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5to. Catarína
Estamos informados de que o de

putado Trindade Crvrz; acompanhará os
srs. José Mü!ler e Placido Olímpio na

dissidencia do partido chefiado pelo cei. �risti
Hano Rarnos, apoiando, assim, a candídatura
José �merico.
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Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
-------

III I Florianopolis, Segunda-feira 7 de Junho de 1937 I NUMEHO

RIO. 5(Band) - Ao que parece. o governo federal
está se convencendo da desnecessidade de custodiar

1o Rio Grande do Sul.
Afirma-se que várias tropas para ali enviadas,

vão ser recolhidas aos respetivos quartels, retornan
do. também, os diversos oficiais .de alta patente.

II794lL::e lã e�tão em ",issãomilitar.

_

O V I d
'1J11niciado O sumarte l!f����!h�aN1�

sr. a a ares! I do sr. Lima Cavalcanti o sr. ::p�ld�:et' Cri,-
tiniano Aranha, Delegado do
Trabalho Maritimo de Floriano
polia, faz publico, que a Dele
gacia, em sua sessão de 4 do
corrente, tomou a seguinte reso

lução, que leva o n. 112:
«Estabelecer, que os 'emprega

dores que tiverem estiva propria,
poderio utilizá-Ia em embarca
çOes auxiliares que lhes estejam
afretadas, para serviço de carga
e descarga a bordo, nos trapi
ches ou pontes.>

00 POVO

as tropas
��������������--��������������

Sem quaisquer ligações politicasvoz

r

no minist� Pintacuda tri
unfou galhr�r

damente

novamente RIO, 6-Em audiencia pre- prevea e a folha de qualificação
sidida pelo juiz coronel Costa arrolando como testemunhas de
Neto, presente o adjunto de pro- defesa o tenente-coronel Eduardo
curador sr. Clovis Kruell, foi ini- Gomes, o capitão Malvino Reis,
ciado, á tarde de ôntem, no Tri- ex-chefe de policia de Pernam
bunal d� �egurança Nacional, o buco, dr. Manoel Batj.ta da Sil
sumario de culpa do II. Carlos va e srs, Plitero de Miranda e

de Lima Cavalcanti, governador Antonio Gonçalvel Ferreira. Re
do Estado de Pernambuco. quereu mail o advogado de de-
Ao pregão rompareceu o dr. resa que lhe fosse concedido pra-

sr. Pedro Aleixo. dencias. Afirma-se, porém, Astollo de Rezende, munido de zo para a apresentação de doeu-
Ao que se supõe, o sr. que o sr. Getulio Vargas é procuração, tendo requerido e mentol e a intimação das teste

Benedito Valadares está dis- capaz de telefonar-lhe ainda obtido a dispensa do acusado. munhas, afirmando que o capitã.
posto a tomar sérias provi- mais uma vez... Apresentou, então. a defesa Malvino Rei. estslva servindo

��-�������������������������M���� � ��,
Oscilações II no Rio Grande do Sul. e outras

da pai iiiClt O ti! r. P II-n II!. O Sa Igado testoj:i�asdef:i�ec�e�rcando a
� non audiencia para o di. 28

!

arrufado I
II

Desta
sr.

feita o motivo da "briga" com

Getulio foi a norneaçào do sr,

Líndolfo Gomes

o

RIO, 6 (Bandí - O sr.

Benedito Valadares está no

vamente arrufado com o sr.

Getulio Vargas.
Desta vez, o motivo da

zanga foi a nomeação do sr.

Lindolfo Gomes para inspe
tor do ensino do Estado de

Minas, candidato da oposi-
ção montanheza. RIO, 6-0 governador inte-

O sr. Valadares, procu- rino do Estado do Rio de Ja- I Confiatando obter a revogação do neiro, dr. Heitor Collet, que

áto, chegou a telefonar ao venceu os mais diliceis embates, iiiiiiiiiiii

chefe da Nação, que resol- quando assumiu a interinidade
RIO 6 P ivo d

.

fi I
.

d- or moti vo e sua com o e cumpnmento o texto
V t d f' iti ente do governo, em face da enler- •

d" deu man er e In! tvam
id d d f

'

id posse no cargo e rmrnstro a constitucional. Em nome dos inte-
O novo inspetor, que até jà mt a e

d que
f

�I acul�etl o

Justiça, o sr. J. C. de Macedo grslistas confio na obra delicada
tomou posse do cargo e foi o governa or � eh�o, a mirante Soares recebeu do sr. Plinio Sal- e grave que compete ao preclaro
designado para o Ginasio �r:togenes C?b7araes, deve e�tar gado, chefe da Ação Integralista rmmstro, cuja responsabilidade
Grambery. I�t1mamente

I
JU 1 oso com a �I�- Brasileira, o seguinte telegrama: transcende do ambito nacional pa-

O incidente assumiu, en-I na ,que a

c:mçoud, consegum o
«Felicitando o eminente patri- ra o continental, onde foi consa-

tão uma feição mais séria reurur em torno o seu nome,. I d grado pelo povo cultor da justi-, '. .

l' d
.

I
CIO pe a sua posse no cargo e

provocando a inesperada ida para prestigie- o, trinta e OIS ,.

d J
.

d di C di dd d
.

d
rmmstro a ustrça, quero ao mes- ça e o ireito. ar tais sau a-

. � do sr Pedro Aleixo presi- deputa os, esta U81S, contan o

I 'f d ções.» Plinio Seteado. �\\1' - ,

h
mo tempo mam estar em nome e 6' 8

·l.(�\ ente da Camara Federal á entre os novos catec umencs, os
ilhã d b

""

di;,\\ 'I T M
. um mi ao e rasi eiras que i-

" elo Horizonte onde con- srs, smar avares e orais..
fi' b'I,' i irur rz.uuu>,

S ,fI)O, a con ança SIncera no no re
II
ersou com o governador ouza.

criterio e elevado patriotismo de
lJIineiro durante 3 horas. N

ia

O I v. ex. no sentido de assegurar os

,O Palácio da Liberdade OVO J rna
legitimes direitos politicos em teo-

fICOU a cunha durante a re-
BELE'M 6 A b ria sempre afirmados e na praticaf ,

- parecerá re-erida conferencia, sendo v.oz b d' d d sempre burlados pelos fal.os de-vemente so a ireção o epu-Corrente' que o sr. Benedito
d M I C

.

I Iensores da democracia. O ilustre do Conselho de Administração
V ta o anoe amargo, na capitaaladares estava si�cera- do estado, o jornal Vanguarda. chanceler, que soube fdzer justiça \ da, Força

Publica Estadual em

lUente chocado com o, ato do e realizar a paz continental, esta- edital datado de .10. do corrente
sr, _Getuli? Varga� disposto Não tem mos certos, garantirá a paz da mês, chama a atenção dos inte-
a .naa aceitar quaisquer ex-

III

I
familia brasileira, só conseguida ressado� para. a abertura da con-

Pltcaçôes que porventura maIs og.r _

t
correncia publica, com o prazo

fllOuxesse O sr. Pedro Aleixo, Nau liS eve de trinta dias, para o arrenda-
Mais tarde, foi anunciada LIVRAMENTO, 6-0 ins- C tA t menta da sapataria da referida

Umz reunião, que se deve petor da alfandega telegrafou aos nO a e e corporação.
�alizar hoje, no pa_;acio du altos poderes da Republica ínfoI- RIO 6 - O presidente da A respectiva proposta deve-
�verno, que contara com a mando que o contrabando de ga- Republica, eomo vem fazendo rão ser apresentadas até o dia
presença de todos os secre- lclina, sal, assucal', lã, bebidi18, ultimamente, não compareceu, ôn- 30 do corrente, ás 10 horas.
tarias de Estado, deputados baralhos, sedas etc., é de tal mon- tem, ao palacio do Catête. podendo os interessados obter
federais e €stadoais que se ta que já não tem mais lagar para Permaneceu no palacio Gua- quaesquer informações na Fisca-
•nContram em Minas e do armazenà-Ios. nabara, sua residencla. lização da mesma Força.

do corrente, achando a defesa
que era longo o prazo, explican
do o coronel Costa Neto que
assim procedera para dar tempo
ao transporte e requisição das
testemunhas.

novo

RIO, 6-A sensacional prova automobilistica Circuito da
Gavea, para conquista do 50. Premio «Cidade do Rio de Janei
ro», decorreu cheia de passagens emocionantes e que empolgou
os milhares de assistentes.

O fantasma encarnado, que era á Alfa Romeu de 8 ci
lindros de Pintacuda, assombrou pela béla corrida feita,' destacan
do-se, lambem, o conde alemão Von Stuck, com a sua prateada
,fiuto-Union, de 16 cilindros. Até a 11 a. volta Pintacuda liderou
perdendo a vanguarda na 12a. volta, indo recupera-la na 16a.
volta e assim se mantendo até o final.

Na 13a. volta pelejavam sómente 13 carros, tendo os de
mais, contedores �e5istido da prova, o temido volante argentino,Caru, quando Iazia a 15a. volta� em oitavo lugar, na altura da
curva da Lagoioha, numa manobra mfeliz, Foi arremeçado dentro
de uma vala. saíndo gravemente ferido. ocassionando ferimentos em

quatro populares.
Carú foi recolhido ao Hospital' Miguel Couto inspirando

cuidados o seu estado.
'

Na 1 ?a. volta, Pintacuda que vinha assediando por Von
Stuck conseguIu a vanguarda em virtude de ter o «az» alemão parado para mudar um peneu, perdendo 8".

N. 24a. volta Pintacuda liderava a peleja com a diferen
ça de 38" de Von Stuck.

N� ultima volta o valororo volante germanico, chegou ao
ponto lermmaJ com a diferença ins�gnificante de 5" atraz de Pin
tacuda •

O snr. Tte. CeI. Presidente

Força Pu
blica

Continúa na 6a. página
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Casino Imperíal
majestoso prédio do Clube Martineilino

EXfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES0"""[·;f'J�,", �,":i?r!. rt �� ;\,.: 'f

. (�JJ� IJ
-------�------_. ��, -,�

--- de bar e restauranteDanças -- Serviço in enreenstvel
Ataques a

Oviedo Otirne orquestra - Bom Cabaretier'Sentinela vigilante
d f t· r

lviADRID, 4- Pcovavelmen-

as noss,as r.Jn eiras t�, com � intenção de dístr.air Luxo, conforto e e18- Irradiaçêo da-

lam?a mais a atenção dos nacio- gancia encontrará V. S. Nao .--naiD cui- Alemanha
Fós do Iguassú nas im- nalistas, ora voltada �ara as Iren- j servindo-se da limousine DL dará dos ree- A estação DJN e OJQ, de

d t·
.. altes b'.ls�as, o�. �st�nanos tor�l�- DSMOBILE n' 200, guiada por fug1ao os Berlim, irradiará amanhã o seguin_pressões e um o leia ram hoje, a imcratrva .da atrvi- derito volante. te programa:

d E -t
dade em torno de OViedo, des-

I A' 1200 hO xercl O fechando continuos ataques con- Fone PARIS 4 O destroi
s. s.-14.00 hs. e1.600 .

,-- estroier ar- ás 22.50 hs.-4.45 hs.de Berlimtra posições de importancia vital, gentmo 7ucuman recebeu ordens corresponde às 8.00 hs.-l0.0��Acha-se entre nós, vindo da Deixando Fós do Íguassú-e- mas a sorte das armas foi varia- Fumem charutos de receber a seu bordo em Ali- h 18 50 h
I E

. PRI NCI PE DE GALLES I E I
s. e às . 5.-0.45 hs. noFó. do lguassú, em cuja guarni- rematou o nosso entrevistado, ver, ntretanto, se os astuna- cante o consu duardo A onso Rio de Janeiro.

ção serviu, o distinto oficial do filo com saudades do conVIVIO nos lograrem pôr em perigo as e sua farniha, para conduzi-los 22 50 A
.

DJNExercito, tenente Antonio de da sua sociedade, dos meus ca- defezas nacionalistas em tomo da guarnição:de Oviedo. a Lisboa, onde aguardará ordens (aI.. P·OIt.).C:�;:o popula; ae��Araujo Figueiredo, que teve opor- maradas e dos meus amigos e daquela cidade-mártir, é muito Ao sul. na frente da Andalu- de Buenos Aires. 22 55 S d

'I I M
.

f dO"
au ações aos nossostunidade de nos transmitir suas onde quer que estiver sempre se· prcvave 9ue o genera iaja se- zra, as orças o governo estão fato foi interpretado como ouvintes.

impressões acêrca daquelas -lindes rei uma palavra de simpatia e Ja compelido a ordenar que al- mostrando uma considerave] <1ti� uma cassação das atividade. ar- 23.00 Gente de ontem e demeridionais do Brasil. de amôr pelo empolgante peda- gumas das suas unidades -

ora vidade nas imediações de Pozo gentinas na retirada dos refugia- h' A di bBI POje. u ição so re a vida popu.-Fós do lguassú-« disse-nos o ço de terra do nosso maravilhoso na Biscaia - corram em auxilio anco e enarrova. dos de Madrid. lar alemã.
tenente Figueiredo, embora um Brasil. ��������������������������������������·I 2345 N

..

. oneras e serviço eco-
pontos de mais importancia es- FÓ8 do Íguassú, completamen-I 5

I nomico (al.).
trategica do país, visindaria de te isolada, ainda se resente de

en te 5e ma 17 I 24.00 Obrãs de Franz Schu-duas nações amigas, com que meios de comunicação e de trans-
�

'___
...

bert. Quinteto de cordas em do-
convivemos. sob harmonia e paz. porte sem os quais o progresso - maior-Do O canto do cisne
merecia dos respensaveis pelenda- 50 se pode processar por manei- -Sonata em si-maior para piano.rios da natureza para que sempre ra lenta e demorada. Do Estomago, Figado, Rins, Bexiga, lnstesti nos? 1.1 j Noticias e serviço econo-
se sugestione o nosso patriotismo Ali servi durante ano e pouco Le rn b re�se do mico (port.).
da defesa da Patria. e tive ocasião de verihcar as ne- Ch'" d 9 h 1.30 Musica de sôpro,Cumpre·nos, por isso, o'har cessidades locais. sendo as mais a as e rvas 2.00 Radio da Juventude Hit.
com desvelo para Fós do Íguas- impressionantes a de estradas que DEPOSITARrOS E DISTRIBUIDORES C H k S A Íeriana: Para o amador de ondas
sú, concorrendo com o animo e tornem acessivel esse 'maravilhoso

: artes cepc e'.
curtas.

o entusiasmo dos seus habitantes rincão da nossa PatriaJ• A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS 2.15 Eco da Alemanha.
que querem vêl-a florescente e Ali a gente, pelo esplendor da 2.30 Katharina VOSI canta.
progressista. natureza, fica num mixticismo de 2.45 Impulsos creativos na
A recente festa que ocorreu deslumbramento e de covardia. das e ferteis do Paraná e a sua V iO Ien to Alemanha. A quarta exposição

na Fós do lguassú á qual com- Dir-se-ia que fatores imponde- produção agraria pode ser multi- O Casamên í nce r" d io das classes trabalhadoras em Mu-
pareceram autoridades militares e reveis colocaram em fronteiras do forme, concorrendo para ascendeu- to do duoue

I
MARCELINO RA:v10S, nicho

estaduais parece que é um esti- Blasil pedaços que elas fazem
cia àa economia publica parana- de 'W indso r 4-Cerca das 21 horas de ontem 3.00 Ultimas noticias (em ale-

mulo de se encarar aquelas re-
JUS.

ense, manifestou-se violento incendío na mão). j

giões fronteriças com o carinho (Do <Diario da Tarde» I de
C NDE

.

d F 3 15 CA t f A ,4-A's 11,47 ho- carpintaria os srs, 'racasso . antes joviais e musicas
a elementos do seu comando, pe· ._;_ erras são as mais eCU!1� Curitiba). B C· I d

I -���������� r as precisarnen;e o maire Mer- erti e Ia.
,

a egrt"s evern divertir ainda h.jella sua disciplina e p-,-la sua cultu- I-----�.
. -

--_

--I ele' declarou casados Eduardo O predia, bem corno" um de- Gra'lrle concerto recreativo.
rd tem concorrido em beneficio ��\\ ��MADA \' I

.

d d
. ., 4 30 UI',\ rr=- "'-' " :) i :.;O,�lto o mr eHa�, s:tu" o; n s . ltmas notIcias (em es-

dos .�entimpn 'r<_�

cr.r-I' I ,�.2"�-'�
I

.

d
. f J f d

'

l):
- II stgui a, malre óij'g III :.JfH10.;, I.Jfaffi c m ,(p(arM:ní ,ps- j-._rlllol.

dlaLJ'ild:. iHUdl, o 1115·

M I N J...\ N COR A algumas palavra; ao casal, ex� I'UI 103 peldS (h:-HMóS. 4.45 Siludcições aos nossos ou·

pnnm os nosso, prírnmdo.lhes o� d sejos de felici- Os pfejuizt,s são aVlll�,'Jdos em vwtcS. Despedida DJ\! e OJQ
dadt!�. 120 contos, [lio existindo begu- (al., porL),

Eduardo olhava com um 50r- ros.

nso de alegria. Sua esposa es� Graças ao auxilio prestado per Desastre de
I tava extremament� graciosa. I grande numtro de populares, o

Reinou silencio patetico du-l incendio nãGl atingio predlOs vi�
nte a cerimonia. sinhos.
A melO, os nubentel ajoelha-

vam diante do reverendo Jar�
dine.

'I
Dr.

O salão de mU5ica esta trans-

formado em capela.

Eclipse
de sol

Continúaçâo aa 5a. página
dai de plena estratofera.

Na segunda daquelas ascensões

ele bateu o record de altitude che

Kando a setenta e dois mil 3951pel.
O capitão C. R. Oisher. que

comandará o avião da «Pana

gralt, que realizará o vôo de
eitudos no pwximo di. oito, é

um veterano no ar, tendo ..:inco
anos de rerviço ativo nas l;nhas
tramandinas da compan� ia.

As janelas e portas do avião
.Santa Olivia» que é equipado
com depositf\s J� oxig"nio para
tiS grandes aitJtudes serão retira
das para que sejam possiveis as

fotografias e a manipuh�ção dos REPAREM BEM AO COMPRAR I ! I

aparelhos destinados a um estu�

I III
� ,um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -

JOínvil_le
_

dt') da inten idade dos raios cos-

_

mICOSlt.
.... 4wmmwee'W&��mttfl.�48��_t-�nrrnr·==.Wiüi4A��B�--

ICONFECCÕES FINAS
..

....OMENS ACAS

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERi
DAS, tanto humanas
'-.-como de animais.

.. -

avaaçao
BUENOS AIRES, 6-'ú

18' 1 5 horas de ônlem, a qUitre
quarteirões da base aerea do
Palomar, caiu ao solo um aviãO
militar, no que re�ultaralD feri
mentos em quatro pessôal.

NUNCA EXISTIU IGUAL 111

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo}) curou com a

('Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !

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

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS 1

Pedro da Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1

Tem havidt) centenas de curas semelhantes II!

AJotada em muitos Hospitais. Casas de Saúde e

clinicas particulares. '

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

o NOVO

TEXACO
MOTOROll �:\\�\...�s

MANTEM LIMPO
O SEU OlOR

---------

M!NANCORlh nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori

gHiais, com o emblema si nbólico ácima. Recusem imitél.ções !

EXIjam a verdadeira «M!NANCOt{A» em sua latinha original.

PARA

CAUR
REOEBEU UF/, LINDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS �E PIJAMAS PARA HOMEí-.jS. OS llPOS MAISMODRE NOS PELOS MENORESPREÇOS
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

SE�,A A'

CAMISA OE ..JERSEY DE � 16$000
á RUA FELIPE

SCHMIDT N. 19OAURACASANASO'MENTE

I "
i·

i

í
; ;
}

·,H

I
( I
I \ I
I '
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delar Schwarz ·1.
Endereço Telegr.. DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI�A

�AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Parana=-Santa Catarina
Limitada.j-+Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Prir�g Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos ,

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: PosJl<o
Iões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo. EV{j, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SAN10S: hiates-motor 'Pi. atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição .e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

as praças do interior
I SE VIÇ ) GARANTIDO E RAPIDO

��",:;Od;�OS •
Fi-·

�! o-. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

I Cons. Mafra, 33

'I Fone--1.191
_

.

tiiiiiiiii�.�(.G��.OO•••O'iA.
� A Companhia", Editora Nacional :
;;� LANÇARN NUM V�LUME DA (I
:�: Serie Brasil .ana I

.;;; Sania Catarina ::,,�� """"'�'"' .§ � .

�.
"'�}

.-'k,� A Conquista - A Coronlsaçâo •iJ.,j A Evolução •; TODA A J:::R1A DE SAN�::i:TARINA I�� Um !í.r. d. Osv�ldo -R. Ca�r�1 I� POR ESTES DIAS dEm:todas ias Livrarias •
;;�:I;���jf�.�A.!ftA.iIfÃ� ;��w.���w��.�_ •••

�"""�'"��..,:li.<i�" _'TIjlj
;,;;����1 ,�j

Por estes días
Apólices Consolidadas do Estado de Minas

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

será inaugurado em JOINViLLE

moderno, confortaval e

hígienico Hotel Florida
caSINHA .DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTO MAIS CENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSL\MENTE
ESPERADA

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

1�;;16.
.

_"·,·,-mlU:lJIII!]�ii1-.. �.ou.
•

: L.INI-fA
: (;aminhão e Omnibus:
• •
O Leão da Serra -

I: Empreza de Transoorte de Passa :
• geírc s e Encomendas •
a e
� Entre Concordía e Marcelino Ramos.
O •Ô EM C0;VlBINAÇÃO COM A L1\lHL\ DE CAXIAS"
• de OqTIGARA & GENERALLI •
O Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- fiO trubro em diante ..
G DIARIA:-AENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora' "
'.

.

da manhã, regressando ás 4 da tarde •
• Para hlcilitar a boa marcha d 1 Empre'la, será colocada em •
Cf cada povoad , uma agencia para vendas clt; t assagens, como
O abaixo i,desrriminamos:
• Concordia:-E,;critório Mosele
G Suru v I-Casa Comercial Boscatto
G Tamanduá -Casa (�ómorcial julio Scho

[• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco
" 10 Barra do Veacto-Caaa Cumercial de Irmãos Poy "• Bela Vista-Botequim ROése •

O Vilal Rica-rasa Comercial Mazuti O
O Marcelino Ramos-Escritório MoseIe Cf
• •
: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 :
D IDA E VOLTA 25$000.

!. N. ���r:�Oade�:�a�:u ���d:�m miui':• estado, as paisagens terão o acrescimo de 20 0(0 .

:;!lI!IOOOO!OHOOe"!tpot'p

ây�
,,"', . \ "

r',. .

BOONEKAMP �; \,;
.

.

\. 1/ ,

\ -/
""

OE

liU
__

e:

,I

-:::::::::::�����----������������ij������15i?R7i�i,=--_'" BIi:::�eCrédito VENDE-·S�._-

--------------::-----1 Popular e Agrl- uma farmacia bem aíre-
D Alfredo P· de" Arau]o quezada, n'um bom pontor. · cola de Santa da linha férrea São fran--·-----·-M-E--D-'-....",.--,O-- Catarina cisco.
. Especialista em molestias de creanças, nervosas, Para mais informações

lmpaludistno e molestias da pele (Soe. Coop. Resp. Ltda.) nesta redação.
Tratamento dó empaludismo e das molestias da pe- Rua Trajano n. 16 ALUGA--SE, o conforta-

Je e nervosas pela Autotiemotheropta (Edificio próprio] veI prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis-Consuliorio e residencia= Praça 15 de Novembro, 13 Capital J 36:700$000 trlto de «João Pessôa-.

I Telefone, 1.584 Reserva 56:424$498 A' tratar no Banco AgriConsultas:-Das 8 às 11 e das 14 às '16 horas
RECEBE DEPQSITOS cola, Rua Trajano 11. 16,L- .. -�----_ ... -"'. __."-"--

nesta capital.

1'1" Dr. Ivo d'AquinaI --. -

li Adovgado
,i . . Florianopol is
��: ,�iiõIiiiiiii__tiiãiiiiliãiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiõiiiiiiiiiiiiiiij;jjjjjjjjjjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:;;

� SERVICO AEREO CONDOR
09

i'

:j
,

\

li ,\
SANTIAGO

,

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.: feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4aAelras 8'50" 4a.-feiras) O »

5a.-feiras 11,50 « õa-íeiras 20 »

6a feiras 8,40 li> 5a.-feiras 20 »

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

i 2a.·feiras 12,50 horas Za-Ieiras 11 lO)

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

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

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

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

Secção de maquinas

PA5ANDO 05

SEGUINTES JUROS:

C{C Limitada 5'(. ala
C,C. Avlsol'revioôq. ala
Prazo Fixo S·(. ala

ALUC3A-SE
quartos para casal.

Iníortnações pelo tone n.

1.436.
o

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

S I I 1 ( , :Z ((II'" "
, \

E S TAlcasa pó-
de ser sua ps

� gando ape""a•

5$000 10$oo� ou 20$000 I
por ....esna

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 Souza Luclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
t"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Carla De

Filiaes
Matriz:
em:

-�.�.�� .. , ,'" " � -"' ..

"'_,.;

•

.Jur".nau .. Joinvill. - ••0 �r.nGI••8 - L••una -

Mostrueri. lD.rman•• 't••,.. Cruzeiro ...•ul
9.oçao de S.c:uplio d.fii.o._o da

FAZIIN6-AS:
Pu.a4a& u&ciQUAIS e extranFr�s ,.>arl .... FERRAGENS: MACHlNAS :

Morias • AIp400s Maohinu .a. IIlJlclçiar madeira
Luas e lmpermeaveia Material em leia! para eenetrucções: Mac...........em.. meehanícas
Tapetes e trilhos Ctmonto-hvro 1&1 barras. larrqena para perta Ma..... para lueiM
RQupas feitas e j.naU•• , fuaia Machiaariel Im ....1 pari a lavoura: :' ados,
S64as c.n. plvaniladoa e periIaMI .... , cuWva",I''', meínho etc.
Lnha para coser e setIIr POf!�S e Cimas f ."em.veia, Motorel de esploslo, V\otü.:'es
LI em novellos e IRladu Louça esmaltada -apparelliel .. jlfltlr -Jtalh. .Iectric••
Iabonetes e P.r'-amaria. res �.rial em leral para t.$miS3õ�s· ;-:r J

5oados
e Colebas Louça sanitaria - banheiras IOIRca.. , corr.... de couro e lona

as e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )I••• e IraxII lu.rlficantes
5 e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos- QI lias Autc.nnoveis e. Caminhões "ORO Peças, �...:ces-

"'tOI, chine1los, melas Productos chimícos e pharmaceutíces ..riOl, serviço mechanies
Dípositarios dos afamado. Conservas nacional e extrangeiras Pneum.Me•• e camaras ., ar OOODYER

�� �AN�MA�» B_eb_i_da_s_na_c_io_n_u_s_e_e_x_tr_�_g_e_i�_s �_�-n-·a_J��rloo�F� �
Ernpreza Naoional d. I".vefif,açao "Hoepoke"--v.por•• "C.rl Ho.pck." "Anna" e Max" I

Fabrica de Pontas "Rit& Maria' - Fabrica de Gelo "Rita M.rl." - �.t.l.tro 'Arat.oa" �"ifl'
!I:7'�Va::i!.��"'ÇI

avo r,1 a � Advogados�

E NADA MAIS � I �ccacio Mo-I
� .

� re I ra tem seu escríp-

�1� R. Felípe Schmidt ns. 7 e 17· �\ tório de advogacía á rua

Vísconoe de Ouro Preto
NO ESTREITO�Pant. do L•••

I Em Laguna-Rua d. Pr.ia

K�
�� B
�

E

F,ederals eSta.
s�

�
Catarina ,�

ETI

•
Iodo. o. E.lado. I..

I
Allent••, Sub-Agentes • Regulldor.. deIAv8fra. (am

do Bralll, no Uruguai. na. prlnDlpail praça. e.trangetrl'.

Agentes em F torlanopot is:

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

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí

n. 70. - Phone; 1277. -

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro d. Mour. '.rro I
I

Advogado

I Dr. Rioardo \
Gottsmann

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

da. 15 á. 16 112 horas.

TELEF. 1.285

E1-c:b.Ee da elinia do Hospi
tal de Nnrnberl. (P.\lrellOr
Ind6ra Burkhardt e ProfeslOr

Erwin Kreuter)
1.,1••1.1.... .III[-.Ir.rll.·

a.r.
alta ciruraia., iiD.ecoIO'sia� (do
ença. du lellhora,) • partos,
cirurgia do sistema nervoso e

opcraço. de plutica

Rua Trajano, rr 1 sobraão RESIDENCIA-. Rua Este-

I I 'Lves Junior N. 26
Telephone n' 1548

TELEF. 1.131

Médicos

Nos classicos.Envelopeslf.chados I :...= Dr. Renato= I� ==Barbosa=:
G������ ���. ADVOGADO

'�••e••OO.. • •••••••••• Rua Trajaao, 2 fj(.ob.)
O .' O \

Fone 1325-At�ride., cha- I.. C h· "A ,- d B hi".
mados para o mtenor,

I ompan Ia ". lança a a a li .

I FUNDADA EM 1870 IIDr.Aderb�1 R. I
ti • da Silva

i Seguros Terrestres e Marítimos I RuaC���.v�:��:IO(.ob.
" lr.contestavelrnente a PRIMEIRA do Br�asil" Fones 1631

"129_0.,.a •
<.'iI)\' CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000Wiil RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS f 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

.,
"
•
•
•
II
ti

t'� E- l., b-A gentes el"Y'\ B lumenau e Lages •
O •
•••G'�,,� "••----.-------------'••••••••••��

'"
' ' " .. ' ' .

__---

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças'
blretor da .,.t.rnld....
Medloo do Ho.plt.1

(Curso de elpeciàliuçlo em

molestias de .enhoras)
à.tende na Maternidade
até ás 8 112 da manha
e á �an!e- Cr>nsu/torio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

VENOE--SE: nó' lagar denominado vila
Afonso Micholé, três casas

com terrenos. Os interessa-
r dos devem entender-se cem
Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.�

VENDE-SE uma padaria, d�
vidamente montada, com 6ti
mo ponto e dispondo de bôa

--------- freguesia.
Para qualquer outra inlorma

__________ çAo. dirigir-se li Gerencia deste
jornal.

I

Dr. Mlg,-,el
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinari••

Tratamento moderno das
motestias do Pulmão

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

Re•. HotelGloria-Fole 13.33
I Con.ultda da. 13 á. 16 hrs,

Dr. -Artur' Pereira
.-

'

e tOI tvetra
CUIII•• mí�o. i dI orlo·

,a•••dqllo, ,
.

LABORATORIO DE
.ANALISES CLINICAS

CC1nIulta. diariamente. aa�
'í '" ds 6 norq. ,

Consultoria: Rua Jollo
Pinto 11' 13

FONE-1595

R�iJência: Rua Vilcondé
,de Ouro Preto n' 5.7

FONE-152-4

Advogados f
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

FPOLIS.

Rua Trajano n. 2CJ r
________3

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.
CONSULTORIa:

�ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS i
�

VENDE-SE uma casa no dis..
trito «J()ão Pessôa», Estrei
lo, á rua do Nestor no. 4.2

com 2 quartos, salas de visitae

jantar e cozinha.

utim�s instalações. No apresil,
vel recanto da Ponta do Lea·
Preço eapecial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.
'.� ···fIA1It::':'.:7jtV�_

ENXERTOS
De varias Qualidades de Iaral."

jeiras. limoei;oli e grande quar ..

tidade de enxertos altos de rosei.

raso tem para vender
CARL NILSONAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAlETA' +Flerlanopelis, 7-6 -1937
",,'f,U.. ,.'i!:,q... .; . :11.;; .

I
rv ICasaBEIRA0'

-��--

FUNDADA EM 1865

Artefátos de couro e

!co'choes
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

e ditas comerciais
Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia

Colchões para camas de casal e solteiro-vTem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAIl\lA, ETC.

Rua Tiradentes n, 3
FLORIANOPOLIS

o sonho da mulher
St3r bnn�ta e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITA�JlINOSO

OCU1' lp

I
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutís e,

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

cascar a péle.

� � �"__� 8M�_

Qulnt
JU

Jockey Club Florianopolls
o mais elagante centro de diversões tamí-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeíras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissirnas.

RUA TRAJ ANO, 10-sobrado--nos altos da
Sorveteria viloria

---------------_

NOV Â,. yür(K, 4 -A som- demorará até depois do por do
bra do eclipse atravessará a cos- sol, quando lI�rá a ultima oportu
ta do Perú, perto de Chirnboe, nidade de fazer observações.
onde o pateau , litoraneo é ape·· L\fim de conseguir o maximo
nas uma tira de terra entre o do estudo o l\ luseu Americano
Pacifico e as primeiras monta- de Historia Natural, designou o

nhas da cordilheira dos Andes. major Stevens, que é o major fo
Começando á. cinco horas, e tografo aéreo e especialista em

vinte e li Al minutos da tarde, ele I grandes altitudes para realizar ob-

----------------..--._----'"..�-o voto do sr.
Oiavio Mail'"
gabeira

P:5P M!ui
"'(' h ... ,,'1- "
�,I .J 4, .... f ...$ _., �I

iÔinbcm
1..._._--

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

eellnse de sol

proxime dia 8

servações a bordo de um apare
lho da Panagra!

Faz-se lembrar que o major
Stevens foi o elem-nto principal
das ascenções.
De balão realizadas por iniciati
va da National Geografi<..al So
ciety, quando fez as primeiras fo
tografias da terra até hoje obti-

Continua na 2a. pagina

do

A

A CREO,�N;r(.,') MUTUO PRE-
D � �" L .. ,

destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

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

-a extração de seus premios é feita! unicamente sôbre
o numero já realizado de ca lernetas inscritas.

-seus_ premíos.jconsequentemente, 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. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

RIO, 4--0 substitutivo Man�
gabeira, que se transformou em

aditivo, e que foi aprovado, está
redigido nestes termos:

«Requeremos que a Câmara
dos Deputados, interpretando os

I s�n�imentos gerais do povo bra
sileiro, que são, em suma, os que

l ela deve exprimir, manifeste os

votos, que faz, para que os que
exerçam, no país, qualquer par
cela de autoridade publica, fede
ral, estadual ou municipal, con

corram lealmente no sentido de
que sejam asseguradas, na sua

plentitude, as liberdades políticas,
especialmente eleitorais, de modo
que seja um pleito que faça hon
ra ao Brasil, o próximo pleito
presidencial» .

o

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAF'E' ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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prêsos poUtlCOS I BELO HORIZONTE, 6-
o presidente da Câmara Fede

I ra], sr. Pedro Aleixo, que che
gou ôntern de aulomovel a esta

cidade, teve no palacio da Li-

r! ,S berdade demorada conferencia
com o governador Ben,'!dito Va-

_iiii iiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií;;J ladares.
Nas suas declarações à im-

RIO, 6 - E' pensamento do novo I da de a todos os detidos que não estejam p.'ensa, o sr. Pedro Aleixo mos

ministro da [ust.ça vis'tar os presidias e sujeitos a processo, devendo se r a n.cdi trou-se muito reservado e acen

dar liberdade imediata a iodos os presos da de caráter geral, resguardando, no en- tuou que sua viagem não tinha
politicas que não tenham nota de culpa, tretanto. .igoros irnente, os interesses dr} fins politicos.

Dando os primeiros passos para a justiça e os imperativos da segurança na- -C-A-f-�-'T-A-Z--E-S-execução dessa sua iniciativa, o sr. [osé cíonal.
Carlos de Macedo Soares teve ontem em Depois de ter conferenciado com o DO D IA
seu gabinete uma longa conferencia com sr. Barros Barreto, o ministro da Justiça CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
O desembargador Barros Barreto presidcn- pediu a presença no seu gabinete do sr. horas-Caprichosa.te do Tribma' d : 'C\.!'lr�'lç1 N ;" ';lal. Aloys.o Neiva, diretor da Casa de Deten
Embora dessa CI ;ILerLl1CIJ nád. tenha trans- ção, com o qual manteve igualmente uma

pirado, loâramos apurar que nela se íocali- conferencia demorada, informando-se das
zarasi os principais aspétos do problema condições daquele estabelecimento, do nu

que envolve aquela decisão do ministro mero de pessoas ali recolhidas e de ou-
da Justiça. Ficaram estabelecidas, então, tros dados que reputa imprescindivel para CINE ODEON, ás 7.30 ho-
as normas em que será concedida a liber- a realização da idéia que o anima. ras-·O morto ambulante.

UM "X" de fa-ICentr-r") Cu!- O d J deicU SQ,lução tural C.eta�"i.. reveren O a,r Ine
'nense

Basta á vezes um pouco de re-

Ilexão para descobrir a causa de No preter!to sabado realisou-IA ._VO
um mal que nos atormenta. An- se uma reunião em resultado da
tes de aceitar conselhos apressa- qual ficou fundado o Centro Cul
dos, procure conhecer melhor a tural Catarinense, tendo sido
própria situação. A' s vezes um X aclamado a seguinte diretoria:
é de facil solução, dependendo Presidente de honra: Leoncio
apenas de pequeno raciocinu. Corrêia: Pres;delltp.: dr. Raulino
Num CilSO, por exemplo, de per- Tavara; vice-presidente: Ladislau
turbações do estomago acompa- Romanowski; ! o. Secretario: Ma
nhadas de sonolencia, enxaquecas jor Fernando Machado; 20. Se
e mói estar em geral, qu'� não ce- cretario: Jáu Guedes da Fonseca;
de com dieta nem com os diges- 10. Orador: Dr. Ivo de Aquino;
tivos comuns, deve-se pensar log o 20. Orador: Mama de Sena
na possivel falta J� acido chlorí- Pereira; Tesoureiro: Üsval.lo
drico no suco gastrico. Melo.
O peso no estornago, a falta I Comissão de estatutos: Des.

de apetite, certa alia de Iermen Haroldo Pederneiras, Wanderiey
tação, os gazes, a sonolencia e Junior e Francisco Sales dos
varias outros transtornos decorreu- Reis.
tes da má digestão não podem,
pois, desaparecer com o uso de CAFE' BOM SO' NO
llm�rgos, de aguas �lcalinas, nem JAVA
mUl,to men�s com bIcarbonato �e Praça 15 de Novembro
sadIO que, as vezes, agrava a. 51· Ãl1í@l1lio Pasc110aJ
tuação, provocando uma senslvel ------ --'

reduc�ão da bilis. I V ja liem da
o X terapeutico deites males

S-:onsiste, apenas, em corrigir a sr.. GUZa
falta de acido no suco gastrico ifti.tArtStilpelo uso do AcidoI-Pepsina, com- '-,V

primidos da Casa Bayer, que
fazem verdadeiros milagres. WA3HINGTON, 6 - O

Pessôas fracas, anemicas,

preol
embaixador do Bra.sil, H. Os

guiçosas com falta de apetite ou waldo Aranha, conferenciou com

com mà digestão, lI'rmun-se outras o secretario dó Tesouro sr. Mor
c�m o uso dGste precioso diges- gen1hau Juniur, a respeito da
l\Vo. viagem do sr. Souza Cor,ta aos

-
----- Estados Unidos, cujo objétivo:

(VI a t r icu Ia n a segundo afirmam os circulas au- TEsCO I a torizados, é discutir o proteto de aça
Art i ficeS estabelecimento de um sistema

bancario central nesse país.
O sr. Morgenthau Junior pro

melcu ao embaixador do Brasil
toda sua cooperação no proble
ma. Acredita-se que o sistema
será baseado no Sistema Fede
ral de Reserv<l. dos Estados Uni-

In'nist"t\�1 Macedo Soares dá nes

sentido os primeifitlos pafi:ISOS

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras, a Companhia Cancella levarà
á cena o seu espetaculo completo,

DE MANIFES-
.-

TACOES
,.

De IS a 30 do corrente esta

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

• Crofessor de
DavIs saparecido

DARLINGTON, 6 -

011. de acesso á Egreja. Varias mo

reverendo Andersen Jardine che- ças tiveram SU':IS vestes rasgadas
zou a esta cidade, em companhia na luta travada para poder en

de r,essôas de sua familia, prece- trar.
dente da França onde oficiou o

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

casamento religioso do duque de CAFE' BOM SO' NO

Windsor: JAVA
O reverendo Jardine encontrou

em sua residencia mais de trezen
tas cartas de todas as partes da
Inglaterra e do contin .nte, com

felicitações calorosas pela sua ati
tude no caso da cerimonia reli
giosa do enlace do ex-soberado,

Apesar de cansado da viagem, NOVA YORK 6-A so-

o prelado anglicano declarou que, prano Bidú '3ayão' embarcou, a

amanhã, durante o serviço reli. bordo do Pan America, com

gioso que celebrará tratará da destino ao Rio d� Janeiro.
questão creada pela sua decisão. 1\ cantora brasileira, declarou
DIsse mais que ia descctnçar algu- � Ag�ncia Hav�s, ant:s .

da par
mas hOfas, pois hoje mesmo tio' lida: Estou mUIto satIsfeita e fe
i1ha de efetuar 'um casamento em II

feliz com minha actuação

.

aqui.
Darlmgton. Espero fazer bôa carreira nos

---
, Estados Unidos. Cantei, no uI ti-

lJARLINGTON, 6 _ A I mo domingo, em Detroit, duran
policia foi chsmada urgentemente te um programa de radio.

parl\ manter a ordem entre a mui-I Darei Wllcertos no Rio e em

tidão aglomeri\da em frente a São Paulo. Em novembro, pre

Egreja onde o reverendo Ander- tendo regressar aos Esta�os Uni
son Jardine devia hoje celebrar o dos para uma tournee, antes

enlace de Gt'orge Gamble e Da- da est�ção de opera. Estou com

ris Haílet. promelida por toda a estação de
A multidão invadiu completa- opera, em Nova York".

mente as estrada;; e os caminhos

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Embarcou
Bidu' Sayão
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fIZERAm AH05 OHiEm
o nosso coestadoano capitão

Nelson Boiteux, atualmente ser
vindo na Capital Federal;

o sr. Rober,to Mcritz, com

petente diretor administrativo do
Departamento de Educaçao;

a exrna, sra, d. Noberta Mo.
rais Cunha, virtuosa esposa do
sr. João Ferreira da Cunha;

ã graciosa menina ONis-My
riana, dilét� filhinha do sr, pro.
(essor Hennque Brüggemann, len
te do Instituto ce Educação.
CHE6Am UH5

Alpheu Lins
Acompanhado de Sua exma,

esposa, encontra-se desde saba
do nesta capital, o nosso preza
d? confrade sr. A lpheu Lins.
diretor-gerente da nossa brilhante
c?nfreira «A Noticia», de Jein
vile, um dos jornais associados
COUI a lIA Gazeta".

Com a fidalguia e a diitin
ção que �he S,ã� peculiares, quiz
Alpheu Lins dlstlnguir.nos com a
sua amavel visita, mantendo com
nosco animada palestra.
O diretor-gerente de cA No

ticia», demorar-s�-á alguns di'u
nesta capital, seguindo após.
acompanhado de sua exma, espo
sa �ara S. Paulo, em objéto de
serviço do seu jornal.

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

. :=11'0 sr: PedrolNossa.vidab e r d a d e Alel�D em AHIUER5FlRI05�:t��7�� fAZEm RHO HOE1:.
Minas Deoutado Robertoade Oli-

a exo:a. sra. d. Julieta Ri-
veira li; chard, �Igna esposa do sr. AI-

., ,_.r....;:"..,_""'<4UCCL,��-=--- fredo Richard;
o sr. Francisco Roberto Silva

conceituado comerciante em Bi�
guassú. onde é destacado mem
bro do Diretorio do Part do Li
berai e vereador da Câmara Mu
nicipal;

a graciosa senhorinha Mar:a.
de Lcui deli Silverra.

Transcorre, hoje, � data ani
versaria do deputado sr. Roberto
de Oliveira, 20_ Secretario da
Assembléia Legislativa do Es
tado.

Espirito Íucido, com excepcio
nais lacoldados de trabalho. ele
mento de marcado prestigio no seio
da classe comercial, de que é
um dos mais destacados ele
mentos; politico que tem prima
do pela lealdade e pela dlscipli
na partidaria, goza, por isso, de
grandes simpatias em todas as

camadas sociais de Santa Cata'
rina, pelo que, no dia de hoje,
inúmeras serão as felicitações que
irá receber.

Aos abraços efusivos dos seus

amigos, juntamos o nosso muito
sincero e muito afetuoso. com os

votos de fartas prosperidades �

que a significativa data se repita
por longos anos, o Capitão F'e

línto MUe!ler
não deixará

a pollcta
RIO, 6 (Band) - Està i�;;;:

ramente afastada a possibilidade
da retirada do sr. Filinto Müeller
da chefia de Policia carioca.

•

Além do seu pedido de renun
cia já ,'er sido recusado pelo sr
Getulio Vargi\s, o sr. Maced�
S"oares� ministro da Justiça, não
ve motivos para o afastamento do
capi tão Filinto Müeller, que Ih e
merece confiança.

da Gavea

,

f �,
f

CeI. Dalla Costa

Transcorre hoje o ani versario
natalicio do prestigioso politico
serrano sr. coronel Segundo Dalla
Costa, esforçado prefeito de mu

nicipio de Concordia.
A sorna de serviços prestados

á terra que administra, tem-lhe
grangeado as simpatias e a ad
miração dos seus municipes. qUe
nele vêm um trabalhador incan
savel pelo progresso de Concordia.
A Gazeta felicita·u.

_, Continuação da la. pagina
,

Benedito Lopes, na rua Marques de São Vicente atropelouum aSSIStente, que faleceu momentos após.
O denodado Pinta.cuda, seguido de Von Stuck foi ao palanque onde estava o presld�nte Getulio Vargas para cumprimentá.lo, re�ebendo. :rnbos, vedadeua cOn&agração popular, tendo senhori.nhas Jogado flores.

BRUXELLAS, 6- A Bel- BU,ENOS AIRES, 6-o I Finalizou a empolgante corrida com a seguinte I '6 ã.gica, derrotando hoje a' Suecia de. �.lbel, chefe de secção do I' lugar--Pi;-)tac�da, italiano, em 3 horas 22' e
c

;:�l. caç o.

nos matches de duplas no ante UHo�Plta�dRdawsdon, B professorA' da 2' lugar-Von :-:: tuck. alemão, em 3 horas e 30'penultimo encontro da zona eu- mversl a e e uen�s lfes 3' lugar-Brivio, italiano.
•

ropéa, anot JU o score de 2x 1. e ex�deput3d!), acaba oe desapa- 4' lugar-Vasco Sameiro portu
"

F d 6 6
. . , gues.oram e xO, x4 e 6x4, recer mlsterlOsamer.te. 5' lugar-Carlos Afzani ital'

d
.,

A I" d'
, .Iano.

os scores que eram a vltona à po ICla a"re It4 que se tra- 6. lugar-Bent'dito Lopes, brasileiro.
S Ir-a-CS dos Belgica. ta de rapto 7' I N J··I

.• •K' •

ugar- asclmento OT., brasl elro.
Staí�kowich �",I�����������A���V�'��O������ITA" I

8'lugar-Ruben Abrunhosa, brasileiro.
Deverá estreiar na proxi-, F � 9· lugar-Norbfrto Jung, brasileiro.

ma semana, nesta capital,o'__' _1ItI �,_ • • • J O' IUJar-Almeida Araujo, português.
grande circo 9 Irmãos St�dn- Em Loterias a sua Favorita I' 1121' Ijugar-'DJosé Santos Súerio, português.
kowich, que vem rrecend,' ?

.

ugar- omingos Lopes, brasileiro ..

de grande fama pelo� ongl- FANTASTICO! Não ha bilhetes brancos! .'.

Mais de500milpessôas, assistiram a grande li�eautomo.nalissimos trabalhos dos bll!shca.
artistas que constituem o seu * Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA

. <? volante �enedito Lopes� o primeiro brasileiro colocado,apreciavel íelenco.
"

a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7 -Desta data em diante os BILHETES adqui- fOi rc:cebIdo com calorosas ovações, tendo as senhorinhas bei·ando-oAlém do o granc�e numero ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois emOClOnantemente. J

de atraço-es que reservará ao' d I
-

d V S CANDIDAcfAR SE' ser ·d· Esse d- n J. d t
"

hcom a evo uçao os mesmos . . �.. -A em pOSSUI ar 111- e 0(,;;1 o az pa nCIO c. '�gou com a frf.'nte da sua ba-
publico, possue o circo 9 Ir·- teiramente G Fi A TIS, na escolha de um dos conjuntos expostos nessa sua rata comrJetamente ensanguentaJa.
mãos Stankowich, uma gran� nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicíetd da reputada marca D.K.W. Benedito Lopes obteve o premIO de 100 co t d G 6

8 '1· ,

75
n os o OYcr-

ü·� coleção de ânimais amcs- com Llma maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER aLI um
.

no 2ts, ellfo
e mais �- contos de ter sido o primeiro patricio a dar

1ud,)s, cujos trabalhos s�o radio de dez valvulas da indiscutivel marca WESTINGHOUSE COrri uma geladei. as vo tas.

C',e molde a merecer os mais ra elétrica da garantida marca ZEfiOZONE. ;

'I f
�o l' co!ocaedlo-Pintacuda-o Automo�el Clube do Bra.'

il:WCOS e entusiasticos�aplau-l O tE: .� T I F I QUE � S E SI con erlll o �remio e 10,0 cont?s; ao 2'-Von Stuck_40 contoSi
�us' e outt os premlOs aos demaiS clas$lficados.
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