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AristíliarlO

Por ordern

voz POVO
�������������������---,�������������������

Sem quaisquer politicas.DOAFessôa vinda da região serrana informa-nos de que a che
gada á cidade de Lages do advogado Rube 15 Terra, que represen
tou aquele municipio na Convenção do preterito dia 15, não foi de
molde a deixar satisfeitos os adeptos convencionais.

Essa má disposição resultou, ao que dizem, de não ter o sr,

Rubens Terra saído de Florianopolis satisfeito com os resultados
(Jas articulações secretas efetuadas após o conclave.

Ha quem diga, que todo o cangú» gira em tôrno da ca

beça de chapa da deputação federal, que o sr. Rupp Junior teima
em que seja sua e qUI! o sr, Aristiliano entende dever pertencer
lhe, pois não é justo que sendo coronel, esteja percebendo os ven-

cimentos de major de um corpo provisorio... •

Que para os efeitos de vencimentos sejA rebaixado, pássa;
mas que lhe queimar assegurar a eleição não nos parece que

esteja muito certo ou que seja rasoavel.

Iigações

Proprietario e Diretor Responsavel
IIIIANC Florianopolis, Sabado

JAIRO CALLADO
19 de Junho I NUMEHOde 1937 804

Vitima '0 C IS· M'de torturas e. evenane ala

apoia o sr. Armando
Sales

Não houve
oradores

PORTO ALEGRE, 18 -

A sessão, de hoje, na Assembléia
Legislativa, decorreu no meio da
maior calma, não tendo havido
oradores.na hora do expediente.

MOSCOU, f8-A impren
sa desmente que o alemão Wa
gner houvesse sido vitima de tor

turas na lugoslavia.

Mobiliarias completas
para a lar

FINOS TAPETES
(A' PRAZO)

Em benefi ..
cio da pintu-

d C t ronversava·se Ontem numa roda
ra a a _" .. polftica sõbr-e o verdadeiro candi

dato apoiado pelo ?artido Libero l

d ra I Metra- ra!arinpnse..os r�publir_anos-libe·
IraiS tE 05 leqlonnr-lca nao escon-

I't ' ôiurn a raiva que os dominava e

pU I ana lo õespetto que os casoberbcvc
õlcmte das gentilezas, considera
das excessivas, entre os õzputcôce

Conforme temos noticia- pecetstca e os srs, Her�u Raf!1os,
r • chefe do ? L.; Altamlro 6ulma-

do, realiza-se hoje e amanhã rães e lvens de Araujo,
na praça 15 de Novembro, ron�enavam mesmo as õernorc-

, das visitas, transformaClas em pc-
a esper ada quermesse em Ileatras reservadas, dos pcrlcmen-
beneficio da pintura interna

I'
tares paulistas ao chefe e a pro-

C d 1 M t lit
ceres do ? t.,

da ate ra e ropoll ana. E num assomo ae colera, esbrc-
A elegante festa que é velou um procer repubttccuc llbz-

organizada pelas distintas se-' ra_�:Hão estamos tranquilos com o

nhoritas catequistas perten- Ar�ando 5afes, ':Iem meamo

. .

F. npolnnõo a sua ccnõtõctucc.
cente á Pia União da Ilhas �s concltlcbulce entre os peeets-
de Maria realizar-se-á das tas loiro franco e ror� Amorim
'. e os srs. Herêu, Altamlro e lvens

J 6 horas em diante e pro- estó a preocupar-nos ameaçadora
mete revestir-se de grande e constanteme�te. Ag_ora, para

. completar, a Republtcc", para
animação. causar-nos cpreensões. escreve

A' comissão das catequis- sempre em g�us edit�riais, qucn-
. .. õo se refere as candidaturas Ar-

tas, Já foram enviadas mu- mondo 5ales e 10sé Americo:

meras prendas para a quer- "ambos saCI dignos, .ambos mere

cem o cargo que pleltecm, ambos
messe, que além do con- são Ilustres brasileiros," crnbos

curso das distintas senho- são ,i,sto, crnboa sêio aquilo, sem-

.

f pre ambos".
rítas promotoras da esta Hessa altura cõuertlu um proczr
terà a presença de uma legj�n.arii" ° ....... t ... � t ....

I b d d
. --Ir OIS lC. conulua o uO . ar lua

exce ente an a e musIca. Liberal é o dr. Ambos de Dois,
isto sórnente para nos arreliar...

o verdadeiro
candid�to

o

MOde'ar"
Rua Trajano, 15

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

que disse o

I\/linistro da
Guerra

118 "A

RIO, 18 - No momento Quando chegar a oportuni
em que fazia a barba, foi o dade farei aos jornais decla

general Dutra, Ministro da rações necessarias."

Guerra, interpelado pela re- E nem urna palavra mais

portagem sobre os aconteci- os jornalistas conseguiram
mentos relativos aos gene- arrancar-lhe.
rais,

Fugindo a qualquer decla
ção positiva, o Ministro da
Guerra, declarou!
--- «Tudo corre normalmente.

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

Ainda a

I
Informa A NOTICIA. de Joinville. orgão associado

de A GAZETA:
"Estall'os seguramente informados que o sr.

deputado SeverTano Maia. apoiará a candidatura do sr.
Armando de Sales, á presidencia da Republica.

Acompanharão a atitude daquele parlamentar.
diversos amigos seus residentes em Mafra.

DIRETOR·G E'''lr''':IC���OO���.

RENTE I
LEGADO DE i

_ CHEFES M
dO "CO rrelo Ao ser fotozraíada a Mesa H

dO POVO
" I. dos convencionais d� .15. viam- �

PORTO ALEGRE 18 _
se ladeando. os dírígentes do �

,

'
. .

conclave, dOIS reclames. em um r�A bordo do Itapé, seguiu hOJe dos quais se lia: ��
para o Rio de Janeiro, o sr, ·-"0 amôr é mesmo assím.... • ��
Alcides Gonzaga diretor-gerente I e no outr» �
do Correio do Povo. � --"Da�ui a ce� a.nos.... ��

I
Sugesttvo o pnmeiro reclame, ;�que ali estava patente com a

General M íguel
união dos srs. Rupp e Aristí- �
liano, abraçados e unidos, �

Costa � depois de tanto terem "jogado �
RIO, 18 - O advogado do

i
as -crístas", Essa comunhão �general Miguel �;osta acaba de de vistas, pnuha ante os olhos ijda assembléia a iuxteza do Te- r.,.Iimpetrar a seu favor lima ordem clame:"O amôr é mesmo as- �

de habeas-corpus, alegando estar � sim"••. �
o seu constituinte prêso ha mais

�

Quanto ao segundo, repre- �
de 18 mêses. sentava uma aspiração de máu li
........................... agouro,.. "Só daqui a cem r.

anos"·.. �

Esperar tanto 'tempo pelo
II govêrno do Estado, é um gesto
II dignificante, porque representa

um legado destinado aos bis- �netos dos dois prestigiosos che- 'itfes politicos. �
� �

:C�::+@a**"""!!?íF.���

prisão
.---------_.-.---------_ ..

do general V_ldamiro
Resolução do Superior

Tribunal Militar

RIO, 18 --O Superior Tribunal de JUltiça Militar, que
hoje se reuniu, afim de julgar o habeas-corpus impetrado pelo gene
ral Valdomiro de Castilho Lima, resolveu, por unanimidade, não

tomar cenhecimento do pedido, sob a alegação de tratar-se de uma

pena disciplinar.
A resolução do Tribunal causou impressão nas rodas mili-

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

Cautela com -

dos explora- Declaraçoes O gene·
SEVI���:'� general I ral Guedes da

Franco dirigiu um aviso aos pai-
zes das duas Americas, de Fontourase precavêrem e se acautelarem
dos exploradores, que aproveitan-
do a situação da Espanha,' pro
moveram colétas em S!U provei
to propno.

tares.

Tudo ha·de acab.r
bem

em
Convenção

DO PARTIDO
TUACIONISTA
NEIRO

RIO, 18-Afim de participa
rem na Convenção do Partido
Progressista Mineiro, de que é
chefe o sr. Beneàito Valadares,
destinada pronunciar-se sobre qual
o candidato a apoiar no próximo
pleito, seguiram hoje para Belo
Horizonte os srs. Odilon Braga e

Gustavo Capanema. Amanhã se

guirá o sr. José Americo e no

domingo o .r , Pedro �eixo.

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

SAO PAULO, 18 - Che- I cada vez mais firme da sua ho

gou' aqui o g�neeal Guedell da nOlabilidade; E&ta é a miilha
F ontoura que teve concorrida re- opinião pessoal. Tudo ha-de por

cepção. fim, acabar em bem.

Interpeladô pelos jornalistas 50'

b e (lO, acon"ecimentos relativns •••--•••••••••••••••••••••

dOS Stl" r"",· �'16.,e:

-«Não sei de nada. Tudo Morreu Gas-
o que Vem de paSSár-se foi para tão Dornerge

A verdade

Regressou
Norberto
Jung
PORTO Al EqQF, 18 -

Chégllt.. a4u1 o v.J!on,e 'olb;,o

Jung, de regresso do Rio de Ja
neiro, onde foi tomar parte no

Circuito da Qovea.
O bravI.. volantl" I�, ecebido

em São LLopúldo por graltlJe
••umero de cr,Jégas, que C? ac, m

'fanharam �té esta capital.

mlm uma surp'eza.
é e"trf't?,;�O '(UI' N fàtos tiveram
uma pe�MHla cepercussào.

Estol), todaVIa, certo àe que
o Exercito ha-d� salr do caso

PARIS, 18-Acala de fa
lecer nesta capital. o ex-presi
dente da Republica, sr. Gastão
Domerge. D

Sl
MI-

Uma esperan
ça do Brasil
RIO, 18-0 sr. Sllvestre de

Góes Monteiro, pretiglOso poli
tico alagôano, agradecendo ao

sr. Armando de Sales Oliveira
a oferta do seu livro nJornada
Democratican, tece um hino l\
personalidade do ex-governador
bandeirante, dizendo que as SUhS

palavras constituC,"m uma espera:
ça para o Brasil.

Atentado contra
u roa igreja

BERLIM, 18-Um grupo de
jovens Hitleristas, invadiu esta

manhã a igreja de São JOãO, �en

do sido dispersado por um

cont!gente policial.
Inquerito pOlícfal

mílltar
Cei. Cordel ro de

Faria
RIO, 18 - A chamado ur

gente do general Góes Monteiro.
acaba de chegar a esta capital,
de avião, o coronel Cordeito de
Faria, chefe do Estado Maior do
20. Grupo de Regiõe!.

RIO, 18-0 coronel Lobato
Filh� foi designado pelo general
Eurico Dotea, Ministro da Guerra
para proceder a um inquerit�
policial militar de carater reser1

v.do.

__
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Sente-se mal?
Do Estomago, Figado, Hins,

Lembre-se do

Chá das 9

I

Bexigas, Intestinos?

hervas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S, A.

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

o Cei. Cordeiro
de Faria

'05 mortos
do "D�utsch·

land"

PORTO ALEGRE, 18-1 -Em compaahia do ceI. Cor-
Em avião especial do Exercito deiro de Faria viaja o capitão
chegou, ontem, aqui o coronel I Luis Toledo, ajudante de ordens
Gustavo Cordeiro de Faria, chefe do g�neral Góes Monteiro.
do Estado Maior do general Góes
Monteiro. S. s. deverà seguir .hoje,
tambem em avião especial, para
Santa Maria, onde o levam assun

tos ligados às altas funções que
exerce no comando da Inspetoria
do 2' Grupo de Regiões.
O ceI. Cordeiro de Faria este

ve, ontem, à tarcle, no Quartel
'General da 3a. Região, conferen-
ciando com o general Lucio Es
teves e cel.Mendonça Lima.

Ouvido pelos jornalistas sobre
o incidente que acaba de verih
car-se entre altas patentes do Exer
cito, declarou:
-«Vim de Curitiba onde me

encontro desde o dia IOdo cor

rente. Desse modo desconheço
inteiramente pormenores do mCI

dente.
Vim ter conhecimento dele

pelos jornais de Porto Alegre. E'
possivel, assim, que os senhores
da imprensa estejam melhor in
formados do que eu».

-Mas não seda indiscreção
sabermos os objetivos da sua via

gem ao sul?
-«Não ha indiscreção, abso

lutamente,-respondeu.Minha via

gem é a mais normal possivel.
Prende-se às funções que exerço.
Vim conversar com o general Lu
cio Esteves,comandante da Região,
e trocar com s. ex. idéias sobre
assuntos de interesse reciproco.»
-Mas, segue amanhã para

Santa Maria?
- «E' verdade. Sigo amanha

para Santa Maria. Mas, estarei de
regresso em breve>

RIO, 18-Tendo terminado I pratique, dando-se assim. integra
ontem, ás 24 hora:;,. o estado de cumprimento á restauração das
guerra, endereçou o ministro da liberdades de cidadão Reitero
Justiça ao da Viação o seguinte a V. Excia. os protestos de alta
oficio: estima e consideração. -(a.) j.C.

-Meu pai-fala Simeon-- «Aprovado pelo sr. presidente de ,Nlacedo Soares, ministro da
Pedro Golovini, foi fuzilado pelos da RepublIca, a exposição em justiça»,
comunistas em 191 9 . Fuzilamento que sugiro a desnecessi dade do -----------

sumarissimo, como acontecia na estado de guerra, tenho a honra
época. Til'lha eu, então, 17 para de solicitar a V. Excia., se di-
18 anos. Pouco tempo antes meu gne de providenciar, no sentido
irmão Michel Golovini., era morto de serem expedidas imediatarnen
em combate na Grande Guerra, te comunicações a todas as repar-
envergando a farda de capitão do tições dependente desse Ministe- LONDRES, 18-Um avião
ROSSO exercito, quando lutava con- rio. notadamente aos COri'eios e militar caíu ao mar, quando se .

tra os comunistas. Telegralos e empresas que ex- faziam exercicios de bcmbardeic,
Em 1914 um tiu meu,Nicolào piorem serviços telelonicos e de O piloto morreu. Com êsse

Golovini, exercêra as funções de radio comunicação, afi 1) de que acidente eleva 'se a quarenta e

presidente do Conselho de 'VIinis· se torne efetivo o sigilo da cor- um o numero dos desastres de'
tros em Mo�cou, para ser assassi- respondencia postal e telegrafica e aviação nes últimos seis mêses

II nado algum tempo depois como desapareça por completo a cen- já se contando setenta e três vi�
contra-revolucionario, sura telefonica, onde quer que se !limls.

w r ,.h 7 12 I;'
;

W 'r: ....arp;;:;r;mr.#,;w;:iêíia;;;&J;"Us;;I;.iiWW

'-Õ'ONFECCÕES F I NAS
.. .

I-IOMENS ACASA

Em Parto Alegre Wilhelmshaven, 18-Hitler
assistiu, no cemiterio, as cerimo
nias Iunebres dos mortos do
<Deutschland» .

Após a execução da marcha
[unebre, falou o almirante Raeder,
desfilando. logo após, a tropa,
em continencia,

O primeiro oficial do DDeutsch
lanin lêu os nomes dos trinta e

um marinheiros mortos, «pela
Pauia», sendo cada nome acom

nhado pelo rufar dos tambores,
tendo o fuehrer. depositado nma

«orôa, em nome do governo.

A Cíclade Uni
versita�ia

RIO, 18 - Ficou resolvida a

construção da Cidade U 1iversi
taria em Mangueiras.

As construções que alí serão

feitas estão orçadas em 150
mil centos de réis.

r

PARE!
� OUÉO� DE SEUS CRBELOS

US�NDO

PETROLINO MINQNCORQ

INF�LlVEL cnsp�

Imperíal
no majestoso prédio do Clube Martineili

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

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ire enreenslvel de

Bom

bar e restaurante

Otime orquestra - Cabaretisr-

NA CASA

Expulso da Europa
mora numa pensão

Simeon Golavin;, nobre russo-brancg,
acusada de roubar três cúrles

de casimira
RIO, i 8-·05 jornais noticia- Nessa ocasião o resto de minha bem fui expulso, e, em seguida,

ram nos ultimos dias da semana Iamilia estava presa acusada do vim para a America do Sul,
passada a prisão de Simeon Go- mesmo crime e de nada me valia tendo estado no Uruguai e Ar
lovini, russo-branco, pretensa autor o titulo de Guarda Marinha dei gentina para depois abrigar.me
de um furto de três côrtes de ca� Escola Suissa. no Brasil, onde estou ha 9 mê-
simira ocorrido na Alfaiataria Fu- Fui preso tambem, ficando dois ses.

cks & Finks, localizada no Edifi- .anos nos carceres deG.P.U.
cio Odeon. \ NAO PODE TRABALHAR

I A prisão de Golovini deu·se' EXPULS') DE VARIaS Simeon GoJovich concluiu sua
ás 18 horas, na Cinelandia quando i PAI'SES historia, dizendo:
sala do cinema Odeon e o autor

. . -ç , I -Avalie o senhor por aí. Fa-
da gueixa que a motivou foi o sr. ��. dla-cont�nua. Slmeon. ça uma idéia do que me foram
Fucks, da firma acima citada. ?olovlhl-l:onsegUl fugir <", andei I estes 15 anos de peregrinaçãoDisseram então os jornais, que a matroca por diversos paises da pelo mundo, vivendo de explo
a policia do 5' distrito, para onde Europa a procura de COIoCilÇãO.! ração e de aventuras forçadas
Golovini fôra levado, estava pw·

.

Sem um re�1 no bolso, fui de
I
mal fazendo para o meu sustento,

pensa a acreditar nas suas decla- simples �peran� de rua 11 g�r� Posso considerar-me expulso
rações, rebatendo a acusação de çon. �sslm. eS�lve na P?)oOla, de quasi toda a Europa, poisFucks, o qual, segundo o detido em CUjas fronteiras encontrei gran- para lá não voltarei mais.

'

só assim teria agido para compli- de numero de russos�brancos e -Estou no Rio ha nove mê
cà-lo como comunista e promover judeus; fui a Dantzig, de onde ses e ainda não pude me colo
sua expulsão do pals, sai como clandestino a bordo de car bem por falta de documen-
O fato é que Simeon Golovini, um navio de guerra polonez, até tos. Moro ainda á rua da AI

foi posto em liberdade logo depois Paris. Na capital francêsa traba- fandega, 323 e vou vivendo co-
e nada contra ele se apurou. lhei como interprete durante mui- mo posso.
'Ontem Simeon Golovini, foi às to tempo. Falando sobre a sua prisão,

redações para dizer que estava em Era então' 1924. Os meus declarou.
liberdade, livre de qualquer suspei- I docume�tos davam-no como polo- -Só posso tomal-a como uma

J ta e Iazcr declarações sobre a sua nez e nao russo. calunia do judeu russo Fuks, vi
pessôa uma vez que se disséra Fui expulso da França. Corri zando expulsar-me do país como

que ele passava por "conde" nos para a Belgica. Expulso da Bel· comunista.
casinos desta capital. gica, rumei para a Holanda, on- Seria o que faltava. Dolorosade se repetiu o mesmo epilogo: ironia do destinol Eu sofrendo
SEGUNDO ELE PROPRIO expulsão. por ser contrario ao comunismo

Da Inglaterra, para onde ru- e expulso do Bra�il como comu-
mei ao deixar a HoJand t t IIa, arn- lIS a ....Simeon Golovini assentou-se ao

lado do repórter e dispôs-se a

contar a sua historia, ou antes, a

resumir a sua historia, uma vez

que ela, em todos os seus detalhes
comportaria dezenas e dezenas de
colunas. A mesma historia, de tris
teza e resignação, que caraterisa
8' odisséa de quasi todo russo

branco na sua longa peregrinação
pelo mundo, desde a implantação
do regime bolchevista na Russia.
A vida de Simeon Golovini, se

gundo ele proprio, é bem um ca

pitulo dessa grande pagina vivida
pelos seus companheiros de sorte,
a começar da transição operada
em fins de 191 7.

Ele ainda é bastante moço.Não
tem mais de 35 anos.

Conta o russo branco:

SUA FAfAILlA

Providencias sobre a'

censura

41 Desastres
de aviaçãu

3....,.,.

PAR. A

CAURA
RECEBEU UM LlNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS 1IPOS MAISMODRE NOS PEOS MELNORESWREÇOS
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS' :

CAMISA DE .JERSEV DE SEDA A I 16$000

O-A U R A á RUA FELIPE

SCHM:DT N. 19
SO'MENTE

,',.' � " ._: ....-..... '......, .1,,_ '-
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De elre
Metrlz: prL.OlltIANOflltOLI.
"�.' i&k.t1Y'\enau·� JoinvH.le - .Ao Frenei... La.'�f!\.-
�I I I Moatrwen. ,.errTuanem-t,••...,_ Cruz:eire ... Sul

S••vli. G. !SeG:u�.o ••

MACHINAS:
MllQhi$a,s de M.r!t"irÜr madeira

� em lifal JWa� Ma�s paNl� medlanicae
CIma...... MI barm.�s para pertas Mubtnas para la�

e jaMlâil, ... 'Mat);}ililQr�s em �I&I para a laveura: fi ados,
Çall;@l pivMiud_ e putHHs §-rad:es, cllLtivaGl.res, moinhG $.
p.� e Camas J erem8v., Motores file esploslo, íV1.otol'es
Lo� eSJr1aUa.da - appar.... • j'"1Wtte- electiices

rH Ma.terial em geral para tNW$lJliS3ÕeS! '-:0" I
Louça saaítarta - baa&tifas maneaes, correias de ceure e lena
fiBtas a NO e esmaltes )leos e graxas lUDrifi�antes
Arame de ferro - tilas para todo,s QS IDa Aut�mt)veis e. Camin.liies FORD Peças, 41.:1.:eS-
PretiK.s dtimicos e pharm.aceutices ser:ios, servi�o weGhaaiH
COOMl'va.s naeíoaal e extrangeiras Pneumatie-05 e eamaras Gle ar OOOiJYER
BelM.s naeíonaes e extrange-iras MA,terial eleetríce &m geral
------,----------------..---

I'-Iave�.çâo "Hoepck.e'f_-vapores "Carl HoelDcke" "Anna". Max,.
fVlatria '

-" Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataoa"

���i A Gazeta Indica:

rIta· · Advogados
� -

Em Loterias II sua F·avar6ta
' I �ccacio Mo-I

rei ra tem seu eeerip-

Filiaes
$eecpêo de

P!ZBHSAS:
f�08das Ilae� c .."dtanle:1'.a\s ;ar-a __
•••.Ie�
Lsaas e �Fmeaveis
Tapetes e trílhcs
Roupas feitas
SWas
Lnha para eeser e &eIIlr
U 8,111 noveles I mealaa
Sabonetes c Pe1'\unafiu

elchoados
e CGlctas

nas e Cortlnaàos
has e guarda-na�os

�, Gbb:leRoi, fflcH8S
DlPesürios dos .Jamad4)�

Oharutol cDANNI!MAN'pf,

FERRAGENS:

EirT-'\preza Naoional de
Fabrica de Pontas ..Rita

"

R. Felipe Schmldt ns. 7 e 17-
NO ESTREITO�Pant. du Leal

EEJ L.I

I
� Ap,entes, Sub·Aglntes e Reguladora. d�AYuialflrunI

eGo Brasil, no Uruguai e nSII prln�lpaiG praças 8s!range!rSlS.

Agentes em Ftorlanopol ê� :

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

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlYÇA ,

Escritórios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes em Blumeriau e Lages

tório de advogacía á rUI

Visconde de Ouro Preto

IDr. Ricardol
GottSrl"1ann

alta cirurgia, giDillecologia. (d0-
enças <lu senhoras] • partoa,
cirurgia do sistema I.erVOSO e

operações de plutica

I -I CONSVLTORIO--Rua Tra·
� Dr. "edro de MOIra Ferre ano N. 18 da. 10 ás 12 e

S � I das 15 ás 16 112 horas.

� Advogado' TELEJ:� 1.285

.

1

Federais e Sta. Catarina �
Rua Trajanc.n- 1

SOhraAO. LRESI�����f.o-r���6Este-
. m

Telephone n' 1548 I TELEF. 1.131

\� Nos cl••sica••Env.lop••if.chadas � 1 :....= D�a�b���to- _

,���� ���. ADVOGADO Dr. Miguel
Boabaid

�'�. .Õ.... •
->,

1 F�n:a (;2�a_ROA�n��so��a. CLINICA GERAL
I

i,�. Companhia "Aliança da Bahia"".-
mados para o interior.

Trata��:t��::e:�Odas
\l.l\iI' mo/estias do Pulmão
.. g ue • Or,"Aderbal Consult.-RjoioPinte.13
t:., FUNDADA EM 1870 t da Silva

R.
1elefon8,1595

• ,. Res. HotelOloria-FoDe 1333

.,:�.�. Seg·uros Terrestres e Maritimos .; Advogado
, ComulflUd..I3á.16hr••

•
• Rua Cons. Mafra •• 1 O (sob.

;, Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil I Fones 1631 .,

129_0 I�'J CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
" RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000

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

todoe OI EI'ad.1 I Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças
., Diretor da Maternidade

I Medico do HOlpftal

ti (Curso de especíalizaslo em

• moleitias de senharas)
ti A.tende na Maternidade
• até ás 8 112 da manhã
G e á !arce_. Cl}nsultorio:

I•
.......... _._A_NI_TA_G_A_R_IB_Al_,D_I,_4_9_"

n. 70. - Ph01Ut.: 1277.

Caíx 1 Postal, 110.

Ex-ch..fe da clinica do Hospi
tal de Nilrnberg, (P.ereS8Ol'
Indórg Burkhardt e ProEeasor

Erwin Kreuter)
E.....talllta en(-clrargla

geral

Advoga dos ,I
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

�ua Trajano. n. 2�

, I

Médicos

Dr. Carlos CorrAa

Dr. Artur Pereira

e íOltvetra
Cltnlca médica de orla..

ça. e adultel�
LABOnATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente IiI"S

-4 .. I> horal

Consultorio: Rua João
Pi.to R' 13

FONE-1595

R�sidência: Rua Visconde
dI! 01U0 Preto n' 57

FONE-1524

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 conhecídss.
Tratamento das moles-

• tias da Boca.
CONSUL10RIO:

'Rua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 72,( (manual)
HORAS MARCADAS
---------�

VENDE--SEno logar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

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

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com é,i�
mo ponto e dispondo de Itea

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção. dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «João �essôll», E.trei
lo, á rua do Nestor no. -4,2

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

vel recanto da Ponta do Lea�
Preço especial. Tratar:'com Jocã'
AlveJ, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran·

jeiras. limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei·
rall. tem para vender

0\'R1.. NILSON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A G�1.A --E.l.ox.La.t1,f)p� -- t.93 7

,dolar Schwarz__
�;.' '.

Endereço Tel.gr.: DOLA � Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

;AOENCIA DA

Sociedade de Navegaç!o;Paraní-·Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Prir.g Torres & Cia. Limitada +Rlo
Vandenbrand-ze Cia.-Santos

Viagen;" dirétas para· RIO DE JANEIRO: Posn
tões Parana e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, EV(J, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiatos-motor 'Piratüzinga, 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 Exta:rior
Recebe cargas de importação.]do País oui do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIO()

P reç (',)9 ......,., ()·d i � (."} "::"
.fI .

.,--------:-=-
..������������!�� �

�

Osvaldo Silva Saback
·ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone .. 1.191

Dr.

"".F.T'�""oo.�i-i1UA
Q: A C h' Ed't N· I.�� ompan la I ora aCIona.
� LANÇA�A' NUM V?LUME DA .,
�.� Sena Braail-ana •
ti •
�iI Santa Ca,a:.rin;a -
�� pp 11..' i

... , ,$ !. W •
• AC AC "
�� onquísta v A I oronlsação •
��� bl Evolução •
f'� TODA A� �!HISTORIA DE [SANTA CATARINA ".
�, ti
!!Oi�

Um livro de OSVó Ido ·R. Cabral •
�f�.; •; POR ESTES DIAS!l Em todas ias Lívrarlas •
........................

DR

será inaugurado em JOI NViLLE

moderno, confort9\f,el ��e

higienico Hotel Flor�ida. . .. .' "

caSINHA DE 1a. ORDEM

�TUADONOPONTOMABCENTRALDAaDADf

ESTA

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

VENDEM-SE A VISTA E EVi PRESTAÇOES
NO BANCO DE CREDl1'O f'OPULAR E AGI�I
COLA DE SANTA CATAF.(INA, A' RUA TRA�
lANO N. 16.

I

ESTA

linda caS'l5\ pó
c�e ser" sua ps-

� gsndo apenas
5$000 10$oo�J ou 20$000

----

por" rY'les na

Empres.a Construtora
�Universal Ltda,

Matriz: - LIBERO SADARO'. 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 Lnclo

Especialista em tnolestias de creanças, nervosas,
impaludismo e. ,!!ol�stias da pele

Tratamento do etripaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela .;4utohemotherapia

Consultoria e resídencia-'-:'Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consultasv-Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Para o Norte

'I.

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

Partidas d05 aviões-Fechamento das malas postais
2a.·feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
"a.·feiras 8'50» 4a.�feiras 10 ,.

5a.-feiras J 1,50 « 5aAeiras 20 ,.

6a feiras 8,40 lt 5a.-feiras 20 »

--4 I Para o SUl
Partidas dos avíões=-Fechamento'das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a,-feiras 12,50 horas 2a.-feirai 11 »

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

5a.-feiras 12,50 horas õa-feíras 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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

ALUGA-SE
quartos para casal.

mícrmações pelo fone n.

)'436'

-,

,:·RECEBE DEPQSITOS

IPA6AHÓO 05

SEGUINTES JUROS:
I

Cle Limitada 5'1. ala
ele. Avisof'revioôj. aia
Prazo Fixo 8'[. ala

'v' t -oi. • r

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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=�,.����"�������'I!lndustria Côrte de I
O sonho da

i brasileira ApelaçãD
mulher do ferro Súmula dos julgamentos d)

------------------ ultima Sessão
DUESSELDORF, 16-

Concomitantemente com o interes
se que se vêm manifestando em

alguns círculos econômicos a res

peito das possibilidades de explo
ração das numerosas jazidas de
ferro de regiões ultramarinas,

I muito particlarrnente no Brasil, o

sr. J. W. Reichert chamava a

atenção hoje, em discurso pro-
nunciado ante da convenção dos
Industriais. para as dificuldades
com que luta a índustria de Aço
na Europa em consequencia da
carencia de minerio. A produção
do aço européu-declarou o ora

dor--não pode permanecer DO

baixo nível em que se mantese no

ano de 1936, e salientou que
. «a falta de minerio espanhól vei u
coincidir lamentavelmente com

as restrições Irancêsas cODtea a

exportação do seu minerio e com

os embargos estipulados por vá
rios países contra as remessas de
ferro velho, contribuindo tudo is-

Recurso crime nO. 2.710 da
comarca de Campos Novos, em

que é recorrente o dr. Juil de
Direito e recorrido José Luiz e

outro. Relator o sr. des. GUl
LHERME ABRY.
A Côrte negou provimento ao

recurso para confirmar a sentença
recorrida.

Recurso crime nO. 2.718 da
comarca de Canoinhas, em que e
recorrente I) dr. Juiz de Direito
e recorrido Bernardo Bienecki.
Relator o sr. des. GUILHEME
ABRY.

Confirmada li sentença que im
pronuncia que bem apreciou a

prova dos autos. WASHINGTON, 19 - O
Recurso crime nO. 2,732 da Brasil possue presentemente °

comarca de Concordia, em que maior exercito do Hemislerio
e recorrente o dr. Juiz de Direito Ocidental excluidos os Estados
e recorrido Alexandre Sanaleo. Unidos, segundo foi revelado por
Relator o sr. des GUILHER- um inquerito que acabam de
ME ABRY. realizar as autoridades militares

Confirmada a sentença de im- norte-americanas e, cujos resulta-
so para agravar a situação». pronunciou o recorrido. dOI foram dados hoje á publici-

Ao mesmo tempo-acrescen- Apelação crime na, 5.662 da dade. Com uma força armada
tou o sr, Reichert -e�istem paí- d d bcomarca e Flonanopolis, em que em tempo e paz que a range
ses que não

con�degduem Pf�(l).dulir é apelame a Justiça e apelados um total de sessenta e seis mil
coque em quanh a e 8U rciente. S fi A I L' N h - b ilei ,

era m nac eto UIZ unes e omens, a naçao rasr eira 50 ce-

-·1'
outro. Relator o 'Ir. des. SIL- de o primeiro lugar á Republica

Clube dos Funclo- VEIR1-\ NUNE? .

do norte, �ue dispõe de cento e

nar ios P br C·
Mandado os reus 9 no.. jul setenta e cinco mil homens,

..

U ICOS 1- gamento por ser a decisão absolu- De acôrdo com o mesmo com-

VIS de �anta toria manifestante contraria a pro- puto, o segundo lugar entre as

Catarlna va colhida nos autos. potencias militares da America
Apelação crime nO. 5,684 da Latina cabe indiscutivelmente, ao Quantas vezes temos vontade

comarca de Canoinhas, em que é Mexico com os seus cincoenta e de levantar-nos durante o noite

apelante Bernardirno Medeiros sete mil e trezentos horr ens em para dizer ao. importunos que
Comunico aos Srs, socios deste

'

" ,e apelada a Justiça. Relator o tempo de paz, e o terceiro á conversam na esquine: - c:A'io

Clube, que ,a Diretoria, devida-
sr, des. SILVEIRA NUNES. Republica Argentina, com cêrca dormir e não incomodem os que

I
tíl�nte autorisada pelo Conselho A Côrte confirmou a sentença de trinta e sete mil homens. f precisam de descanço»,
Diretor, resolv�u suspender por que foi imposta ao apelante de Seguem-se, em ordem de im-· Em toda a parte existem in

��.enta (90) dias o �agamento da 25 anos de prisão celular' gráu portancia, o Perú, com quinze dividuos que não tendo ° que
.

!OIa para os Associados que_ se sulmedio do art. 294 § to. com- mil e duzentos e setenta; Cuba, fazer durante ° dia, não se can-

inscreverem na CAIXA BENE-I bi d 39 § 8 d "I C I bi
FICEN'l'E b duzi

ma ° com o art. o. a com qumze mi; a o om Ia. çam, e como nlo sentem neces-

, em como, re uzir C lid - d L' P
, "I Ch'l sidade de dormir aproveitam a

,

'I" (5$000)
onso 1 açao as eis enais. com quinze mi; ° I e, com

�ara cdnco
mi reis ,a taxa Apelação crime nO. 5.691 da quatorze mil e quinhentos; o Uru- noite para perambular pelas ruas,

f i �a a chdm1a P?r
d
ocasião do

comarca de Tijucas, em que é guai, com oito mil e quinhentos; para fazer roda nos cafés e nas

a ümento, o sso_cla o.
_

apelante a justica e apelado o Equador, com sete mil e qui- esquinas e perturbar o SÔllO dos

_dutrns mformaçoe,sd sera� Ifor: Amantino José Furtado. Rela- nhentos; a Venezuela, com seis que trabalham e precisam do des-
neci as em nossa se e socia a d G U S TA V O 'I, B I'

,

P' t C
R C Ih' M f 2 (2'

tor o sr, es. mu; a o ivra e e araguar, com canço no urno. omo consequen-
ua onse eIT? a ra �. PIZA. cinco mil cada um, de acôrdo cia, estragam apropria saude,

andar), no seguinte expediente: 9 Anulado o processo desde o com os termos do armisticio: ° além de prejudicarem a existen-
ás 1 J: � 3 ás 18 e 19 ás 22 ho- libelo inclusive. Salvador I com três mil e trezen- cia dos pobres mortais que levam
ras,

, lanament�.com excepção dos Apelação crime nO. 5.665 da tos; a Republica Dominicana, com a vida a sério.
domingos e Ieriados, d T b -

" 'I N' d
. E' I d

'

Cl b d F
. .

P bli
comarca e u arao, em que tres mi ; a icaragua, com OIS • por ma orrmr que

cu, � dOsS uncI0Cnano� u 1- é apelante Pedro JoãO Cardoso e mil e setecentos e cincoenta; o existem tantos individuos com

cos lVIS e anta atarma, em I d J ti R I t H iti 2 700 H d perd .. de fosfato, facilmente irri-
7 d

'

h d 1937 apeie a a usnça, eaor o sr, ali, com. e on uras, .. -

e lun o e. des. URBANO SALES. com 2,000. taveis e encolerizaveis, Dia a dia
Dado provimento, em parte, multiplicam-se, pelo mesmo mo-

.fldoifo· Bittencourt Silveira
para desclassificar o delito para Judeus nativo, as vitimas de perturbações

Presidente da Diretoria d° artigo 266 da Consolidaç1\o A I h nervosas e maior ou menor gra-

•••••••--------0.================0••0•••• das Leis Penais e condena-lo no
eman a vidade. A's pessoas que se tor-

e • maximo d4 penalidade, BERLIM, 18--0 isolamento nam irritadas, inquietas, desani-

• ti Apelação crime nO. 5.693 da imposto pelo nacional-socialismo madas e pessimistas em conse-

.. C r e d í toM u t u o P r e d i a I • comarca de São Bento, em que aos judeus é cada v�z mais ab- quencia da perda ele fosfato, e

• II e apelante a Justiça e apelado soluto. que nã') podem se livrar do ba-

• "André Kujawoslcy. Relator ° O ministerio dQ Interior regu- rulha da rua em que reilidem,
.. • sr. des. GUILHERME ABRY. lamentou, agora, as relações eo- aconselha-se o uso de injeçõe,

O maio.' e mais acreditado clube de Anulado o processo desde libelo tre os funcionarios do Reich e os de Tonofosfan, que levantam
inclusive. israelitAS, de maneira a restringi- o estado geral, reforçando o sis-

SO rte ios do Bras i I ApelaçãO de desquite nO. 178 las ao extritamente netessario. tema nevoso.

da comarca de São João, em que Todas as relações pessoais fre-
-------------

é apelante o dr. Juiz do Direito quentes dos judeus com os fun- Bebidas Nacionais e Extran
e apelados :vtoyses da Silva cionarios foram consideradas iii- geras só NO
Nunes e sim. Relator o sr. des. citas e quando correspondem ás C)AFE' .JAVA
MEDEIROS FILHO. necessidades do serviço são redu- Praça 15 de Novembro

Anuladv o processo ab initio zidas ao minimo; Antonio Paschoal
por ter sido a petição inicial as- _������������������������,
sinada por Pels8as não habilita
das pira exercer a profissão de
advogado.

Apelaçlo de desquite nO. 180
da comarca de Indaial, em que
é apelante o dr. Juiz de Direi
to e apelados Walter A. Pes
sul e sim. Relator o sr. des.
GUSTAVO PIZA.

Foi confirmada a sentença que
homologou o deosquite. Vencido
o sr. des. Henrique Fontes.

A �AZt:TA' -Fl.orianopolís, 19-6 -1937

S43r b r: nita e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

OCU1'OLp
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

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

'

I

.Outnta-felra
---

24 DE J U N H O

CAIXA BENEFICENTE

A CREDITO MUTUO PFlE-
D IA.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 I $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feital unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios, 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.

• •
• Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na "
� .
; CREDITO ''''UTUO PREDIAL •
• •

•••••••-----..---.--------_..••••

Dr. Padro da Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1

Pelrolin. Minancara
o Tonico capilar por excelencia

Destina-se a rnantêr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedio

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS uMINANCORA.. •• ]oínvííle

o MAIOR
EXERC�ITO

depois das E. Unidos
-------------------

A Italia que com as reservas

armadas ocupa o segundo lugar
depois da Russia, conta sómente
em forças regulares com 1 milhão
e trezentos e trinta e um mil ho
mens. Os Estados Unidos com um

total de quatrocentos e setenta e

cinco mil homens, em que se ín
duem além das forças seculares,
as reservas treinadas e a guarda
nacional figura no decimo nono

lugar, entre as quarenta e oito po
tencias militares de maior impor
tancia no mundo.

V- d
'

,ao ormlr....

Importunos!...

Jockey, Club Florianopolis

"s,

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 Gloria

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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==A GAZETA

DE A
FlOR!ANOPOLIS, 19 de Junho de 1931'==

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

TE
---ll RT o..Z� 9
'-'0 DI �

Pess6as I

Rel�g��aç ftranzinzas II �'U
Secção livre Nossa

Agradecimento __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiõliiiiiiiiiiiiiiliiiii__""
Vida

CINE REX,ás 7,30 horas- Rornaria á oi-
Mensagem á Garcia. Existem pessôas ranzinzas, en- d ad e de São O motivo que me traz ás co- Sra. Manoel Pedro Silveira

Ire outros, pelos seguintes mutivos: ..JOSé
lunas desta folha, a isso me im-

AMANHÃ, áll 6,30 e 8,30 porque não dormem bem à noite: pele como indeclinavel dever de A elemeride de hoje regista
Falaram�me ôntem que o soo

horai-Armadilha perfumada. porque são importunadas a todo gratidão, condicionado ao impul- o aniversário natalício da exma.

GI V I instant.. ,· porque na-o se alimen.am
As Ccngregdções Marianas N.

so do meu coração de pai, ora sra, d. Olca Araújo Silveira,
prano oria é i pretende rea- "S. do Destêrro e do Bom C0n· I b d d

n

lizar um sezundo concerto em FIo- CINE ROYAL, ás 7,30 ho- convenientemente. Ha um espé- exu tante, trans or an o alegria esposa do sr. dr. Manoel Pedro
D l\ T selho realizarão amanhã uma roo S I I

rianopolis. Este é o motivo que
ras-lVO dia em que me quei- cie de ranzinzice muito frequente, e contentamento, i veira, i ustre Procurador Geral

d
maria á cidade dê S. José, em T d filh Ald d E d F' d I
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Para o Jáu Guédes

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o jovem grafico Herci
lio Silva, dedicado auxiliar deste
diario.

os SfS. PJOtasio Leal. Oficiai
de Registro Civil e JOão Firmo
Vieira;

as exmas. sras. Ernestina Do
ner Neves, Maria Zomer Gar
cia e Malieta Zomer Ventura;

a senhorita Zulma Soares;
as menmi\S Olinda, filha do

sr. Aprigio Silva e Evangelina
filha do sr. Siriaco Kalafa�az:

Des. Gil Costa

Para a Capital Federal, via.
jou o sr. des. Gil Co'\ta, lente i
da Facuidade de Direito.

Egon Geraldo Tietzmann

Procedente de Beusque, onde
exerce as funções de Coletor da
1 a. Coletoria daquela cidade,
acha 'se nesta capital, o sr. EgolJ
Geraldo Tittzmann.
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