
RIO, 8 -A convenção dos
Somos positivamente informa

partidos e das várias correntes
dor, que o deputado liberal dr.

politicas organizadoras d. Con
R�I1ato Barboea, solicitou á Co

centração terá IlIgar tambem nesta
missão permanente d� Assembléia I dcapital, no próximo dia 2 e ju-Legislativa um ano de licença, dlho, e, entre outras provi enciar
que lhe foi concedida. de relevancia que serão assenta-

Por tal motivo deixara' ele
das, elegerá a comissão diretora -=--=---------:-'-----:------------

de comparecer a's sessões da da campanha. Mor.-eu de Partido Re-
proxima legislatura, não sendo FalIArá nessa ocasião o sr. AI· pU b I iCanos0-
i�bstituido por tratar-se de uma mando de Sales, pronunciando emoção cial de Per-
IceAnçba. d d I importante discurso politico, no r, a rTl bucoar a o pe a nossa reporta- I I' d

).
.

b ,qua ançara o seu programa e BAI'A 8 D t
.

gem po inca 50 re OI motivos didt' ,
- ursn e o Jogo

determinantes do seu af"stamenio
can I a o, de footbal realizado ontem, no RECIFE, 8 ·-A bordo do

dos trabalhos da Assembléia, de- P d. Campo da Graça.entre os quadros Conte Grande, são esperados,

C.a ta r I-ne11se clarou-nos aquele deputado, ler o e lU re- do Baía e do Galici., um 'torce- aqui amanhl os deputados Sebas-
fato devido a não lhe permitirem forma dor", em plena exaltação, caiu tião do Rego Barr05 e Souto

lOS
seus inúmeros aíazêres profis- pesadamente ao solo tende mor- Filho, que vêm convocar o dire-

sionais, distrair sua atenção para
RIO, 8-Pediu transferen- te imediata. Tratava-se de um torio do Partido Republicano So-

Segundo uma nota enviada aos jornais, parece ter sido
I
outros assuntos. ciha para a relsLer�a de t: Ii- individuo de cor escura que mais cial afim de deliberar sôbre a Sua

r d d
'

I
'

- f
'

d d n a o corone U1S Gonzaga t d t d atit d I ti t
'

un a a nesta caprta urna agremlaçao a que OI a o o pomposo O DEPUTADO SIMOES LO B F d
er e constou-se ser o carrega ar I U e re a ivamen I'! a sucessão

,

I d C d C lt C tari ,.
• orges ontes, a arma de joão da Silva o qual morreu de presidencial.titu o e« entro e u �r� a annem: .

. PES VIRA' A FLORIANO-' e!1 enh
.

_ _

Para tanto, consntuiu-se uma diretoria, aprovada por acla-
POLIS t

- gd a�la, e. ex co�andan emoção quando torcia pele leu

mação, da qual fazem parte alguns catarinenses ilustres. e a 6 RegIão MlIta. clube.
Na SUl quasi totalidade, porém, essa diretoria ficou campos-

O t d d
' Para Hilrmo-Nas rodas polititicas OpOSICIO- es a o eb de paranaenses pelo que mais adequado seria á novel sgremia-] guerra n •.zarC I S C nistas, dá-se como certo, que o

lÇão o nome de "Centro de u tura Paranaense em anta ata-
deputado gaúcho sr. Simões Lo·

5rinal. .

I • Pauld pes, virá a esta capital, represen- OSem que da nossa parte exista o minimo proposito e me- A -

é Iter o general Flôres da Cunha, na sua 'prorragaçaa p e .....J:lOspre7.aJ 05 ilustres paranaenees que essa diretoria integram, nao

d f f· d
. ,- Convenção das Opos:ções Coliga- teada pelo pres.-dente docompren emas, com ranqueza o a rrrnamos, e como possa exrsur

d I d:ll a realizar-se no proximo dia
em nosso Estado uma agremiação dessa natureza, sem que e a fa-

Tçam parte, pelo menos, Altino Flôrts, Barreiros Filho e i\'lancio � 5 do corrente mês. ribunal de Seguranç.Costa, expoentes dessa pleiade de inteletuais, que, tais como Tito GENERA L
de Carvalho, Carlos Pereira, Renato Barbosa, Gustavo Neves e LEITE DE
tQ_utos outros, honram sobremaneira a cultura catarinense, OASTFiO

A falta desses nome� torna-se ' tanto -mais reparavel, quanto
• � certo, dar a constituição da diretoria aclamada, a impreuão tris
te e desoladora, de que, por falta de elementos culturais em nosso

Estado, se tornou forçoso recorrer aos de estranhas terras, para
�preencher os claros de uma d�reforia, restrÍta a meia duzia de no-

-,

O acaso fez com que a nossa reportagem potilica não renunciaria aos meus propositos. O dr. Nerêu Ra- -Em que qualíãade foi o doutor a São" Paulo
encontrass�, ontem, o ilustre conterraneo e distinto par- mos, a quem considero 11m grande amigo pessoal e que tomar parte nos trabalhos da .Convenção Constituctona
lamentar dr, Arão Rebelo, elemento politico liberal c1e está realizando, incontestavelmente, um patriotrico gover- lista?
remarcado prestigio. jnrisconsulto douto e 'um dos espiri- no, ouviu-me com a delicadeza a fidalguia que lhe são -FLli a São Paulo em caráter pessoal. Tal fato,
tos mais brilhantes da geração contemporanea catarinense. peculiares. silenciando em face do modo leal e sincero, porem, não foi de molde a quebrar os laços de adrni-

Sabído, como é, haver o dr. Arão Rebelo feito com que lhe expuz o meu ponto de vista. Aliás, não ração e de estima pessoal que me prendem ao eminente

parte da Mesa, lia Convenção Constitucionalista em que era de esperar outra coisa. E o meu ponto de vista, dr. Nêreu Ramos, a quem, ainda ôntem visitei e com

fui escolhido o dr, Armando de �(1les Oliveira, como can- perante os ditames da minha consciencia, residem no fato quem mantive demorada e amistosa palestra.
o.dato nacional á presidencia da Republica, não nos era da condidatura Armando de Sales Oliveira se impôr por -Como pensa que virá a processar-se o pleito?
licito deixar de aproveitar o ensejo para colher algo de si mesma, uma vez que é independente dos pronuncia-' =-Acredltc que o sr. Getulio Vargas se manterá
interessante, no que se refere ao momento politico atual, mentos dos partidos. Considero mesmo, que os 70 por numa posição de índependencla, deixando que o povo,

Foi assim, que, iniciando a palestra. perguntámos: cento dos democratas que votarão no candidato nado- livremente se pronuncie pelo candidato das suas preíeren-
-O que pensa sobre a atualidade politica? nal, o farão alheiados do pronunciamento dos partidos elas, '

-Penso que SãIJ Paulo, contará no proximo plei- politicos do nosso Estado. Será, assim, a vontade do Assim terminou o brilhante causidico e prestigioso
to com um milhão de .eleitores, sendo que 85 por cento povo expressa nas urnas livres pelo candidato das suas politico a palestra mantida com a nossa reportagem po ..

dos votantes sufragará nas urnas o nome impoiuto do dr, preferencias no ambito da politica federal. litica.
'\I

Armand? d� Sales Oliveira, que é o simbolo verdadeiro

A Z E T
\

das aspiraçoes populares,

A-Acha probabilidades na vitoria do candidato '

bandeirante?
-Estou mais do que convicto na sua vitoria esma-

"

gadora. O dr. Armando de Sales Oliveira falou alto e

franc�lnente ao pais, numa hora historica excepcional. em �����������������������������������������������
que muitos politicas, amoitados esperavam timidamente A VOZ DO POVO Sem quaisquer Ilgações politicas.--=->-
pela decisão do Catete.

--E o que nos diz sobre o reflexo dessa candi- Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
datura em nosso Estado?

_

-Digo, que a porcentagem da vitoria dessa can- Ar�c III I Florianopolís, Quarta-felra 9 de Junho de 1937 I NUMEHO
didatura, será de 70 por cento das forças democraticas. -- --------'- .----

Nesta altura, a nossa reportagem politica sabendo
da filiação partidaria do dr. Arão Rebelo, abalançou-se
a uma pergunta um tanto ou quanto indiscreta.

-E' o dr. -arrnandistav ?
-De alma e coração-respondeu com firmeza.
-E' liberal?
-Não ha quem desconheça as minhas tendencias

partidarias.
-Como se explica então ?...
O dr. Arão Rebelo, atalhou:
-Sei o que vai perguntar, mas de antemão lhe

respondo. Embora filiado ao Partido Liberal Catarinen
se, sou daqueles, que, em questões de consciencia, jamais
vacilei. Por isso mesmo, ha aproximadamente um mês
defini ao dr. Nerêu Ramos a minha atitude, dizendo·lhe

que estava COiTI o sr. Armando de Sales Oliveira e que

795

rão
Expõe á "A Gazeta"

de vista
o seu

ponto
7o por cento dos democra ..

tas catarinenses, exortrr-mclo a

vontade f.:)opular, \iotarão no candidato
na� dr. Armando de Sales Oliveira

•

naclo ..

o deputado
Renato Ba,-
bosa pediu
licença

A Concentra
ção terá lugar
no dia 2 Tropas que chegam

S.omos pO�,itivamente inf?rm�dos. de haverem pas
sado hoje em Tíjucas, ao mero dia, 50 caminhões com

forças militares em direção a Florianopolis.
Fomos informados mais de que estas forças fica

rão na cabeceira da Ponte Hercilio Luz, onde "os cami
nhões receberão gazolina seguindo amanhã com destino
ao sul.

Em torna do Centro de

'Cultura

Não somos bairristas, mas não temos o direito de consentir
a "injustiça, de nos supôrem falidos em materia de cultura.

Daqui ç nos�o reparo. mis�io,

S. PAULO, 8 -Ch�gou ôn

te� � São Paulo, o deputado
Cincinato Braga, leadt!r perrepis
ta na Camara Federal.

S PAULO 8 "O .
Falando ao Dtario da Noi-

,

' "

, ,-:-A azeta" mforma que ° leu diretor te, s. s, declarou que a data daOUVIU o mrmstro da JustIça, o qual declarou que «seu penserr tonto "t d J' A '

,
, b I' . . VISI a o sr. ose menco a Sãoe mesmo a o Ir a censura a Imprensa·, e acrescentou que o minis- P uI ' .

d d
�

d j' b di' "
a o, so sera marca a epols datro a ustIÇI tam em ec arou estar aecldldo a libertar mais de conv'ã

'

500 d 'd en!, � perrcplsta
pesloas eh IS sem nota de culpa D' 'd

-

I 'dO 'I
'f' .lIe aIO a o ea er perrepismesmo JorDa 10 orma que, apesar do Ir. JOlé Carlol ta que o I u t'd' I"

-

d M d S' I 'd ' e par I o Im la pro-e aee o oares ter reso VI o não tomar nenhuma atitude ,ilan- POlto h t '

d d d d"
a empo�, o nome ao sro a prorrogação o esta o e guerra, o presidente do Tribunal j C d M d '"

.

d S 'd' d' I
' . e ace o .:loares parae egurança cons, era 10 tspensave que a medida perdure por ai- o aov d S- PI't f' d . , • erno e ao au o paragum empo, a Im e que a ação pumtIva da justiça poss. deaen- a p T I d [',',

.

yolvc;r'lc até o fim, tem embaraços'. 1 'Inl.acl Icaç
o a po Ihca pàulis-

mes.

RIO, 8 -O general Leite de
Castro, chefe da Co;nissão de Es
tudaI para a Industria Militar
F3rafileira, na Europa. comunicou
ao ministro da Guerra haver pas
sado ao tenente-coronel Zeno Es
tilac Leal a chefia da me3m� co-
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quer a anistia para os

h
·

I AUXILIO 00 GOVERNO
seus cotllpan eiras I RIO, 8 (Band)-O pesidente da Republica sa icionou a

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiliiiiiiiiiiJ- resolução legislativa que autoriza auxílios aos campeonatos esportivos
nacionais ou internacionais, resolução essa do seguinte teôr ;

<tArt. ' l. -Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
desde ja' um credito especial até a importancia d� 600: 100$000
destinada a ntender, por intermedio da Confederação Brasileira de
Desportos e ào Conselho Nacional di� Esportes, ás despesas com a

realil-sção dos campeonatos nacionais ou internacio!1l1í� dos esportef
que superintendem com filiação internaci nal, podendo corda uma

dessasdes utidades utilisar apenas até meta::le do credito glo
bal.

SAN nAGO DO CHILE, 8
-Um grupo de alunos de quin

impossibilidade to ano da Faculdade de Medici
hoje à Berlim, na pretende partir, em julho, pe

ra uma viagem ao Brasil, á AI
gentina e ao Uruguai, acompa
nhados de alguns professores, en

tre os quais os do. Marcos' 00-
noso e Alvaro Covarrubas'
A viagem é apoiada pela dí

reteria de Saudê, o Instituto 8a
tereologico e outras organizações
científicas.

BOX
Jae Louis versus

Max �:Schmeling
Danças -- Serviço irl eoreenslvel

_iiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiit_i_r�riiiiiiilaiiiiiõ'iiiiiiiiiiiiio_r�qaiiiiiiiilU�iiiiiiiie�iiiiiiiiiiiiiiist_riiiiiilai2llliiiiiiiilii_Biiiiiãiiliiio_m__�Ciiiiiiiiiiiiiiia_biiiiiiiEiDa;:;;;;;õiiEr_e_t_i_eiiiiiiiõiãjrDriõiiiiiiõiiiII
O serviço de �S ultimas rne-I
imprensa no

MAnistaria didas militares
da Justiça
RIO, 8 - Ao sr, Macedo

Scares, ministro da Justiça, a

Associação Brasileira de Im

prensa dirigiu o seguinte tele
arama:

«Quando V. Excia. procura
dar 80 jornalismo mais uma pro
va de consideração, creando um

Serviço de Imíormações, asam

facilitando a publicidade dos
atos da administração, e quan
do Y. excia, designa para dirigi-lo
um profissinal de banca, brilhante Aintelectual e membro do seu

Conselheso Deliberativo, dr. Dar- COn t r� O sr ...J osé A n""\e r iCO
ton jobin, tenho o prazer de en- .

caminhar a V. Excia., calorosos
\

Iaplausos da Casa dos Jornalistas., .

S. P�ULO, 8-A. �issden- gio político do Estado de São

-Herbert MOSiS, presidente» , era do I .R.P., constituida da Paulo, e que se solidarizaram ]
maioria dos proceres oerrepistas co.n o sr. Silvio de Campos e

I':O assassi· da capital e do interior, e che- companhe�ro�, desde a �casião.em
t d T fiada pelo sr, Silvio de Campos, que a maiona da comissão dlCe-1na o e a· fará divulgar, quarta-feira, um ma- tora do P.R.P. deliberou aderir

nia Lubov. nifesto e� que será feit� detalha- ao Catete, votando no nome do I

NOVA YORK, 8 _ O I
da exposição dos motivos que sr. Pt"dro Aleixo para presidente I

.. determinaram a divergencia ma- da Câmara dos Deputados.
vil:,onilita Mi�cha Ross admltI.u nifestada no seio da velha agre- NOVA YORK, 8 (Band)-O pugilista negro Jo� Louis
hoje que é culpado de assassr-: ·,.li ')'t' A imprensa procurou obter in- M S h )'

, .'

I
.

"

I ,. �Ia�o po I ica. . ofereceu a ax c me IOg que aceitou a sua pnmeira pe ela, em
nato de segundo grau, pe a mor- No documento serão

'

também formações sôbre a situação dos defesa do titulo de campeão mundial, no caso em que derrote Ja-te da danserina 'Tania Lubova,
expostas as razões porque 05 dis- dissidentes. 05 cheles, entretanto, mes BradJock, durante o encontro de 22 do corrente em Chicago.

a quem matou a g�lpel! de m�r- sidentes não poderão prestigiar a mantiveram-se em sigilo impene- A preliminar da esperada luta entre o campeão mundial e otelo, em um studio de ensaios

I
candidatura majoritaria á presi- travei; á reportagem, porém, não

negro de Detroit será efetuada pelos chilenos Arturo Godoy e o italo-da Broadway.
. 'deJ:lc,a -da Republica. passou despercebida a satisfação americano Toni Galento.Deste m�do, o, �ssasimo esca: Segundo estamos informados, por eles demonstrada, o que se -0-

pGU á. cadeira eletr.lca, m�s �era o documento será assinado pelos evidencia que as demarches estão NOVA YORK, 8 (Band) - Devido á
,coJld�nldo no proxlmo dia vinte h f dissid I I d d A d h I'"

c e es IS�I entes e pe os e emen- se processan o e acor o com o de bater-se com Braddock Max Se me mg regressou
e um do mes corrente, a �ma tos perrepistas de m'\ior presti- I desejo unanime dos lissidentes.

& bordo do vapor Hadburg.
pena que pode vanar entre vinte -

---I
..

d I'd id d
'

a I
- I OUVido pela Imprensa, o campeio alemão ec arou queanos e to a a VI a e pns o ce-

Cd" ibili d'1 I O t Ca o
consultou um advogado sobre a pOSSl I idade e intentar processo

.
u ar. COm. as r contra os responsaveis pela violação dos termos do contràto que es-

tipulou o seu encontro com James Braddock a 3 do corrente, em

Long lsland, em disputa do campeonato mundial.

Casino Imperíal

James Braddock campeão mundial
de todos os pesos

LONDRES, 8 - Comuni
cam de Queenstown que um

hidro-avião que pártira de
Cork para Pembroke, acom

panhado de outro aparelho,
perdeu, a I ata devido ao

denso nervoeiro reinante na,
,

região. I
CAMPOS, � - Nota-se

Mais tarde se soube que, grande afluencla ao local dI;!
o hídro-avião fôra obrigado qualificação eleitoral, calcu
a descer sem sofrer avarias lando-se que o eleitorado do
em Rooslare, no condado munic!pio atinja 40.000 até
de Westford. outubro proximo.
.........................m ..

ICO·NFEOÇ'ÕES FINAS
HOMENS ACAS

no majestoso prédio do Clube Martineili

OAURA á

2

Monurn��ntO
a Santos Du"

.--nc. nt

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

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

de bar e restaurante

RIO, 8 - Foi sancionada a

resolução legislativa que auturiza
o Execut;vo a entrar em entendi
mento com a Prefeitura Municio,
pa! de Santos Dumont, em Minas
Gerais. para que seja erigido na.

quela cidade, terra natal do pio
neiro da aviação, um monumen_

I

to em homenagem a Santüs Du
mont, cujas despesas, até a im
porlancia de 50:000$000 corre
rão por conta da verba n. 23
sub-ccnstgnação n". 2, ri" :'i'ca:

� I(
.(

menta do lVl1r1!S!:�t:o < 1, :: :.duca•
ção e Saúde Publica.
-------------------

___

Oflcíal da 1Vle.
rinha absol.

vida

RIO, 8 -Tendo o Conselho
Especial da Justiça Militar absol.
vido o capitão de mar e guerra
1\ Íario do Costa Braga, por jul
gar improcedente a acusação, a

promotoria da 1 a. auditoria de
Marinha apelou da sentença,

() Reich e a

Sarlta Sé

V L\TICANO, 8 -De acôr.
do com os altos prelados da Igre
ja, as relações entre a Alemanha
e o Vaticano continuam <seve
rarnenre estremeci-ias». mas acres

centarn que as relações não se

encontram cortadas e negaram
que anuncio apostolico na Ale
manha, monsenhor Orsenigo ti
vesse sido chamado de volta.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' ...,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoei

'�RIO, 7-0 sr. Moraes Bar- mar enviadas p'l:a o norte e pa
ras requereu Senado informações ra o sul, qual o numero de es·

sobre quais as forças do Exer- tacionadas no norte e no sul <E'

cito acantonadas em Mma. Ge- quais as unidades da �Aarinha de

rais, Sso Paulo, Paraná, Santa Guerra, destacadas ultimamente
Catarina e Rio Grande do Sul, para o sul.
quais foram os deslocamentos de O senado' justificou longamen
tropas e forças dos Estados, qual te o seu requerimento, concluiu
o material belico despachado pa- do por dizer que a união publi
ra Itararé, nos ultimos cinco me- C3 necessita de tranquilidade, com
ses, quais as força� de terra e a aproximação das eleições.

DISSI O-E-N-C--+-iA-D-O--P-.-R-.P-II

Em visita ao

Brasil

Miss Ethel
Hambridge

LONDRES, 8 - o cads
ver de mi�s Ethel Hambrid�e, dp,
46 anos, desapar<�cida 110 dia 13

?e _maio, foi des,:oberto, �or :iU81i�Art, 2'. -Fíc'l, outrosim, o Poder Executivo autorisado lClua, esta tarde, no porao d�I\,
a abrir desde já um credito especia: de 100:000$000 para, por sua residencia, em Oxford. A�
intermedio do Automovel Clube do Brasil. dIstribuIr premios aos inve<tigações a que a policia es'�
corredores nacionais, -classIficados no Cucuito da Gav':a a reali- tá pl'oced,�n-Jo revelarão se s�

zar"se este ano. trata de um cri n. Assinala-se,
Art. 2'. -Para custear a despeza dêcow:llte da p.xecução to Javia, que o cadaver arresen'

da presente bi, o Poder EXt!cutivv puderá efetuar a5 operações de I ta alguma cOIsa atada ao peso
credito necessarias." coça.

A WPW; 't allji,WJWl4i.rM����a.Ji:&:li&i.i::iii.%.!WÚ''§1!ft?C!i.fE'DP".@#WftMS§·,MJé#ii,t rII.I

PARA

OAU
RECEBEU UM LlNDISSIMO SORT1MENfO EM CAMISAS'E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPo.S MAfSMODRE NOSPELOSMENORES!PREÇOS"
MAIS DE 50 TIPOS CE CAMISAS

'

,

.

CAMISA DE ..JERSEV DE SEDA A 16$0(.)0

RUA FELIPE

SCH�vLDT N.

Dr. ".dro d. Moura Farra
.

Advogado
Rua Trajano n. 1

.. I r '

(···'ti '.
,

1�� A

,:...JI' ',.' I111III1;
"

.. 111 -�-.?m..-__-' .'IIII&-_TII.._'Ii1im==_IIRIiII-'..g==p...'fuí.,'......iM"."f1jn==�=!::!.H
i

Perdau
a rota RIO, 8 - Esteve no sabado

passado em conf�rencia com o

sr. José' Americo, o c.omandimte
Hercolino Cascardo. Estam05 in
formados que o ex-presidente da

Aliança Nacional Libertadora
pleiteou junto ao candidato dos

governadores a inclusão, na sua

plataforma, da ani!tia pai a os
, I

comunistas que tentaram o gOlpe
de 27 de novembro de 1935.

Sabemos ainda que o sr. José
Americo não aquiesceu ao pe
dido do cemandante Hercolino
Cascardo.

40.000 eleito
resemCampos

, CAFE' BO \1\ SO' NO
,

.JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio Palchosl
.....Pt ,

NA CASASO'MENTE
,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GA.�lA--.Wotian�-�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dólar Schwarz
----------------------------------

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL-_ STA. CATARIKA

c ;

(AGENCIA DÁ
Sociedade de Navegação Paranã=-Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Prlng Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétss para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarqu e

de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétss pa
ra SANTOS: hiates-rnotor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

as praças do interior

SE vç : G \_>V\iTIDO � l�AP:D.J
;::::,

..= .. ....... ."",.') - -�, - O ,�"� ---. <.... ".. •

����������-��������r��ÊI� -

I

I Dr. Osvaldo Silva Saback
I ADVOGADO
I Cons. Mafra, 33

I F0ne-1.191
_ .

-

-

i'frQG�O.�*�;; -c, �$i� ����.�{��G.... '�.

:: A Con.pan�i Editora Nóc·.onal :
a LANÇAR!\' l\UM VOLUME DA �" Sede Brasil ana �

G •
5/h ota CatlJ!rina ti@

�� �

: A Conquista - A Colonísação ::
� A Evo�ução TINA.• TODA Á, :IHISTORIA DE SANTA CA AR .

I:Z Um livro de OsveldoB, Cabral D

: POR ESTES DIAS' Em todas las Livrarias :
0•••••••••••00•••1......

Por estes días

será inaugurado em JOINVILLE

rnc1derno, confortavel e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE la. ORDEM

SITU I\DO NO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOS4.MENTE
ESPERADA

:\t iELMUT

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malasgpostais
za.teiras 11,SO horas 2a.-feiras 10 horas
"'a.-feiras 8'50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 c õa-íeíras 20 »

6a feiras 8,40 » Sa.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos avlões=Fechamentodas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

!
2a.-feiras 12,50 horas 2a.-feiras 1 I »

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

5a.-feiral J 2,50 horas Sa.-feiras II »

i
�

A mala postal para a Europa techa .

na Agencia õa. feira ás 9 horas
no Correio 5a. feira ás 10 horas

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

Secção de maquinas

A�UGA-SE
quartos para casal.

Irformações pelo bne n,

1.436.

IDr. Alfredo P. de Arau10l
MEDICO

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

Tratamento do empaludismo e das rnolcstias da pe
le e nervosas pela .;1ufohemotherapia

Consultaria e residencia-Praça IS de Novembro, 13
Telefone, J .584 IConsuttas+-Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas

. . _. __ ... ._ ...... ._ ... ,_ __I
�'--

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Florianopol is

V�NOE-SE
uma farmacia bem afre

quezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

I
....... - "��W.AI!!!ItfIiIJID ,

F

I-I
IM

Apólices Consolidadas do Estado de Mínas �
« Divida Fundada do Estadü de S. Paulo I�

I I
«Obras do Porto de Pernambuco.

�I VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES �
! NO BANCO DE CREDITO f'OPULAR E AGRI- I

� =B.El��NTA CATA:� RU� ��AJ
••

.

�G .1••0011111"1»
G fi

:L.INI-IA CE:
: t;entoinhão e Omnibus =
· �

I Leão da Serra e

ii Empreza .de Transporte de Passa II
" geir, s e Encomendas �
G •
� Entre Concordía e Marcelino Ramos.
O �
@ E,vi c.) ... ...;.:\}.\çA "':J/l A LJ "ri \ ')�:{_:AX:;\';; �.
� de \ ) -\ fi ,l\RA & v!.:.�t.r<_,'\LU �

i

� Pa ",.1 éí d íunci rn r !,., i jia 1" ti Cu Q
G n ubr.. i!i dia tl @l
• DIARIA�C: . IE, sandu de CUUCOI dia ás 7 horas �
D da manhã, Jegrc'ssando JS 4 dei tarde •
• Para bcilitar a boa !PH h l,j E q ;r,�?a ".(, coiceada em G
., cada povoad wni ·t: .I' \" .<i.' j aS'i,'gc:nS,:.;utJ.'J O
'. abaixo t,descriminamos: fi .

ti Cuncordia:-Edcritório Mosele

IO SuruvI-Ca�a Comercial Boscatlo ,.

� Tamanduá -Casa Comorcial julio Schn J

!G Rancho Grande-Hotel dê Maximo de Secco (I• Barra do Veacto-Ca3a Comercial de Irmãos Poy I)" Bela Vista-BoteqUIm ROése

i� VilaJ Rica-rasa Comercial Mazuti .

.• Marcelino Ramos-Eswtóri? Mosele .

:G
� .

:; Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 ,
.

d IDA E VOLTA 258°00 =
:: Enipreza DALLA COSfA •

I_ N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu i: fi estado, as passagens terão o acréscimo de 200(0 .

to
: ·'.I!"!_!J·O,.;�O··"'·I°ul'�

� {,'"
\ ,

BOONEKAMP q; �,
'<- .

\:
" J(

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio) ALUGA--SE, o conforta

vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis

trito ·de «João Pessôa-.
A' tratar 110 Banco Agri

cuia, Puá Trajano n. 16,
nesta capital.

Capital
Reserva

136:700$000
S6:424$498

:.RECEBE DEPC>SITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada S·I. ala
CIC. Avisof'revioô]. ala
Prazo Fixo S·I. ala

I fA
il

o MELHoR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL
_--

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

Os melhores preços
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lucro

E S T A·Ilinda c�sa o ó-

d1-a ser SU,� ps

I.jj;;��"·:f."-'.· �
gando ape .....a.

5$000 10$000 ou 20$000 I,.-..

por mes n a

Empresa Construtora
.Unlversal Ltda.
r.,

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•Carloa Da c Ir e SI

� Em Loterias a� sua F'avorita
� ,

� R. Felipe Schmidt ns, 7 e 178

Matriz: prL.OFtIANOflltOLI
Bd,yrT"u.nau ..Joinvill. - Sãc "-r.nei... '" L.••wn. - _a�,.a

Moatryeri. p.rrnan••_e era Cruz.ire 4l1li••ul

SeC»9IiG d. e.o••o ale

fERRAGENS: MA.CHINAS :

Ma_u ...=' mUe1raMMMi&I em lera! para eGMtrlAcções: Mac ,.. • methanlcle
CImemo-tarre .. _riM. ferrtpns para _perta. _ .Ma pua I.......,

e j&ullM, tiMe �J�M.chi."" .81 lIiIIl para a lavoura: r' ados,
Canoa ".._a.", e poril... ......, e.�.""" nllinho etc.
POf5es e Camas f .rl.lv., MotQrel de esploslo, liAototes
Louça esmaltada - appar.1Ms .. j....._,.... II_ic••

res Matlri.1 em leral pari tItI.miss3I!s· ;-:0' J

Louça sanitaria - banheiras R1...c..., corrlla. fie C8wrl elena '

Tintas a oleo e esmaltas .)I••• e .axa. lu�rifl�.nt..
, Arame de ferro - télas para todos os ftna Autom.vlis e. CaminhOes PORD Peças, acces-
Productos chirnicos e pharrnaceutlces ..riGl, slrvlço mechani�1
Conservas nacional e extrangeíras Pnllolmalael e camar.. fie ar GOODYER
8ebidas nacionaes e extrangelras MeteriaI .lectricI eIn ceral

1'J.ve�eçâo "Hoepcke"--v.por•• uC.rl HO.,Ick." liA".,." e Max..
Maria' - Fabrica de Gelo URit. M.ri." - !.talelro ·Ar.t.ca"

Filiaes errl:

NO ESTREITO 1Ponta cio Leal

_j

BIL.I-IETESI
Federais e Sla. Catarina

-

_.••••0 d.FAZINI5AS:
P�.al nacfQUaH o "'�A$ �a ....
MoIiAs • Alp8hs
Lenas e ImpermulJeis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
5Was
Lnha para coser e HtIIr
LI em novelíes e mulas
Ishonetcs e Pe.r\!marias
thelchoados e Colmas
e...rtinas e Cortinados
t'ealhas e guarda-napos
'-'tos, lhinellos, meias
De,ositArios dos afamado.

Charutos cDANN1!MANN.

Ernpreza Naoional de
Fabrica de Pontas IIRita

Em Laguna-Ru. d. Pr.ia

o
todol OI Eltadol I

•

relra tem seu eseríp-

tório de advogacía á rua
I

\ Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhmUD' 1277.-

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura '.rro I

VENDE-SE uma padaria, dl
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de b< a

--------- Eregue.ia.
Para qualquer outra inlorma

_________ çio, dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

\ Advogados
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

I�ua Trajano n. 2�

� Nos�:cl.5Sico•.Env.lope.;f.chadD.
���m<l� �.
, !'O "'...... . • • D. Rua Trajano, 2 f�(.ob.)

.. Fone 1325-Atellde cha..

I Companhia "Aliança da Bahia"IIr--ma_d_osp_ar_a_oin_terior. I

!,-,. FUNDADA EM IB7'O I Dr,Aderbal R�
ti • da Silva

: Seguros Terrestres e Maritimos : RuaC���.v���r�:10 (Iob.
;: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II_Fones 1631 e 1290 I
..� CAPiTAL RALIZADO 9,000:000$000 _I
..>� RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

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

Advogado
Rua Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
:_= Dr. Renato=
:=Barbosa==

ADVOGADO

•

Médicos

I Dr. Rica rdo \
Gotternann

CONSVLTORIO·....Rua Tra..

ano N. 18 daa 10 á. 12 e

da. 15 á. 16 112 hora••

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N.

20_1TELEF. 1.131

Dr. Carlos Corrêa
,Apentes, SUbMAgentes , Reguladore. de�Avarfallem

�o Brasil, no Uruguai .. nal principais praças estrangeiraI. Partos - Molestias de
Senh<Iras e

A.gentes em Florianopol is: Molestias de crilnçaa

Cam pos Lobo & Cía. ., Dlrltor di Matlrnldade
t! G Medico do HOlpital
ti Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa. Posta," 19 •
• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAfltO ALLIA!vÇA • (Curso de eapecialinçlo em

e _ mole!tia. de senhoras)
• Escrító/ios em Laguna e Itajahí o �tende na Maternidade;
t.i a até ás 8 112 da manhã
li S5H...Jb-Agentes er"if"'" Blurnenau e Lages., eá !aice-C'>nsultorio:
ti " ANITA GARIBALDI, 49
••••�.�� G��--___.�--.-----.'•••••••• ----__...--_

E1·ehefe da elinica do Hospi
tal de Nnrnberl. (P.ore.sex
Indóri Burkhardt , ProfeHor

Erwin Kreuter)
1''11l1lall... III(-.Irlrll.

aeral
alta cirurlia, liaaecologia. (d0-
ença. dai leDhora.) • parlOl,
cirurgia do listema nervoso e

opcraço. de plutica

Dr. M1cuel
Boabaid

CLINICA GERAL
Via. Urinaria.

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joio Pinte. 13
1 eleíon•• 1595

R... Hotel Gloria·Foae 1333
I Comul!aI da. 13 á. 16 brl.

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.
CONSUL10RIO:

�ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Dr. Artur Pereira

e IOliveira
CItAloa milltea II. Ir."

9al 1 adultol

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Conaultal Jiariamente áat

.ti ., 6 hora.

Coniultorio: Rua' Jo4o
Pinto II' 13

FONE-159.5
Roai<lencia: Rutl Vt.:onJ.

tÚ Ouro Preto n· 57

FONE-152-4

----------

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 casa no dis
trito «Jrlão Pessôa», Estrei
ia, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, saias de visitae
jantar e cozinha.
Ulimas instalações-. No aprBsiJ.

\fel recanto da Ponta do Lea
Preço etpecial. Tratar com Jooã
AlvCl, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De Tarias qualidades de laran�

jeiras. limoeirns e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei·
ral. tem para vend�r

CARL NILSON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA--Flo.riamop(j)lis 9-6-1937

fl» As dôres de cabeça. de dentes ou de ouvidos
já não servem de pretexto para se faltar a en

contros e visitas: todo o mundo está
!crt!o de saber que a CAFIASPIRINA I
.c\á cdlívío immediato a qualquer dôr, BAYER

E
R

s -! ,),!"<'r,:te� e P' �.:,.dliéta!
rE:'�9!izar-se-á U6dndo o

CREfViE VITAMINOSO

P ec r o;
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cuns e,

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

I cascar a péle.

� m�llM �mmm�m---_m-�m__�__�__�,���� YI

Quinta-feira
---

10 DE JUNHO

Jockey Club Fforianopolis
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, 10-sobrado--nos altos da
Sorveteria \..ilorla

da origem de seus romance•.

23.45 Noticias e serviço eco

nomico (a!.).
24.00 Maxlmo Pavese: Novi-

dades da Alemanha. I,

00.15 Minueto. Urna peça de 1Lydia 8inder sobre Boccherini.
1.1 j Noticias e serviço econo-

mico (esp.).
1.30 Concerto de camera,

2. I 5 Eco da Alemanha.
2.30 O pequeno ABC ale-

mão.

2.45 Os noM'Q3 dias de tra

balho (esp.J.
3.00 Ultimas noticias (em ale

mão).
3.15 Musica ligeira. • A

..

4.30 Uhimas notIcias (em es- O pressa.avas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na O
pa.nhol). I_ •
4.45 Saudaçóesaosnossosou-. CREDITO MUTUO PREDIAL •

vintei. Despedida Dj:--J e DJQ I ti •
(a1., esp.). IG••••O.------•• --.�

- _-'---__.�•••••

CARTAZES
DO DIAINão cem tinta

1
Festa de SãO,Joêo

Religião
CINE REX, ás 7,30 horas

Broadway Melod».
CINE ROYAL, ás 7 e 8.30

horas-Entre a honra e a lei.

mas sim com sangue

Damos a seguir os iuizes e

mordomos, que devem festejar
São João Balióta em 1937.
Juizes: Drs. João d,! Silva

MedeIros e Colombo Sabmo. IJuizas: 3cnho j"hi'ls Emih
8ôos e L"Yl CHI irá'). I
MO DO'v1AS 118: i\:I I IIi:, I

t-�ern'ln ics, AFce S,qu(·ir " Z}

I','3 'II'- da C'mh'l Né've" Ad,;)1I-
de Port,ela. Carmen B?IIXO, A�!"

I) Ç,' d (' I� ,1V, �\ht.e _I. e .�l':.JZ, j a-
I

,'ema f\. C,"r t rã I. L, K,
K'ltciplS, Lurza M,)d!manil ,\layr
Wendhausen, Rosa!wa Maes,
Olga Ebe], Arnelia Monteiro,
Nilda Povbas.
MORDOIV10S srs: Pedro

Evaristo Dias. Agenor PC.VOilS
Juniort Arnaldo Dutra. '�ntonio
PiOlezano, Jairo Callado, Mario
Laurinda. José Damiani Carrei
Ião, Francisco Méio. Mario Al
ves Ferraresí, Nilton Vaz, Eu
geDio D'elgrand, 'Adolfo Quirí
guini J or., Heitor Faria, l'Jilton
G. Brüggemann.

CINE ODEON, ás 6,45 hc..
ras-Pobre de carinho e á.

8,30 horas-.Jllegrf's consor

tes.
...

Clube dos Functo
nartos Publlcos Ci

vis de Santa
Catarina

CAIXA BENEFICENTE

Comunico aos Srs. sócios deste

Clube, que a Diretoria, devida
mente autorisada pelo Conselho
Diretor, resolveu suspender por
noventa (90) dias o pagamento da

joia para os Associados que se

inscreverem na CAIXA BENE
FICENTE, bem como, reduzir
para cinco mil réis (5$000)/\ taxa
de cada chamada por ocasião do
falecimento do Associado.

Outras informações serão for
necidas em nossa séde social à
Rua Conselheiro Mafra n. 2 (2'
andar), no seguinte expediente: 9
ás 11. 13 ás 18 e 19 ás 22 ho
res, diariamente.com excepção dos
domingos e feriados.

Clube dos Funcionarios Publi
cas Civis de Santa Catarina, em

7 de junho de 1937.

Avião d�sa ..

parecjdo
:�::.

GAL. HERMAN GOERING,lVlinistro do

SANTIAGO, 7 -O Minis· BERLIM, 7 -Falando hoje. "nós somos l1dperiorez."
terio da Marinha enviou dois des- no gran de teatro ao ar livre, por Terminou o general do Ar da
troiers, afim de realizarem buscas, motivo da comemoração do quar- Alemanha dizendo que os insul
para determinar o f-aradeiro do to aniversario da Liga de Defe· tos que agora forem feitos !l Ale- .Jldot"o Bittencourt Silveira
avião chileno, desaparecído ha sa Aérera, o general Herman manha não serão apagados com I �residente da Diretoria
quatro dias. Goeríng, ministro do Ar da AI�- tinta mas sim com sangue. 1-----------
() tvlinisterio da Defesa radio- rnanha, referiu-se ao recente in- P res i den te do

grafou à todos os navios mercan- cidente com o <Deutschlands ,
- � ..... ,'" -------

tes, que se acham nas alturas on- afirmando que a represalia toma-

de desapareceu o aparelho, para da veio demonstrar que a Ale- Luxo, conforto e ele
que alterem suas rotas, auxilian- manha hoi: não póde ser impu- gancla encontrará V. S.
do a busca. nemente insultada. Acrescentou servindo-se d2. limousine OL

gue êsse fáto mostrou que a A�e. DIMOBILE rr 200, guiada por
manha é uma grande potencia, perito volante.
que precisa ser respeitada e que

Banco do
Brasil

CAMPOS, 8 ---Seguiu on

tem para o Rio viajando ns

noturno, o sr. Leonardo Tru
da, presidente do Banco do

Fone 1.600 Brasil,
...........H ..
.

'

.

: Vicia da embriaguês I:
HAIA. 7 - Por motivo" do O •

regresso da delegação comercial" Um só vidro do O
Irradiação da holandesa, que viajou pela Ame- Cf REMEDIO MINANCORACONTRAEMBRIAGUES •
A Ie ........, -a n h �� rica lu Sul, o ministro do co- • O

I t _. <;;;Pt

mercro olereu uma recepcão a • basta para a cura desse triste vicio! •
A estarão DTN e D'Q, de que estiveram presentes personali- O G:r J J

8.& A' venda nas bôas Farmacias. �Berlim, irradiará amanhã o seguia- dades sul-americanas. .. V

I
te programa: Nessa ocasião, o barão von • E� um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - ]oinvíI1e •
A's' 12.00 hs.-14.00 hs. e Karnebeck recebeu as insignias" .,

ás 22.50 hs.-4.45 hs.de Berlim, de uma das mais destacadas con- •••••••••••� O
corresponde às 8.00 hs. -1 0.00 decorações holandesas.

I hs:
e às 18.?0 h5.-0.45 hs. no :�.�5.�G-------.. ••••••••

RIO de .Janeiro. • •
22.50 Anuncio OJN e DJQ � d "t M t P d

· a"
(aI.. esp.). Canção popular alemã. Ct r e I o U U o r e I a I •
22.55 Saudações aos nossos � D

ouvintes. �� .,
23.00 Oansai conôsco.Ántigas � "

damalsnativas-damadas,cantadas O rnalor e mais acreditado clube de
I e tocadas.

tei d B -I23.30 Gllenter l3irkenfeld f(lIa. sor elos o rasl

Foícondeco
rada

Vende-se uma casa com o

terreno numa area de
1.782 metros quadrado,

instalação de luz e agua etc.

por preço de ocasião. A tra
tar com Quincio Silva, no

Estreito, esquina da Rua D.
Luíza n. J 63.

A CREDITO MUTUO PFlE-
C � 6�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 premlos é feita! unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias, 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. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

;

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



==A OAZE'-A

Dal
vindo para o sul, por ordem

general Ministro da Guerra, apesar de tudo
ter ern paz e socêgo.

�II�Em�b�a�rq�U�e�d�e�m�il�i.�11�r:�A�d�i�ss�id�e�n�C�i�a��i�nt�e�g�ra�l�is�t�;�1���a��������:
..José Ame ..

tares e material
para o sul

o. termas da renuncia do sr.

Jehovah Mata
�,

A "imprensa", de Tubarão, Pll"

I
.

blicou um artigo destacando.
--

_ personalidade do sr. José Ame-

I rico de A'meida e louvando-se
__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii.I RIO, 8-A renunci� do sr.' pll,itica concre�a. as necessidades I que .utiliza, incapa� de veicul�r o com a sua escolha. pelas forças

jehovah Mota é concebida n05 da Nação Brasileire. Dentro dele, i,
anseios e as necessidades de liher--- majoritarias, a' proxima sucessão

RIO, 8-Desde alguns dias que vêm sendo tomadas pro- seguinte. termos: minhas inquietações revolucionarias' taçao, de cultura e de progresso presidencial da Republi-::a.
videncias que se prendem á concentração de tropas em Imbituba, no «RIO DE JANEIRO, 7 de jà não encontram satisfação ou

f do povo brasileiro, dela me retiro
Estado de Santa Catarina, onde estaciona, desde que daqui partiu, junho de 1937.-f.xmo. sr. pre- emprego. Não vejo como o revo- para dedicar-me a outras lutas.
o general Daltro Filho, comandante de um Destacamento, organizado sidente da Carnara dos Deputa, lucionario encontre no seio dele sob outras bandeiras.
de acordo com as instruções do ministro da Guerra e indicação do dos.-Pela presente, venho apre- alimento para suas aspirações e Posto na contingencia de desli
general Góei Monteiro, comandante do 2' Grupo de Re6iões. sentar a minha renuncia á cadeira instrumento adequado de luta em gar-me da Ação Integralista Bra-

Pelo nComandante Rippel", partiram ontem varies oficiais, de deputado federal, para que fui prol da Justiça Social, da Orga- sileira, impôs-se-me a necessidade
sargentos e datilografos anteriormente designados para servirem no eleito no pleito realizado em 16 nização Nacional e da cultura e de renunciar à cadeira que ocupa-

q. G: do general Daltro Filho. Tambem foram, P,ostos, ontem,. Ii de outubro de 1934. libertação do P?vo. I
va nesta Camara, o que faço apre-

disposição desse general, os los. tenentes de administração JoaquIm Motiva essa renuncia o fato de Meu Íntegralismo formou-se ao sentando a v. exa. e aos srs, de- PORTO .<\LEGRE, 8 _
Altino de Sales Campos e Matias do Rego Banos. me haver desligado da Ação In- sopro rude das reivindicações po- putados a expressão dos meus Foi fundado, nesta capital, o

O chefe do Departamento do Pessoal do Exercito, por or- tegralista Brasileira, organização pulares, nas lutas da Legião Cea- agradecimentos pelo apreço com Centro Operarió Liberal. que
dem e deliberação do general Eurico Dutra, ministro da Guerra, partidaria de que era representan- reme do Trabalho, e foi sempre, que sempre me distinguiram.i--, apôiará a oandidatusa do sr. Ar-
ordenou ontem que o pessoal restante e material requisitado seguis- te nesta Camara, e em que vinha acima de tudo, o anti-capitalismo, (a.) [ehovah Mota.� mando Sales.

" d I bi b d d 'I' d d fi d lQ32
"

h bi r.;��"'''�:;e:i&l��'�'''S'''_...''S-'�r'''''''�.''-*...r*"__ '_'_",,,sem, quanto antes, para o vestacamento e m itu a, even o ser mi itan o des e os e 7 • a não transigencra com os altos i!!i "I"""," "" �""''''''''''-''--_..-._." ...""""',.,..,.-..-.. .._...-a
transportados pelo vapor "Itassucê", que partirà amanhã, às 9 horas As razões deste gesto são razões e com os ideais da vida burguêsa, � Nos s a V' d I
da manhã.

.

de consciencia, a que não me pude com? a op.re.5são d?s forças eco- � � a I. Este navio deide ontem se acha atracado ao armazem 13 furtar, e ante as quais é possivel normcas sociars dominantes. E a � i
do Càes do Porto. haver discordancias, mas é neces-

. convicção a que cheguei de que a ����:z:��� ���������
CAFE' BOM SO' NO sario que haja o respeito. Ação Integralista Brasileira, tanto

E' que o Integralismo, como pela sua doutrina como pela sua fHilVER519R105 I A sua .mórte ecoou doloro3a
..JAVA doutrina e como organização, jà organização, não é e não poderà Senhorita Luizita Vaz Viegas mente, pOIS, era g.er.ilmente esti-

Praça 15 de Novembro não me satisfaz, jà não me parece ser instrumento adequado desses Vê passar hoje a sua data �ado por ser possuidor de magna-
Antonio Paschoal rapaz de traduzir em termos de meus ideais e i.mpetos; a compre· natalícia a prendada senhorita Olmo coração.

,----
-

II
ensão a que ,hOJe me rendo de que Luizita Vaz Viegas, filha da Deixa o extinto muitos filhos

I O sr.OsvaldoAranha �
nela, na realIdad�, não ha legar exrna. viuva d. Alcides Viegas. e viúva d. Zulmira Vaz Rosa.
para a ampla e intensa ação pro-, ° sepultamento do seu cada-
letaria sindical; uma coisa e outra Anfiloquio Gonçalves ver realizou-se hoje, ás 10,30

I valem perante minha consciencia Passa hoje filais um ano de horas, no cemiterio local, comI -

t II
como impositivos de tal lorça.que proveitosa existeneia do nosso grande acompenhamento.

II nao vem... po r emq uan o eu não poderia agir senão como estimado conterraneo, sr. Anfilo- A Gazeta apresenta condo-
c
estou agindo. quio Gonçalves, alto funcionario lencias á familia.

'existirem bases para aquelas Ademais,sou hoje prolundamen- dos Correios e Telegrafos e Ies-

noticias, acrescentando não te democrata e anti-fascista, o que tejado beletrista,
ter por emquanto nenhum faz com que certos aspectos da

E'AZern "HO HOJe:
plano, a não ser permane-

Doutrina e da Tactica integralis
cer nos Estados Unidos e tas choquem-se violentamente com

r ,a gentíl senhorinha Neli Gon
continuar o seu trabalho. o meu pensamento e, até, com a din, hlha do sr, Vasco Gondin,

1
minha sensibilidade.Acredito, hoje, .representante comercial;

------------, intensamente, no :

povo, em suas I o destacado esportista sr, Or
virtudes de saber e de querer, e lando Cunha, empregado da fir-

O "Habea9- condeno todo o messianismo, seja I ma Carlos Hoepcke S. A.
Corpus do o de um home�, ou seja de um HAB1L1TA,f!lo

hllajO r R ibe i ro grupo, t0da a atitude de salvação
da Costa vinda de "fóra", de "cimaU, e que

desça protetoramente para abarcar,
R-lO 8 C f t

là em baixo, como objeto,o povo.
,
- on orme emo. no· E .

t'
'

d
.

Rb' d C SS8S as razões, as umcas ra-

llcla o, °d mdaJorh
1 eIro

�d °ds- zões da condenação que faço ao
I WASHINGTON, 8 -Des- a, acusa o e ..ver trucI a o·

I'
. ,

.

mentindo as informações dí- 40 homens em Bela Vista, deu IOtegradlsmbo edqu�
me lDSpIr�m o

vulgadas hOJ'e no Rio de Ja- t d S T 'b I gesto e a an <ma-lo. Não dIscuto
en ra a, no upremo n una.

"d d dneiro, segundo as quais o MTt d'd d h b
as mtenções, a smcen 3 e os seus

l'HEBArn UN5I I ar, a ulm ped I o e « � e�l- "Ieaders", de seu chefe.Não ponhosr. Osvaldo Aranha tencio- corpus», a egan o que coma ns� I d'd 'd I' d dnava embarcar, breve, com f
.

d M t
em UVI a (; I ea Ismo e gran e

-:0 se osse envIa o para a o
d l'd d ddestl'no áquela capt'tal, O em· G d ' I 'f' d parte, senão a tota I a e 05 seus

rosso, 00 e esta c aS�1 lca o. d M
.

I Abaixador do Brasil entrevl's- E ã d ,."

t
a eptos. as, como JU go ação

, m sua sess o e on em, o I I' B 'I' I d
.

tado pelo correspondente da S.T.M. resolveu não tomar co.
ntegra Ista ,TIISI eira, pe a outu-

United Press, declarou não nhecimento do pedido.
na que esposa � pelos metodos

Continua

Fagando
sempre

E' habito já, daparar o leitor,
através da imprensa, com uma

noticia de pagamento de sorte

grllnde efetuada pela «Rainha
das Loterias>, e Loteei" do Es
tado de Santa Catarina. que
acaba reaparecer mail vitoriosa

que nunca.

4.4 t 2 foi o numero sorteado
com 50 contos na última extra

ção realizada pela conceituada
Loteria na quinta-feira 3 do cor-

rente.

O feliz possuidor foi o sr. A.
S, Leão, funcionaria do Banco
Mercantil do Rio de Janeiro, à
rua I' de Março n' 67, a quem
05 su. Angelo La Porta & Cu.,
concessionarios da acreditada Lo
teria acabam de pagar naquela
cidade os jO:OOO$OOO que ll.e
couberam pOi sork. E assim, vai
a "Rainha" distubuindo sortes e .. ·

pagando sempre.

MISSA

.

Familia João Luz, convida aos

parentes e pessôas de suas rela

ções para assistirem a missa de
70. dia, que mandam celebrar
sabado, d;a 12, ás 7 hora�, na

Iareja São Fran!'.Ísco, em illten

'Ç�o á alma de �eu iaudolio filho
Dario Luz.

dI 9 Junho file 1.17::::::':'

I i----=::::::
FLORIAROC'Olll,

•

Ie ema
-

__
----

__

do
es-)

ricO

• t t1
" en�encía
dos opera-

•

rios gau.
chlls

anos.

O sr. Otto Pfutzenreuter, que:
exerceu vários cargos de eleição"
como o de Conselheiro Munici-'
paI, festejou hlt pou::os mêses Sllallj

bôdas de diamantes, tendo, por
es�a ocasião, recebido, pelo ra

dio, diretamente de Berlim. I'1S:

felicitações
.

pessoais do chanceler
Adolfo Hitler, era uma das fl-

Oito Pjutzenreuter
Com a idade de 91 anos fa-·

leceu, ôntem, em joinvile, o aba8�
tado capitalista sr. Otto Pfutzen.
reuter, natural da Alemanha re-,

sidente no Brasil ha mais de 65

Na Cartorio de Registro Civil
e�tão se habilitando para casar:
o sr. Bernardo Klas Junior e

dona Luci Guedes, ambos sol
teiros, naturais dêste Estado, nas

cidos. domiciliados e residentes
nesta Capital. gUIaS mais representativa! e rt::s"

I peitaveis
do meio wcial Jaioví-

Ileme. .O saudoso extmto, que d:eiu
viuva D. Antonia Pfutzenr'euter,
era pai dos srs. Vigando. Alvi.
110, Hans, Albano, Otto e Willy
Pfutzenreuter e das senholas viu
va Holena Quidde, Matilde Pfue
tzenreuter, Ema Kuehne e Eli.
sabeth Blohm; tio do sr. Eduar
do Moellmann, comerciante nesta.
capital e Otto Pfutzenreuter So
brinho, prefeito do municipio de:
Orleani e avi) da sna D. Irace
ma Mimoso, esposa do nosso co

lega da imprensa, jornaI;sta Mi
moso Ruiz.
A' familia enlutada. apr�sent;r

IDOS nossas sentidas condolencias.

Deputado Bra? Umongi
Encontra-50 ne�ta capital o

deputado opo.icioni.ta dr. Braz
Limongi, diretor do iemario Fo
lha do Povo, que se �djta em

Porto União .

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' ..JAVA

Praça 15 de Novembro.
Antonio Paschoal

sua Favorita
Não ha bilhetes brancos!

CeI. Aristiliano Ramos
Chegou. ônte;n, a esta capi

tal, o nosst) distinto conterraneo
Ir. ceI. Aristiliano Ramos, pres·.
tigi050 chefe do Partido Repu
blicano Liberal Catarinense.

t=ALEl'lrnetiT05

"A
Em Loterias a

FANTASTICO!

FAVORITA" .. _

Coronel
galhaes

rata
RIO, 8-Segundo ouvimos no

;Vlinisterio da Guerra, o antigo
,'dt:rventor no fará, tenente-eo�

�:illel Magalhães' Barata deverá
�. r destacado no Maranhão, no

240. B.C.

Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES adqui
ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
com a devolução dos mesmos V. S. CANDIDATAR·SE-A' em ser possuidor in
teiramente G R A TIS, na escolha de um dos conjuntos expostos nessa sua
nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W;
com llma maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER ou um
radio de d�z valvulas da indiscutivel marca WESTINGHOUSE com uma geladei
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.

OERTIFIQUE-SE

Julio Geraldo da Rosa
Faieceu i)ntem, á� 20 horas,

em sua resi2encia no distrito
«João Pessôa» , Estreito, após
crueis padecimentos, o nosso dis'
tinto conterraneo sr. Julio Geral
do da Rosa, conceituado ccmer

ciante e fazendeiro em B)aD I·Retiro.

Ma
Sa-
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