
Democra

Afim de assistirem a Convenção Democratica que
hoje terá lagar no Cine Rex, ás 20 horas, chegaram, on
tem, a esta capital, pelo avião da Condor os ilustres de
putados paulistas srs, drs. Jairo Franco e Corí de Amorim,
pertencentes ao Partido Constitucionalista, deixando de
viajar a deputada D. Maria de Camargo Barros, por ha
ve r enfermado.

Os brilhantes parlamentares foram cumprimenta
dos a bordo pelus srs. coronel Aristiliano Ramos chefe
co Partído Republicano Liberal Catarinense e Rup'p ju
nior, chefe da Legião Republicana.

-0-
No trapiche

Realizar-se-á, hoje, a's 20 horas, no
Rex", afim de traçar as diretrizes definitivasldo
P. R. L. C. e da Lsgião Republicana, em face da
sucessão presidencial da Republica

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

ET
DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

No trapiche da "Miramar", era grande o número
de pessoas que aguardavam os ilustres hospedes tendo a

nossa reportagem notado, entre o grande numero de Ipessõas, os srs.:
1Baier Filho, Antenor Marais, Cid Campos, Braz l

Llmongi, Otavio Silveira Fiiho, coronel Fontoura Borges,
major Aristides Ramos, Argemiro Gomes, [osé Moellmann,
Salgado de Oliveira, Barreiros Filho" David Silva, Tiago
de Castro, Ruben Terra, João [osé Cabral, Henrique Brüg.
gmann, Roberto Wendhausen, José Filomeno, Manoel
Fontes, e muitos outros.

Após os cumprimentos dirigiram-se os nobres re

presentantes do Partído Constitucionalista para o Hotel
Gloria, onde ficaram hospedados.

No mesmo avião chegou também o sr. desembar
gador Gil Costa, que foi, em Santa Catarina, o primeiro,
a desassombradamente pugnar peja candidatura do dr.
Armando de Sales Oiiveira, numa memoraveJ entrevista
publicada pela A Gazeta e que teve larga repercussão.não
só no Estado como fóra dêle, sendo reproduzida nos

mais importantes orgãos do Rio e São Paulo.
--0-
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Ordern dos trabalhos

800Ar�c

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

mi Ploríanopolís, Terça-feira IS de junho de 1937 I NUMEHO

E' a seguinte a ordem dos trabalhos da Convenção:
10. -Instaiação dê Mesa e dos trabalhos da Con ..

venção.
20. -Convites para a Mesa dos representantes dos

outros Estados.
30. -Discurso do presidente da Convenção, de-

putado federal dr. Rupp junior.
40. - .Saudação do desembargador Gil Costa.
50' -Discurso do deputado Tiago de Castro.
60, Discurso do deputado Barreiros Fiiho.
70. -- Discurso do dr. João Baier Filho.
80. - Discurso do representante de São Paulo.
90. - Apresentanção do manifesto.
100. - Encerramento da Convenção.

Lin21as tele
graficas

Representações

OSR.CAE
.TANO
COSTA

ESTA' SQ
LIDARIO

Visita de cumprimentos
O sr. governador do Estado, por intermedio do

seu ajudante de ordens, capitão Ernesto Nunes, apresen
tou cumprimentos aos brilhantes parlamentares Jairo Fran
co e Cori Amorim.

Até hoje ao meio dia. tinham telegrafado aderindo
á Coovenção e solidarizando-se com as resoluções que
venham a ser tomadas 25 diretorias municipais.

o
--------------------�-----------.

não poderá contraír em-

prestiGIO emquanto esti
ver atraz_do nos paga-

mentos

..
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caso do Ministeria
da Policia

CAC'iOEIR l\, 14 -Oadia ... nove mêses, a cavalo, intitulando
ni, o estranho persl'nagem desse se capitão médico do escotismo
drama ocorrido em alto mar, e intemacioual.
do qual a imprensa vem se ocu- Peroni, que se intitulava secre

panda larga-nente, chegou a esta tário particular de Oadiani e da

cidade, ha c sisa de oito para Associação dos Escoteiros, alega-
I'�!'!!������;-����i�����r�,��������������������.��������������� va financiar o «Príncipe Russo'.
CA RTAZES II

. $
com o objetivo de buscar uma

C1N��YA�:�30 ho-· r» r ig.o'õa m i I i ta r �:��:e:�:n:o :::m:�:::�i.p:�
ras-O grito da mocidade. O roni declarou que Oadiani só

poderia entrar na posse da he
rança, uma vez casando-se.

Subitamente Oadiani embarcou
para Porto Alegre, dizendo a vá
rias pessôas, que ia receber uma

subvenção que o governo do Es
tado havia concedido aos escotei

PORTO ALEGRE, 14- fllilitar do Estado continuou a I a entregar unicamente cerca de ros de Cachoeira.
A estação OJN e, OJQ, de Entrevistado pelo ADiaria de f"o- fazer entrega do resto do arma- 3.000 armas, o que estamos Ia- Dadani abandonou o quartel

Berlim, irradiará amaohã'o seguiu- ticias", a proposito da entrega do mento em seu poder, tendo em zend? na u:edida do poss.ivel. \IOCal,
onde se hospedára, deixan-

te programa: armamento, o coronel Canabarro seguida, em varias ocasiões feito EIS, continuou o entrevistado, o do numerosas dividas aqui.
A' s 12.00 hs.-14.00 hs. e Cunha, comandante da Brigada a entrega de 1.000, 100 e 150 que existe de real sobre a tão la- Peroni era um moço distinto,

�s 22.50 hs.-4.45 hs.de Berlim, Militar, assim se expressou: I armas, perfazendo um total de lada entreg� de art�,amento por I mostr�ndo-se si.!lc:ro amigo d�
corresponde às 8.00 hs.-10.00-«0 assunto que tem dado 7'250 as entregues até a presente parte da Bngada. Mlhtar._ ao c�'1 He�r�que Dadiani, a ponto de
hs. C às 18.50 hs.-0.45 hs. no motivo aos comentarios da irnpren- data. mando da Terceira Reglao Mlh- sacrificar as SUi\S horas de traba-
Rio de Janeiro. sa carioca e desta capital é um Como é facil verificar resta-nos tar. lho e o seu dinheiro.

22.50 Anuncio OJN e OJQ caso simplissimo e nada tem de Não era licito que continuasse-

(aI., esp.), Canção popular alemã. extraordinario pois que o fato res- A GAZETA mos a ter em nosso poder aquilo
22.55 Saudações aos nossos sume-se no seguinte: que nunca nos pertenceu e que

ouvintes. -Em 1932 por ocasião do - desde 1934,estamos devolvendo».
23.00 Hora infantil: Nós mes- movimento revolucionario que es- Desportiva Concluindo, disse o coronel

mos fazemos as nossas charadas. talou no Estado de São Paulo, a Canabarro Cunha:
23.15 O concerto dos Mestres: Brigada Militar do Estado tomou Au to rn0- - «Isso é o que de fato ocorre.

Richard Klemm, violoncelo. parte ativa nas operações milita- b i i ISmO
Tudo o mais nã o passa de noti-

23.45 Noticias e serviço eco- res, enviando para as linhas de cias sem fundamento».

nomico (a!.). frente muitas das suas unidades S. PAULO, 14 - Ao que
24.00 Pequena arte musical. efetivas assim como alguns Corpos noticiam 08 jornais, parece deli-
1.00 Clalsicos alemães (espa- Provisorios. Nesta ocasião recebeu nitivamente assenta�a,' a' ;lealh�-

nhol). a Brigada Militar. por emprestimo ção, nesta capital, de uma gran°
1 .15 Noticias e serv iço econo- da Terceira Região Militar, de de prova automobilistica, em per-

mico (egp.). 10 a 11 mil armas afim de serem curso já delineado no bairro do
1.30 Hora da Juventude Hit- devidamente preparados alguns Jardim America.

.

leriana: I) Heinrich Lersch-2)

I
Corpos Provisorios que partiram Acredita-s- que o certame em

Isto é a 'j.H. (espanhol). para São Paulo e outros que per- questão venha a igualar-se ao do
2.15 Eco d. Alemanha. maneceram alerta no Estado. Ju- Circuito d" Gavea.
2.30 Revista dos period-cos. gulado o movimento revoluciona-

Redator chefe Ham Fritz�che. rio e dissolvidos os Corpos Pro-
2.45· Hora feminina: As mu- visarias, a Brigada Militar do Es·

Iheres e o fnt"rn rr-lit;('(\ cl" nus s trldo, p.té 1934r tinha devolvido

povo. á Terceira Rq�,ão 1\111itaf, 6 mil
3.00 Ultimas noticias (em ai - armas. Acontece porém, como era

mio). I
natural, que o restante foi em par-

3.15 O mundo variado da te estraviado e outra parte ficou

opera. em diversas prefeituras do interior I
4.30 Ultimai noticies (em es- do Estado como medida de pre- BUENOS AIRES, 14 (Band)

Plnhol). videncia. Apesar disto, á medida - Sabe-sp. que o Clube San
:4.-45 S"'udaçõ"� 11:1$ OO�50, , :2- � do po,�ive!,-cof,tinur,u o corone-l Lorenzo de Almagro deseja o

yioks. De�pedida DJi"·' é DJQ i Canabano Cur,ha- Fi Brigdda reglesw do jvghdor paulista
(a)., esp.). Waldemar de Bnto, já estando

em negociações nesse sentid".

Casino Imperíal RIO, 24 (Band)-Com a

iminente suspensão do "estado de
guerra" e a necessidade de serem

conferidas maiores atribuições ás
autoridades policiais para reptes
são de quaesquer movimentos

que ameacem o regime, volta-se
a falar na creação do Min�sterio
da Policia, afirmando-se que em

uma das reuniões do ministro da
Justiça com o sr. Filinto Müller e

os srs. Pedro Aleixo e Medei
ros Neto, re.pectivamente presi
dentes da Câmara e do Senado,
chegou-se a conversar sobre o

referido assunto.

"Raul Soares"
façanhas de O_diani
em Cachoeira

Hipótese
...

viana

le-

no majestoso prédio do Clube Martineili I

�As

ClNE OOEON, ás 6,30 e

8,30 horas-Bonequirzha de
seda.

doA verdade sobre a entrega
armamento

Irradiação da
Alemanha

RIO, 14 (Band)-O gover
nador jurací Magalhães declarou
que está disposto a acatar qual
quer decisão do Tribunal Eleito
ral, ainda que venha favorecer a

reabertura dos núcleos integralis
tas na Baía, considerando leviana
a hipótese de intervenção fede
ral no Estado.

RIO, 14 (Band) -- Foi fun
dada nt�la Capital uma nova

ROMA, 13 - O embaixador Fes ta doSa �

entidade que dirigirá o pugi1is
brasileiro junto ao governll italia- g'"ado Co ra -

mo na cidade e que terá a de-
no, sr. Guerra Ouval, recebeu çao ..Jes US nominaçãa de Federação Metro-
um telegrama. de Marzi presiden- púlitana de Pugilismo.
te da Feirlo de Amostras de Pa- Na matriz do Purissimo Cora Tomaram parte no ato da
dua, pela :oorperação brasileira ção de Maria tem estado muito fundação os representantes dos
na comemoração dos pioneiros do' concorrido ás novenas em honra clubes: Vasco da Gama, Bota- RIO 1

I d b C
• 4 - ComuníCa-ll( IS a

ar, e pe a·mensagem o em ai- ao Sagrado oração de Jesus, fogo, lVladureira, Carioca, São F _J B I
d I·

.

d I b
everação rasi eira do� E�,cotei-

xa Dr re atIva a amlza e ila o- ra- cUJ'a feiítividade se realizará do- Cristovam, Andaraí, Bangú e o "�I ':R(IJ'I/."·' d -r
,

ros e erra e Mar que r)adianisileira. mingo 20 do cOlrente. S. C. Brasil. não é conhecido ali.

i C'Õ""N'''j ""'iiÉ:ê C?õE SF--aNÃ'·SéSWF ;-ÃRÃ
HOM.ENS A C S OAUR
RECEBEU UM LlNOISSIMO SORTIMEN [O EM CAMISAS E PJjAMAS PARA HOMENS. OS 1IPOS MAISMOORE NOS PELOS Mr:;'NORF 'S lPREÇOSMAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

<-.1 .. ,

CÂMISA DE ..JERSEV DE SEDA A 16$000
á RUA FELlr?E

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

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Danças -- Serviço irieoreenstvel de bar e restaurante

Esse casamento não foi bem vis
to pelo padrasto de Arlinda, o

sr. João Peucker, comerciante
nesta praça.

Tanto assim, que as relações
O t d O diani

entre os recém-casados e a fami-
casamen o e d Iam com

I' '.
A I· d W lt 'f' I.

la da moça hcaram virtualmente
r 10 a a er ven recu-se em: b d

circunstancias assaz interessantes, que ra ai.

I Agora, ás verperas de ernbar-
que reve am o espirito aventurei-
ro desse homem. car, Peroni Interveio junto ao pa-

Arlinda, na inexperiencia dos drasto de Arlinda, conseguindo

I d I que a mesma ali ficasse, durante o.
seus 19 anos, eixou-se empor-

gar por aquele homem que se
tempo em que êle e o marido
déla, estivessem ausentes.

apresentava como principe, her-
deiro de uma grande fortuna.

Além disso, Oadiani era um

tipo masculo, trajando com apu
ro e mantendo maneiras distintas.
E em menos de um mês, coi

trariando os proprios país, num

dos cartorios desta capital, Ar
linda unia sua vida a' do preteri-

_j

ROMANCE ...

___ .... \..L. _

Otirne orquestr:� - Bom Cabaretier

tlomenagean
a Salazar "INFOí-<MAÇõES

RIO, 14 -Um vP.rsfJertino in
formou-se na Legação da Ruma
nia a respeito do prmcipe Da
diani.

RIO, 14 (Band)-Noticia-se
que o corredor brasileiro Bene
dito Lopes ofereceu 120 con

tos pelo carro com que Pintacu
da venceu o nClrcuito da Gavea".

RIO, 14 - O Instituto da
Ordem dos Advogados Brasilei
ros aprovou, por unanimidade, a

proposta no sentido de ser con

ferida ao sr, Salazar t primeiro
rmmstro de Portugal, o titulo de
membro honorario.

so pnnclpe.
-----_._------_._-------------

O seu passaporte não foi visa
da naquela Legação, apesar de
ser êJe como dizia príncipe.
A sua pessôa não é· conhecida

naq wla Lpgação e nem tão pou
co na Legôção da PCllonia.

I O encarregado polonês .Jisse
que lia Polonia não existe ne

nhuma familia com o nome de
Da-liani.
rambem o seu passaporte não

f)l visado f)' [ - I'c, ,J" �aça() [,.0 ,me.sa ...

U \ SC:�OC

RIO I � - O �r. W.t,:,Jdp
ataché junto' á Lgação da flo�
Irra, ILclawu ,J_ s que D.ldl3lJi
só "àdt sei seroc,

O'�,5e o ataché que re,:!l
mente existiu na Pulonia uma fa
milia nobre, com esse nome.,

Mas essa terminou em 1572, CO[l)i
a morte do rei AY1gusto.

NliO E' ESCOTEIRO

Futeból

I
-Es�ute, �amara.da! Não

I
seca voce, por acaso, um
lesses que tomam

o TONICO
BAYER?

" �--:-

OAURA

Pugílisrn1""I

SCHM:rJT
,I.';;i';lill:....----.----------- .-t p'_*IIII"II'_II U-_WII'lIdIl5•••'II.iilIlI,.,,.1I1=lIIjlll'.�_iItlII__ PII_IiIl'J9I1'lIhll'.'."IIlIHIIR_II;'lIsIiMllliaai_1I11:;-='--=;11=11==,::/ �_.'__••

'I'" ----- - -_._.- •• - _.__••_. 7:t�7'dWZ·· ?Rpr••., ::::=rme;
"

',�

.
"

N., 19

______�_i � J

, ,

ReligiãoF.ira de
Padu.

NA OASASO,.'MENTE
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1111Adolar Schwarz '

Endereço Telcgr.: DOLAR - Cãixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl':A

1AGENCIA DA

Sociedade de Navegação :Paraná-·Santa Catarina
, Limitada.,-Rio
Companhia Salinas lPeryr.as-'R.io
Prir.g Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Po.n
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétal pa
ra SAN'105: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de. classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneliciadas e em

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

as praça .s do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ""rtorii ·-·OS

I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

..6iii•••••••o�•••i...I�

! A Companhia Editora Nacional I
LANÇARA' NUM VOLUME DA •

• Serie Brasil-ana •
• •
ii Santa Catarina "

I A Conquista _. A.,COIO;íS:ÇãO .i.·I A Evolução

I
TODA A2 IHISTORIA DE SANTA CATARINA

I
•

Um livro de OsvaldoR, Cabral e

: POR ESTES DIAS' Em todas ias Livrarias :
........................

C� =*,H m .,1!ll:hJW=.OO���:;a �:fIiIIII. 'ii'! d
i �� Apolices Consolidadas do Estado de Minas i�� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo ��

I «Obras do Porto de Pernambuco. �� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES �

I NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �� COLA DE SANTA CATARINA, A' R\lA

TRA'II JANO N. 16.

_.: �_ !

.W'....�i••o,6R••�.ar.'.
G •

:L.INI-IA OEI
Z t�elf'.inhãD e Omnibus:
• •
(I Leão d. Serra •

: Empreza de Transporte de Passa I
G geircs e Encomendas •

.. " .•.. ,_ �.,�r.����.=_� : Entre Concordía e Marcelino Ramos I
O

iD EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE Cr\XIAS
D de OQTIGARA & GENERALLI
., Passará a funcionar, do dia lo. de Ou- "
O trubro em diante •
·11 DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas •
• da manhã, regressando ás 4 da tarde O
• Para lucilitar a boa marcha da Empre'la, será colocada em •
• cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como •
fi abaixo Mdescriminamos:
" . Concordia:-E;;critório Mosele
• SuruvI-Casa Comercial Boscatto

I • Tamanduá-Casa Comorcial Julio Schn
I D Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco

C O Barra do Veacto-Ca5a Comercial de Irmãos Poy
• Bela Vista-Botequim ROtse

: :O Vila} Rica-casa Comercial Mazuti
,• Marcelino Ramos- ESCrltóri') Mosele
10

I Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000
.

• IDA E VOLTA 25$000 I
• Empreza DALLA oOS fA .,
• •
• N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu ..

I estado, as pusagens terão o acréscimo de 20 0(0 •
•

·�'tt·2··0••,.�O••••••!'J&'

ay�
1 [,'"

' \

BOONEKAMP �t \:

.

, "�\ -I
""

Por estes días

será inaugurado em JOINVILLE .

moderno, confortaval e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTA SENDO ANelOS <\MENTE

�ESPERADA

Para o Norte

��-,��,

��-�----�::���������V�E�N�D�E�--��- Banco de Crédito

I Popular e Agri- urna farmacia bem afre-
Dr. Alfredo P. de Araujo cola de Santa quezada, n'um bom ponto

da linha férrea São Fran-
MEDICO Catarina cisco.

Especialista em molestias de creanças, nervosas, Para mais informações
=--ímpaludismo e motestias da pele (Soe. Coop. Resp. Lida.) nesta redação.
�to do empaludismo e das molestías da pe- Rua Trajano n. 16 ALUGA--SE, o conforta-

le e nervosas pela .flutohemoiherapia (Edificio proprio) vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dís-

Consultaria e res idencia-Praça IS de Novembro, 13 Capital 136:700$000 trito de "João Pessõa-.

I Telefone, 1.584 Reserva 56:424$498 A' tratar no Banco Agri
Consu/t��:-Das 8 às 11 e das��� horas

RECEBE DEPQSITOS cola, Rua. Trajano n. 16,
nesta capital.

PORTO ALEGRE

SA� MC��
l!UENO� AIRES

Dr. IVD d'Aquino
Adovgado

Florianopol is

Partidas dos aviões-Fechamento das malaslpostais
Za.feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
"'a.-feiras 8'50" 4a.-feiras 10 ,.

5a.-feiras 11,50 c 5a.-feiras 20 ,.

6a feiras 8,40 ,. 5a.-feiras 20 »

a Para o SUl
Partidas dos avíões=Fechamentojdas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.·feirai 12,50 horas 2a.-feinli 1 I ,.

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

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

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.IA.

Secção de maquinas

ALUGA-SE
quartos para casal.

Ir.formações pelo I fone n.

1.436.

PA6AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
ClC. Avísol'revíoõj. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA

linda casa pó
de ser sua pa-

gando apenas
5$000-10$000 ou 20$000

por mês na.
Empresa Construtora
-Unlversal 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 SOllza Lucro

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

..,.
.:ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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\ AdVOgad�f
Desembargador
�Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 29 ,.
------__j

r
NO,.OLI.

lBk.unenau ..Joinville São F"ran®isoe � La• ...,n. -

Mos'truerie rwerrnanemt.e erm Cruzeir. cIIItD Sul

Se�çãc de SSec••o 01.

MACHINAS:
Machinas de �ne�iar madeira

l\1ateriaI em geral psra f:OUatnlcções: Mac·mH!llS pua "ttf�s meehanícas
CbntmtG-fene em IImrras, mrraJens para portas Ma.lt1Íoos para la��t�-3

fi!�, tifttla Machinaldes em p,.l para a lavoura:
Carl@!) gftlv�!la�s e pi�tenoos IfraC!t.es, �bl.j\racliGres, meínhe etc.
F� e Camas f 0rtmHn'tt.is, Motores de espIosão, 'v1oto!r.s
Leuça esmaltada - apparelaes de lantar -.f-talh.. €lc.c!wicos

res Material em geral para tJJIlSmis30,.;s: ;- :0' J

Louça sanitaría - banneíras mancaes, correl'às de CQur. e lema
Tintas a oleo e esmaltes Jle®$ e �raxa3 lu.rifio_nt.J
Arame de ferro - télas para todos GS fina Autemeveis e. Caminhêes FORD Pvças, I.\,-ces-
Preductos chirnicos e pharrnaceutices serles, serviço mechani.le
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaãees ft Gamar..s de ar GOODYER
fhbidas nacionaes e extrangeiras M3t�rial electrlcs em geral
----------------------------------------------------__---

l'-Iave�açãO "t-loepcke"-..vaporE:�s "C'ar! Hoepcke" "Anna" e Max,,'
Maria' - Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Aratace"

Filiaes
Matriz:
em:

VENDE-SE uma padaria, dL':'"
vidamente montada, com óti�
mo ponto e dispondo de bôa

freguesia.
Para qualquer outra inlorma

____ ção, dirigir-se ti Gerencia deste
jornal.

IDr, RicardO\
Gottsmann

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das ) 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

SieQ9êo de
FAZEND A�:

PlZUldas naclenaes e o�drang.&$ rJara temei
.Morins e AlgQliU)es
Lonas e Impermeaveís
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sédas
Lnha para coser e SMJl{r
Li em noveães e mealaa
Jabonetes e Perhlmarias
_lchoados e Colekas
(:ortinas e Corãnados
t�has e guarda-Rapes
$-apitos, chinellos, meias

DePositados dos afamado.
Chanttos cDAN�MA�

FERRAGENS:

Ex -chsle da clinics do H05pi
tal de Nürnberg, (P.",ressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeelalllia an(-clrurgla

girai
alta cirurgia, ginaecolo�., (do
enças daa seahcras) o partos,
cirurgia do sistema celVOSO e

operaçOes de plastica

'\

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 sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

'Rua Trajano tr /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

-
-

VENOE--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.

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita.

--

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, 13
1 elelone, J 595

Res. Hotel Gtoria·Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 rua.

VENDE-SE uma casa no dis ..
trito «Jrlào Pessôa», Estrei"
(o, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
jantar e cozinha.
Utimas instalações. No aprasi],

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

"OrI
.

a � Aovogauos

� re I ra tem seu escríp-

Felípe Schmidt ns, 7 e 178 � tório de advogacía á rua

\ Visconde de Ouro Preto

ENXERTOS
De varias qualidades de J(}tán�

jeiras, Íimoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARL NtLSON

: ri
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

NO ESTREITO�Panta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia
n. 70. - PhOIIP�, 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. _j

S � 10t. Pedro de Moura Ferro I
� Advogado

� RUe! Trajano, n' 1 sobrado

11__Telephone n' 1548 I
. Nos classicos·Env.lopes�fechado. g'j I :....= Dr. Renato=
� [� ==Barbosa==
i���� ���à1J ADVOGADO

�\3j.o...... • ••G•••�.DSt Rua TrajaRo, 2 Msob.)
� \

Fone 1325-Ater• .:Ie cha-

i Companhia "Aliança da Bahía"l mados par. o interior.

!t FUNDADA II!:M 1870 I Dr.Aderb�1
t( O da Silva

• Seguros Terrestres e Maritin10s � rvdvogadc

'. ti Rua Cons, Mafra,� 10 (sob.
lO Incontestavelmente a PRIM EIRA de..) Brasil G Fones 1631 p. 1290

I• O
:, CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

\11
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

( RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS ' 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:652$970

�
�, E3

FederaIs eSta.
I ET E

Catarina

R.

Partos - Mclestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
&�edlcD do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhorali)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã

• + � C/'e a_ar ...e - F>nsu tono:
ANI'fA GARIBALDI, 49

Médicos

�
todos OI Estadol I

I

--I·
�*

Dr. Carlos Corrêa
•

\
Apantel, Sub�Agent8' I ReUlIlldoree defAY�l'iallem

�o Brasil, no Uruguai e nas principais praças a.trangelr8\l.

./lgentes em Fíorianopot is:

,)
Campos Lobo & Cía.

�1
a Rua Ccnsethelro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 !
"O TEll::JONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLJAAÇA �

• •
• Escritórios em Laguna e ltajahl ti
� �
,;�� Sub-,;.�gent.es en"", Blurner�au e Lé,ges> �,
-� �
ü••••� •••--------.-------- ------------

Dr. Artur Pereira

e (Oliveira
Clinlca médica da orla

çal a adultol

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas' diariamente das

-4 ás 6 horas

Consultorio: Rua' João ..

Pinto li' 13

FONE-1595

R�siJência: Rua V�onde
de Üuso Preto n' 57.

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sociedade
Calarinens $<"

de Medicina

Pânico desabrido no ternple
Com o entusiasmo e interesse

de sempre, realizou-se, sexta-

feira passada. a 7a, reunião or- �.IO,. J 4--Ha muito que a mas, já era tarde. O comissario Santo e seu -cambono», que na

dinaria da nossa Sociedade de policia vinha recebendo denuncias Osvaldo convidou-a a tomar 10- linguagem das macumbas quer di-

medicina, com uma alluencia bem
de que na casa da rua. Juvenal gar em um dos "tíntureirosn• zer auxiliar, íoram autuados, prel-

grande de rnedicos, <?alena n. 62, em Olana, se re- tando em seguida fiança para se O tralêgo aéreo comercial en-

Pre�idlda pelo dr. Djalma Mo- gistavam e,st�anhos. fát�s, revesti.- A POLICIA EMBARAçADA defenderem soltos do processo que
tre a Arnerica do Sul e a Euro-

elman e secretariada pelos drs.
dos do �axlmo rmsteno. Cnnti- lhes será movido. As demais pes- pa que foi o primeira trafêgo do

Arminio Tavares e Artur Pereita
cos exotícos erar_n entoados alí em Na hora de embarcai os crien soas, depois de prestarem decla- genero através um oceano-já en-

t" com a presença dos drs Size- presença de vános espectadores, tes nos «tintureIro». o dr. Jaime rações, foram postas em hberda- trou [la rói dos nossos habitas e

nando Teixeira, Aurelio Rotolo. acompanhado� de palmas, que, Prtlça encontrou sérios em+araços. de. representa um importante fator na

Joaquim Neves, Artur Pereifill, or� �ram batidas com força� �ra, Choveram os protestos e começa- Ao que soube a policia, cêr-! intensificação das relações econô

Tolentino àe Carvalho, Fernando b�IXInho. e lentamente. DIZIam t arn a surgir as credenci is:-eu ca de 40 cr=anças deviam ser micas entre OI diversos países li

Wendausen, Augusto de Paula,
ainda os informantes da policia sou um alto funcionaria da União batisadas na sessão obedecendo gados pelo serviço postal aéreo

l\fgu'!l Boabaid, Abelardo Vi- que OI. frequentadores da casa e protesto contra a violencia, di- o baptismo Il exquisita cerimonia regular, que ele oferece. No en

ana, Djalma Moellmann e Ar- pertenciam � uma seita singular lia um: emquanto outro gritava que já descrevemos. Entre os tanto, não é superfluo lembrar

minio Tavares foi aberta a ses- em.que os hlh?s dOI crentes eram tambem: -"Minha senhora é uma presentes, foi detida tambe::n co- que, ha alguns anos, nada existia

tão e apresentados os seguintes
batisados em circunstancias curio- professora, não póde viajar em nhecida atriz de revista, que. a do que hoje nós parece perfeita

Ir abalhos, que prenderam a aten
sissimas. "tintureiros". Duas senhoritas, ele� principio, ficou muito nervosa, mente natural nesse genero de

ção médicos presentes:
Foi cham�do a intervir no ca- ganternente trajadas e que, á prin- sob gran �e exaltação, e so se a- transporte. Dal primeiras experi-

IO.-Um caso cirúrgico do
so o Dr. Jaime Praça, que, ôn- I cipio, estavam medrosas, encolhi- calmou quando lhe foi prometi. encias, surgiram com incrivel rs

dr. AlIgu!to de Paula, raro na
tem á noite, acompanhado pelo das a um c anta encheram-se de do guardar-se sigilo sobre o seu pidez as comunicações aér ...as en-

lueratura médica, «de hemor-
comissario Osvaldo Guimarães� coragem e resolveram também nome. tre a America do Sul e a Eu·

ragia interna (diagnostico
deu uma «batida" no «templo protestar. EralO filhas de respei- \ ropa, de que hoje nos orgulhe-

. . misterioso». t I iddi'
.

250
C/UltCO paucreatite aguda he- ave CI a ão, Il tamente concel�· mos, e cUJa -travessia ocea-

morragicay . AUTENTIC
tuado na nossa melhor sociedade r Dr. Pedro da Moura Ferro nica pela via Condor-Lufthan-

20. -Uma brilhante conleren- A IlMACU\1BA" e residiam em luxuoso bairro. in-I Advogado sa constituiu um marco de suma

cia do dr. Tolentino de Carva-
Iormevero. O flagrante não podia Rua Trajano n. J importancia na historia da nave-

lho, sob! e as ultimas aquisi- Após requisitarem dois tintu- ser, todavia, prejudicado. Resol- gação aérea.

ções protilaticas da lepra e
reiros, partiram as autoridades vetam, então, as autoridades alu- Datam de 1931 OI estudos

sua etiologia", expondo as ar-
para a casa da rua Juvensl Ga- gar automovers para proceder o

vende-se uma casa com o
empreendido! pelo Sindicato Con-

mas de defeza que a ciencia con-
lêno. A modesta habitação estava transporte de toda a gente até à terreno numa area de

dor Ltda do lado Sul-americano

ta atualmente para combater tão
toda iluminada, De dentro vinham Delegací, de Menores, á rua Pa- 1.782 metros quadrado,

e pela De'Jtsche Lufthansa A.C.;
terrível enfermidade.

ruidos e vozes. Quando a poli. raiba, o que foi feito. instalação de luz e agua etc.
co outro lado do Atlantico, estu-

30.+-Uma outra observação
cia transpôs a porta, houve ver-

por preço de ocasião. A tra- d.os qu.e tiveram como ccnsequen-

do dr. Augusto de Paula, com
dadeiro pânico, Todos procura- A fRIZ APURADA tar com Quincio Silva, no

cla a malJguraçlo .em. Fevere�ro
alta curada, �sobre uma ope

vam fugir não logrando, porém, Estreito, esquina da Rua D.
de 1934, do pnmeuo serviço

ração de tumor fibromaloso
seus intentos. .Ântonia �:atarina do Espirita Luiza n. 163.

aéreo regular do mundo através

uterino, com anestesia endQ-
Cêrca de oitenta pessôas se

venosa de evipan sodico em
acotovelavam nos comodos exíguos

doente portadora de tubercu-
da casa, sendo elevado o numero

'ase pulmonar».
ele cria�ças ali encontradas, todas

P d· d I d A
�ntre tres e nove anos de idad ..

e ln o a pa avra, o r. 1- V 'd d..

T
. estJ os e branco, em roupi-

mIOlO avares tece coment,mos h I d d b d
f d b i d d

n as ongas to as e rua as com

em avor a o servac o o r. .

P I t f
�

t'

I
galões dourados. 06 petizes ofe-

au a na par e re eren,.e a anes-. , b'.

3 d
reclam aspecto Izarro.

teila e apresenta casos a sua .

I·
.

t' I (Cisto para
A dona da caSei, Antoma Ca-

c IOlca par ICU ar. -.

dE" S
dentariv sinusite f!onto-eth- I tanna o ..spmto .1'Into. deante

moidal e fibroma do naZD-
do «estado» (especle de

altar),11far�·na.e) t b
sem se perturbar com a presença

)' • IS que operou am em d )'"
.

I
.

I
.

d'
a po ICla, ImpaSSlve, contInuava

com sucesso pe o eVlpan �o ICO. h" E
P I

.

d A
na eõtran '1 cenmoma. ra um

eOI�re� 05 �mas �-b' d I·d
.

I j·������������������������ffiF�����������t t
- f' I d

atlsmo e um m o petIz ou- _w____-

pCIOS es a sessao OI pro onga a .

h• .

d d
nn o.

e bastante movImenta a, sen o T
.

d b' A
f

.
.

I d
ermma o o «litJsmo" n�

Fitos cempntanos P" os rs. S -
.

C'
.'

d T
.

A ,. R
toma �atarJna, que trajava uma

zenan o "lxelra, me 10 olo', .

d
I A t P' D· I M ,O:lga sala wr e e uma blusa

011,
r

Ilr( edreJrCl
e

lta
ma

I.
o·

branca de singl.!lar talho, saíu do
e mann �en o que e� e u tuna II" d· I'

.

lembrou a apUcação do evipan
transe, e, quan o VIU a po ICla,

sodico no parto sem dôr).
tentou novamente chamar o santo,

Devemo� .alieutar a idéa lan- mdhoi trabalho, que lenha cunho

çada pelo dr. Modlmann. presi- p�sSIJal, �presentado águela So-
dent<t di Socí\�da!.e, ria creal,-ão cieJade de r..ledieina, pelos 'me-
4f \Ir" PIFml" al\u-d, pi' '" o �ico �ocíns da melma.

·1-
------

-

1"1
i

'Caf/��. �EI�Aol.

w.a6 � ��" i
___ I

FUNDADA EM 1865

t),f·te{:"át..-,s �<je couro e

COi.' hoes
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

e ditas comerciais
Cintos, ('(il!l m(;d��m(.ls fivelas em couro fantasia

C.o!l;hõt;s para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAIl\lA, ETC.

Rua Tiradentes rt. 3
F L O R I A N O .p O L I S

5

FlorianOPOlís-1 I
I

RUA TRAJ ANO, 1 Q.-sobrado-nos altos da

,,",OI V ... ú.. Íld uloria

Jockey Club

O mais elagante centro de diversões famí-
I liares.

Luxo, seriedade, conforto e d ,stil1ção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo·

dernissimas.

5ente-se
.

mal?

de "Orixa"

Um jubileu
d. Candor
Luflh.n••

o Atlantico. Desde então, a de
nominação Condor- Lulthan-a
tornou-se sinonimo de seguração,
regularidade e pontualidade. E'
verdade que o leigo, nem sempre
chega a perceber o seu numero

de sacrilicios e trabalhos exigidos
no terreno da técnica e da orga
nização adminístrativa para o bom
funcionamento de um serviço co'

mo este; são, porém, eloquentes
a cifrai incontestaveis da estatisti-
I

ca, que acusam um aumento de
cêrca de 4.000 cartas aéreas,
transportadas, inicialmente, para
6; .000 cartas aéreas, transporta
Ja atualmente em cada V()O tran

soceanico. Vê-se por aí a con

fiança que o publico deposita na

linha Condor-Lufthansa eu con

eideravel importancia dessa linha
aérea internacronal no que se re

fere á manutenção do intercambio
econômico, político e cultural en

tre as naçõe-s per ela servidas.
No dia 9 do corrente, ao de

colar do Santiago do Chile, o

avião Junkers Ju 52 da Condor,
iniciou-se a 250a. viagem regu
lar do Serviço Condor-Lufo
thansa. A mala sul-americana dei
xou Natal no nosso continente,
em J J do corrente, para chegar
do. dias depois na Europa Cen
traI. E' realmente um serviço de
verdadeira utilidade publica o

que é prestado pela Condor
Lufthanla á coletividade, serviço
esse cujos beneficios decorrem
diretamente para o nosso país e

o nosso desenvolvimento.
Flor. aoopolis, e.n junho de

1937.'

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

250 vôos
transatlan

tlcos

Bexigas, Intestinos?

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

Do Estomago, Figado, R lOS,
Lembre-se do

Chá das 9

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

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Será pro-
cessada

o presíden
te ..Justo
BUENOS t\IRES, 14 (Band)

-Os membros demo.::ratJcos pro·
gressistas da Câmara dos Depu
tados preten2em instaurar pro
cesIo politico contra o presidente
Justo.

Na proxima 4a. feira será
apresentado um projéto conde
nando· a intervenção feder 11 na

provincia de Santa Fé, bem co

mo a fraude havida nas eleições
de 2 J de fevereiro passados.

hervas
DEPOSITARIaS E DI�TRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S A.

Vende-se nas bô:ts Farmacias

II E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinvílle

----------------------��- ----------------------�--I�----�--�-.�,�-------�----�

Quinta-feira
.17 D E JUNHO

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

reallzar-se-á usand,() o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL

I
� qual6limpa, conserva e"rejuvenesce a cutis e,

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

I PARA HEMORROIDAS
-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÚES ?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Minarvlna"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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==A GAZETA
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FlORIANOPOLIS, 15 de Junho de 1137 ===
-------_.__......,�---

Palavras hi t o r i c s
"O go\/erno deve confiar em sí mesrno e

no apoio que recebe de todas as forças vivas
da Nação" - diz: o .er, Macedo Soares, justifi
oando a abolição do estado de guerra.

I-C�nvençâo -D-emocr�: I Ação fulminante Nossa Vida 'g;�t:��7aando
.

I
AHIUERSARIOS

Berli rn avisa Valencia Senhora Cantidio Regis Santos hoje
BERLIM, 14- Ameaças de despacho da agencia oficial DI'lJB II . '.

SAO PAULO, 14-- E' es

novas represalias alemãs contra a (Deutsches Nachiichten Buero) e Amversar�a-se hOJe,' a exm.a. perado amanhã, em Santos, o sr,

Espanha apareceram hoje em um em comentai ios de matutinos em s�a. d. !Vlalla Carreirão RegIs, Fernando Costa, presidente do
torno de uma declaração que te- VIrtuosa consorte do sr. tenente- Departamento ;;X_acional do
ria sido irradiada pela emissora coronel Cantidio Quintino Regis, Café, que vae entrar em enten

de Bilb30, e segun-Ío a qual foi digno comandante geral da Forç!l dimentos com os exportadores e

formada uma nova flotilha de Pública estadoal. comissarios de Café daquela pra
submarinos espanhoes destinada a

A's inúmeras demonstrações ça, bem como inspécionar as re

«varrer das aguas espanholas de apreço que a ilustre dama partições federais e estaduais que

qualquer submarino estrangeiro, hoje receberá, A Gazeta, mui tratam dos negocias relacionados
seja alemão, seja italiano». respeitosamente, se assccia. com o n(,SiC) principal produto.
A D. N. B. escreveu: «Dei-! rFlZEm RHOS H01E: Cam.""",I'asxemos que os dirigentes bolche-l .�,

vistas de Valencia e 8t!bào sai- I o. sr. cap. João RodrIgues e:n Rec ife
bam que a menor provocação ,)ti I MoreIra, comandante do �(.ax; ,.

o mais insignificante incidente in- o sr
".
tenente New.wn Macha- pro

-Arm a nd '':)

d fi I d E t a o�lesduzirão a Alemanha a tomar 0, o era o xerci o;

uma atitude fulminante». a exma. sra. d. Nair Godi, RECIFE, 14 -- Inilugurar-se-á.
O «Deutsche Allgemeine> diz: �ho, esposa do sr, Alvaro Go- 4a. feira, uma série de comici Oi

I d 1
'

P' d·· d",ho· que se realizarão na praça publi-'< n a ec.o neto even& tomar
... ,

.�

o sr. Vítor Mariano da �ilva, ea, em Iavor da candidatura do
funcionaria estadoal;

I
sr. Armando de Sales Oliveira.

o gr , Mario Candido da Silva, No primeiro, que terá lugar
alto [uncionatio da Contadoria

j
na praça da lndependencis, usa

Geral do Estado; rá da palavra o sr, Assis Cha
a exma. sra. d. Aurea Fur- teaubriand, que discorrerá sobre

tado, esposa do sr , Carlos Sch-l!
o têma: O Sentido do Norte.

midt; po Jovem Dilermando Gu�de51 05"10.sem':abral;. liberd
..

d 1

o Jovem Americo Afonso da' a e
Luz;

o menino VaIdo Junior.
HABILITAÇi!JO

Convite

a propria situação, seja na roça
ou na cidade. Ha pessôas, entre

tanto, que nunca estão satisfeitas
e querem sempre estar onde
não estão. Se na cidade, dese-

o PARTIDO REPUPLlCANO LIBERAL e a

LEGIÃO REPU BLlCANA teem a honra de convidar
aos seus corretigionarios. aliados po liticos, Exmas.

:::" Familias e ao povo em geral, para assistirem a Con-

I"' venção Democratica que realizam no CINE REX.
,
no dia 1'5 do corrente, ás 20 horas. e na qual se

'-.&pronunciarão sobre o candidato á futura presiden-

1 cia da Republlca, no futuro quadrlenio.

�--------------------------._-------------�

Mafra e a eandidatu-
Arlnando Sales

Na raça ou

I�. cidade

BELE�A, 14-0 governador
do E�tado mandou por em li!
herdade, hoje, á tarde, todos os

P�etendem-�e casar: Ab�la.rd,) I
presos poliricos deste

A

Estll-io"
Sergio FerreIra e dona Lidia atendendo, aSSIm, ao apelo que
Leonice Lima, arob os solteiros, i lhe dingiu o ministro da JustiçaI
naturais dêste Estado, dornicilia-] e com o qual concordou plena
dos e residentes nesta CaOltaI. I mente.

1-- ---

Em toda a parte se encontram

motivos para alegrias e tristezas.
Felizes os que se conformam com

ra
O Trabalho, que se edita em Mafra publica a se- jam estar na roça; se na roça,

guíntenota:' querem estar na cidade, Não de-
"De todos os recantos do pais teem sido enviadas vem esquecer, os que vivem no

ao eminente sr. dr. Armando de Sales Oliveira, candida- interior, as vantagens e facilidades
to á presidencia da República, milhares de adesões e so- que usufruem nos meios tranquilos.
lidariedade pelitica. Nas cidades movimentadas des-

Mafra, tambem dirigiu ao ilustre brasileiro no dia pende-se mais energia nervosa.Os
7 do corrente o seguinte despacho telegrafico: ruidos, os perigos das ruas, o lu-

-Doutor Armando de Sales Oliveira, São Paulo. [a-lufa esgotam e im .am. so

Em reunião levada a efeito hoje na residencia do sr. dr. bretudo as pessôas que trabalham
Chichorro Neto, grande número de amigos resolveu ma- sem de.canço nem metodo.
nííestar apoio a candidatura de vossa excelencia á pre- Para combater as depressões
sidencia da Republica. trazendo tambem ao ilustre can- nervosas, a perda de fosfato, a

didato, O testemunho de soliedariedade e decidido ernpe- falta de disposição para o trsba
nho por sua vitoria. n lho físico e mental, recomenda-

(as) Crísogono Maía, [ovino Lima, Antonio Bag- se um medicamento Iosíorico.

gio, Lucia Marçal da Costa, Antonio Líberato Pettres, dr. Dentre os mais aconselhados
Raul Bley, dr. Chichorro Neto, Alberto Kauer. destaca-se o Tonofosfan da Ca-

=-Nesta redação e no escritorio do dr. Chicharro sa Bayer, que vem sendo lar

Neto, encontram-se listas para receber as assinaturas de gamente empregadoem adultos e

todos os cidadãos conscientes, que queiram prestigiar a em creanças, com os melhores re-

candi�atura do povo e não a do candidato do Catete." sultador,
-----------------------

O Guaíba e o

Tietê fundi-

conhecimento das consequencias
da sua "decleração". Nenhuma
nação tolerará um ataque aos

seus submariaos. Aqui serão apli
cadas as mais fortes medidas ten

dentes á mais eficaz defesa, no

caso em que exista o menor in
dicio de estar sendo planejada
uma ação tão criminosa. AléM
do mais, não nos satisfaremos
C'Jm a eliminação imediata no

local do perigo, mas tomaremos

á nossa conta os que devem ser

consi derados verdadeiros crimino
sos. Valencia fica avisadas ,

.tL.\bandonarn
O Integ�alis

mo

Chegou, ônte-m, a esta clt.pital,
procedente dQ Rio de Janei!'o,
pelo aviào àa Condor, o sr. dr.
Carlos Gomes de Oliveira re-,

pcesentante do nosso Estado nl'

Câ 'Ilara dos Deputados.
fA(.ErlmEHTOS

ram as �uas dguas numa Imensa

caudal simbolica, donde ha de
partir a véla triunfal que a U.D.8.
CIIcaba de soltar aos ventos da
Nação".

Suspensão do estado RECIFE, 15 -O academíco
José Soares da Fonseca, membro

de gUerra
destacado d? inte�ralismo, enviou
uma carta a cheha da A. I. B.,

RIO, 15 - O sr. Mact:do I

paz de preservar as

liberda-/
desligando-se de .suas fileiras:

Soares propondo a abo:ição des individuaís, mantendo ao
d.

Contam-se
aqu�, nes�es �tJmos

do estado·de-guerra, termma mesm0 tempo a ordem pu- l.as, numderosas eserçoes e ca-

'd
mIsas-ver es.

as suas conSl erações do se- blica.»
guinte modo:

«Não escapará a ni:1guem
a gravidade das responsabi
lidades que assume o gover
no, tanto maiores quanto,
propositadamente, tornei pu
blicas as respeitaveis opi
niões do presidente do Tri-

d e bunal de Segurança e do RIO, 15-Na pasta da Guer-
segu rança chefe de Policia. ra foram ôntem assinados decre-

CUIA8A', 14 - O de5em- i Mas, o governo deve con- tos exonerando do cargo de ins

bagador Jose Vieira do Amaral fiar em si mesmo e no apoio petor do 2·. Grupo de Regiões
requereu mandado de segurança que certamente recebe de o general dé divisão Pedro Au
ao jui: federal contra o áta que todas as forças vivas da Na- relio de Góes Monteiro e nomean

o pôs em disponibilidade, alegM- ção. Dedarando O inalteravel dO-Q para chefe do Estado Maior
do falta de pagamento dos seus predorr.inio da Constituição, do Exerc\to.
vencimentos.' O Tesouro do Es- O governo fortalece seu pres- Destas ultimas funções foi exo
tado, porém, forneceu certidão tigio moral, define uma po· nerado na mesma data o general

;�;!�:::�l�,;;j=����J!;;��nJ�d:':...::.:ouza

5EHTE HOUFI
rem as aguas
PORTO ALEGRE, 13-A

«Federaçlo" comenta a funda
çlo da U.D.B., dizendo que se

trata de uma campanha civica em

pról da democracia, nada lhe
faltando. E acrescenta:

"O Guaíba e o Tieté fundi-

agradecemos a deferencia, dese
jando-lhe feliz permanencia ne&ta

capital.
l'HE6Am UN5

Està em festa o lar do nauo

particular amigo sr. Carlos 80a
baid, proprietario do .Hotel
Gloria», pelo nascimento do seu

promo�enito. que na pia batis
mal receberá o nom? de CilrloS.
.

Apresentando ao distinto ca

sal as nossas felicitações, faze-
mos votos porque o inter�ssanl,e
Carlos vénha a ter um futuro
risonho e feliz.

o gen. G6e�_;
Monteq..o no

r-neado chefe
do Estado
Maior

En'lusiásn10
em ReCife pela
candidatura
naCional I

VISITFlS

Distinguiu-nos, hoje, co;n sua

gentil visita, o sr. Rodolfo
Radtke, gere.te da nossa con-

freira nCidade de Blu nen�u".
Ao estimado representar.te do

brilhante jornal bluroen:lUense, pezarnes.

Requereu
mandado

Foi sepultada hoje, ás 'O f '

horas, ,no cemiterio' de Itacorobí, �'?
a menIna Haidêe, filha do sr_ ��.
professor Flavio Ferrari. r
A Gazeta apre!enta senfLldOi

RECIFE� 14- Continúa es

peradis&imo o comício de quar
ta-feira proxima, no qu:\l o sr.

Assis Chateaubl iand iniciará a

propaganda eleitora! em favor do
sr. Acmando de Sales Oliveira.
O comicio que se realizará na

Praça da lndependencia, e o

asunto de todas as rodas nesta BRuxr�LAS 15 A dc ,
-

� autori ades acabam de deter o
capital, reinando o maior entu- falso principe;Dadian;, quando procurava embarcar.
Slasmo nesta capital pela candi· Continua, no enta 1to ainda em mis'erl'o a t d P
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preso
Dadiar.i foí

o sabão

"Virg m E·p
de Welzel Bt elas •• Joinville
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recon1menda-se tanto para roupa fina como
2 'itiR'iiSitqPã'f.mMU't" p; ,pru 'mE7L •.,;5

para roupa cornmum
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