
n'"
,."

ao do
.----

dia 15
Promete revestir-se de grande autoridade

d'ernonstração de civismo e de fé na

vitoria da Democracia e nos ,destinos da
Nacionalidade.

r1urna

798

Conforme fomos os primeiros a noticiar, a Convenção dos Partido Republicano Liberai
Cp.larineose, chefiado pelo prestigioso Coronel Aristiliano Ramos e Legião Republicana da chefia do
ilu�tre deputado federal dr. Rupp Junior, terá logar na proxima terça-eira, 15 do corrente, ás 10 horas,
possivelmente no Cine Rex, com 11 comparencia de representantes e delegados de todos os rnunicipios
do Sstado, tendo neste sentido sido recebidos inumeros telegramas, avisando da partida dêsses elemen
tos para esta capital.

Do Rio Grande do Sul, está sendo esperado o dr. Ildefonso Simões Lopes Filho, que,
como ôntem noticiámos, virá representar o general Flôres da Cunha.

Outros vultos políticos de destaque, prometeram comparecer.

Como acima referimos, de quási todos os municipios estão chegando telegramas corcunicando
a vinda de delegações e a nomeação de representantes.

A Mesa A sessão

Por proposta do coronel Aristiliano Ramos, fui conferida á Legião Republicano a presiden- A sessão será puhlica e promete revestir-se de invulgar autoridade, tanto mais que, pelo
CHi da Convenção. De tal modo a Mesa ficará assim constituida: Presidente.: deputado dr. Rupp Junior. que já não f. segredo, a assembléia se pronunciará. pela candidatura do dr. Armando de Sales Oli-

Secretarios: Tenente-Coronel Otavio Silveira Filho e Antenor de Morais. veua,

Ordern dos trabalhos Almôço nas Caldas da Imperatriz

Delegados

ordem dos trabalhos desse impor- Somos informados, que as comissões diretoras do Partido Republicano Liberal Catarinen-
se e Legião Republicana, oferecerão aos representantes dos outros Estados. na próxima 4a. feira, um
almôço nas Caldas da Imperatriz.

da'

de outros Estados

Outras notas

Pelo que a nossa reportagem politica conseguiu colher, a

taute conclave, será a seguinte:
l ' -Apresentação de credenciais pelos convencionais.
2' - -Ínstalação dos trabalhos e discurso do dr. Rupp Jumor, presidente da Convenção.
3' -Saudação aos representantes, pelo desembargador Gil Costa.
4' - Discurso do deputado Thiago de Castro, sobre as candidaturas e pronunciamento

8ssembléa pelo candidato preferido.
5' -Apres�ntaçào de moções, indicações,

Filho, dr. João Baier Filho e dr. João José Cabral.
6'- Encerramenlo.

E' grande a animação que reina no seio dos chefes convencionais. Durante o dia de ho
etc., usando da palavra os professor Barreiros Je quer o deputado dr. Rupp Junior, quer os drs, Baier Filho, Wanderley Junior e Antenor de Mo

rais, têm permanecido na séde da Legião, tomando todas as medidas atinentes á organização dos tra

balhos.

Visita á "Gazêta

Deverão chegar pelo avião da Condor na proxima segunda-feira li esta capital, o deputado cA Gazêta foi esta manhã distinguida com a visita dos ilustres membros convencionais do
federai paulista do Partido Constitucionalista dr. Jairo Franco e a deputada estadual pelo mesmo par- conclave a realizar-se na próxima terça-feira, srs. tenente-coronel Otavio Silveira Filho e dr. João
tido, D. Maria Tereza de Camargo Barros. José CaLral, que vieram convidar-nos para auistir aos trabalhos da importante reunião política .

.

GAZETTrês lrmães
Nerêu

������������������--�������---������������������������
A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

..JAIRO CALLADO

do sr,

Raln.Js
,solidarias cam o sr.

Ar.-nando Sales

CAFE' BOM SO' NO Solidarieda ..

JAVA d IPraça 15 de Novembro e ao 9a •
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o general Flores da Cunha
. censura a Impren-I

recebeu o seguinte telegrama:
eJOINVILLE, 3-A atitu-

Sa SUSPenSa em
de franc.í\, e carateristica �a

, personalidade de vossencla

em pról dos destinos glo-

tod ft O Pa I'S
riosos da nossa p.at�ia, con-

",. farta a alma brasileira.

I Digno desse nome, o Rio

__

Grande, guarda avançada
_ iiüiiii_� d d f d t d'

- Ontem era Jaraguá que organizava o convite de propa-
\ .a � esa as ra !ç�es n�- ganda pró Armando Sales, cuja presidencia do diretorio foi con

mesmo vespertino que já es· clona�s, sob a patn?tlca .on� fiada ao sr. Celio Vieira, procer liberal, hoje é Cruzeiro d»
tão sendo enviados telegra- e_ntaçao d� vo�sencl� gal an- Sul.
mas circulares aos executo- tirá a traJ�tona ra�lante do

res do estado de guerra nos
nosso qu�ndo Brasil.

.

Estados, com as determina- Respetto�os �umprtI!1en�
ções, mandando cessar o re-

tos.-AntoniO Jose �tbezro».

gime da rolha. tomará imediatas medidas
N. R Esperamos que tão no sentido de garantir a li

depressa chegeu ás mãos do berdade de imprensa em San
sr. governador do Estado o ta Catarina, ordenando a

telegrama a que o despacho suspensão da censura tão
acima se refere, Sua Excia. vexatoria para os jornalistas.

Esta benemerita obra francis

cana, ereta na Igreja da Venee
rável Ordem Terceira de São
Francisco, e que há muito se

acha entregue ao zêlo da eslor

çada rrrnã ter ceira ,Senhora Con
suelo Capela, honrou c seu san-

.to patrono, o glorioso taumatnr

�o Santo Antonio, mandando ce- Ilebrar missa hoje às 7,30 horas

I'e promovendo farta distribuição
�e pã�S na vespera do seu fes"111. ,tIVo dia.

_

'Tte. Argenti no I RIO, II "O Globo" em

Pereiré3: Gui I I���a�l!ir�: e�i{o��n:âo�iiZq���
maraes dentro de 24 horas, será sus

pensa em todo ,) territorio
nacional a censura á impren
sa, aliás, o novo titular da
pasta da Justiça, sr. Macedo
Soares, ao aceitar a mesma,
impôs C01110 condição pri
mordial a suspensão da cen

sura á imprensa. Informa o

Estamos seguramente in
formados de que os snrs.

major Hugo Ramos, dr.

Joaquim Ramos e acade
mico Nilo Ramos, irmãos
do sr. Governador Nerêu
Ramos, apoiam resoluta e

desassombradamente a can

didatura do sr. Armando
de �ales Oliveira, á presi
dencia da República

...�..:':��1
Pão dos po-
bres ãe San
to Antonio

,!\6.m de servir na Escola de

Aprendizes Marinheiros, chegou a

esta capital o distinto oficial H.

tenente Argentino Pereira Guima

rães, irmão do sr. almirante Prolo

:genes Guimarães, governador do
Estado do Rio.

definitivaACONFUSA
a situação na Paraná

Proprietario e Diretor Responsavel
tIlI IANC Florianopolis, Sabado 12 de Junho de 1937 I NUMEHO

CURITIBA, I I - A situa- candidatura Armando Sales são

ção politica do Estado se apresen- de molde a permitir
�
uma longa

ta coufusa no ponto de vista elei- reflexão por [,arte do governo do
toraI. Paraná, antes de uma atitude

Não se pode, ainda, fazer I claramente definida.
prognósticos seguros e assegura· se CURITIBA, I l-As classes
mesmo, que o Paranà, ainda, convervadoras realizaram uma re u

não se decid u por qualquer dos nião na Associação Comercia)
dois candidatos á presidencia da afim de solicitar ao governo do
Republica, de modo a permitir Estado a rebaixa dos impostos.
previssões, Caso os comerciantes e industriais
A situação do oficialismo pa- não obtenham as medidas pleitea

raI'!a�nse ainda pode moditicar-se das. vão SP. declarar em gréve
consideravelmente. geral, fechando todas as fabricai
E' certo que as simpatias pela e estabelecimentos comerciais.

Suspensa
mente a censura

imprensaá
RIO, II - Informam do gabinete do titular da

pasta da Justiça, ter sido expedido hoje um telegrama
circular aos governadores dos Estados, determinando a

suspensão da censura á imprensa.

Santa Catarina
começa a pranupciar ..
se favaravel ao candi
dato nacional

CRUZEIRO DO SUL, 10 - Em nome da maioria do
povo de Cruzeiro, comunicamos ter sido. por maioria, eleito o

Comité pré-candidatura dr. Armando de Sales Oliveira á presi
dencia da Republica.

Cordiais saudações. (aa) presidente honorario CeI. Primo
Bigin; presidente, dr. Augusto Contergiani; secretarios, Alvaro
d� Nora e Antonio .Gueriol; tesoureiros. Afonso Schw-uz e João
FJsch�r; or.ador, Mano Lacerda; suplentes, Raul da Mora, José
Ferreir a LIma Walter jolbrecht, Antonio Labordeti e Arnaldo
Albuquerque.

"
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5ente-se mal? r Im
no majestoso prédio do Clube Martinslli

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

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

ríal
Do Estornago, Figado, Rios, Bexigas, Intestinos?

Lembre-se do

Chá das 9 hervas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S A.

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS
Danças - .. Serviço irl eoreenslvel de bar e restaurante

"";,,_� ,
. I Dr.t!liJ' -·ti'

.

. ,I!I'--�,..�'
��a�� !3 �iffJ:

Desportiva
Programa das
Clube Nau'l:ico

festas do
Riachuelu

o valoroso e querido Clube Nautico Riachuelo comemorará
domingo o aniversario de sua fundação com empolgantes pro
vas esportivas.
Uma prova, em ioles, num percurso de 4.000 metros, dispu
tada pelos Clubes Nauticos- Ríachuelo-Aldo Luz e Fran
cisco Martinelli.

Guarnições do Clube Nautico Francisco Martinelli.
Patrão--Manfredo WanoUi.
Voga-João B. dos Santos
51 'Voga-Adolfo dos Santos
si prôa-EJiezer Braglia
prôa+-Allredro Oliveira.

Patrão-Neomesio Mafra
Voga--Antonio V. de Freitas
si voga-Armar.do Nascimento
s] prôa-JOãO Moura
Plôa-Marcilio Bonassis.

Guarnição do Clube Aldo Luz
Patrão-Aldo Luz
Voga-Erico Espindola
51 voga-c-Osvaldo C. da Silva
si prôa-s-Heitor Lima
prôa-c-jesael Bento.

Guarnições do Clube NauticQ Riachuelo
Patrão-Oscar Teske
Voga- Osvaldo Monguilhot
s] voga-Jorge Daux
si prôa-i-Ücelio De La Vega
prôa-i-jaime Ladroxitz.

Patrão --AdoHo Chierighini
Voga-Clovis Gama
si voga-José dI'! Carvalho
si prôa-Osvaldo Silveira
prôa- Arno Outra

Ramos

Patrão--Decto Couto
Voga-Artur Moellmann
s] voga-Haroldo Beltrani
5( proa-Alcino Müller da Silveira
proa-Luís Eugenio Beirão

Patrão-Romeu De La Martinieri
Voga-João Matos
51 voga-i--joão Azevedo Vieira
51 proa I Jorge L. Paula
Proa-Henrique Moritz.

20. Urna prova, em escaléres, 110 percurso de 2.000 metros,
entre 8S guarnições da ESCClla de Aprendizes Marinheiros.
30. Uma prova, em escaléres, num percurso de 2.000 me

tros, entre as guarnições da Guarda-Moria da Alfandega e

a do paquete Carlos Hoepcke.
-0- ISerá levada a efeito, tambem uma grande prova ciclista de·.

nominada Pedal, 00 percurso de 22 quilometros e com o seguinte
. I

.-1, •.� .•

itenerario:
�aida-dd Alameda Adolfo Kbnder, ruas Hoepcke e

Felipe Schmidt, Praça 15 de Novembro, ponto àos automoveis,
rua Tiradentes, Avenida Hercilio Luz, rua José Veiga, morro da
Gasosa, luas Frei Ca!leca e Rui Barbosa, Estação Agronômica,
Penit'!nciaria, Trindade, Pantanal, Saco dos Limõel;, JosP. Mende�,
Prainha, Largo 13 de Maio, rua João Pinto, Praça 15 de No
vembro, ruas Conselheiro Mafra, Padre Roma, Libero Badaró,
Fabrica de pregos, indo chegar em frente á Fabrica de gelo Ritll
Maria.

O sr. major Olivio Amorim, ilustre governadcl' da cidade
instituiu urna linda Taça para Ct;sa prova.

Para essa prova o veterano Clube Nautico oferece um lindo
bronze que receberá o nome de Riachuelo, e será de posse
transitolia ao clube a q.JC jJertencer a guarnição vitoriosa.
Além de bro'aze serãr, di .mbuidas aos componentes do con-

junto vencedor 'cinco medalhós de prata,
.

-.J

minutos.
Falando em francês, Hailé Se- O CONTROLE NAVAL

lassié disse que «ji esteve em

Cambridge para receber o titu- ROMt\, lO-O correspon
lo de doutor em díreito em "cir- dente do Giornali 1)'Italia, em

cunstancias que então 1:1 am muito I Berlim, diz numa das suas repor-
2iferenles das !le hoje". (Vias o tagens:
mais importante, continuou, é dis- "As informações vindas de Lou
cutir o problema vital da segu _ dres dizem que a Grã-Bretanha\
rança colectiva, que deve ser ° propôs urna reunião, na qual par
objéto dos debates de hoje. Da ticiparão Eden e os representan
minha parte espero que a justiça tes da França, Italia e Alemanha,
triunfe». os quais examinarão as propostas.

Depois destas p"ldvr3.s do Ne- britâni-as, quanto as garantias aos;

gus, entrou em discussão o pro- navios do contróle de não inter

jéto de I esclução em que se afiro venção.
[I')a que a "melhor garantia da Consta que a It.alia e a Ale
paz da Europa é a aplicéíção do concQrdaram a participar das CO'l-'

principi) da segurança colectiva». versações".

_ r

PedrIJ de Moura

Advogado
Rua Trajano n. 1

Sempre houve nesta época
granàe fartura de peixe aqui na

Ilha, E tão glandes eram os lan
ces que o peixe chegava a ficar
quasi de graça.

Coincidindo com o tempo da
laranja e da fabricação da fa
rinha era o tempo escolhido pela
Minha gente da Ilha para os

casamentos com a vida facil que
viviam na ocasião, esqueciam-se
das lutas e não raro d� miseria
que teriam que suportar o resto

do ano.

Agor 1 os lances continuam os

mesmos, ha peixe em grande

I quantidade.Mas o progresso tudo mo

difica e transforma, moramos

numa capital e temos até urna

comissão de tabelamento ...

I
E o meu povo doente, pobre

e abandonado, o gl ande amigo,
do peixe que espera anciosa

mente o tempo da tainha, nao

pode nem provai-a este ano.

. Onde vai o chefe duma Ia
milia numerosa arranjar dois a

treÍs mil réis para pagar por urna

só tainha?
E é por isto que é obrigado,

a ficar olhando, esperando que:
LONDRES 9 _ O Nerus a falta d�_ luz lhe ofereça
.'

'
.

.'
uma ocaSlao.fOI eleito m-rnbso honoralio da

"

U·_ d U
.

d d d C Como ves a nossa terra está
mao a mversi a e e am-

d t db id A b dei
.

fi a ean a a
TI ge. ar! eira etiope u-I

•

tua sobre o parlamento em I Sinceramente,
miniatura que constitue a União, a tua amIga

Quando o Negus entrou na

sala, os estudantes levantaram-se
e aplaudiram-no durante cinco

OS MUNICIPIOS

Querida ami
ga A.

o número dos municípios
existentes no Brasil sobe Il

1.410. Destes, 993 têm
suas sédes em cidades e

41 7 em vllall. Quanto á

distribuição por Estados. a

última estatística dornonstra
o seguinte: São Paulo, 242;
Minas, 214; Baía, 147;
Rio Grande do Sul, 86;
Pernambuco. 82; Ceará,
66; Goyaz, 56; Paraná,
56; Malanhão, 48; Rio de

janeiro, 48; Santa Catarina,
43; Piauí, 42; Rio Gran
de do Norte, 41; Sergipe,
41; Paraíba, 39; Pará,
36; Alagôas, 33; Espirito
Sanlo, 30; Amazonas, 28;
Mato Grossol 26; Acre, 5.

Minas ocupa o pnn.eiro
legar, quanto ao maior nú
mero de cidades ilumina
das por eletricidade: 508;
o segundo logar cabe a S,
Paulo, com 452; o tere iro
ao Rio Grande do Sul,
com 137, e o quarto w i

Rio de Janeiro, com 108.

Isabel

F.

Homen�gem
ao rleg�.4às

o sonho da mulher

VITAMINOSO

U lJ L
,

I

II o qual iimpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

I. 'íiii_q_u_e_t_ir_a_a_s_s_a_rd_a_;:,_,,_eS_P_i_nt_Ia_Siiiii'iiiiiic_r__a_v__o_s_e_t,..c._s_eiiiiimiiiiiiiiiiid_e_siiiiii-__ ,'I ;,'
_

cascar a péle.
__ _

16 anos de gtortas e tradições
O Figueirense F.C., cujo passado representa toda uma pagi
na de glorias e tradições nos esportes de Santa Catarina, vê

passar hoje, por entre os jub.los de todos os seus fans, a data
de seu 16. aniversario de fundação.
Dizer o que tê.n sido a existencia dos Boemios atravês desses
dezeseis anos de luta, tornasse até desnecessario, deante dos
fátos que vivem na lembrança de todos aqueles que frequen
tam os nossos campos de luteból, acostumados a vêr sempre o

Figueirense a envaidecer-se dos mais nobres e meritorios ti
tulos.
Campeão do Estado várias vez-e, sendo o unico clube de
Florianopolis que ostenta gall.ardamente o titulo de bi campeão
invicto da cidade, o Figueirense por tudo quanto têm feito é i

sem favor, o mais tradicional e o clube mais querido de nos-Isa terra, sendo o uníco clube que não poupa esforços para I

o engrandecimentos dos esportes barnga-verde. pois a êle cabe �
a honra da vinda a Florianopolis do mais completo team Para-I
ná, que é o C. A. Ferroviario, que a tempos nos visitou.

Agora mesmo a completar o seu 16. aniversario, o Figuei
rense quiz trazer a Florianopolis mais um quadro do Paraná;
tratava-se da vinda do Bl'itâaia, mas este desejo do ai vi-ne
gro não foi realisado, devido a F.C.D., não ter con.edido o

seu campo.
No quadro do Figueirense militam elementos de destaque
em nosso meios social, contando o seu team com jogadores de
classe, como Calico, Ivo, Paraná, Chocolate e muitos outros.

A atual diretoria do Figueirense F.C., a quem cabe a maior
destas honras é a seguinte:

Presidente de honra
Presidente
Vice-Presidente
1 o. Secretario
20. "

1 o. Tesoureiro
20. "

Major Olivio de Amorim
Carlos E. Moritz

Antonio\ Apostolo
Neomesto Mnfra
Armando Sabino

José Fontes
Francisco Nunes

Getulio ZomerDiretor de Esportes
Diretores Técnicos Hercilio Polli e Armando Santana
Cornissêo àe Sindícancía:
José Bezerra, João Silva e José Oob.

Ao Flgueirens� F ,C" e á sua. nobre diretoria, «A Gazeta»
apresenta os maiores votos de prosperidade e engrandecimentos.

FUTEBO'L

Atlético X I ris
Amanhã, ás 14 e 16;;horas, no Esli1dio Adolfo Konder, mais

uma partida de futeból em disputa do Campeonato da Cidade,
promovida pela L. F. F" entre os Clube i Atlético Catari
nense e Íris F. C.

�RE!
,

� OUED� DE SEUS CRBELOS
USr:lNDO

S�r bt"')n�ta e prediiéta,
realizar-se-á usando, o

CREME

P
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S.0911. d. !5.G.llo GIl. iFERRAGENS: MACtijNAi : r

Ma__ •� rua4dr. �
Material em lera.! p6i'1 ceutNcçõ.s: Mac.... ........ methanicaf '\'Ií
� - Mrfl8, terracens para porta. l�"'.s pua l«� <��e j.IAeUM, HMa Mlchia&Jiel Qt ...-I 'lia a lavsura: é' ados,
c;:.- pI'f_a'" e ,....... •••11, c.a__ , nl.inhe etc.
Po,aes e Camas J o('Otnv", Mot6lres "e esplosão, IV10t()7f.S .�
Louça esmaltada - appardlos de jaMat �... tIftOoiC81

res MAterial em leral para tJQ.mis3ões� i-:o ,

Louça sanítaría - banhci.las ft11J1�.", �orr"., tle c�ur•• Iena
Tintas a oleo e esmaltes .)I••• e ..ax.. lu.riftcant..
Arame de ferro - télas para tedos os lIAs Autem.vIU e. Caminh'ei PORD Peças, acces-
Productos chirnicos e pharrnaceutices "PiM, serviQO methani,.
Conservas nacional e extrangeiras Pne"m.I.1 I gamara. •• Ir GOODYER
R@bidas nacionaes e extrangeiras Matlrial tlectric. l'Ít1 ceral

l'Javelif,ação "Hoepcke"--v.por•• ué.rl HO.,Ick." "Anna" e Max"
Maria' - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - �.t.I.lro 'Ar.t.o."

VENDE-SE uma padaria, dl"
vidamente montada, com óti·
mo ponto e dispondo de bô/l,

freguelia.
Para qualquer outra inlorma

_______.__ ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal. ,_

t.

Filiaes
$�Q.IiO GiEe

FAZENDAS:
Pa:ZfNlcdas naciouaes e M"anl�us ,)a.a ...
Motins e AllfJ�s
Lonas e lmperrneavels
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e setgir
Lã em novellos e meadas
baboneies e Perfumarias
�(!olchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
rCNÜhas e guarda-napos
Sapatos, ehinellos, meias

I
Depcsítaríos dos afamador.

Charutos cDANNf:MANN.

� Empreza Nacional de

�
Fabrica de Pontas "Rit&

_ULS'éWaI.Da

�.�.. � I Accacio Mo-I
t Em Loterias ai sua F'avorita � I�1 � re i ra tem seu eseríp-

�.\ R. Felipe Schmidt ns, 7 e 178 � tório de advogacía á rua

I Visconde de Ouro Preto

n. 7(). - Phone- 1277. -

,(
I

NO ESTREITO ,Ponta do Leal

Em laguna-Rua da Praia I Caix 1 Postal, 110. _j
I Dr. Padro de Moura 'Irro I
J

Advogados�
Catar ina � RUe! Trajano, n· 1 sobraão

� I Telephone n° 1548 I
Nos classicos-Envelopes:fechados � I ° '- Dr. Renato=

� ==Barbosa==
------__,�f�i�. ADVOGADO

----.----••••••••••
O

I Companhia "A.liança da Bahia"!
I FUNO';-CA EM aS70 I: Dr. Aderbaf
t;� O da 5Uva

� Seguros Terrestres e Marítimos : RuaC���.v:��:10 (Iob.
')� Incontestavelmente a F'JRIM EIRA drJ Brasil � I

Fone. 1631 �

129:__jt� (6
"'J CAPiTAL RALIZADO 9.000:000$000'""� RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

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

ET EL.

Federais e Sta.

Rua TrajaRo, 2 tt(lob.)
Fone 1325-Ater.cte cha-

Imados para o interior,

R. I

Médicos

�
todos OI Estadol I

Dr. Carlos Corrêa
•

I Apente., Sub-Agentes e Regulador,s d"AYar�I'llm
C:a Brasil, no Uruguai e na', prlnr.lpaíl praçal IltranUllrll.

Agente5 ern Florianopolts :

Carnpos Lobc ê

_

Cía.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de criançaa

G Diretor da "lat.rRld....
S Madloo do t'/ollllt.1

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
7 ELl:JO]\,'E N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIA!v{-A • (Curso de espec;Íalizaçlo em

" molestias de senhor.,)
Escritór�os em Laguna e Itajahí "�tende na Maternidade

f.:� ii até ás 8 112 da manhl
� Sub-A"gent.es erY"'k Blumenau e Lages fi eá !aide-C�nsultorio:
�t�� G ANITA GARIBALDI, 4g
fl.;••�"���� �a;�-----�.==========:�••

·

••JtJ.I4.".HI.Ii•••IH.�••
F

.

_,; �

I Drr Ricerdo \
Gottsmann
Ex-cb.Ee da elinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oressor
Indóri Burkhardt ti Professor

Er�in .creuter)
11,111.11It1 InI[-llrlrgl.

glr.1

\ Advogados
Desembargador
ISalvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

I�ua Trajano n. 2fJ I

alta cirurgia, eiuecologia, (do
enças das te.hor..) • partos,
cirurgia do .iltema Rervoso e

operaço. de plaltica

CONSULTORIO·-·Rua Tra
ano N. 18 daa I O í. 12 e

das 1 5 ÁI 16 112 horaa.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 20

I
TELEF. 1.131 __j

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Bra

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

�ua Trajano tr 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS
�

----------

VENDE--SE. no 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 dii.
trito «j0ão Pessôa», Estrei
to, á rua do Nestor no. 04,2

com 2 quartos, salas de visitae
jantar e cozinha.
utimas instalações. No apresil,

vel recanto da Pontâ'do L�a
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves no Canto do Estreito.

. .......:. 4_t....."�'*".. =... ,,'r:�

ENXERTOS
De varias qualidades de laratlM

jeir•• , limoeiI()� c grandt quan
tidade de enxertos altos de rosei
ral, tem para vender

C:A'RL NILSON

Dr. Micuel
B06lbaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Puimão

Consult.-R. joio Pinte, 13
1 elefon•• 1595

Ru. Hotel Gloria·Foae 1333
I C0T13ultal d•• 13 ii 16 hrs,

Dr. Artur Pereira

e (Oliveira
CUAlo. Rui.hcl "I orl.

çal • adultol

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Comulta.� diariamente das

..f .s 6 hora,

Consultorio: Rua' João
Pinto II' 13

FONE-159�

Rc:iiJencia: RUQ Vilco"Jc
de Ouro Preto n' 5711

FONE-152-i

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Adolar Schwarz-
Por estes

Endereço Tetigr.: DOLAI< Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl'\A

�AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná=Santa Catarina
Limitada.,-Rio"
Companhia Salinas Pcryn as=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétss na

ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dr. classificação, medição e EMBARQUE de
h)das 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 Extarior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças dr) inter'or

SE V.ç I G \ '. nD' � A? D I

será inaugurado em JOINV!LLE

rY"\c_)derno, CC)'�')fortavel e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOS�MENTE
ESPERADA

r=
. . -- _. ___._...

:;:;::::::==--------------------,

I Dr. Osvaldo Silva Saback
I

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
F0ne-1.191

..,aaaD-.�GO���G••G' - �
Editora Nacional I

LANÇARA' NUM VOLUME DA •
• Serie Brasil -ana G
• •
• Santa Cat:Mrina o
- �•

GI A Conquista .. A ,Colonísação •
., A Evolução •
.. TODA A: �HISTORIA DE SANTA CATARINA

I: Um livro de Osvaldo0R. Cabral I: POR ESTES DIAS) Em todas las Livrarias •
� O•• I•••O.G

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

Secção de maquinas

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malasgpostals
Za.feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
"'a.-feiras 8(50» 4a.�feiras 10 »

5a.-feira5 11,50 « õa-Ieiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

lA:'AZ fCUYAB�
�ORlJMBA RIO

C.GRAN� DE JANEIRO
Jt 5.PA�

SANTOS

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

, 2a.-feiras 12,50 horas Za-feiras II »

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

, 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•1:41&$1

lt�mM·'SANTIAGO

==�..------------��__--���a���'�����V�E���C)�-EE�-�-��mtS" Banco de Créd ito

1- ---I Popular e Agrl- uma farmácia bem afre-

Dr. Alfredo P. de Araujo cola de Santa quezada, n'urn bom ponto
da linha férrea São fran-

MEDICO Catarina cisco.
Especialista em molestias de creanças, nervosas, Para mais informações

,:�i��;", impaludismo e molestias da pele (Soe. Coop. Resp. Ltda.) nesta redação.
Tratamento do empaludismo e das molestias da pe� Rua Trajano n. 16 ALUGA�-SE. o conforta-

le e nervosas pela .;4utohemotherapia (Edifício proprio) vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis-

Consultoria e residencia+Praça 15 de Novembro, 13 Capital 136:700$000 trito de «João Pessôa-.
Telefone, 1.584 1 Reserva 56:424$498 A' tratar no Banco Agri

__C_o_nsu��as:--._!?_as_�.-�S-I-l_: das 14 às 1�_ horas __ I
cola, Rua Trajano n. 16,RECEBE DEP8SITOS
nesta capital.,-

CIC Limitada 5'1. aja
CIC. Avísol'revtoôj. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
Dr. IVD d'Aquino

Adovgado
Florianopol is ALUGA-SE

quartos para casal.
Informações pelo fone 11.

I.-..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�"iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii�
- 1.436.

,

j

�
�

� �mHHIJ--�M� Apólices Consolidadas do Estado de Minas �
� «Divida Fundada do Estad\) de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco. II VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
� NO BANCO DE CREDITO f'OPULAR E AGRI- �
�� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �
� JANO N. 16. I���*
.e.8 e�
•

1Ii&

:1...1 OE!
I l;an�inhão e Omnibus:t�

��1�j&' �S"
• L

- -I S• e_c ua erra !
� Empreza de Transporte

.

de Passa I
� geir..s F.>e�Encomer·Jdas �
a _
� Entre Concordía e Marcelino Ramos �
O é� EM COMBINAÇÃO CO:\1 A U''JH 1\ OS CA XfAS ��

I � de O\{TIGARA & GENERALLI �(l
@ Passará a funcionar, do dia 10. de Ou ��
� trubro em diante '*
� DIARIAY1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora - ��..

I � da manhã, regressando as 4 da tarde �.
� Para lacilitar a boa marcha d.i Empre?:a, ser a colocada em G
• d d

' .

J f%
�.� ca a povoa J uma agencia para vendas (]I_ � assClgens, como �
� abaixo. descriminamos: �
� Concordia:-bcritório Mosele e
,� Suruvl-Casa Comercial Boscatlo • �
�

�

I � ���c��d��an�=:_�:�lr�i:l ��:i�c:nde Secco :e Barra do Veado-Ca.>a Cumercial de Irmãos Poy U
� Bela Vista-BoteqUim ROése �
• Vila} Rica-Casa Comercial Méizuti •
�� Marcelino Ramos-Escntóri') Mosele •
• O
-� Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 �
� IDA E VOLTA 25$000;
� Empreza DALLA COSfA �
� �
� N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu �
e estado, as passagens terão o acrescimo de 20010 O
• ••
,..... ·�o.ea�G��:- oe,

'�[I
I

I
%

ii

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

I
•

gando ape�''"'as

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

por� íY"lesna

Empresa Construtora
.Universal Ltda,

Malrlz: - líBERO 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 Lucia

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
., .;r i r' 't

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�nasce a inquisição IReligião Cas8SEIRÃOi
um

u
,

pes

PrêSD político
Festa do Sa

l grado Cora-
arrancamentolção de Maria

e Sagra�jo
Coraçao ,ie

Jesus

Em MinasGerais
é torturado com

(:.'j; f das unhas dos
r· L ..

t',. ,"

QUinta-feira
.__ . .

17:,DE JU o
f

José LUIs de Barros, o cornu

nista preso, ora em tratamento no

Pronto Socôrro da cidade, onde
cuidam dos ferimentos recebidos
na cadeia. corno fratura da base
do craneo, -tc., foi submetido a

uma delicada operação nos pés,
sendo extrai das três unhas que es

tavam apenas seguras por um te

nue pedaço de pele.
Nessa ocasião notaram 05 ci

mrgiões que varias falanges do pé
direito de Barros estavam tambem
quebradas, contudo o homem que
é de compleição robusta e de
uma tempera fóra do comum,tanto
assim que, fóra, tinha e apelido de
homem de aço, resiste galharda
mente as dôres fisicas.

AS FALANGES
QUEBRADAS I

PULSOS AMARRADOS

Temendo os medicos que o en

fermo arrancasse os curativos na

cabeça, mandaram amarrar
-

suas

mãos á cama, imobilizando-o por

ccmpletc, todavia, Luis tentou lé'
vantar-se para espalhar dois in

'vestigadores que o vigiam na en

!fermaria.

VAI MELHORANDO

SO'liV1ENTE NA

Jockey Club Florianopolis
----------------------------------------

O mais elagante centro de diversões íami-
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, Ia-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

Palrolina

CAR-rAZcS
DO 01,0;.

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-Boiadeiro trovador.

AMANHÃ,á$ 4, 6,30 e 8,30
horas-O grito da mocidade.
CINE ROYAL, ás 7,30 ho

ras-Caprichosa.
AMANHÃ,ás 5, 6,30 e 8,30

horas-Mulher sem alma.

Minancora
----------------------.------.--------

o Tonico capilar por excelencia !

Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do
I

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!
Evita a QUE 'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedia
CINE ODEON, ás 5 e 6,45

horas-Pobre de carinho, e 05

11' e 12' episodios de Flash
Gordon; ás 8,30 horas-O no

me é tudo, e a cinta seriada.
AMANHÃ, ás 3, 5, 6.45 e

8.30 horas- Bonequinha de

-��==-l������������:::�������se:d�a�e�C-:!.ircuito da Gavea.
�.G�••�_----_••------•••O�.s
•

! Credíto Mutuo Predial
•
•

soberano centra qualquer Afecção do coura cabeludo.

Em todas as Farrnacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA.. •• Iotnvílle

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PRE-
D I.A.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 premios é feita! unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premies, 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.

.'
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VI

o sr. prefeito da
dade de comércio, no próprio munícipal que foi
constr uído com o dinheiro do povo, burlancJo,
assim, os dispositivos legais que salv�agual�dam o dire_�'io de negociar

O RECITAL. Não será ororogado O
DE GLOR�A VELI

e t d d
.

s a o- e-guerra

Na sessão, de ontem, da Camara Municipal, foi
lido um oficio do sr. Prefeito acompanhado de um

projéto de prorogação. por mais um ano.do contra!o para
exploração de carne verde, nos 16 açougues existentes
no Mercado Público.

Lido o oficio, o vereador dr, [osé da Costa MoeI!

mann, solicitou do sr. presidente, que o projéto fosse mi

miografado e distribuído pe,los vereadores, para 9ue to

dos podessem estudar devidamente o assunto, visto tra

tar-se de um caso de alta relevancia e do maxirno inte

resse da população.
O presidente da Camata. sr, João Alcantara da

Cunha, aquilatando a juxteza dos conceitos emitidos pelo
dr. José Moellmann, deferiu o requerimento

,

O prefeito Olivio Amorim, fez juntar ao projéto
em questão, uma tabela de preços, a ser posta em vigor,
após a prorogação.

" _,

Exposta, em sintese.a parte oficial ao rrnpo tante as

sunto, cabe-nos, apr .cial-o �,; d a decisão e o desassorn.
bro que requer,

E' sob todos os pontos de vista reprovável a pro-
rogação solicitada pelo sr. Prefeito Municipal, porque da'
vem afetar gravemente os interesses da p,opulaç�o:, I

Melhor avisado andaria o sr. Prefeito se dividisse, I
corno estão presentemente, em 4 lotes de 4 portas, os I
açougu S <> abrisse cone )rrencia para a ocupação dê�ses I
cornp rtunentos, dan 'o aS:�1 il a todos os que negoc�lam

I

com ês-e pi o.lut». o dircit : de concorrerem a expor e

vender carne verde no Mercado Público.

Dando, de mão beijada, comi) se propõe fazer, dois Um magno
lotes com oito portas a cada um dos atuais contratantes,

blsem consultar o::, demais interessados. q,ue são vatios, JII pro elua fAZE.m AtiúS H01E:

d d (A II t
a exrna. sra. d. Cora 01iveí-

sr. Prefeito Municipal não agiu com a ln epen encra que a men a,ão dI) povo) ra Santos, esposa do sr. far-
era dado Esperar, visto que, ao mesmo tempo qu,e dá

T maceutico Eduardo João dOI
aos afilhados da sua politicagem o direito de comerciar no ão importante é v proble- St- antas, vereador municipal eMercado Público, cerceia outros,- porque não es ao nas ma da alimentação do povo que bf t t d 'd

mem ro do Partido Liberai Ca-boas graças dos deuses,-dr..! o �oderem azer, a en a.n o a II aioria os grandes paizes .

tannense;
de tal modo contra as leis do paIs, que garantem a IIber-, , , , .'

creou e mantem institutos espe-
I C t d t d t t - , o sr. Antonio Moreira Carpei,dade do comercio. on mua esper ao o o mais VIVO ln eresse nos meios ar IS ciaes para ser e�tuda�o o valor fr

'd FI' "
.

I d di
,

GI
'

V I' d d o icial da Marinha Mercante,'O direito, o justo, o logico, o r_azoav,el, se,na ell-I ticos e onanopo IS, o recl,ta a istmta cantora Orla e I, a o alimentício dos géneros e a me- E
'

J é d Sd d d d d Ih ira d
' o sr. nco os e ouza:tregar um lote a cada interessa o e nao OIS, pois quan- o nome e que vem prece I �. ,

or maneira e os aproveitar. 'D' G'
P

, , ' ,

b A t I t IN' I
' o jovem arei areia:tos mais concorrentes existissem mais o povo sena e- o que parece, o reei a que es ava para rea Izar-se na pro- a epoca atua não mais se h 'h F I' id d A

'
.

t f
'

't f 'd t devid I' d dmi
,

I'
' a sen ano a e ICI a e mo-neficiado na co!npra do produto.

, . _

xrma er�a- eJr� sera rans en ,� para quar a, evi o a rea Izar-se po e a rmtir o 1\ neramento j. f'lh d Ab'l' A
'

, -.
- I t ' , r.m, I a o sr. lia monm-Em presença deste fáto cujas consequencias irao nessa noite a x.onvençao po I rca. nem o empirismo no tocante aos I O ,. S ,."

refletir-se fatalmente sobre a bolsa do povo, procurou a Sabemos tambem que as localidades se acham quasi todas bl d h" d
o sr. tavio ouza, marinhei-

pro
. emal� e igtene e e eco-

ro Nacional servindo na Base
nossa reportagem sondar a opinião dos vereadores, ten- ve�didas, o que aliá� �ãO t para ,surpreender nã� só pel� valor da norma a imentar, porque sobre dA' - d R'I d I 'd b t t d t d "

t é I . ,

d
e viaçao o. 10.do chegado à conc usão e que, a em ,o� mem ros q�e ar IS a, como o pres Igto as pessoas que pa rocmam a SaIr e. e es repousa a existencia as

constituem a minoria, os vereadores rnaiorístas srs. [oão coletividades. Os estudos nesses C'HE6Am ut-s

Alcantara da Cunha e Luís Freyesleben, se manifestam
RETRETA G V di institutos tambem visara encontrar

Iof di)' bf por . er I.
francamente pelo comercio livre no ."lIlerca o u ICO, Grande V.!llsa Adeus Violeta as melhore:s fontes de abasteci-
contrariando, assim, nêsse ponto, os propositos do sr. Damos a seguir o progr",ma da

por Guaracy da Costa, menio, de �c0rdo com as prde-
Prefeito Municipal. retreta a ser executada amanhã !nvocazione e Final 3. II Gua. rencías dos habitantes das diver-

Estamos certos que essa nobre atitude será secun- pela banda ele musica da Força A C G sas rt"giões do pairo Em rela-
ã

' rany por . . ornes,
dada por outros vereadort"s, que certamente por o os ,I�- Pública no Jardim Oliveira Belo çào aos individuas, os institutos
teresses sagrados do povo acima dos cambalachos polltl- das 18,30 horas em diante. 2a. PARTE incmubem-se de ensinar a co-

cos, pois conscios, como são dos seus deveres, embora mer de maneira pr1ltica, higieni- Deixou neste porto, o paque-filiados ao partido situacionista, pelo qual, com honra, 1 Il. PARTE Você ainela não me deu- ca e economica. Ao contrario te Ifaberá, pertencentr! á Ci •.
sempre têm pugnado ardorosamente, não esquect.rão que Alba marcha Sinfonica.

'Marcha por Osvaldo Santiago. do que se supõe, bem poucas Nac. de Nav. Co.teira, GI se-
ao povo devem as situaç0es de destaquf;! que d:sfrutam,

F O d Acorda escola do samba- pessoas sabem se alimentar. E guintes passageiros, pro:-.edentp-.",I
-

d antasia da pera O trova or - '"

não lhes pagando o seu apoio, com a imp antaçao e
,, Samba por B. Lacerda e H,Mar- é por isto que' enconham tantos dos portos do NOite: 1 t. Deo-

novos e rndes sacrificios. teresse e os destinos do Brasil, tins. dispeticos necessitados de diges, cleciano Silva, Tte, Olavo Bar-

Problemas da atualidade
de modo incomparavelmente mais O Kinkajour-Fox-Trot por ti�os, sobretudo de acido c1oridi- bosa de Paiva, Alexandre Ro
grave que os aspectos, politicas Harry Fierney. co. No (�aso de den..;iencia des-I cha, A.ltonio Ferreira, Acacio

RIO, 11- DO RadicaI:. diz expoente das aspirações popula' da sucessão. Assim, deverão fa- Mangueira-Samba por H.
I
te acido, o que é eomu'1issimo, José Ferreira, José Abadia, Wal�

que os canaldatos á prelidencia res, não podelo silenciar liobre os lar sobre a siderurgia, do petro- Pepe e A. Barcelos, rec�menda-se,
.
modernamente, o demiro Alves, Olga Costa, An.

da Republica, sobretudodo o sr. mais graves problemas da atuali- leo, do trigJ, da energia eletrica Amenca-Dobrado por Hera- ACidai Pepsina, comprimidos dré Jacob Azin e '\balberto

J�o.se_Alimiile.r.ic.o'_ilue_.su.ri��e_.collmllio•.•dlla_dea,jn.ac.io.n.alll,.ullle.afetam o in- e outros,
_ � Guerrejr,�' M.mp �a Co sa e�':;;'pwt;4!!!"i"A��!:�i��j=M$ ,

"Virgem Especi�lidade"
de Weizel & Cia•• Ii Joínville

I o sabão

I

/
;

\�� ",". r';'(ll "t!
.I

capital

J.

emli
•

I
•

cerceia �iber-a

RIO, 12 =-Esttveram reunidos, ontem, no Ministe.
rio da Justiça, em conferencia com o sr. Macedo Soares
os srs. Medeiros Neto, presidente do Senado; Pedro Alei:
xo, presidente da Carnara; Carlos Luz, lider da maioria
e os diversos lideres de diversas correntes, que, apó�
exame da situação e troca de impressões, assentaram que
não será. prorogauo o estado-de-guerra. Em compensação,
a Camara reconhecerá o Tribunal de Segurança, como
orgam permanente de Justiça Militar .

o g81. Góes Nossa
nomeado ;;;;;;;;;;;;;�iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiõiiiiiiiíiiiiiiõiiiiiiiíiiiiiiõiiii

chefe do Es- AHIVERSARIOS

tado 1\/iaior

Vida

Dr. Julio Paulo Ttetrmann
A data de hoje, passa o

ani versario natalício do sr, dr.
Julio Paulo Tietzmann, nosso

distinto conterraneo, residente em

Brusqu\�, onde é provecto ad
vogado.
A Gazeta envia ao ilustre

aniversariante os seus cumprimen
tos.

RIO, II-Na pasta da Guer
ra foi assinado áto nomeando o

gal. Góes Monteiro, chefe do Es
tado Maior do Exercito.

Abdcn Fáes
Esteve nesta capital, ôntem,

o nosso colega de imprensa sr_

Abdon Fóes, diretor do jornal
do Povo, que se edita na ci
dade de ltajaí.
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