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"O dr. �do'ffo Konder tern

!to ..de-vista individual
,Armando de Sales
contestavel" - cíiz

Republicana

e

se me

chefe

a
o seu pon

vitoria do sr.

afigura· in
da Legiãoo

E' cada vez mais intensa a atividade politica nos arraiais oposicionistas, On
tem, por exemplo, ao cair da tarde, a nossa reportagem constatou certas expansões
de alegria entre as correntes que integram as oposições coligadas. dando seus rnern-

bros a impressão de terem visto «passarinho nõvo- .,. único?
Não foi possivel á nossa reportagem política, apurar dos motivos determi- -Do que observei nos últimos dias na Camata. entre as maiores figuras po-

nantes dessa intima satisfação, nos rõstos estampada. Alguma coisa, porém. devia litlcas do país, não julgo possível qualquer entendimento nêsse sentido. Iremos ao

ter havido, visto que, por duas vezes, os proceres legionarios republicanos e liberais pleito com três candidatos, no minirno: Armando Sales, José Americo e Plinio Salga
dissidentes, estiveram reunidos no escritorio do dr. João Baíer Filho, em demorados do. Esse pleito realçará a beleza do regime democratico e processar-se-á, estou certo,
colóquios reservados. Já passavam das 17 horas quando o deputado federal e presí- num ambiente de confiança e respeito reciprocos, sob a completa imparcialidade do
rente da Legião Republicana, dr. Rupp Junior, deixou o recinto do concilio secreto. Chefe da Nação, que, ao que parece, não tem preferencias ...
apresentando uma fisionomia aberta e risonha, o que nos levou a arriscar algumas -Ao que paréce, doutor? E se preferencias o sr. Getulio Vargas tiver?
perguntas. -Se vier a têl-as, por este ou por aquele, ficará na sua posição de primei-

-Doutor! Que novidade politica nos pode dar? ro magistrado, obediente ás normas constitucionais.
=-Tudo muito bem-respondeu.-Estou aatisfeítisslmo com a marcha dos -Que resultado prevê?

acontecimentos e com os entendimentos havidos. Vamos chegar em prefeita harmonia -A vitoria do sr. Armando de Sales Oliveira se me afigura incontestavel.
de vistas, cerrando fileiras em tõrno do eminente estadista dr. Armando de Sales Olivel- Tenho que as maiores forças politicas estão com o eminente patricio, embora a maio
la. Na Convenção de 15 do corrente a nossa valorosa gente terá disso a reafirmação. ria dos governadores esteja com o candidato da Convenção organizada pelo sr. Be-

-E o dr. Adolfo Konder? nedito Valadares.
-Essl! chefe Republiano de grande destaque e indíscutivel valor, com liga- E o dr. Rupp Junior, sorrindo, estendeu-nos a mão, como a despedir-se di-

ções nos cenarios politicos de outros Estados, tem o seu ponto-de-vista individual. No zendo:
atual momento politico nacional, nada ha, é bem de vê], que o possa impedir, exami- -Some os votos dos governadores... convencionais e diga-me depois o re-

nando o panorama estadual de seguir a orientação traçada pela maioria dos seus sultado da operação ...

amigos. Depois, todos sabemos, da admiração pessoal que o dr. Adolfo Konder tem
pel J í1ustre chefe do Partido Constitucionalista.

-E o que nos diz sobre a possibilidade de ainda vir a surgir um candidato

ao sr . .José Arnerico, da
mara Municipal de

Florianopolis

Ca-

A AZETMoção de

solidariedade,
�, .

A voz DO POVO Sem quaisquer llgaçõea politicas.

CALLADO
ANC

Proprietario e Diretor Responsavel .JAI RO
---------------------------------

III I Florianopolis, Sábado 5 de Junho de 1937
---------------------------------------------Na sessão da Camata Municipal de Florianopolis, realizada

ontem, foi apresentada pelo vereador situacionista sr. Eugenio Luis
Beir80, uma moção de solidariedade ao sr. José Americo de Almei

da, pela apresentação da sua candidatura á presidencia da Republi-

PELOTA '3, 4-Ainda por te a delicada situação em

motivos de ssude, o sr. Flancis- está o Partido Libertador.
co Simões não comparecerá á Embor� assediado pela repor
reunião do Diretorie Central do tagem o 5(. Francisco Simões ex

Partido Libertador, no próximo cusou-se de falar sôbre OI termos

sabado. Sabemos, entretanto, que, desta fórmula, dizendo que ela
por intermedio do sr. Araujo constitue materia privada do D.C.
Cunha, que deverá vir aqui, de do Partido Libertador.
Rio Grande, a chamado do ar.

Francisco Simões, este enviar" im
portante musrva ao Diretoria,
apresentando uma fórmula que,

e.pera o sr. Sjmõ�8,' resolverá
satisfatoria e harmonicamen-

se um sério conflito entre grevis
tas e policiais, resultando sairem
feridas vinte e sete pessôas. O

IGREJINHA, 4 - Estiveram, choque verificou-se quando qui
ôntem, nesta localidade, os su. nhentos paredistas procuravam im
coronel reobaldo Fleck, major pedir que Oi Rfuradorei de greve"
Nicoleti Filho e capitão Hugo ocupassem seus lugares.
KroeH, os quais vieram em pro-
paganda politica da candidatura m._��3i:���

do sr, �mando de Sales Oli- Depois não se �
veira, queixem �Sob a presidencia do coronel ��

Teobaldo Fleck realizou-se uma �

romentouo-se hoje nas ro- �aas politicas que quanào ào ii?grande reunião politica, li quall
� ulsita ae cumprimentos àos ��

A cand I· datu ra compareceram numerosos liberais. ��I����o���=ia:n�e 6��Uli�� �
Fez uso da palavra. inicial-] para romunícar-Ihz a escc- Ir.j

d
.

H K ff � Alha a� nome ao sr. José �emocratica mente, o �apltão .

ugo r�e. II rnerrco, o sennôor rosta r.�
, . .

S. s. explicou os fIOS da reunião, � Rego ecuõunõc 5. exclo. óls- �
BAI A, 4-Fo,J fundoada. l\q.Ul alongando-se em consideracoes soo

sérc que esperoun ao seu 'ii1
A D U � patriotismo manter-se o che- �ação emocrahca mvemtana, bre a candidatura do sr. Ar- fe Oa f-.lação equiaistan,e aos �

que apoiará a candidatura do sr. mando de Sales Oliveira e sobre H lIae5 politicas, como verõu- ii
c O

- ôelro magistraào. ��Armando de Sales liveira. Os a personalidade de mesmo. � O ar. 6etulio Vargas não �
dirigentes da nova agremiação te- ---------.----_ rcsponõeu a oração, mas se· �
I O M O • greàou ao aennõor rosta RIZ- r.iIegrafaram ao sr. tavio anga- S serviços go o seguinte: �
beira e ao sr. Armando Sales,co- d I

--"Bélo exemplo ae ciuis- �
• .1 d a rnp ren sa mo manter·me como magis- dmUDlcan(1O a organização a nova

.

.

� traao no pleito presiàenc:ial O
entidade. N ac Iona I e ·

mas ...aepois não se queixe� �
Casa da

Oe terem peràiao a elei· �iI
� ç60"... �

M Oeda ftl.�i!Dl���4���.

Em prDp.· Gréves nos Es ..

gand. da tados Unidos
candidatu
ra Armando
de Sales

LITLE FALLS,4--Verificou-

Homenagem
ao deputa
do Fay Ave
vedo

do Partida Libertador

PORIO ALEGRE, 4--
Numerosas pessôas, amigos e cor

religionarios do deputado Fay de
Azevedo, pretendem promover-lhe
uma manifestação; figurando en

tre os que dela participarão os

m. general felipe Portinho, dr.
Lindollo Colar, deputados Barros

-------------------- Cassa] e Adolfo Dupuont, drs.
Viana Moog, Gabriel Pedro

que Moacir, Bleno Pinto Ribeiro,
Eli Costa, Aclides Flores Soa-

o almirante
Protogenes

esperadc
RIO, 3 -O almirante Prato

genes GuilI'arães está sendo es

perado no dia 19 do correre.v
estando seus amigos preparando
festiva recepção.,

ca,

Procedendo-se a votação, registrou-se o fáto, altamente sig
nificativo, de haver o vereador do Partido Republicano Catarinense
sr, José do Vale Pereira votado a favor da moção e o vereador
liberal sr. Luls Freyesleben ter se pronunciado contra a moção, que
foi aprovada pela superioridade de um voto.

�7.::��:OO,
Chamado urgente I
ao Rio ii

RIO. 5 .- O ministro da'�guerra telegrafou ao general Da.l- L
� tro Filho. atualmente no co- �

mando de diversas unidades �
acantonadas 110 sul catarínense, H
chamando-o, com urgencla, á �Capital da Republica. �

:4�;�������1��

Contrárias
ás emendas
da Consti
tuição

RIO, 3 - Estamos segura
me.nte informados de que os lide
les das correntes politicas que

Bp8iam a candid3tura nacional
do Ir. Armando de Sale. Oliveira
cst�dam, neste momento, a revi" P 5:são das emendas constitucíonais re o
de emp.rgencia, aprovadall em

�935. que segue
Tendo desalJarecido os motivos pa �a SPAU Io

que .as determinaram, aqueles lide· Deverá embarcar amanhã, pa
rei acham que lo tempo de res- ra São Paulo, devidamente escol
tabelec€r o espirita da Constitui- tado, o subdito de nacionalidaàe
ção de 1934, abolindo as medl- turca, Ismael Branco, que foi pre·
,da� de exceção que Iltualmente o so em Joinville, a -requisição da
detormam. policia paulista.

Materia privada

res e inúmeros outros.

RIO, 4 - O presidente da
Republica assinou decretos, dto pras; e João Carlos Vital, presignando os srs. Manoel Viterbo sldente da Comissão de Padro
de Carvalho e Silva, diretor da nização, para, em comisFão, fa.'
Imprtnsa Nacional; Manlueto ze�em o� estudos previas paraBelDardi diretor da Casa da umficação e racionalização dOi;
Moeda; .Oto Schilling, presidente serviços afetos á Imprensa Na..
da Comllsio Central de Com·' cional e_á' Casa da Moeda.

Palavra. do
sr. Jeronimo
Monteiro

RIO,4-Na sess!o de ontem

d0 Ser.ado, ocupou a tribuna o

sr. Jeronimo Monteiro discursando
a proposito da investidura do sr.

Macedo Soares na pasta da lus·
tiça, manifestando a sua esperança
d(' uma nova fáse e nova com

preens�o da equidade e justiça,
citando «o glorioso setor do sul,
tão rudemente impressionado até
ha pouco em sua sensibilidade
politica ou em suas reinvindica
�ões federativas.»

Secretaria
de Seguran
ça Public.

Em obejeto de serviço, seguiu
ontem, de automovel. para Curi
tiba, o sr. dr. Claribalte GaIvão,
ilustre Secret4rio da Seguran�a
l)ublica.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sing �Iando t9S aguas de
nC)8sa b€*3ia su', �:3S ioles
dos valorosos clubes nau ..

ticos, .desta capital, impe ..

braços vigorosos de seus denoda ..

rowers, pelqiarão, ardorosarnente, numa
demonstração de cultura fisic8.

Alelnanha exige

Hdas
dos
eloquente

pel'os
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PRIMEIRO PAREO - 8 horas-Iales a -4 remos
-

1.000 metros TAÇA «RODOLFO VIEIRA», Medalhas de
prata e bronze. Balisa l-Irapuru'-C. N. Francisco Marti
neli. Patrão -·Neomesio Mdfra; voga-Antonio V. de Freitas,
�lvoga--Armando Nascimento, sIrcoa -João MOUld, próa-Marcilio
Bonassis.

Balisa 2-Irapuru'-C. N. Franc. Martinelli.-Patrã'.l-IANeornesio Mafra; Voga-Eliezer Braglia; S(voga-Olimpio Cunha;
Slproa -Gualter Baixo; Proa-Rubens Costa.

&Iisa 3-Brandina-C.R. Aldo Luz-Patrão�Moacir
lguatemi da Silveira; Voga-Erico Espindola: S{voga--Osv31do
Caetano Silva; Slproa-I Ieitor Lima; Proa-Jesuel Soares.

Balisa 2 - C. R. Aldo Luz, não apresentou guarnição.
Balísa 3 - [uraci -- C. N. Riachuelo-c-Patrão - Lau- QUARTO PAREO-9,30 horas-laJes a 4 remos-

delino Coelho; voga-e-Osvaldo Monguilhot, slvog« - Jorge Daux, Ju�iors-l.000 metros--TAÇA RALDO LUZ"-Medalhas de

slpróa-Ocelio de La Vega, próa-Jaime ladroxtz. prata e bronze. Balisa l-C. R. Aldo Luz-Não apresentou
guarmção,

Balisa 2-lrapuru'-C.N. Franc. Martinelli·-Patrão
Neomesio Mafra; Voga-João B. dos Santos; Slvoga-Adolfo C.
dos Santos; Slproa-Joaquim C. dos Santos; Proa-A!hedo Oli
veira.

Balisa 3-.jussára-: C. N. Riachuelo -Patrão-Clovis
Bonnassis; Voga-Artur Moellmann: S{voga-Haroldo Beltrani;
Slproa-Alcino Millen Silveira; Proa-Luis Eugenio Beirão. Vapor ale-

-

QUINTO PAREO-IO hcras-i--loles a 4 remos-c-Clas- Iftao em

: se aberta-1.000 metros -Honra Liga Nautica de Santa Ca-
Chamas

TERCEIR() PAREO 9 h I I 4 N tarina-BRONZE "IMBITl!BA"- �(.edalhas de prata e',
• •

!

"

.

-,
oras- o es a remos- 0-

bronze e uma de prata ao Clube a que pertencer a ouarni I SAO FRANCISCO, 3 --

V15S1ffitoS-b1.0\."Q uB,et1r.oi-1TAJ.Ç� ",v1ACJENS\��1I-hMIedaplhas de
ção vencedora. Bali�a

..

) --C.R. Aldo Luz-Não apresen�u guar- Uma estação local de radio noti·
pra a e ronze. a rsa - urara-. . ruac ue 0- atrão- .

ã cia que a estação de Manilla
Adolfo Chierighmi; Voga-Ridualdo Portilho; Slvoga-Jost de mç o.

h d� Balisa 2-fussára-C.N. Riachuelo-Patrão-Ranulfo apan ou cherna os socorro do va-

Carvalho Ramos; Slproa-Osvaldo Silveira; Proa-Arno Durra. W·II· V Ad If Cordei S J. OI'
.

S por alemão OLIVIA, re::::,·stradoI aIO; oga- ') o OI" erro; [voga-s- oaqurn J iverra; [proe � -

--Otavio Lopes de Aguiar; Proa .. -QrlilOdo Cunha. em Hamburgo. O apelo dizia:
Balisa 3-Irapuru'-C.N. Franc. Martinelli-Patrão- "Fogo a b,'rdo. Envie socor-

Neornesio �lafra; Voga-Antonio V. de Freitas; S[voga-Armando . o imediatamente".

Nascimento; SIproa-João Moura; Proa-Marcilio Bonnassis.

SEGUNDO PAREO-8,30 horas - SklH - Cla�,e
abelta-- 2.000 metrcs+- Campeonato Catarinense do Re
mador-BRONZE "ADOLFOK ONDER"-Medalha de ver

mei! ao vencedor e medalha e diploma ao Clube a qUE
pertencer o remador.
-Bali�a I -jllpanan C. N. Riachuelo -Remador-Clovis Gama

Baba 2-C. R. Aldo Luz-Remador Aldo Pereira.
Balisa 3 - Ivan -C. N. Francisco Martineli -Remador

-Walter Wanderley.

Ciub J1. 5 de Nov,embro
W�,��?���&�.�g.�op�w��,.�.���·����=-�u������ ��

Fundado em 1905
E"S'-F�EITO
Convite

-0-

a unificação das
esquadras

PARIS, 3 -Segundo as últi-I Comissão de Não-Intervenção.
mas noticias sôbre o andamento Consistiu essa exigencias nl

das demarches em torno da ques- adotação do principio da unifica
tão da Hespanha, noticias' essas ção das esquadras de patrulha
obtidas nas fontes mais seguras, mento em agues hespanhólas,
tanto a França como a Inglaterra Um segundo ponto levantado
resolveram curvar-se a uma das pela Alemanha, entretanto, en

exigencia feitas pela Alemanha centrou a mais viva oposição de
como COlldiçio de sua volta á Londres e de Paris: foi o que de-

I terminava a execução de repressa-
'

lias coletivas, no caso da repeti-
ção de incidentes como o do
Deutschland. Essa medida foi
julgada como capaz de produzir
uma irradiação do conflíto, com

(

Pela resolução n. 2.589,
foi nomeado professor da Escola
iVlixta do Pangará, o sr, Antonio
Remigio de M��dei(os.

'

gravrssirnas consequencias,
O sr. Corbin, embaixador da

França em Londres, fez hoje á
'. J

norte uma viagem secreta a esta

capital, por via aéreas, logo re

gressando a seu posto
A' última hora soube-se que

o destroier francês For/une dei
xou Palma, rumando para Barce
lona, para ali substituir navios
italianos.o

LONDRES, 3- O corres

pondente da agencia Exchange
Tetegrapti em Hong Kong co

munica que o vapor alemão OLl·
I VlA informou pelo radio que
I se encontra a cem milhas ao

noroeste de Manilla, acrecentando
que os passageiros e a tripulação
abandonam o navio nos escaleres,
depois do que todo contacto

com o navio sinistrado ficou inter
rompido.

general Klinger -_ .... , ..... ------------

no Ministerio da
Guerra

De ordem da Diretoria, tenho o praser de convidar a0S

S15. socios e EXlIlas. Iamilias, para o baile de partida que terá

lugar em a noite de 5 do corrente, ás 21 horas.
Outrossim aviso aos mesmos que dará ingresso, . além do RIO, :l-Estiveram ôntern no I os generais Raimundo Barbosa,

convite espedido anteriormente, o talão do mês de Maio findo. gabinete do ministro da Guerra, Pantal�ão Pessôa, Horta Barbo-
����"'��=���"�IW":ll"""�-����-�����������a������������-�I sa e Waldomiro Lima.

O general Betholdo Klinger,
que não é, de ha muito, [requen
tador do Ministerio da Guerra,
lambem esteve ôntem na Secre
taría daquele Ministerio.

Funcionarias
readmitidos

PELOTAS, 4 - Repercutiu
muito simpaticamente nesta cida·
de, o ato do prefeito municipal,
dr. Silvio Barbedo, reintegrando ---------------------

os Iuncionarios municipais. Abe- E d F
.

Dm, to as a.s almaCla&, rogarias e Perfumarias .

..,�:�����:�;E�tode::::,_��duto dos

LABORATORI:: .....::c�:::�:.:�::=:
le FECCÕES FINAS

..

I-IOMENS ACAS

ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Casino Imperíal
no majestoso prédio do Clube Martineili

Danças -- Serviço ir, eoreenstvel de bar e restaurante

SO'MENTE

l'JOf-neação
de profess'or

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um rernedío
soberano centra 'qualquer Afecção do couro cabeludo.

Pelrolina Minancora
------------------------------------

O Tonico capilar por excelencia!
Destina-se a rnantêr uma higiene perfeita do

couro cabeludo c embelesamento dos cabelos I
Evita a QUE.'DA DOS CABELOS e destrói a

PAR�,

OAURA

.,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------' ....,._, .•
,.. ,
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� w�--5_n----------------���B�a���C�o�'��e�C�r�é�d�itO��"�����C)C)!EtE:-n�-!5SM�E'-I Popu lar e Agri- uma farmacia bem afre-
P. de A rau]o quezada, n'um bom pontocola de Santa da linha férrea São fran-Catarina cisco.

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

Rua Trajano n. 16

ALUGA--SE, o conforta-
(Edificio proprio) vel prédio de residencia

á Rua Spivack, no dis
trilo de «João Pessôa-.
A' tratar no Banco Agri

cola, Rua Trajano 11. 16,
nesta capital,

delar Schwarz .

Endereço Telegr.. DOLAR - Caixa Postal, 32
S5 FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIt-:A

�AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paranã=-Sants Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Prir�g Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

"

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: PCS:1-
iões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SAN'1 OS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz·1

Cubas.
Encarreaa-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiada! e em

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

I
. terior, para desembaraço e redespacho para.

as praça.) do interior

3E VIÇ ) GAt�L\l\�TIDO E f�APIDO

II P eç _} n·.)dic05
�

.

�=�i&A&t=e:�·

ii-Dr. Osvaldo Silva Saback

"
A D V o G A D o

I CO";, Mafra, 33

I Fone.--l. J 91

®�@�®i�F�iU:�iiiiiiq,_�_'.. -�-.�-.�"'�!iiiii���,:,��.�.�··,�O�·�O�,G�·�.�'Oiii.�.'�I���!S� A Companhia Editora Nacional •�t LANÇARA' NUM VOLUME DA •
t;'� Serie Brasil-ana !t�� v

.� S�frita C�.tari�.� :
� A Conquista - A Cotonísação :� Í\ Evolução •
i TODA Á_ ,HISTORIA DE SANTA CATARINA

I;; Um Uvrll de Osvaldo ·R. Cabral D

: POR ESTES DIAS Em:todas as uvrarias.,.:
Oe�t�.G••••••O•••••••••••

� SERVICO AEREO CONDOR
Q •

,..

s�

SANTIAGO

Dr. Alfredo
MEDI " ..' O

Especialista em motestias de creanças, nervosas,
impaludismo e molestias da pele '

Tratamento do empaludisrno e das molestias da pe
le e nervosas pela .flutohemotherapia

Consultaria e residencia-Praça IS de Novembro. 13

I Telefone, 1.584

I Consult�s.:=.?_��� __à�_�_:_ das 14 às 16 horas

".l'.,���������
Dr. Ivo d'Aquina

Adovgado
Florianopol isI

Por estes dtas
Apólices Consolidadas do Estado de Minas

« Divida Fundada do Estado de S. Paulo
« Obras do Porto de Pernambuco.

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES
NO 2ANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI
COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TRA
JANO N. 16.r.

�
(j

� .

,. ·rtro' ."ur.e
� O

s L.INI-fI-\ OE I
• li

·

h- O·b a

I ,emlO ao e mnl us I
I • Leão da Serra -

: Empreza de Transporte de Passa IG geir..s e Encomendas I)
� .ii Entre Concordía e MarceHno Ra";os Cf
O •
�� EM C0.V\BINAÇÃO CO\1 A U\JH \. DE. CAXIAS •
�� de O {TlLaARA & GENERALU •
U Passará a funcionar, do dia 10. d Ou- •
ft:t trubro em diante •
� DIARIA\1E0ITE, sa.ndo de Coucordia ás 7 horas Cf
D da manhã, regressando as 4 da tarde •
G Para lacilitar a boa marcha d . Ernpre?a. ser � colocada em •
� cada pov lad ,umii ag -ncia pira vendas ciL l:- assegens, como •
g abaixo .descriminamos: •
� Concordia:-Eôcritório Mosele •
,� SuruvI-Ca,a Comercial Boscatto O• Tamanduá-Casa \.:omorcial [uho Scbn •l�' Rancho Grande-H,otd de Ma�imo de Secco •
• Barra do Veado-Ca"a Cumerclal de Irmãos Poy .,• Bela Vista-Botequim ROEse •

, G Vllai Rica-rasa Comercial Mazuti •: � Marcelino Ramos-Escntóri') Mosele .,
:0 O
,� Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 "

'I IDA E VOLTA 25$000:• Empreza DALLA COSfA •
o •
o N. B. Em

ca.so
de temporais ou de estradas em máu

iti estado, as passagens terão o acrescimo de 20 010 .

G '

G�I·t·,·OfJeODEO.GG"O!.',�

ay;J!
I {,'.

\ "

BOONEKAMP �t ',;
�

.

, "

será inaugurado em JOINV!LLE
•

moderno, confortavel e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE la. ORDEM

SITUt\DO NO PONTO MAIS ·':::ENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSt\MENTE
ESPERADA

I

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL
-

--,--

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.' feiras 11,SO horas 2a.-ieiras 10 horas
4a.-feiras 8'50» 4a.�feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « Sa.�feiras 20 »

6a feiras 8)40 ,. Sa.-feiras 20 »

ESTA
linda casa pó
de ser sua ps-

· gando ape.....,s.

5$000 10$oo� ou 20$t"'}oo I
por rr-.es na

Empresa construtora
Universal Ltda.

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

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de SOLJza Lucío

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
...;

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

I
2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feirds II »

4a.-feiras 8,50 horas 4aAeiras 7,30 »

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

I' A mala postal para a Europa fecha:
. na Agencia Sa. feira ás 9 horas
l no Correio 5a. feira ás J O horas�

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S. J A.

Secção de maquinas

Capital
Reserva

136:700$000
S6:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

Cle Limitada S·r. ara
CIC. Avisof'revioô'], ala
Prazo Fixo 8'1. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.
lníormações pelo íone n.

1.436.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Carloll H 0iE�L_1I c.1r e SI •

�

����. ���I ��� �!
S.oçii4D d. 5.40••0 d. aFERRAGENS: MAC�AS : 1-Macbinu .� -tn�ij,çla.r madeira

]'�Matocial em leia! para coMtrucçOes: Madtl.•1 ,..-a .dnas mechanicas
Chtleflte-flrl'0 em Nrras. terr.ns par. ,.rtu MaMil.. para la�

e jauIl•• , ti_ MachiJtarWi em .... 1 ,ara a lavoura: � ados,
C&DeI pAYlliila'" e poli_.. •.... , cu'_va4.,.., msínhe etc. <

'-'orOes e Camas f .rlm.veia, Motores de esplosão, '/lotü!r.s �Louça e�mlltada - apparoláes .. jaMIr -JtaI!. .t....ic••
rIS Material .m leral para t.smis�?';��· í.o I

Louça sanitária - banheisas II1ll1ca.. , corretu àe coura e 'lona
Tintas a oleo e elH!l.altes .)1.,•• e Iflxal lultrrficantu
Arame de ferro - télas para tCNIol .. tia. Autctan,vN e. Caminhões rrORD Prças, 14..:ces-
Pr04uctoi chirnícos e pharmaceutíces NriOl, slrviço mechanles
Conservas nacional e extrangeíras Pn.um.*,�1 c eamaras IIc ar GOODYER
fhbida, nacionaes c extranaeiras Materi&1 electrlce em lUal

1'J.ve�.çAo "Hoepcke"--v.por•• "C.fl Ho.pcke" "Afina" e Max"
M.rie' _. Fabrica de Gelo "Rit. Maria" - I:.tal.lro 'Arat.c."

Filiaes
&.0._0 d.

FAzIN6AS:
r:�as ,a.ciQ.AIS c ••anF"ts �Ila ....
..... ,A...,s
Luas e lmpermoa,.is
Tapotos e trílaos
Roupas feitas
sedas
Lnha para coser e IIfI(r
U em noveMos t mealu
lalbonetcs I P.r\lOilAfiAl

eadOS
e Colibas

s e Cortinados
e guarda-napot

�tos, mellos, mIlas
o.;ositarios dos afamado.

Cllanttos «DANNl!MA�

IEmpreza N.oion.1 d.
Fabrica de Pontal IIRita

NO ESTREITO�Pant. do La••

I ET E sL.

FederaIs eSta.

.

��

��� A Gazeta Indica:

� E NADA MÀIS I �ccacio Mo-I
� I re I ra tem seu eseríp-

� R. Felípe Schmidt ns. 7 e 17- � tório de advogada á rUI

I Vísconce de Ouro Preto

I Em Laguna-Ru. d. Praia

�
�� B

Rua Trajano, rr 1 sobraão

I Telephone n· 1548 I
�. Nos classico•.Envelope.p.ch.dos � I :_:: Dr. Renato=

� ==Barbosa==
����� _�. ADVOGADO

'��•••O•••GO • •••••••••• Rua Trajano, 2 Maob.)

I Companhia "Aliança da Bahia"i \ FO�:d!.32;;:-��::io�·

I FUNDADA EM 1&70 II Dr. Aderb�1
e o da Silva

: Seguros Terrestres e Maritimos I RuaC��:.v����:.10(sob.
tt Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II_Fones 1631 f'J

129_0I''''jJl 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

Ap,enttl, Sub-Agent••• Regulador.. d.�AYarta'llm
do Brllll, no Uruguai. nas prlnolpais praça. ..tranu.lrll.

Agentes em Ftorlanopol i-s :

I Campos Lobo & Cía. o
� .
.. Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 O
li 7ELEfONE N. 1.083 END. TELEGRAFltO ALL/AlvÇA •
• •

: Escrítórios em Laguna e Itajahí :
i(1 S l t:"-A"gentes erY'\ Blumenau e Lages ..
O •
••••�� .�.--------.--���-� ------------

Catarina

•
todo. o. E.tldo. I

n. 70. - Phone; 1277. -

VENDE-SE uma padaria, dt
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bôa

--------- freguesia.
Para qualquer outra informa

__________ ção, dirigir-se cÍ Gerencia deste
jornal.

I Dr. Ricardo \
Gottsrnann

alta cirurgia, iiaaecoloaia. (do
ença. du lellhora.) e partos,
cirurgia do .iilema nervoso e

opcraço. de pluticaI Caix 1 Postal, 110.

E1-cb.le da elinica do Hospi
tal de NUrnberi. (P."reuor
Ind6ri Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
11,••1"'* IIII[-.Ir.rlll

GII'II

CONSVLTORIO--Rua Tra
ano N. 18 da. I O á. 12 e

das I 5 áa 16 112 hora.. .

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

'Lves junlor N. 26

ITELEF. 1.131

Advogados

� I Dr. p.dro d. Mour. ;:::]
Advogado

Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

FPOLIS.

I�ua Trajano n. 2� 1
"

R.

Médicos

Dr. Miguel
Boabald

CLINICA GERAL
Vias Urinaria.

1ratamento moderno das
mo/estias do Pu/mao

Consult-R. joio Pinte, 13
1 eleíone, 1595

Rei, HotelGlcria-Feee 1333
I COJ1lultas d.. 13 ál 16 brl.

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestias de criança.
Diretor di M.t.rn.......
Medloo do Ho.pltll

(Curso de eapecializaslo em

molestial de senhoras)
l\tende na Maternidade -I

até ás 8 112 da manhA
e á �aice- Crmsultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Bra

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

�ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 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.

Dr. Carlos Corrêa

Dr. Artur Pereira

e lOliveira
CHlI.1 mílllol d. "liA

Çl•• Idulto•

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Cmiulta� diariamente aal

-I ás 6 hora.

Consultório: Rua Jobo
.

Pinto R· 13

FONE-1595

R�i<1encia: Rua Vúc:onJc
de Ouro Preto n' 57

FONE-152-4

VENDE�SE uma casa no dis
trito «Jr>ão Pessôa», Estrei
lo, á rua do Nestor no . .(.,2

com 2 quartos, salas de visitae

jantar e cozinha.
utimas instalações. No sprasil,

vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com [ocã
Alves, no Canto do Estreito.

.� .•
_ .•.•_..... tQl.�lI�� r , ...

ENXERTOS
De varias qualidades de laraT.�

jeiras. limoeilos e grande quar
tidade de enxertos ahos de rosei ..

ral. tem para vender
CARL NiLSON

1'\

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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caraçao r I o·

grandense, I

bandeirante. i Com a alma

A GAl!!TA' -Flori�_poU8, 5-6 -_I937
••. _

.

__ _ r. •
" "'.'';''''

-CasaBEIRAol
FUNDADA EM 1865

I�rtefátos de couro e

cc.':dchões
Especialidade em fabrico de pastas para escolares.

e ditas comerciais
Cintos, C0111 modernas fivelas em couro fantasia
Co'chões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre" em stock
TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Rua Tiradentes ri, 3
FLORIANOPOLIS

.. -L-

o sonho da mulher
S·�r b�nita e prediiéta,

realizar-se-á usando o

r.>1·' -.:

CREME VITAMINOSO

P·R O C U T O L
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutls e,

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

Quinta-feira
10 DE JUNHO

A estação DJN e DJQ, de CINE REX, ás 7,30 horas-
Berlim, irradiará amanha o seguiu- A/A A'I'!. C r val i.n O,., tu,», a na .

te programa: _

A's 12,00 hs.-14.00 hs. e AMANHA,ás 2,6,30 e 8,30
ás 22,50 hs.-4A5 hs.de Berlim, horas - Broadway Melody.
corresponde às 8.00 hs.-l0.00
hs. e às 18.50 hs.-0,45 hs. no CINE ROYAL, ás 7,30 ho-
Rio de Janeiro. ras, na téla-Primavera em

17.10-18.25 Concerto sin- Paris; no palco- -Companhia
fónico. Cancella levarà IÍ cena-Senhori-

22.50 Anuncio DJN e DJQ ta jazz-band e Lig! Lig !Llg!
[al., esp.), Canção popular alemã. Lé.

22.55 Saudações aos nossos
AMANHA,ás 5, 6,30 e 8,30ouvintes.

23.00 Hora infantil (esp.): C. horas-Meu casamento.

C. Vigil.
23.15 Materiãs primas alemãs:

sêda e lã.
23.45 Ultimas noticias(em ale

mão],
24.00 Para o crepusculo do

Domingo.
00.15 O nosso concerto de AMANHA, ás 6,45 e 8,30

Domingo. horas-O morto ambulante.
1.15 Ultimas noticias (em es- -----------

panhol). vende-se uma casa com o

'.30 fiflija·se, aflija-se, terreno numa area de
alma minha. Dansas alegres; ar- '.782 metros quadrado,
ranjo de Lotte Theile(2a. sequen- instalação de luz e agua etc.

cia). por preço de ocasião. A tra-

2.00 Serge Gagarin canta. tar com Quincio Silva, no

2. '5 Eco desportivo. Estreito, esquina da Rua D.
2.30 Hora da Juventude Hu- Luiza n. 163.

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

Íeriana: A J. H. canta-e-cantam 80 ...todos jll,,�asl Canções do solstício. m I COU·
3.00 Ultimas noticias (em ale- ros para a

mão).
3.15 Concerto popular c::� or- Alemanha

o inspetor de D.Jesa Sanitaria Vegetal, no porto de Sio questra. PORTO ALEGRE, 3 _
Francisco do Sul, chama a atenção dOI lavradores para os preços 4.30 Ultimas noticias (em es- Partiu hoje o vapor Pernam
por que está vendendo insecticidas e fungicidas. de acôrdo com I panhol) b co um carregamento de
nova TABELA OFICIAL APROVADA PELO SNR. MI- 4 45 Saudeções aos nossos ou- .u ,coi couros destinados íNlSTRO DA AGRICÚLTURA em 23(211937. vinte·l. Despedida DJN e DJQ! A�enta b11Arsenisto de chumbo, com 300(0 no minimo de As 205 e DO (a!., esp.]. I

eman a.

maximo 0,75010 de arsenice soluvel-quilo 4$300 --------�------

Bisulíureto de carbono, puro, pira expurgo, em caixas com 4 A Ou.temal. reconheceu
latas de 5 quilos-cada lata I '$000

Bisulfureto de carhono, formicida, com o mínimo de 950(0 de Os rebeldes
pureza, em caixas com 4 latas de 4 k.-cada lata 8$800

C.lda sulfocalcica, em caixas com 4 latas de 5 quilos-cada
lata 3$000 SALAMANCA, 3-0 sr, que a Espanha com o generalissi-

Enxofre em ppdra-quilo $800 Julio Urrutia apresentará hoje ali mo Franco é a Espanha autenti-
Enxofre em pó-quilo I $000 suas credenciais ao ieneral Fran- ca, que vence na luta nas Iron-
Enxofre em pó, com o minimo de 990(0 de pureza-k. 1 $600 co, na qualidade de ministro da teiras e que a retaguarda vive
Paradychlorobenzol chrystallizado-quilo 10$000 Guatemala, o primeiro pais que normalmente dentro dos principias
Verde de Paris, com 50100 no minimo de As 203 e no m, 3,51°0 reconhece oficialmente o governo fundamentais de civilrzação e cui-

de arsénico soluvel-quilo 7$000 nacionalista.
Sulfato de cobre-quilo 1$700 O sr. Julio Urrutia declarou
Sulfato de nicotina-qllilo 40$000 á United Press:
Caça-moscas de vidro-unidade 1$200 - eTrago uma mensagem de

R
- eNao nos esquecendo queEscovas de piassava, para limpeza de troncos, marc.a IT EVO" simpatia e completa adeslo do

a America deve a sua vida á(Tamanho menor) 3$500 meu país ao glorioso movimento
d d d f I

.

d S' d Espanha apressamo-nos a reco-O, pe i os evem eer eitos á nspetona o erviço e iniciado pelo generalissimo Fren- h dDefesa Sanitaria Vegetal, São Francisco do Sul, Estado de Santa co. A minha maior satisfação é F
ecer o

govelrn�.
o general

C· L d d
'"

d' di A
.

L' ranco como o egitimo governoatanna, acompanua os a respectiva importancra e serão aten 1- que pOSIO izer a menca atIDa I hóld espan o».
os prontamente. _

No preço da tabela está incluido o frete, como carga,
até a estação da estrada de ferro mais próxima.

r

PARE! (

s

Irradiação da
Alemanha

(:;A RT �,Z;=: S
DO DI (\

,

� OUEO� DE SEUS CRBELOS
US�NDO

PETROllNO MINONCORQ
I I

INF�L1VEL N� CQSP�

CINE ODEON, ás 5 horas
-os 9' e JO: episodios de Flash
Gordon, ás 6,45 boras-Neu
rastenía de arromba, e a cinta

seriada; ás 8,30 horas-Alegres
consortes, e a cinta seriada.

•

PARA COM ..

BATER
as pragas da La"aura

espallhóes

tura.

E acrescentou:

PORTO ALEGRE, 3 FIl- todas as correntes politicas gaú
lando sôbre a sucessão, o sr. An- chas, em cujo seio O seu nome vai
tunes Maciel, declarou: sendo acolhido, COlDO ° de um

-«Estaremos diante da primei- candidato verdadeiramente popu
ra experiencia de uma eleição pre- lar».
sidencial diréta, com voto secréto Proseseguindo:
e mais o voto feminino. - "Pelotas, estou certo, con-

Por isso, porque nus achamos tribuirá com uma cífra sugestiva,

I
ainda I 7 mêses do prélio, os a altura dos seus foros de segun-

resu!tad_os são de �ificj! pevisão. do
. eleitorad� do Estado, logo

.

A v-tone dependera muito, a meu abaixo da capital, porque o cora

'[ vêr,
da participação ou não, dos ção riograndense está com a alma

grandes eleitorados de São Pau:o bandeirante».
I
M'

.

d '

e mas, os maiores o pais.
No Rio GrAnde é fóra de dú

vida, que o dr. Armando de
Sales Oliveira alcanc;atá elevadn
votação, muito superior a que
obterá o seu nobre antagonista,

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii iiiiiiiiiii__iiíiiãiiõiõiiiõi iiiiJ.i,iiiiiiiiiiiiiiiiiiii� I mesmo Forque colherá votos de

Jockey Club Florianopolis
,<.'

O mais elagante centro de diversões :famí-
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
," Feericamente iluminado com instalações mo-

dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria uloria

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PaschOSl

Se os vidros dos seus ocu.

los estão sujos e embaçado.,
que faz o Snr.? Limpa-oe.
S6 estando limpos offere
cem as necessarias condi
ções de visibilidade.

Para effectuar essa Indis
pensa...el limpeza dos rins,
nada se compara aos com

primidos de HELMITOL
da Casa "Bayer", que se

tomam facilmente, dissol
vides em agua com assucar,
como verdadeira liwoaada.Tambem o seu apparelho

renal, para funccionar coa
venientemente, pr�iaa ea

tar limpo. As impureaa•
que nelle se vão accumu

lando prejudicam conaide
ravelmente o seu fUll4:cio
namento e, em consequen
cia, surgem as dores, o mal
estar, e, no futul'O, OS acha-

fidaELMITO I!�\�+.O
. , _�,;.,

'.'
�

. .,;:.'l."".o(. ......., .,,<.,::'

......_> ,",; -. ,:"'} .-.�.:\.! .
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iabõ
===A GAZET,A

pol i
Na empolgante prova auton'lubilistica de amiJnhã, a energIa, a valor e o herals ..

'

�nD da raça, CWHi��1Jiel�ãD i�\'trllana�los ac pat�r!mDtis�'�;IO dos nossos bravos volantes.
I Departamento
de Educação

A estadia no
DO SR. SALES CONGREGAÇÃO MARIA

NA N. S. DO DESTERRO
RIO, 4--A' noite, o movi-l gabeira, PediO Lago, Eurico de

mente que durante o dia coo5-' Souza Leão, Saoipaio Corrêa,
tituia uma média permanente de I Miranda Junior, Jairo Franco,
cem pessôas, aumentou, recebeu- Gastão Vidigal, Teotonio de
do o sr. Armando de Sales Barros, Dagoberto Sales, Aure
Oliveira, depois do seu jantar. liano Leite, Üscar Stefenson, srs.

numerosos outr is pohticos e

cor-\
Piza Sobrinho. Hf'nrique Baima,

religionarios. QU'lndo jantava, Fabio Andrade, deputado esta

em companhia de diversos arni- dual de Minas, Pedro Dutra.
gos, as salas da resirlencia en- chefe politico na zona d� Mata,
centravam-se repletas de visitas. Valter Peixoto, Jo:"é Rabelo e

AIí se encontra varn, entre ou- numerosas outras pessoas, nota

iros os deputados Ctavio Man- damente politicos ele correntes

partidarias.IVI.l;ltricula na

Escola
Artifices Adidos CD-

• •

me�"'LC;aBS Festa

RIO-, 4-Foi sancionada a lei

equiparando os adidos comerciais Realiza-se amanhã, na Igreja
á consules gerais para todos os de N. S. do Monte-Serrat, a fes
efeitos de seus cargos, sendo ex- tividade da Santa Cruz) que cons

tinta a medida de vagarem, ser- r tarà de novena hoje, ás J 9 horas,
vindo junto das missões diploma- missa cantada amanhã a' s 9{3 O

ticas, com a designação de conse- horas, sermão as Evangelho e á

lheiros comerciais. noite novena.

De 15 a 30 do corrente esta

ra' aberta a matricula da Escola
de AltificES deste Estado.

Procure zelar. cuidadosamente,
pelo bom funciQíllSmento do apare
lho gastro-ínjestinal, examinando
bem o estado dos alimentos que
I nV;';'_ie.

Evite os alimentos expostos a'

poeira, a' s moscas e- os deteriora
dos pelo calor. Não se deixe en

ganar pela bôa aparencia que a's
vezes apresentam. I

Apesar do bom aspéto pódem Iencerrar perigosos toxicos oriundos
da decomposição. ICombata a tentação de ingerir!guloseimas fora de horas

O estomago precisa de repou
so entre as principais refeições.

Os que comem a toda hora,
tornam-se dispepticcs e sujeitos a I
crises perjcdicas de diarréas.

Pala combater estas o aconse

lha-se dieta hídrica por 12 a 1 6
horas e o uso dos comprimidos
Bayer de Eldoformio, que cor

rigem as dejecções liquidas ou se

mi-liquidas, combatem as fermen
tações e defendem as mucosas in
restinais das irritações.

O diretor deste Departa
mento, sr. Luís Sanches Be
zerra da Trindade, em edi-

Os membros da Congre- tal publicado no 'Diario Ofi
gação Mariana N. S. do Des- ciaf", com data de 3 do C(Jf
terra, farão amanhã uma rente mês, chama a atenção
excursão á Gruta de Nossa de quem interessar possa,3enhora de Lourdes, no dis-

que se acha aberta a inscrí
trito da Trindade. ção, por noventa dias,

Na Gruta será celebrada a contar dessa data, para o
missa e comunhão geral pa- (Ol1CurSO da 8' cadeira-Pe-
ra os componentes daquela d

.

P iti dazósiagogia, ra rca pe agogica,
associação religiosa. Psicologia (geral e infantil)

.

A partida dos excursio- e Psicologia aplicada à euu
nistas está marca�a para as cação da Escola Normal do
6 horas da manha, sendo o Instituía de Educação da ci
ponto o lado da Catedral I dade de Lages.
Metropolitana.

o

_

Faculdade de
Di. elto

eligião

�:Ja
Cruz

o Reich rompeu
com ta Santa Sé

" FAVORITA" ...

Conforme noticiamos teve 10- fiZERAm AfiOS ourem Em sessão ordinária da Junta
gar, ontem, a premiére desta

o sr. Manuel Pais de Faria, Executiva Regional de Eltatbti
companhia de comedias e revis- dedicado chefe das clicinas de

ca foi comemo�ad� a passagem
tas, achando-se o teatro repleto b d I do lo. aniversário do lustituloo ras a mprensa Oficial.
e sendo todos os artistas. nos fi· Nacioaal de Estatística, entidade
nais de atos, entusiasticamente o sr. Francisco jo.é Vieira, coordenadora das atividades es-

eplau�Ido�, pela correção com que habil operário das oficinas de tatísticas em nosso país.
desempenharam seus respetivos pa- C,bras da Imprensa OFicial. O presidente da Junta, dr.
pels. Elpidío Domingues Lins, Ealando

F d I CHEBAm UI�5 boi uma noite e a e(jria e de $Ô re a auspiciosa data, mostrou
hilariedade para os que tiveram Vida! Ramos [anior o que já vem realizando o los-'
ensejo de assistir ás duas péças Està entre nós o sr. Vida) tituto desde a sua criação, o que �
levadas á cêna. 'Ramos ]UOlOf, fazendeiro, ren- constitue um prenuncio certo do

I

Hoje, serão levadas á cêna a dente em Lrges. _ êxito futuro da grande obra. elO
comédia Senhorita [azz-Band boa hora empreendida.

d L' L' I?EL05 rLU6E5 Oe a engraça a revista rg, 19, urante a se&são da Junta
Lig, Lé, que tanto successo ob- Clube R. 6 de Janeíro fOIam tratados diversos �

outros
teve nu Rio de Janeiro e São Amanhã o vitorioso '<Clube assuntos de interesses e ·a;':Jrova-
Paulo. 6 de Janeiro», de João Pessôa, da uma resolução de congratu·
E' de prever, por i�so, uma realizará mais uma domingueira, lações ao sr. governador dto

nova enrhente, coroando assim os �brilhantada pelo harmonioso con- Nerêu Ramos, pelo decidido
S E e�forço� do brilhanle �enco da junto do 140. B. c., que tão apôio que vem pr�stando á atual

"j'J&i'iIl!!illlllBl�:.!i0Ml ANHIA CANi.....EJ..A. __lIiIgrandes triunfos tem alcança.do carapanha estatí�tica.
__ , __'�= _ :=;:= "'ueWWt,·f'k!ítsQt,'n-E5d 'SM,WiW4Mi'

BER�IM, 3-Noticia-se que
o recente comunicado oficial sobre
dS relações do Reich com a Santa
Sé não significa rompimento das

relações. Acentua-se que devido
á atitude do Vaticano. as relações
estão fortemente perturbadas.

BERLIM, 4-A D. N. S.,
agencia oficial, informa que o

Reich acaba de romper com o

Vaticano.

CAFE' BOM SO' NO

..JAVA.
Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Em Loterias II sua Favorita
FANTASTICO! Não ha bilhetes brancos!

Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
a RUA FELIPE .sCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES 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 �sco!ha 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 da va!vulas da indiscutivel marca WESTINGHOUSiE com uma geladei
ra elétrica da garantida marca ZEf'lOZONE.

OER'TIFIQUE-
o,

, --

o sabão

"Vir m Es

Em interção li alma do ar,
Alfredo da Silva Bom, a fa-O advogado dr. Ivs d'Aqui- milia do saudoso conterraneo

no, dará hoje a sua aula inau- mandará rezar missa de sdimogura! na Faculdade de Direi- �

..
dia, segunda-feira, na Igreja doto, como lente interino da Decorre hoje a data natalicia I São FIancisco.

cadeira de Introdução á Ci- do dedicado presidente do que-
ência do Direito, para a quall' ido Lira Tenis Clube P. ativo A família Americo Franzolli,
foi recentem�nte nomeado. representante comercial, sr. Vítor mandará rezar na segunda·feira,

Busch, que pela fidalguia de seu ás 7 horas, uma missa na Cape'
trato goza de grande estima. la de S. Luiz Gonzaga, em in'
A Gazeta abraça-o aíetuo- tenção á alma de seu filho José

Companhia Cancéla samente. Franzoni.
-----------------------

Teatro

CHICO MINHOCA
ator caipira e cantor de

emboladas

ANIVER5ARla5

Vi/ar Buscti
I em suas últimas audições.

1
Entre os associados do 'Clube

6 àe Janeíroll nota-se urna grano
de animação, tudo fazendo pre
ver que esta noitada marcar4

o

mais um triunfo social.

Clube 5 de Novembro,�
O simpatice "Clube 5 de

Novembro" abrirá hoje á noite
os seus elegantes salões par,
oferecer esplendida soicée-dansan.
te aos seus associados, para a

qual reina desusado júbilo e
ansiedade.

m15!'5R

fAZEm Afi05 HOJE::

Farmacia de
plantão

Dr. Oscar C. Ribeiro
Deflue hoje o aniversario na

talicio do nosso estimado canter

rar.eo dr. Osmar Carneiro Ri
beiro, engenheiro residente em

Curitiba.
Estará de plantão amanhã,

a Farrnacia N. S, Aparecida,
á rua João Pinto.

--------

CAFE' BOM 50' NO
a exma. sra. d. Otília Mane JAVAback, esposa do sr. Ogê Mane- Praça 15 de Novembro

back, Guarda-Mór da Alfande- Antonio Psschoal
($a de São Francisco; -

a senhorita Áurea FeIjó, filha O 10. aníversa-
diléta do sr, Olivio Feijó; Irio do Institu·

a exrna. ira. Córa Gonçalves to N dC iOna I
Schmidt,

.

esposa d? sr._ Dilema�-
J

de Estat íS"do Schmidt, luncionario da 01- tireteria do Interior e Justiça. Ca

"ci�lidad
de Wetzel & Cia••• Joiovilla

''1..
>-,

S�0A��!Ra�At
EspEClAUDAot(MARCA REGISTRADA, �il

para roupa fina como para roupa cotnmum
*tee.1'1'WiIZMF3f!*'4MF4&;WP 4\ !1pPPllFp .BQIi§_4sil:#.§ilDlttrzjji.aa!1!II._�II__aitilj&'�,.*ê!!�iitili:il,*IZ&iIl*QjilllZii\;;IrF=-='W::,::o.=..:lfr_,lIiIfP_:-_i
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r '!�ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




