da linha postal, r'iarla, entre esta capital e Laguna. tor de A Gazeta. -0-

Notável empreendimento que virá grandemente co- Oferecendo a homenagem falou eloquente mente o De ordem da Diretoria, tenho o [,fl\Ser de convidar a0S

operar no engradecimento do sul do Estado, o estabe!e- vibrante e talentoso jornalista José Freitas, que produziu IS1S, SOCiv5 e Ex nas, fai'Hha'. p,l[(} 0 ba'f L pa.t,da que terá.

cimento de remessa, diariamente, desta para aquela cida- explendido discurso, sendo muito aplaudido. Ilugar em a noite d" 5 d U'I éf,te, <S 21 hOlas.

ti: da cor,re.sponden,cia l�ostal � d�Ii para Flori�nopolis,. Com a pa�avra o 8r. Paulo Dale Aflalo, diretor. re-l Outrossi'1J aviso aos mp,,::,s q,l,., d"rá I g F-Õ,O" além do

nao ha dtlVlOa, sera maIS um lnesttmavel e grandlosG ser- glOnal dos CorreIOs e Telegr.:tfos, pronuncIOu magmf'ca I
convIte esped!du ant f1ormt'ote. () t'l!ã,.i mps d:'! t\t1.du lindo.

viço prestado ao povo barriga-verde pela administração oraçãu, agradece:1do sensibilizado a homenagem que lhe -------- -.------

-------.

honrada, profícua. e empreendedora do sr. Paulo Dale era prestada.. .. _ .

� f'e"'; ...."'..:� �f� ,.t".!<� :�;;).;: �-- 'r�' r·· li' - 'i
Aflalo, nos Correios e Telegrafas da nossa terra. Falou, a segUir, o dr. Altamlro Gutmarae,;;, cUJo II (:i U �«:! l .. f�j ii!

"

Recepcionados carinhosa e festivamente pelas au- empolgante discurso conquistou fórtes aplausos.
toridades locais, deputado Pompilio Pereira Bento, infiu- Referiu-se s.s. elogiosamente a atllaçã,) brilhante e As
ente e acatado chefe politico liberal; representantes do produtiva do sr. deputado Pompilio Bento, no engrandeci
alto comercio e industria, funcionalismo e outras peS- ,mento de Laguna, tecendo louvores a ação progressista do

sôas, foi em seguida dado por iniciado o tráfego postal prefeito Giocondo Tasso e ao labôr admiravel do sr.Frd!1-

diario. tendo sido lavrada áta, no majestoso edificio dos cisco Martins Fonseca, no legislativo municipal.
Correios e Telegrafos daquela localidade. Depois de resaltar os beneficios do trafe�o postal

Após ligeiro pas eio pela cidade foi ofaecido aos diario para todo o sul do Estado, evidenciou o carinho e

visitantes, no Paraizo Hotel, lauto almõço, que decorreu interesse que o honrado govêrno do dr. Nerêu Ramos tem

num ambiente de júl'lilo e cordialidade. dispensado ás justas aspirações do povo do sul catarinen·
A' mêsa sentaram·se os srs. dr. Altamiro Guirna- se.

rües, presidente da Assemblé:a; tenente coronel Cyro Vi-
.......,'G"IIE!I".tsY**' T7FFprN _'ZEFT'D'P

m

'7"_

Casino

2
_.

comerno"--ou fes·tiva e iúb;loSf�"t
mente a ínaugur"açao de:J iinhe,
post<91 dia"�'ia entr e esté� (:)�::)Pj

..t5I'
e aquela cidade

de bar e restílurante

I árJ n:; h· ('J C JS ftlt:J, :d,,: Santos
Dll�nont e Rlrtolomeu Lourenço
de GU3:não, Cl.cj 'S e6:gies foram
reproduzi'las em tamanho natural.

ef8g�es "��.a Sanit,),§ .OU
mOIl1it e Sa�tol�� lIDH8U

de Gusrrnâxft
P ADUA, 3 -Os pion iro5 da

aviação, entre os quais figuram
dois brasileiros, terão seu pavllhào
na Ftira de Ammtras a ser inau

gurada nesta cidade no dia 10 dJ
corrente. Através de numerosos O emb );xad lf do Bti\síl, �r.

documentos hi toricns e fotografi.,s, �Up.rr3 DUVál estar, _pr,,"s nte a

os visitante' di Exposiç:'\ 1 reViV - 1 'u� I Ç)' i ... F, >l.,
lilI zrma,!�nrmem?'lr� _q;ap;m__

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palcl'Poal

Imperíal
5ente-se mal?no majestoso prédio do Ciube Martinelli

ExiBIÇÃO, TODAS t\S NOITES, DE fESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLTJMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças m .. Serviço ir. epreensivel

Otirne orquestra - Bom CabarE�tier A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

I

Do Estomago, Figado, Rins,
Lembre-se do

Chá das· 9

Bex'ga, !nstest:nos?

herV.9S
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S A.

OAUR á RtiA FELIPE
NA CASA� SO'MENTE

��1;m@lf#'it-*ff..:ne*,,** $
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Car o
Matriz:
em:Fíliaes

&.09_0 (�.
PAZI!NI5AS:

"""11 tllei...... utranFrls "ua ...
Moriu • AJtedIe'
Luas e Imperm.av.tl
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
S&las
Lnha para coser e Rtlfr
U em novenos e .I.ctu
IMonetes I Porlumari••
Vulcholdos e Colchas
Certinas e Cortinados
t� e cuarda-napol
s.p.tol, ehineUos, mel..
Depositarios dos afamado.

Chanatos cDANNEMANN.

ILrnpreza Nacional da
Fabrica de Pontas "Rita

e Sta.Federais

•
I

'& ·_eM;;!·

FERRAGENS:

E

Catarina

f�
lodol OI Estadol fAllenta., Sub-Agent.. e Regulldoral di Av�rrl. [em

�o Bralll, no Uruguai I na. prlnclplil praçal I.trangelus.

Agentes em Florianopol is:

Cam pos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

TELE.FONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA

Escritórios em Laguna e Itajahi

c e
&&ditA"""

OpraOL.I.

lazeta

•

re I ra tem seu escríp-

tório de advogacía á rua

Visconce de Ouro Preto

BJurnenau � .JoinvHla São F"r.nol••G La.un.-
lYIostruario pD.rman.�t.•• ,... Cry:z.iro ai••ul

S.oçãe> ae 5.09110 de

.��,!,

�}-�:
Maahiou .. aMl.JMr ma64eita
MaciliAu JDIIA.mdnu meehanícas
M!ac.... JI'U. l�
Mad'li!� til JN&I p.ra a lavoura: ';' ades,
..... , ct.lltiva...... , rneinho etc.

J �r"meyti&, Motores de esplosão, '/I.oto/€$
eledric..

.M&ttri.1 em ieral para ti'Usmis�:'),.'�· Lp I

mlP9CIM, corr.u G!.e ccure e lQl1a
.)Ices e lUxas lubrlficantll
Autom0veis e. Caminhões FORO P 'Ç1S, ""�';t,;;)-

HriOl, serviço rnechanlce
Pnluml.ÍlÍco. e camaras ele ar GOODYER
.MAtinal electríce em geral
"C,arl Hospcke" "Anf)f!" e Max,.
- lE.t"leuro 'Arat.ca"

Indica:

\ Dr. Rica rdo \
Gottsrnann

IEx·chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberi, (P.orei50r
Indóri Burkhardt e Profellsor

Erwin Kreuter)
'1,1,lllIeta 111I[·0Ir.rgll

UI'II
alta cirurgia, iinaecolo"ia, (do
ença. du .e.hora.) c partos,
cirurgia do sistema nervoso e

cperações de plaitica

� E NADA MAI�
�

.

�� R. Felípe Schmldt ns. 7 e 17a
NO ESTREITO,Pont. do Lea.

�
Em Laguna-Rue II. Praie

'BIL.I-tET
�
�
�
�� Hl!d Trajano, rr 1 sobrado

� I Telephone rr 1548 I[�
Nos cl.ssicos.Env ... lopes�fech.dus � I

- r .�.������ �����.
''';••ia••�.. " O•••OOO@D* Rua Trajano, 2 fA(llob.)
fi O Fone 1325-Ater..de cha-

I Companhia "Aliança da ahía"! \ modo. par. o interior.

:. -@IDr.AderbalFUNDADA EM 1870 ��
• O da Silva

I·.· Seguros Terrestres e Maritirnos �.�,(�.® Advogado
"�f�� Rua Cons. Mafra,;,1 O (sob.

Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil. Fones 1631 � 1290

I• g
� CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000,,11

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM!DAS EM 1935 2.1'17.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Matirial em gera! para conszrucçõee:
Clm.nio-ferro em b«rYH, Mrr•.zena para pertas

e j_naBu, tirttll
Can.ee ,alvlllnindOl e�
f'op-Oe3 e Camas
Louça esmaltada -IPPirelbol U 1«.... ,taltt..

res

Louça sanitária - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos OI IAs
Preductos chirnicos e pharmaceuticos
Conservas nacional e extrangeíras
Bebidas nacionaes e extrangeiras

l'-Jave�a9l�O "Hoepcke1'--vapor••
f\lJaria '.,. Fabrica de Gelo ó!F�it.:a M.ria"

n. 70. _._ Phone: 1277.�

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. F�edro de Moura Flrro I
I

Advogado

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 8 dai 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

:_.= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

R.

Médicos

Dr. Mlg�Jel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Partos - Molestías de
Senh<Iras e

Molestias de criança.
Diretor da Mltlrnldld.
Medloo do HOlpilal

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joao Pinte, 13
1 eleíone, 1'595

Re•. Hotel Gloria·Folle 1333
I Consulta3 dali 13 ás J 6 hrs.

Dr. Carlos Corrêa

Dr. Artur Pereira

e IOliveira
Clínica míltlol III 1r1.1·

ças .. adultos:
LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Ccm5ultas diariamente das

-4 és 6 horas

Consultorio: Rua lono
Pinto n' 13

FONE-1595

o
ti

I (Curso de especíaJizaçlo em

.l molestias de lenhara.)
• I\íende na Maternidade
f'� até ás 8 Il2 da manhã

B I umenau (_::; L.é ge· � �z, e á. �ar�e - CrJnsultorio:
@ ANITA GARIBALDI, 49

O----OO••••••Uii -------'--_

ROIidência: Rua Vúcondc
de aUTO Preto n' 57

fONE-1524

Advogados I
Desembar gador
Salvío Gonzaga
Dr. Leoberto'l.eal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 29 I
_________J'

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. SiPpel .

Formado no Bra
Alemanha

Clínica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL10RIO;

1?,ua Trajano n: 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

- -

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

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

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE-SE uma padaria, a
vidamente montada, com ótj·
mo ponto e dispondo de bõa

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se ti Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dif
trito «J0ão Pessôa», Estrei�
to, ii rua do Nestor no. 4,2

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

Utimas instalações. No aprasil.
vel recanto da Ponta do Lea
Preço elipecial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

jeiras, limoei!Ctb (. grande guan·
tictade de enxutos o itos de r08ei·

ras, tem para vender
CARL NILSON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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==�t€J.!,�'lA�,�tr� tlt!hwarz== ll��-�'�RiU
! I.�.· Apo!i;es g��i��li�����d�Od�SJ��aOd,��e�i��SaUIO=HWJ<IJ��� �. '" .. ) =.

Por estes dias � · Obras do Porto de Pernambuco.
Endereço T�legr.: DOLAR - C�ixa. Posta!, 32

I I F: VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕESS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI�;'.
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E

AGRI-1,II� ,.
1.GENCIA DA

será inaugurado em JOI NViLLE COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA-Sociedade de Navegação Paraná- Santa! Catarina

II I JANO N. 16.
Limltada.i+-Rlo

m{':\derno, confortaval e fI

•

�ICompanhia Salinas Perynas=-Rio
.

I

.�"IIIJIIIJQIl!!iII ã.Pring Torres �'{ Cia. Limitada-RIO higj'snico H"ttt\i FI"rl'-i'ld· a. • OVandenbrand & Cia.v=Santos , U �I lu
O N L.....I �E fiViagens dirétas rara RIO DE JANEIRBO: POS1-
O L.I r-,À....., "tões Panl1á e SCL7t z Catarina, navios-motor uarqu e

CO S N H A O E 1 OR D EM G �de Macedo, EVJ. Peryn;s, Aliados; viagens dirétas na- I a.

!. Caminhão te Omnibus _..
ra SAN'l os; hiates-motor 'Pi, atininga, Saturno e Braz

SITUADO NO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDADE
� fJCubas.

I f' d' EMBARQUE d Á C SA lENTE. Leão dlil Serra !
..

'
EncarreFia-se dr. c aSS1 reação, me ição e 11 e

ESTA INAUGURAÇÃO EST SENDO AN 10 ",N
e w

todas ;, especies de madeiras serradas , beneficiadas e em
ESPERADA

II Empreza .de Transnorte de Passa "tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
_ • geifILis e Encomendas Oporto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior �_;;......�.,__iiiiii_iiiiãíWaiiõiiiiiiiiiiiiUiiii ===-_;;;;;;;;U��"'_iiiiiõiiiiIi__m'r"""_'"'"M'iiiiõiiiiiõiDiBiãiliiiiiiiiii__-"

�� "Recebe cargas de importação, do Pais ou do Ex'
• Entre Concordía e �J1arcenno Ramos.terior, para desembaraço .e re.despacho para
� ",�

��f�'" as praças do interior
� EIV\ C0.V1BlNAÇÃO CO\lI A LI �rl \. ).:, '_�A-\XIA'., �:�SEPVIÇO Gt..:�L\NT!DO :<AP,DU
� de Oi.Tl\�ARA & '='ENER,\LU �
• Passará a funcion r, LO dia 1). d Ou *IO trubro em diante tt.
U DIARIA:v1ENTE, saindo de Coucordla ás 7 ho. a �.�� da manhã, rei{ressalldo as 4 da tarde •a Para l.scilitar a boa marcha d En preza, seri colocada em •
• cada pov '.'ld, um i a ; ncia pFa v'�ll(i.o rL ,.élSottgcm, como �• abaixo �descrimi ramos: iiI) Concordia: --Eacritório Mosele O
! SuruvI-Ca�a Come�l.:ial B?ScatiO �• Tamanduá -Ca<a Comorclal JlIl10 Schn �lo Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •

(,.
I O Barra do Veado-Casa Cumercial de Irmãos Poy fi
<
O Bela Vista-Boteqmm Rotse •: 'O Vila; Rica.-rasa Cumercial Mezuti Oi � Marcelino Ramos-Escrítóri<:> M�sele •!. •
'; Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 :I {� IDA E VOLTA 25$000 o,� Empreza DALLA (:;OSfA A.�

.-@ •II N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu !I estado, as passagens terão o acréscimo de 20°10
;g ."0)'00OO'.�O""',�!'tlp

I f,' II

\
'.

BOONEKAMP �I �

.

.

\,. f/f

\
.

'"'-9�
....

A GAZEl A-FlorianopoUs-1937
�----------------

p .... .-::?ç
,

� -: ""ú"):;p 1 f '(":>?'.b

��;�i:������

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11.S0 horas 2a.-feiras 10 horas
4aAeiras 8150» 4aAeiras 10 »

5a.-feiras i 1,50 « Sa.-fdr�s 20 »

6a feiras 8,40 »- Sa.-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-Ieiras 11 »
l 4a.-feiras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

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

1< AmálIa postal para a Europa fechei:
na Agencia Sa. feira ás 9 horas

� no Correio 5a. feira ás 10 horasPORTO ALEGRE �
I))· Para mais informações procurem os Agentes,s,�� �!!��X��!:2.)�1' Carlos Hoepcke S.IA,

�. .

., .,=:2-_::�,���;�.,.�,��-::-:-:�m:-:_'Im,..'Il!1._<J::'Il'L:""",:_��ª�;;����s�e�c�ça��O�d(!�m=alq�U�in�Q�SFl:�E�SE
� --__iiiiiiiiiIIiiiI� zrrÕssn 3"E
;u,.u__--=.�,....._..._..- as

-;ancOde Crédito
-

VEND.E- S�
---I Popular e Agrl- uma farmácia bem afre-

de ArauJ·o · quezada, n'um bom pontocola oe :;anta I da linha férrea São fran-
Catanna I cisco.

Para mais informações
(Soe. Coop. Resp. Lida.) nesta redação.

ALUGA�.SE o conforta
vel prédio' de residencia
á Rua Spivack, no dis-

136:700$000 �rito de «João Pessôa».
56:424$498 A' tratar no Banco Agri

RECEBE DEPC>SITOS cola, Rua Trajano n. 16,
nesta capltal.

�

��ITtV�tO l��EO CONDOR
",'.

Dr. p
" ..

M ':-::- fr'" t c�<·C)k_ 'I!.u..) U .>r"""

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
ír:1paludismo e mo/estias da pele .

-

Tratamento do empaludi:smo e das molestia.s da pe·
le e nervosas pela ./lufohemoiherapw

Consultoria e residencia - Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584 IConsultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

I�t:::=. -;�;�
. ------ - .----..

-==�-.�--:;;:;- M --

I
�'�,__�__matt__ma�R__---=-"��m__m��ma .�*__�

J::.\dov&rado.;:;.;;o

Floria nopal is

j.

Para o Norte

Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio)

-

Capital

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL
.4 'Ai 0;;40_

5· !''Sie

Reserva

PflBANDa 05

SEGUINTES JUROS:

ele Limitada S·I. ala
ele. AvisoPrevio6·I. ala
Prazo Fixo 8·1. ala

LUGA-SE
quartos para casal.

It'formações pelo fJne n,
1.436.

ESTA
linda casa pó
de ser sua pa-

h�----'�-�-lI
�:;�� ·

gando ape"""8s

5$000.10$000 ou 20$000
--

por· r�es na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

MatrJz: - LIBERO BADARO', 103 107
s. PAULO

Os melhores precos
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PA.RA o PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LO�AL

Sr. Albano de Souza Lucio

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
"W ",oe P; ''"'tc

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AG"ZET,\ -Florianopolis, 4.,.....6 -1937

Ão!
FUNDADA EM 1865

.L' rtefát(:,:).s de couro e

cr::)�choes
Especialidade ern fabrico de pastas' para escolares,

e ditas comerciais
I Crntr=. com me dernas fivelas em couro fantasia
'I

COI .hões r Ma l amas de casal e solteiro--Tem sem-
_,

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

�! Rua Tiradentes n, 3
iii F L o R I A N o P O L I S
��'6�::-'oIJ&:l'lKW3.'1i���W4 --o' WiAl •

C�EJvl:::: VITAMINOSO
.. ,

��
..
.1h��1 �"'::'�.'.�.' �.i.1� " U··

.

1) LFt'''� '�i'"';'\;'!1 �w �
!:

III o ::131 I�r::a� '<'Ons:rvae rejuvenesce a cutis e,
� que tira as sarnas, espinhas, cravos etc. sem des-

I cascar a pele.
.

," ��.-
,

t'�

rra
JU o

�------

Jockey Club Florianopolis
o mais elagante centro de diversões famí-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

�i Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

i\ cionais e estra.ijeiras.
;� Feericamente iluminado com instalações mo-

II dernissimas.

I' iii,
ióãi,"__;;;;;;RUaA__T_R_A....l;.;;A_N

O, I 0--sob radO --nOS altos da
Sorveteria dloria

----------

nrrrmE • ww�::::zu:a �j ==rrr.e M

5

CINE REX, ás 7,30 horas-e
Alô ... Alô ... Carnaval!

I Conflítos
I

I antijudaícc)sI. n Po!on 1;",

VA�S.)VI�\, 3 ·-A poliCia BUENOS AIRES, 3 -.-

abafou hoj rapidamente varias Acha-se de passagem nesta ca- (Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.
desordens de caracter anti-semita I pita], com destino a SalltiagQ do Tremedeira)
registradas nas povoações de Chile, o embaixador Mauricio Curam-se prontamente com
I-..JOWO, Scienciany, Gora e Kal· Nabuco, que vae assumir as Iun-

I
wajrya. Foram assaltados varios ções de representante diplomatico "CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANÇORf\"

i judeus tendo havi-io muitas ja- do Brasil na R'!publica trssan- Em todas as bôas Farmacias
I nelas quebradas inclusive as da dina. O sr, Mauricio Nabuco
I sinagoga. Muito� dos assaltantes conta perrnanacer em Buenos Ai- E' um produto dos Laboratorial MINANCOR I\-Joinville,
Iforam detidos.

.

_ '�.�:.,d.ur.a....�t..�!.lg.!.m.s,d_;_a_s.�������������������������������- Ga:Sf@.A��� =
.A ��a••��iÃi"J ào C;Or"�v!'� �'- �',����J .

- .�.- � ....
U •dou .:, nur'''Icio O •

a de)x��!- '�) "C r e d í toM u t u o P r e d i a J •'�.- ictl • •
e D

I BERLIM, 3--Carece de íun- • •
damento a noticia de que o nun- O maior e mais acreditado clube decio apostolrco nesta capital, mon-
senhor Cesare Or'enigo, tenha sorteios do Brasi I
recebido convire, por parte do

'1' governo alemão, para deixar o 'Is -u posto. Esta medida não está
nas cogitações do governo do iiReich nem foi dado nenhum pas
so nesse sentido.

Os arrufos de Mme. são, mui
tas vezes, motivados por ner

vosismo consequente á debi

lidade geral.

O Tonico Bayer, poderoso for
tificante. restabelece a norma

lidade do systema nervoso, fa
zendo voltar o sorriso aos la

bios e a alegria aos corações.

BEYRUT,3-Ha informa
ções nesta cidade que se regis
traram hoje, violentas demonstra
ções em .Alexandreta, Antioquia,
Homs e Hamah, depois que o

Parlamento sirio se recusou a ra-

I CINE ODEON, ás 7,30 ho- tificar a decisão da Sociedade

ras-A ftexa de ouro. das Nações que conferia auto-

I nornia a Alexandreta, na região
Irradiação de; do Sanjak.
A Iema n ha o Perlamento tomou esta de-

cisão baseando-se em que a Si
A estação DJN e OJQ, de I ria é indivisivel, segundo estabe

Berlim, irradrará amanhã o seguiu- leceu o tratado franco-eirio.
te programa: I Um dos leaderes do Parla·
A's 12.00 hs.-14.00 hs. e mento, representante da região

ás 22.50 hs.-4.45 hs.de Berlim, 1 de Aleppo declarou o seguinte:
corresponde às 8.00 hs.-10.00 liA Siria reteria a região de
hs. e às I 8.5 O hs. - 0.4 5 hs, no Sanjak a preço de sangue».
Rio de Janeiro.
22.50 Anuncio DJN e DJQ

(ii)., esp.). Canção popular alemã.
22.55 Saudações aos nossos

ouvintes.
23.00 Deixae que as flo

res falem. Pequeno concerto re

creativo.
23.45 Noticias mundiais e ale

mães ·(al.).
24.00 Cabaré radiolonico.
I .15 Noticias mundiais e ale

mães (esp.)
1.30 Anuncia-se para hoje Milharesum concerto ao ar livre, no

I

bosque verde. Ipessoas2.15 Eco da Alemanha. ,

2.30 Musica do Alt-Nuernberg perigo
Ao ctmba]o: Heinrich Eckert.
2.4 j N0SS05 dias de trabalho.

Homens da turma noturna.

3.00 Noticias e serviço eco

nomico (al.).
3.15 Musica de dança.
4.50 Noticias e serviço econo

mico (esp.).
4.45 Saudações aos nossos ou

vintes. Despedida DJN e OJQ
(a!., esp.).

(�ARTAZES
DO DIA

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras, na téla-Rivais eternos; no
palco--Companhia Cancella leva
rà á cena-Mulheres ciumentas
e Frivolidades.

GRENOBLE SABOYA, 3
- Vinte milhões de francos de

I Recapção do
danos, ao menos, causou esta noi- Pa oa
no rio Ísére, ao romper um di-Ique, inundando através Je uma Castelgandolfo 2-0 Papabrecha de cem metros de cum- recebeu mais de seiscentas peso
primento, a regI lo adjacente, na saas e cento e oitenta pares de
qual se encontram em iminente recem-casados.
perigo de morte milhares de ha- --�����--�

bitantes. Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. ,

• •
• Apressai-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
• O
• CREDITO .VlUTUO PREDIAL ti
• e
•••••••---------••---------0 .

A CREDITO MUTUO PRE-
o m ALI\.L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

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

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

-seus prernios, consequentemente, não ficarão em casa.

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

A questão
de Alexan
dret.

·0 eclipse do
dia B

NOVA YORK, 3-Em vir-
i

tude de um contrato com a com

panhia de navegação aerea «PIl
nagra». para conduzir o celebre
investigador estratoslerico major
\lhe:lb W. Stevens até o )i
mile da estratosfera, voando so

bre Chimboete, no Perú, o ecli
pse total do sol, que se verifi
cará no próximo dia oito do
mês corrente serà estudado, foto
grafado e cinematografo de vinte
e oite a �rinta mil pés de altitude.

Alexandre
de Albu-
querque

LISBOA, 3 - Encontra-se
gravemente enfermo nesta capital
o deputado e advogado Alexan
dre de Albuquerque que viveu
por muitos anos no Rio de Janeiro

de

EB
Não deixe de consultar 'um médico sempre' e

que senJir alguma perturbação na saúde, "'A�.R
Elle lhe evitará maiores males. R

c

em

NABUCO
em Buenos

Aif�es

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

Novo E:-nbai ..

xe oo r

P l\RrS, 2 - Procedente de
Bruxelas chegará hoje, á noite,
aqui, o sr, Gallardo Osorio, qUJ
1ubstituirá o ar. Araquistain, o

qual regressará para Valencia.

IFEBRES

..
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FLORIANOPOLlS, 4 d. Junho�

----------,-�. -........

saudação
..

�.

ào cei. Cyro Viàal ao gouerna
àor Herêu Ramos

o distinto poeta e brilhante escritor Leoncio Corrêia, rea

h�ará, hoje, ás 20 horas, DOS vastos salões do Club 12 de Agos
to, mais uma das suas interessantes conferencias,

A de boje, subordinada ao têma cHomens e CO\Jsas do
meu tempo�, está dispertando vivo interesse nos meios inteletuais.

Nessa palestra, o brilhante conferencista! contará Iátos da
vida de Bi!ac, Guimarães Passos, Alberto de Oliveira e outros,

no

Suspensão IPane no 'lvi- Nossa Vida ���Iart, esposa do sr. José Gou

d,e_ jarllais .-a "Chl-Iae" a senhorinha Maria Olimpis,
-

h
AHIVER5RRIO� filha do sr, Epaminondas Santos,

9auc as Sra. Rupp Junior . OI srs. Guilherme Buc.kie Ma.
PORTO ALEGHE, 3 -- ,MAG�.LLANES, 3-,-\n�n- Ocorre, hoje, o aniversario na- noel Farias:

O gerente do COI reio do Povo cra-se
..ohclal�ente. que o avião] talicio da exma. sra. d. Maria o jovem Vivaldo, filho do sr,

prestou declarações á comissão amphibio Chttoe. pilotado pelo te- de Assunção Rupp, dama de Demet�io Garofallis, conceituado
parlamentar nomeada pela Assem- nente Ro�olfo M�rsh, ten�o :0- elevado prestigio em nossa alt4 comerciante.

bléia afim de apurar os motivos mo co-piloto Dano AguJle�a e sociedade e esposa do sr. depu- os meninos Otilio, filho do Ir,

di) suspensão da venda desse conduzindo
.

quatro passageiros, tado Henrique Rupp Junior. pres- Justo Timoteo Alves, e Mario,
jornal e da Folha da 7arde, nos entr� os q�als o �r. Norman. Mac tigioso chefe d. Legião Repu- filho do sr. Martinelli Guimarie•.
trens da Viação Ferrea. Auliíe, tena sofrido um acidente blicana.

Amanhã será ouvido o diretor entre Magallanes e Puerto Montt.
da Viação Ferrea. Reina mào tempo na região.

-A data de hoje assinala o

aniversario natalicio do nosso es

timado conterraneo sr. Guilherme
Kersten, alto funcionaria da Di
retoria Regional dos Correio. e'
Telegralos.

Gustavo Zimer
-------_ .._-----------------

o COnCe rto tiveram os seguintes números, sen

de ama nhã do de notar que a ordem da par-

Terá Ioga r , amanhã, com ini- lida obedecerá á sua classificação
cio às 8,30 horas da noite, o nas eliminatorias de amanhã,
grande concerto inaugural da Oro conforme a relação que ainda será

questra de Salão LIRA TENIS, publicada:
sob a competente direção do 2-Carlos Gazzabini. 4--Hans
maestro conterraneo sr. tenente von Stuck, 6-Francisco Landi,
Astrogildo Teixeira da Cosia, 8-Cicero Marques Porto, 10-
com o seguinte; Carlos Arzani, 12-Macerdady,

Programa 14-Artur Nascimento Filho, 16
-la. PARTE- -Joaquim Santana, 18--Ricar-

1','-Flotow -- $ówrtha - do Carú, 20-Quirino Landi,
Ouveriure da Opera, 22-Rubem Abrunhosa, 24-
2'.- Bizet- Suite Arte- Armindo Sartoeelli, 26 -Raul

siana. Riganti. 28-Domingos Lopes,
(No. 2 M1NUETE - No.4 30-Julio de Morais, 32-E.

CAR.RILON) de Morais Sarmento, 34-Anto-
3'. - Delibes - Ballet da nio Brivio, 36-Norberto Jung,

Opera Sçlvia. 38-Vasco Sameiro, 40 Cario
(No, 1 VALSA - No. 2 Pintacuda, 42-Benedito M. Lo-

"PiZZ1CATO:. pes, 44-José Santos Soeiro,
4'.-Catalani=Danza del- 46-José Santiago, 48-Gilbert

lf Ondine. Foury, 50-]. Almeida Araujo,
-20. PARTE- I����������������������������I

]',-Verdi--Forza deI Des
tino-Ouver!ure da Opera.
2'.- Punchzelli - Danza

del!e Ore-ÇJyoconda.
3'. - Eldgard -- Salut

d'Amou!'- Melodia.
4' .-Carios Gomes -Gua

rarzy-Symphonía.
Dada a escclha dos numeros

do prvglarva, o cuidado do maes

tro na organização do programa,
o LIRA TENIS, verá seus sa

]ões regorgitarem de �udo qUElD'
�o Florianopolis tem de elegante
,e de di,dinto.

Após o concerto haverá dan-

CAFE' BOM SO' NO
..JA.VA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Lira Tenis
Clube

;;ias.

('

Trancorre hoje, o aniversario
natalicio do estimado conterraneo
sr Gu�t.vo Zimer, diligente Iun
cionario da firma Hoepcke S.A .•

nesta cidade.

Circuitoo da Gavea CONTRA

oi.i!!!-siiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiriiiiiiiiio-siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiniiiiiiiiiciiiiioiioiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiriiiiiiiiieiiiiiiiiin-t�eiiiiiiiiiiiiiiis NOsg.'bMU-
-Transcorre, hoje. o natali

cio do nosso estimado conterra-«
neo sr. José ,,"urino Bruno, com

petente telegrafista.
!lEHTE NOU,.,

Foi engalando ôntem, o lar
do casal José do Amaral, em

pregado do Banco Nacional d"
Comercio, e de sua exma. espo'
sa d. Elenyr, com o nascimento
de uma robusta menma,

-Registra-se. hoje. o aniver

sario da exma. sra. d. Olindina
Mifa, viova do saudoso confrade
Críspim Mira.

f'fIlzem AN05 HOle:

a exma. sra. d. Luci Garcia

RIO. 3 -A policia prendeu
5�-.Ml1nor'1 d� ,.

Teffé, 9�� o grafico lguatemí Ramo., que
VltOrJO Coppoh, )6-João 'San- estava sendo procurado desde o

tos Mauro.
) movimento de novembro de 1935.

Íguatemí Ramos é considerado
. um dos mais destacados elementos

O sr.G.tu I iO do Partido Comuni.tll.
.•

G'á
Tamhem Ioi preso Lourenço

I ra a o I S Julio dos Santos. ex-militar, que
.

participou da novembrizada, em
GOYANIA, 3- O; jornais Recife e que atualmente agia co

continuam a tratar da próxima mo membro do Comité Regional
visita do presidente Getulio Var- do Partido Comunista do Distr;to
gas a esta capital. Fedl!ral.

RIO, 3·-No sorteio realisade
ôntem, á noite, na séde do Au
tomovel Club do Bcasil, os car

ros dos volantes que vão disputar
o próximo "Circuito da Gavea"

A quin.ic.
doshuma
r.a

Passam-se em nosso corpo fe
nomenos maravilhosos, que a ci
encia procura desvendar e expli
car,

Nos livros elementares estudo-
se a função digestiva, a circula-

I
toria, a respiratoria, etc.

Só em livros medicos são es

tudadas certas funçõe, complexas
de transcendente importencia,
como seja a química dos hu
mores.

Segundo o estado de equili
brio ou desequilibrio dos humo
res, o individuo apresenta-se, res
petivamente, em estado normal ou
anormal.
A'. vezes, o desequilibrio corre

por conta da falta de um elemen
to indispensavel, como o fosforo,
que tem um papel importantissi
mo como ativador do metabolis-

VISITAS

Tivemos, ôntern, o prazer de
receber a visita do revmo. padre
Roberto Wirobeck. digno secre

tario de S. Exa. Dom Domin
gues de Oliveira, Exmo. Arce
bispo Metropolitano, que, em

nome de S, Exa., veiu nos tra
zer agradecimentos pela. justali
relerencias, por nA Gazetal fei
tas, por motivo d. pa'lsagem do
230, aniversario da sagração epi••
copal de S. Exa. Revma.

l'HE6Rm UH5

Celso Ramos
Acha-se. deede ôntem nelfa

Capital, vindo de Lages, onde é
Ilba.tado fazendeiro e Presidente
do Diretorio do Partido Liberal
Catarinense, o sr. Celso Ramos.

CLUBE DOZE
AGOSTO
CONVITE

Será lezada amanhã, sabado
ás 7,30 horas da manha, n;
Igreja do Me-nino Jesus, missa
em intenção á alma d) sr. VidaR
Joaquim Dutra.

DE

A Diretoria do Clube Doze de Agosto tem o prazer de
convidar os srs. socios e suas exmas. familias para a conferencia lite
raria que o ilustre poeta e escritor patricio de. Leoncio Corrêie, fará
hoje, ás 20 horas, no Salão nobre do Clube.

Florianopolis, 4 de junho de 1937
1?_ubens Ramos

Secretário.

"A
Em Loterias a

FANTASTICO!
m\l,

A. falta de fosforo denuncia-se
pela fraqueza, d�sanimo,' cansa- ml55R

ço, nervosismo. palpitações e an

ciedade.
Barta restabelecer o equilibrio

quimico dos humores por meio de
um preparado de fo!foro, por
exemplo o To'lofosfan, para que
desapareçam, como por encanto, Será celebrada missa am anhã'
todas III manifestações morbidas. às 7,30 horas, na Catedral M '

Com. du�s ou três .injeções voltam tropolitana, em intenção á al;z;.
as diSpOSições genu5 do organismo de Maria Neves de SeDa fe
e b ..:ootentaiDento de viYer'� centemente L};:cida nesta .t:�pital.

FAVORITA" ...
Encontra-se nesta capital o

sr. major Tillgo de Castro, de.
putado t"lltadl.lal.

sua Favorita
Não ha bilhetes brancos!

Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
� RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES adqui
ndos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
c�m a devolução dos mesmos V. S. CANDIDATAR'SE-A' em ser possuidor in�
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 Llma maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER ou um
radio de dC!z v_alvuIas da indiscutivel marca WESTINGHOUSE com uma geladei
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.

CERTIFIQUE-SE
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