
Turvam-se os ares
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Os preparativos
ameaçam provocarsul

militares do govêrno federal no
uma crise no ministério

AZETA
A voz: DO POVO Sem quaisquer Ilgações�, m

.bmarlno para , o"CBrasil
politicas.

Proprietario e,Diretor Responsavel
PEZZIA, 24 -- o submarino ----------------.----,--------

UPI", encomendado pelo sovemo ANC 1111 Florianopclls, Quinta-feira
síleíro, foi submetido a experí- ���-----------------

ías, que tiveram completo êxito.

..JAIRO CALLADO
1937 I NUMEHO Elogiado

o jornalista Jãu
Guedes

Pelo Governo do Estado, foi

elogiado o redator da Imprensa
Oficial, Jâu Guedes da Fonseca,
pela dedicação e probidade com

que se houve no exercicio interi
no do cargo de diretor daquela
Repartição e de que ficou dispen
sado por haver reassumido aque
las funções o respectivo titular
João Batista Pereira.

80825 de Junho de

Atitude nobre do sr,Macedo Soare;-II Mussolini prepara
armamentos

Condníll8 aljlerto o incidente provocado pelo
da Assembléa Gancha

prensa, declarou:
-« Que fatalidade. Não sei co

mo isso poude acontecer, nem

RIO, 24 - Pavoroso desastre qualquer um de nós, que viaja
abalou a cidade hoje "de manhã. vamos aqui. Gritei como louco.
Dois trens da .Central do Brasil, Não procurei abandonar o meu

super-lotados,
.

achavam-se sôbre posto. Estava disposto a morrer

a mesma linha, estando um de- aqui mesmo. Não podem chamar
les parado. me criminoso. Não tenho culpa. O

Os dois trens chocaram-se vio- chefe de trem póde dizer isso.

lentamente, produzindo um espe-
Não enxergava um palmo adian

taculo inédito, um drama pungen-
te do nariz.

te, que abalava a alma mais in- Vinhamos emmarchamoderada,
sensivel. procurando prescrutar a cerração.
Ouviam-se gritos e �emidos de Essa cerração assassina!

todos os lados. Talvez ínão tenha Agora tanta gente morta. Tal
havido jamais desastre igual na vez, seja eu responsabilizado,
Central do Brasil. Ha mais de mas não tenho culpa!»
uma centena de pessoas feridas. O foguista Joviniano Melo de-
Num grande perimetro, viam-se clarou, á imprensa, o seguinte:
pernas amputadas e braços em -Porque a Central coloca si-

sangue. n?i.s t.ão pequenos,. que não são

Para socorrer as vitimas {oram VISIVeI� com a nebh?amenos ?en
mobilizados todos os serviços de s� � TlV:essem�s avistado o sm�l,

Homenagem a socorros da cidade, sendo utiliza-I nao teria havido? desastre. Vao
dos até carros do Hospital Vete- acusar-nos. Por mmha vez, acuso

floriano I rinario e mesmo caminhões. tambem.»
Foram encontradas dez pernas

atiradas ao leito ferreo. Ambulancias
O desastre verificou-se ás sete

horas, na estação do Derbi-Club,

-

lO, 24-Não é tão simples I no seio do Governo, em conse

o parece o caso do policiamen- quencia do gesto do titular da
da Assembléa do Rio Grande Justiça.
Sul, pela força federal. O sr. Macedo Soares consentiu
orno se sabe, a maioria oposi- em ficar no Ministerio da Justi
ista, ao expirar o "estado de ça em virtude de ter desaparecido
rra", requereu ao comandante o motivo que determinára a sua

Região que continuasse entre- resolução.
ao Exercito o policiamento do Com efeito, e segundo os infor-

into legislativo, tal qual acon- mes que nos foram dados e que,
a no regime de excepção.

general Lucio Esteves, de
rdo, naturalmente, com instru-I
superi.ores, deferiu o pedido.
seguida, diante dos protestos

governo estadual e das classes
onsaveis do Rio Grande do

, e tendo em vista a insofis
el ilegalidade da medida, re
ou-a, "até que a respeito de
sse o governo central."
incidente está, portanto, aber-Ipois não consta que alguma I

lução posterior tivesse sido Itada. E' aí-na interrupção
o caso se complica-segundo i
formações que temos.

or que não se define o gover
federal � ,

por que não provoca a maio
da Assembléa essa definição?'
al sucede, por conveniencia. O
erno não deseja manifestar-se
ao em concreto e a maioria,
sua vez, não querendo entrar

o requerimento, sem previa
te

\ conhecer-lhe o despacho. I
umindo: o caso está gelando,
uanto por detrás da geladeira
squentam as conversas e en-

imentos.
ão além as nossas informa-
s. O governo dispõe-se a aten

aos adversarios do general
res da Cunha, não só em rela-
ao policllmento, como no to

te ao resto, isto é, no tocante

rovidencias mais graves, oca

adas pela incoercivel reação
lica que semelhante violencia
rretará.
ado que êsse é o proposito do

ete, por que se posterga a re

ção final?
ecorremos ás nossas informa
. O que está embaraçando o

echo da questão é a atitude
ministro da Justiça. O sr. Ma
o Soares discorda fundamental
te de tudo isso. Discorda do
ciamento pela força federal e,

RIO 24 (A ) O-

d rgus -- cor-maioria de razao, o .q';le,. em I � � __
sequencia, tramam os imnngos , re a 29 deste mes.o am

governo gaucho. versario do fateclmente
endo contribuido decisivamen- do marechal Floriano Pei-
�r� o res�ab�leci:r?enl�..o dos

xoto, motivo pelo qual o
CIplOS constlluClOnalS, nao quer •

C·· t
ntigo chanceler violá-los agora Gremlo IVICO que �m o

frente ou sobrepticiamente. norne do grande militar
entro dessa resolução, o sr. promoverá diversas come

cedo Soares não hesitaria. eI? morações. Varias associa
ndonar o governo, s� persls�Ir ções participarão das ce-
residente da RepublIca no Ill-. t

'

o de dar mão forte aos que remonlas, que cons ara0

endem convulsionar o Rio de toque de alvorada em

nde. frente ao seu monumen

to, na praça Tiradentes;
romaria, á tarde, ao ce

miterio S. João Batista,
onde, junto ao mausoleu
do Marechal de Ferro, fa- se.

lará um orador. A' noite,
sessão civica no Gremio
Floriano Peixoto.

Jo.·ualista Batista
Pereira

Tendo solicitado a exoneração
do cargo de Secretario da Prefei
tura Municipal desta capital, reas
sumiu, ante-ôntem, as funções de
diretor da "Imprensa Oficial", o

nosso ilustre confrade sr. Batista
Pereira.
Durante o tempo em que es

teve á testa da secretaria da nos

sa edilidade, o jornalista Batista
Pereira teve ocasião de pôr á pro-
va, mais uma vez, as suas exce

pcionais faculdades de trabalho e

os primores da sua grande inte

ligencia.

10, 24-Era esperada, ontem,
Senado, para ontem mesmo, a

a do sr. Macedo Soares do

isterio da Justiça. A noticia,
em que fosse conhecida de

cos senadores, estourou como

a bomba.
ais tarde, porém, soubeI?os
Iôra debelada a crise surgida

.

I

Secas no planeta
Marte

NOVA YORK, 24 -- Dois famosos

policiamento cientistas americanos revelaram no-

___ .

1 aoma. 24·· O govêrno Italia' Ie que o planeta Marte está. s!lb o

no meneou derrubar todos 05 o. flagelo de uma seca [amais ima-

I gradis, portões e todos 05 oble- gmada.
_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii.., tos de ferro, existentes tanto no I Informam a proposíto OS do!s ci

paiz como nas colonias. para se'l
entístas que o planeta �arte e. ha

rem empregados na tnõustrtc bitavel e que a população marciana

belica ocupa-se da plantação, empregando.

irrigação artificial.
------------------------------

vale acentuar, vieram de otima
fonte, S. Ex. teve a promessa de
que nenhum ato será praticado
contra li autonomia do Rio Gran- Gal. José Pessôade do Sul, afastando-se qualquer
idéia de intervenção nesse Estado,
o qual S. Ex. considera um êrro

Í

�lD 24 •.0 gener.aI_10sé C?1Z!5s0a

politico de consequencias imprevi- deixou ho]e � prraco � que se
.. _ achava recclhlõo, em Virtude do
srveis e nao amparada em funda- ermisio õcpznc disciplinar em que
mentos legais. incorrera.

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

Alterações nos comandos das
Militares

Regiões

, ,
I

RIO, 24 -- Na pasta da Guerra,
foram assinados os seguintes de
cretos.
Exonerando o general de divisão

João Guedes da Fontoura do co

mando da 5a. Região Militar e da
5R! Divisão de Infantaria;o general
de brigada Estevão Leão de Carva
lho, do comando da 9a. Brigada
de Infantaria; o coronel Sebastião
dO.,Rego Barros, do comando inte
rino da 2a. Brigada de Artilhari ;,;

t",
�-

RIO 24 -Foi assinado o decreto 10 coronel de infantaria Boanerges
exoner�ndo o general Deschamps Ca- Lopes de Souza, a pedido, d.S che�e
valcanti do posto de Inspetor do 10. do Estado-Maior da la. ReSlao MI"

Grupo de Regiões. litar; o tenente-c�ronel Alvaro

Foram nomeados os generais Areias, de chefe i�.!erm� .do Estado
Guedes da Fontoura e Deschamps Maior da 2a. RegIao Militar.
Cavalcanti respetivamente, para Nomeando: o general de divisão
Inspetores'do 1'. e 2'. Grupos de Cesar Augusto Parga Rodrigues,
Regiões. para o comando da 2a. Região Mi

litar e da 2a. Divisão de Infantaria;
o general de divisão Manoel de
Ceiqueira Daltro Filho, para o co

mando da 5a. Região Militar e da
5a. Divisão de Infantaria; o general
de brigada Estevão Leitão de Car
valho, para o comando da 2a. Bri

gada de Artilharia; o coronel Sebas
tião do Rego Barros, para o coman

dante do agrupamento do és te de
Artilharia de Costa, e, interinamen
te, para chefe do Estado-Maior da
la. Região Militar, o tenente-coro
nel de Cavalaria, Alvaro Areias.

Pavoroso desastre naCentral do Brasil, D;:-A;;t�;;�;--M�;i�i

Mobilairios completos para o lar

FINOS TAPETES
(A' PRAZO)

A MOOrLARna

Trajano, 15Rua

PORTO ALEGRE, 25-A bor
medicados, na Assistencia, contam- do avião da Varig, chegou, on-
se os seguintes, quasi todos com

tem, a Pelotas, o dr. Francisco
fraturas expostas nas pernas e Antunes Maciel, presidente da
amputação de pés, alguns mesmo, Comissão Diretora do Partido Re
de uma ou das duas pernas: publicano Liberal daquela cidade.
Manoel Pereira, Salvador San- S. s, demorar-se-á pouco tempo

tos, Arnaldo Fonseca, Jorge San- nesta capital.
tos, Rodrigues Nogueira, Antonio
Oliveira, com as duas pernas am

putadas, Rosa Garcia, com fra
tura exposta na perna esquerda
e Manoel da Silva.

132Cinco mortos e

feridos

Foi no "conto'
do antigo diplomata

Mortos e feridos

extraditado

___________� • u

Dadiani

BRUXELAS, 24 � O famoso
aventureiro Dadiani, que é res

ponsavel pelo desaparecimento do

I escoteiro Peroni de bordo do
RIO, 24-Do desastre de ho- "Raul Soares", foi enviado hoje

je, na Central do Brasil, resulta- para Antuérpia. Dali será êle
ram 5 mortos e 132 feridos. mandado para o Havre, onde em-

Os técnicos da Central do barcará para o Brasil, afim de
Brasil acusam o maquinista como responder perante a justiça bra
o responsavel pelo grande desas- sileira pelo crime de que é acu-

tre. sado.

Fatalidade

As ambulancias dos bombeiros RIO, 24 (Argus)-O sr. Dago-
e da Policia Militar tambem Io- berto Jarataro, que é proprietario
rarn mobilizadas. Os bombeiros do Hotel Britania, queixou-se á
trabalham ativamente na remoção Policia de que o antigo diploma
dos escombros. ta sr. Felix Bocayuva lesou-o em

O Posto Central da Assistencia I vinte contos, havendo assinado um
ficou superlotado. O escritorio, a cheque daquela importancia para
portaria, a sala de espera e ou- a Caixa Economica, na qual não
tros departamentos foram impro- possuia fundos, em seguida em- RIO, 24 (Argus) - A diretoria
visados em salas de curativos. Os barcou para a Europa. Desco- da Central do Brasil acaba de re

corredores; foram transformados berta a trapaça, foi expedida or- ceber comunicação de que o en
em enfermarias. dem de prisão para Recife, mas genheiro Jaime César Tavares,Morreram na Assistencia duas já o navio que o conduzia havia funcionario daquela ferrovia, foi
vitimas do desastre. passado. Vai ser pedida ás auto-

'I
assassinado na plataforma da es

ridades francezas a prisão do sr. tação de Araguarí, por um ex-
seeerres Felix, que é secretario da legação servente da mesma ferrovia, ha

em disponibilidade, e que, para pouco demitido. O, assassinado
RIO, 24�Até agora, ás 16 ho- obter dinheiro para a viagem, era figura de destaque nas rodas

ras foram socorridos 120 feridos vendêra umo procuração para re- sociais de Araguarí, tendo sido,
no desastre de trem.

I
cebimento de trinta contos de antes de entrar para a Central
vencimentos atrasados no Tesouro do Brasil, diretor da Estrada de

Os feridos

I
á vitima e a outra pessoa. Quan- Ferro S. Luís a Terezina, no Es-
do o proprietario do Hotel foi tado de Maranhão, de cuja capi

RIO, 24-Entre outros feridos receber, já o primeiro procurador tal foi ainda prefeito.

o houvera feito; procurando o di
plomata, afim de rehaver o seu

dinheiro, recebeu dêle o chéque
falso.

Impressionante

Engenheiro
assassinado

O expresso de Deodoro seguia
naturalmente.
Devido á neblina o maquinista

não poude vêr o sinal. Quando se

apercebeu do perigo, não havia
mais tempo para evitar o desas
tre.

Os passageiros que pressentiram
o desastre, atiraram-se loucamen
te ao leito ferreo.

O maquinista Francisco Teixei
ra procurára freiar a locomotiva,
sem o conseguir. A sua maquina
apanhou o último carro do trem,
que estava parado, engavetando-

o maquinista, ouvido (pela ím-
\
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A GAZETAI +-Floríanopolla, 25--6.- t 931 2

Casino Imperíal
Confiante
na vitoria

TOKIO, 22-Ainda ôntem
não era senão Miss Helena Kel
ler, a mais prodigiosa girl da
'\merica do Norte. Quem não

conhece a maravilhosa historia
dessa moça céga, surda e muda

prepara a plaiafórma, RIO. 24 - Como o redator
do GLOBO pedisse ao sr. José

PIO, 24-Com seu regresso do deve fazer sua visita a São Ame.rco para condensar numa

de Belo Horizonte, a reside-reia Paulo, aimle pensa o sr. José lrase suas impressões da viagem
do sr. José Americo de Almej- Americo realizar duas ou tres a �v1inas, declarou sua senhoria:
da voltou a ser ponto de con-

I
visitas a \1ina�. De urna opor"

- «Se fui a Minas com a

centraçao de politicos. tunidade, irá ao sul de Minas confiança na vitoria, volto de Mi-

Danças -- Serviço írrenreenstvel de bar e restaurante A .fadiga natural da

vi�gemle
de outra se di(�girá a lViat.'lS, nas com a confiança da es-

não impediu que o candidato e, finalmente, Ira a JUIZ de ma".

Otime orquestra - Bom Cabaretier permanecesse até tarde da noite Fora.

1������������������������������������lllem���u�:o�_�_--� � u _

O gen I-O cégo
Sociedade !porhso se �e>c�ra dos seus en-, Ora. Joseftna F�aks Schweidson
Beneficente gano�., E, assim qU,e se sou�e M E O I C A

d que ja esta entrege a redação
e Sargentos da sua platafóina. Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hospitais:

Ssu propósito é traçar um da Gambôa, Fendattão GaffIé-Guinle e S. Francisco de Assis.

H I K II f• d· Foi eleita a nova diretoria da d P
.

e e ria e er O I IS piano de admistração nacional, Ex-interna do serviço e ediatria da Policlinica
,

• Sociedade Beneficente dos Sargen- d B
r

inspirado em suas idéas e que e otatogo
II •

tos da Fôrça Pública, que ficou
corresponda f expectativa do DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS

t... d I assim constituida: I T
.

SIngul a oe"'� gover.! Presidente-sub.ten.Brasiliano bem coletivo que anima todas Consultório: Rua rajano n'12- obro
U as correntes que o apoiam, Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

I;:d.pl�:nr�:�tid;; ;�:����K�r�� atéNaont:r�te�:al�m dde 5�ih:�d:�:�� I ��::���IS I.'" __
S�NTA CATARINA

do Japão geIlus; I' secretario-I' sgt.Pedro _"'P' • , -= li .-

Nogueira de Castro; 20 secretario
-3" sgt. Euclides Simões de Al
meida; I: tesoureiro-sgt. ajd.
Antonio Salee; 2' tesoureiro-e-â'
sgt. José Matias Filho; orador-
30 sgt. Amir Saturnino Rodiigues
de Brito.

COMISSÃO DE SINDICAN·
ClA: I: sgt. José Cordeiro-rela'
tor, 30 sgt. Fernando Raulino,
sub. ten.Alvim Clemente de Souza

Ie 2' sgt. Anastacio José Casiio.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado �__.f �--�)�· �===-����----m----i----=:��----�

Rua Trajano n. I III

ISitua-çã-O-p-o-Iit-j-c-a
-

I

no majestoso prédio do Clube Martinelli

ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

no

DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

A.

CAIXA BENEFICENTE

5ente-se mal?
minha tournée de con'er .ncia. Mas
nunca entrarei no palacio impe
rial sem ser convidada, jámais
irei comer de improviso á mesa

do imperador e acredite que nunca

abusarei das larguezes do tesou

que conquistou, como se estives- retro,

se brincando, os mais brilhantes -----------

diplomas universitarios dr. além- Clube dos Functo
Atlantico? Doutora em lei, di- nartos Publicos Ci
plomada em Historia e Geogra- vis de Santa
fia, essa menina prodígio é uma Catar;na
verdadeira enciclopedia viva. Des
de ha dois anos passeia pelo
mundo sua imensa cultura e sua

ofuscante inteligencia. Comunico aos Srs. sacios deste
E' que essa muda genial p Clube, que a Diretoria, devida

conferencista ... e políglota! De- mente autorisada pelo Conselho

pois de ter maravilhado Londres, Diretor, resolveu suspender por
Paris e Berlim, acaba de triun- noventa (90) dias o pagamento da
lar em Tokio. Suas duas pri- joia para os Associados que se

meiras conferencias mudas, obti- inscreverem na CAIXA BENE
veram tal sucesso que o impera- FICENTE, bem como, reduzir
dor Hiro-Hito expressou o de" para cinco mil réis (5$000)a taxa BERLIM, 22-0 chanceler
sejo de vêt pessoalmente essa de cada chamada por ocasião do Hitl b

. o

t d
, d lalecsnento do Associado. GI

er rece eu

I
o

mBllllls bro
a

mulher-prodígio c convi ou-a pa- nu

ra o Palacio Imperial. Na mes- Outras informações serão for- I .ue:rtra, gdenerAa
von °l e�;!)

me noite soube-se que o «ge. necidas em nossa séde social à �Ims ro
h � ar, �e�er� t:-

• 1
• o

b ti Rua Conselheiro Mafra n. 2 (2' rmg; o c

de
e a ar�n. a, a

dosmo-cego», como os jornais a I"

d)
. . rante Rae er; e o mimstro os

saram a americana, estave no- an ar , no seguinte expediente: 9 J o � .

b
O

' II 13 ' 18 19' 22 L Negocios Extraugeiros, arão von
meada «Filha de eus> , Esta as , as e as 110-

N h
J di d

. eurat .

alta distinção é rarissima no ao ras, ianamente.com excepção 05
.

f
.

d' domingos e feriados, Circulam rumores de que, de-
pão, Visto que OI reser v_ a ate

agora, a JS membros da familia Clube dos Funcionarios Publi- pois da consulta aos peritos civis

imperial. Os privilegies inherentes cos Civis de Santa Catarina, em
e militares, o "íuehrer" convocará

ao titulo, são numerosos e de 7 de junho de 1937. amanhã, de manhã, uma impor-
qualidade. Helena Keller pode, tante reunião do gabinete para

dóra avante, sem se fazer anun .fldo!fo Bittencourt Silveira examinar a situação política.
ciar, entrar no Palacio Imperial; Presidente da Diretoria

c
_

póde circular em todas as suas NOVas o re0-
;::9

peças, pedir quanto dinheiro quei- cu pa�Ões
ra ao tesoureiro da Corte. Póde -v

ainda quando bem lhe pareça, dcDuque d e

chegar-se à mesa de sua majes W i f'"d sO r" •.

t ,de e aí tomar as suas refeições. VIE.NA. 22 - O duque de

E' lhe permitido, amJa, assisti; W,ndsor Sníu hoje a fazer com

ás audiencias privadas da Côrk. pras nas lojas da cidade. En
A "Filha de Deus", que recebeu trando numa perfumaria comprou

em seu apartamento de Tokio varios sabonetes, dizendo ao cai

o representante do "Paris Soir", xeiro que o atendeu solicito:

comunicou-lhe, por intermedio do - «Depois que montei minha

seu interprete, que se sentia imen- casa, como vê, sou obrigado a

samente honrada com o titulo pensar numa porção de coisa�,

que lhe foi �onferido pelo impe- bem diferentes das que me ha-

:-ador, mas do qual ela não se via acostumado a pensar ....

utilizaria. Ficarei algum tempo l\ senhora Windsor não acomo

ainda no Japão, paxa terminar panhava o duque.

Do Estomago, Figado, Rins,
Lembre-se do

Chá das 9

Bexlgas, Intestinos?

hervas

o
alemã o gal. Miguel Costa

I RIO, 24 - o general Miguel "Que impressão poderá ter

I
Costa deixou hoje á tarde o uma pessôa que passou 18 mê

quartel da Policia Militar, onde ses na cadeia, sem saber porque?
r
se encontrava prêso, por ordem Mais tarde, talvez tenha de-

I
do Tribunal de Segurança, em claroções a lazer".
virtude do «ha�eas-corpus» que "-- � _,L ---------

lhe foi concedido pelo Supremo
Tribunal.Mílüar. I PI'êsas em
O antigo comandante da For"

I ....b - d dça Publica de São Paulo, quan-, I er a e
do em companhia de sua esposa

I!
e .d� seu adv�gado deixava a RIO, �4 -Foram Bnte,m po�.

/ I pnsao, falando a reportagem, de- pos em lIberdade os srs. Mauri-

I darou: cio .de Lacerda e Alceu Caval-
____

canti e numerosos outros prêsos
politicos.

o processa
cant.... o sr.

Cavalcanti

SO'MENTE
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JlB1urnenau - JeinvUle São F'rsn�ie.0 Lag��a - _a!ge� ,�Mostrw's,riG\) f&errnanemte e� Cruzeire GIl. Sul i
$esÇ>ão Ge S.-VliG cd. SesCf:iio cd.

,!.,-PAZ6NniAS:
"FH�da6 ��es e cxUange�ra$ .;ara .... fERRAGENS: MACHINAS :

M�s e� Mac1ünas de �tl· ·G· r madeira

tLonas e Impermeaveis Material em geial pa;ra efJUtJ-uc.çães� M�.g ,ara 01.
.

mechanícas
,

.

Tapetes e tri1h�s �e _ harras,�s ,ara porias Machi.nas para la�s
Rol1pas feitas c�, ** Matl!inariGs em �J para a lavoura: � adas,

. �St4as Can6'S �vatHã*iá0s e pertenees grades, cwítl.va<4Gtes, moinl1o etc. 1Lnha para ceser e se-* fo,oes e CaIUS 'ocom<weis, Motores de esplosão, :i,1otow,s �Lã em novelos e mea" Lesça esmahaéa - appareJllo. de flA"�. electrlcos
Sabonetes e P.� res Materia'l em geral para t�iS3i),.:!S� ;-:0)

. "lchoades e Co..lGbas Louça senitaría - baokdras mancaes, correias de ceure e lona
Cortinas e Cortinados Tístas a eleo e esmaltes ')leos e graxas lubrifi�i1tes
l1Nllhas e gwu-tia-RGllllos Arame ele ferro - télas para todas os fina Àutomeveis e. Caminhães FORD Peças, L�t.:�es-

$�.atos, ebmeRos, mWas Pro4.ttews cmmic;u)s e pharmaeeutícos seríes, serviço mfohanJlO
Depositarias dos aja.ma.dl)' Conserves nacional e extsangeíras Pneumatíeos e carnaras de ar GCi(lwYER

Charutos cDA�MANN. &l9'idas naeionaes e extrangoitas Material electrícs em geral
� Ernpreza Nacional de I'-I&ve�ação "�-Ioepcke"--vapores '�'Cad Hoepcke" "An'na" e Max,. �

�m7J
�ãm�. A Gazeta, Indica:.III 1---- ��

r I a � Aovogados I '-:I
� Dr. Ricardo 1
� I I GottsmannEm Letelfilas a sua FawolI�ita I �ccacio Mo-

E.-chol. da clinica do Hospi
� re I ra tal de Nürnberg, (PI.QreSSOlf
�

tem seu escríp- Indórg Burkhardt e Professor

. Felipe Schmldt ns. 7 e 178 �I tório de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

Espeolall81a em[-elrurgla

1 Visconde de Ouro Preto geral'
alta cirurgia, ginaecologÍ'a, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

',�.ôjiGIi••e. 8
-.r'

••C....... F�n:a �r2�a::�n��so��a_
.� Companhia "Aliança da Bahi8-"i \ mad� par:__o interior, J

FUNDADA EM '::70 I I o r,eAderb':l I R. I
" da Silva

Seguros Terrestres e Maritinl0S :I RuaC:��.V::�:1O (sob.;
Incontestavelmente a PRIMEIRA� do Br·asil II Fones 1631 e 12

.....9_0.JCAPITAL RALIZADO 9.000":000$000 L_
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS. 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMrDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$g70

Ca o
Metrlz:

Fifiaes em:

a

B I

�

tcdos os E.ta�o... IApente., SubuAlilntel e Reguladores detAvaB Ias �em
�o Eraal!, no Uruguai e n�s principais praça. eitrang,frll. ,

I

Agente5 em Ftorlanopctts :

Campos Lobo & Cía.': •
•
•
fi
•
•
Ct;

S;''-Ib-Agent€)s em Blumenau e Lage.a •
..

•••;ii� �OO-----.----- ..

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALL/Al'vÇ,A�';

EscrítótioS enl Laguna e Ita,jahí

n. 70. - PhOJ)p�, 1277. -

I Caix 1 Postal, 110. _j
CONSVLTORIO---Rua Tra
ano N. J e das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1.131

I II

I:
I

:_:: Dr. Renato=
==Barbosa�

ADVOGADO.

Médicos

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestías de crianças.
Diretor da:Mat.nidade .;
Medico do H",spttal

,.,.

(Curso de especíalizaslo elII

molestias de senhor as)
L\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !arce- C'>nsultorio: .�ANITA·, GARIBAl.DJ, . 49 �"

Dr. .Carlos Corrêa :l
, ',' :,_.

D r. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento modema das
molestias do Pulmão

Consult.-R. João Pinte, 13
1 elelone, 1595

Res. HotelOloria-Fone 1333
, Consultas das 13 ás 16 hrs.

or, Artur Pereirai,
, ,

t,
e EOliveira

ennlel mélhca d. iria...'.
ças e adultos: �

�,
LABORATORIO DE I
ANALISES CLINICASI

..
,

Consulías diariamente cJDsl4 ás 6 horas

Consultoria: Rua' JQão
Pinto n' 13

FONE-J595

Rt'.ÚJência: Rua Visconde (

de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Advoga d Or.�

Desernbar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

1__Rua Trajano n. 29

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sip
Ipe

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.
CONSUL10RIO:

�ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCAD.AS

)I:.",�",........ ,,,�. •

b..�_., ..... ··(Ut,,,,�

V-ENDE--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, dl
vidamente mo.ntaàa, com ó,i
mo ponto e dispondo de bôa

freguesia.
Para qualquer outra iníorma

ção, dirigir-se ti Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «J.são Pessôa», Estrei
to, á rua do Nestor no. 4,2

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

vel recanto da Ponta do Lea
Pre�o especial. Tratar- com }ocã
Alves, no Canto do Estreito.

De varias qualidades de laran
jeiras, limoeÍlo� e grande quan
tidade de enxertos altos de rosci
rai, tem para vender

C1\"RL NrL30N
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Adolar Schwarz=-- :' '�.
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ryrnal �Por estes días I �
�
���

��
��
�
� "' .... '''''''''"

.��.\l
•

:: 1-1 OE�'
'i' _ .�;:::---�"'-ii;....:Z'�_';'

.....
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T�� l,�n'�,lnhao e O.nmlbus"
� D
�1.� L

-
.....� � �

�� eao u&J �erra u

�'E' d T' t d P •
@ rnpreza e ransoor e e assa ..· U
� geircs e Encomendas •
� .-'�__"-�,--_.�., -�=�-�=-.�.= .. " f� Entre Concordia e ��arcelino Ramos.
O •
� EM�C0N1BINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS e
:� de O�TIGARA & GENERALLI �
�:j Passará a funcionar, do dia [o de Ou- Q
� trubro em diante �
� DIARiA:\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas O
� da manhã, regressando as 4 da tarde O
\rJ� Para lucilitar a boa l11ar�ha d- Empre'l3, sere colocada em a
,�� cacbl povoado lima agencia para vendas (ite rassagens, como •
• abaixo �desrrimjnamos: e

I
� Concórdia: -E:�crítÓ.-io ?vlosele o
:}..�I., S I C C '1-- �

�� ��ruv
-

r- orne:Clé< t)�scatt� �
I (�. 1 amandua -Caaa Comercial Julio Schn g
i 'f� Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco á:
� Barra do VeadO-Ca5a Comercial de Irmãos Poy �
� Bela Vista-Boteqmm Rotse �
.� Vilal Rica-rasa Comercial Mazuti O
�� Marcelino Ramos- Escritóri,) Mosde •
- -- �

= Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 :
� IDA E VOLTA 25$000 �
@ Empreza DALLA COSfA �
� �
f'lif!J �:S'

I� N. B. Em caso de temporais Otl de estradas em máu �
I ii estado, as p,B3a�';ns terão o acrescimo de: 20 )

::
,..

.

...••�1!1!t •••.•

,��������������������I

Endereço Tehgr.: DOLAR C�ixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CAl'ARI�A

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação�Paraná-·Sant4! Catarina
Limitada.ç+-Rio
Companhia Salinas Pcrynas=-Rio
Prtng Torre8,,&',�.ia. Limitada -Rio
Vandenbrandãsr'Cia.c-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'PiIGtil'linga, 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 Exterior
�Recebe cargas de irnportação]do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SL'VIÇü GAf(L\NTIDO E RAPIDO

Preç09 "r'iOdi'c,""O"�,

j- Dr. Osvaldo Silva Saback
'I ADVOGADO

I
Cons. Mafra, 33
Fone-1.1 91

lP""�;r!!L Is&

.��'OG••••U.SO.O' .

A..�� A U

�� Companhia Editora Nacional •
• LANÇARA' NUM VOLUME DA "
�� Serie Brasil iana •
� .
t� Santa Catarina •

�t;� �

�i$ A Conquista - A: jColonísação •
e AE I

- •
�� vo uçao "
�J TODA A: �tHISTORIA DE [SANTA CATARINA •
�t) Um lívro de Osv . .l.ldo·R.'·Cabral fi�� g .,

:: POR ESTES DIAS i Em todas las Livrarias :
� .

será inaugurado em JOINV!LLE

moderno, conforta"Jsl e

higienico Hotel;Florida
�

caSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DACIDADt.

ESTA INAUGURAÇÃO ESTA- SENDÓ-"Ã.NCios·�MENTE
ESPERADA

'.

!

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento' das malas postais
2a.·feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-feiras 8'50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11.50 « 5a.-feiras 20 li)

6a feiras 8,40 )I) 5a.-feiras 20 »

I Para o SUl
Partidas dos avíões=Fechamentojdas malas postais
Domingo 8.50 horas Domingo 7,30 horas

, 2a,·feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

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

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

� A mala postal para a Europa fecha :

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

Paramais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

," '�l'IVT : Secção de maquinas

�OO��:J...����f�����
.. �
�'.

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

�
�
�
�
�
�

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA
JANO N. 16.

I

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ES1'OMACAl

I ;
"

ESTA

lind,a casa pó
de ser sua pa-II ifiíiiã

.,

W·

P. de ArauJolI Dr�
I .

Alfredo
MEDI<..�O

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
ímpaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludismo e das rnolestias da pe
le e nervosas pela .flutohemotherapia

Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 1:3

I Telefone, 1,584 _jI Cons,u.!���:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 hor.as

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is

·VENDE--SÊ
urna farmacia bem afre

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

nesta redação.

ALUGA-SE
quartos para ",casal.

lr.formações pelo fJne n.

J '436'

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

.........

por rrjes na

Empresa Construtora
�Universal Ltda.

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

Os melhores precos
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lncio

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 1111
(Edifício proprio) ALUGA-�SE, . o conforía

vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis

�rito de «João Pessôa».
A' tratar no Banco Agri

cola. Rua Trajano n. 16.
nesta capital.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

�RECEBE DEPQSITOS
u

PRôl9HDO 05

SEGUINTES JUROS:

C[C Limitada 5'1. ala
elC. AvisoPrevi06·1. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I assassinado

o criminoso fai prêso
em flagrante

A GAZETA-Fto.rtaruJjJirJu::i 25 -o -1 !1,)/

FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

I Em todas as bôas Farmacias

_'

E' um produto dos Laboratorios MINANCORA-JoinvilIe
...

-

I
O sonho da mulher
S�r bonita e prediiéta,

r"ealizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

P OCUTOL
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

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

IQulnta-feira
.----------------------.--------------------

1·: D E J UL H O

Escritor;o geral de
advagseia

Fundado ern 1931

Secção de Procuradoria Secção Judiciaria
Alfredo dos Santos Galvão

e Dr. Confucíó A. Pamplona
João Baptista Figueiredo Da Ordem dos Advogados do Brasil

Executa qualquer serviço junto aos Ministerios
e suas repartições snbordinadas. Aceita rupresenta
ções permanentes quer individuais, quer de escritoríos

profissionaís ou de associações pias ou de classe.
Na secção judiciaria executa trabalhos de advogacia
nos juizos local e federal e Côrte Suprema.

IRealiza este escritorio o que necessitam as pes
sõas 'residentes nos Estados: Asa'.tencla dedicada,
proíbidade e presteza na execuião nOI serviçal.

A correspondencia deve ser dírígída ao Dr. Confucio A. Pamplona
Rua TJuenos Ayres, 120-10 - Tel. 23-0443 - RIO

o anjo protetor de seus filhos é a

"Lombrigueira Minancora"

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2, 3 ou 4).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua propria !

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

rernedlos .

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINi\NCORA» para seu filhinho.

S. PAULO, 22 (Bal'ld)- E' aí que péga o carro e a

Verificou-se na manhã de ante- policio está com os olhos fixos
ôntem, nesta Capital, um lamen- no casal, pois já conseguiu sa

tavel assassinío, cuja vitrma, o ber que o dr. Toledo nunca lhes
medico [osé Augusto de Toledo cobrava consulta, por serem co"

Filho faleceu instantaneamente. O nhecidcs e mesmo por várias ve

criminoso foi prêso em flagrante. zes emprestou dinheiro a João
Apesar de ainda não esclare- Franco.

cido, tudo indica que o criminoso O inquerito instaurado prose- �iiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiíiiiiíiiiiíiiiiiiiiiiiiii.
planejou uma «chantage» á viti- gue, tendo o criminoso sido en- Poeta can-

5

iiiiiiii2ASSOC·1açàoma. Entretanto JOão Franco Bue- viado para a Cadeia Publica.
no, o autor da tragedia, procurai denada Catarínense
justificar seu áto declarando tra- CAFE' BOM SO' NO
tar-se de uma questão de honra. ..JAVA deFa rma·

Sua esposa, Marie PelegrJ'nl' p
BUENOS AIRES; 24-0 •

raça 15 de Novembro . . .

I d ceuticosFranco Bueno, testemunha, em Antonio Paschoal
JUIZ correciona con €nou a um

suas declarações na Delegacia
ano de prisão condicional o poe-

disse que o dr. Toledo Filho era Irradiação da ta José Portogalo, autor do li- Afim de tomar conhecimento

o medico de seu filhinho e tam- A Iemanha
vro «o tumulto» que obteve 6 do oficio que lhe foi dirigido pela

bem amigo da familia. Frequen.
terceiro premio no último concur- Sociedade Catarinense de Medi-

tava o seu consultorio ha muito A estação DJN e DJQ, de'
so municipal. cina, já amplamente divulgado pela

tempo) quando com surpreza um Berlim, irradiará amanhã o seguiu- imprensa, reuniu-se em sessão ex-

certo dia o facultativo demons- te programa:
traordinaria, á qual compareceram

trou-lhe maior aféto. Depois de A' s 12.00 hs.-14.00 hs. c O
•

B
todos os farmaceuticos da Capital,

recusar uma proposta várias ve- às 22.50 hs.-4.45 hs.de Berlim, majOr a .. sob a presidencia do farmaceutico

zes, resolveu aceder, nada con· corresponde às 8.00 hs.--l0.00 rata vai 'ao Gercino Silva, a Associação Ca-

tando ao marido. Mais tarde pro- hs. e às 18.50 hs.-0.45 hs. no
; tarinense de Farmaceuticos.

segue ela arrependendo-se do que Rio de Janeiro. Pará Depois de discutido o mesmo,

fizera, pedira ao dr. T�ledo pa- 22.50 Anuncio DJN e DJQ ficou deliberado, por unanimidade,
ra terminar aquela amisade, o (al., esp.), Canção popular alemã. RIO 24 _ Em gozo d fé: tomá-lo em consideração e dirigir
que lhe foi recusado pelo mesmo 22.55 Saudações aos nossos rias, se�uirá na proxima seguenda- á��ela Sociedade o seguinte oh-

que até ameaçou-a de fazer es- ouvintes. f' d' desti CIO.

I
eira e avião, com estmo ao

FI' I' 21 dcanda o em torno do caso. 23.00 Córos de alemães no P , I 1\/1 onanopo IS, e Junho de
ara, o tenente-corone :naga- 1937João Franco Bueno. por sua estranjeiro. lhães Barata ex-interventor na-

.

vez, declarou que ultimamente vi- 23.30 Acontecimentos Nacio- quele Estad; que possivelmente llmo.Snr. Presidente da Socie-

nha desconfiando de sua esposa nal-Socialistas, será designado para comandar o
dade Catarinense de Medicina.

e ôntem, simulando uma viagem 23.45 Noticias mundiais e ale- 230. B. C., em São Luiz do Nesta.

para Santos, seguiu-a até ao con- mães (al.). Maraahão.
. De. ordem do �nr. Presidente,

sultorio á rua Barão de Ítapeti- 24.00 O ouvinte de alem-mar comunico a V. Sia. que esteve

ninga, 120. Apareceu no momen- colabóra. reunida a Associação Catarinense
to em que o doutor Toledo 00.30 Cabaré de fim de se-

de Farmaceuticos, afim de tomar

abria a porta em companhia de mana. CARTAZES conhecimento do oficio s(n, de 19

Maria e, sem hesitar, desfechou- 1.15 Noticias mundiais e ale- DO DIA de Junho p.p., a ela dirigido pela
lhe um tiro mortal, fazendo-o tom- mães (esp.) Sociedade Catarinense de Medici-

bar de bruços. Nesse instante o 1.30 Concerto recreativo. CINE REX, ás 7,30 horas- na, cujo objeto é solicitar provi-
porteiro do predio agarrou-o e 2.15 Eco da Alemanha. O médico da aldeia. dencias, no sentido da perfeita
chamou a policia. 2.30 Peças para flauta antiga execução daquilo que concerne a

Todas estas afirmativas são con- e clmbalo, Heinz 8reiden, Bernd CINE ROYAL, ás 7,30 ho- pratica da profissão farmaceutica.

fusas e contraditorias, pois a mu- Scholz. ras, na léla-Uma rival peri- Não �endo sido até a presente
Iher diz frases emharaçadas e o 2.45 Das pesquizas sobre o gor.a; no palco, a Companhia Ri- data n�t1ficada nenhuma iarmacia

marido a contradiz a todo o ins povo alemão. Como IS crianças beiro Cancella, levará á cêna- da Capital por transgressão de .re·
tante, brincam. Mulheres á bessa e A' guisa gulam�ntos, pelo D.S.P.E., urnca
O dr. Toledo Filho, especia: 3.00 Noticias e serviço eco. de revista. repartição competente, ficou resol-

lista em molestias de crianças, ti- nomico (al.). vido, dada a estranhêsa do caso,

nha 40 anos, era casado e resi- 3.15 "EI reintegro" (espanhol). CINE ODEON, ás 7,30 ho- que fossem reelamadas as denun-

dia á rua Salvador Pires, 72. 3.30 Musica popular. ras-A filha de Draciüa. eias apresentadas a essa douta

Contava com largo circulo de 4.30 Noticias e serviço econo- Sociedade, devidamente autentica-

amieades e muito considerado co- mico (esp.). CIRCO 9 IRMÃOS-Arma. das pelos denunciantes, afim de

mo ótimo profissional. Na sua po- 4.45 Saudações aos nossos ou- do à Praça General Ozorio.hoje, que possa a Associação Catari

sição social, iria promover um eg- vintes, Despedida DJN e DJQ ás 8,30 horas mais uma fermida- nense de Farmaceuticos, julgar a

candalo que tanto o prejudicaria? (aI., esp.). vel função, com novas estréias. s�licitação de providencias do ofi-

••••••• •• •••••••• cloem.apreço. . .

,. O Oehberou, outrosrm, mamfestar

•Cd' M P d
· I"

aplausos á campanha moralisadora

i r e I t o u t u o r e I a I v� S�:��;���d�.el: �����a!:r�u:
Cf • sua CO-Irmã no sentido de, usando

• • do �esmo ap�io decidido da te-

O maior e mais acreditado clube de partição fiscalisadora, que dispõe
I! contra a classe farmaceutica, sem

50 rte iOs do Bras i I complacencias nem restrições.apro-
veitar essa mesma força na Iisca-
lisação do exercicio da medicina.
numa ação mais ampla, abrangeu
do a propria classe medica, da
qual irregularidades, muitas vezes

prejudiciais aos interesses comer

ciais dos farmaceuticos, contrarios
ao Regulamento Federal, tambem
foram denunciadas a esta Asso
ciação.

Aproveito a oportunidade para
apresentar a V. Sia. os protestos
de minha admiração e respeito.

E' um produto dos Laboratoriol "MINANCORA-Jolnviile

A OREDITO MUTUO PFlE-
D I.AL, 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 premias é feita= unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas -ínscrítas.

-seus premios, consequentemente, não ficaria em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

(ass.) Antonio d'Acampara
Secretario.

o A êJ Luxo, conforto e ele

• press. i.vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na • gancía encontrará V. S

• • servindo-se dê. limousine OL-

• CREDITO MUTUO PREDIAL "D$MOBILE rr 200, guiada por
• • perito volante .

....... .._-_--....
'

.... Fone 1.600
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Fez anos ôntem, a exma. sra.

TranccHc, hoje a data nata-
d. Nlaria Gevaerd, esposa do

1·· d d Córa Sea�- sr. Alexandre Gevuerd, [uncio-reia a exma. sra. .

ra. (�ulm;.uàes, esposa d . dr
nario d� fisca.lização dos p .rtoso sr. 1.
d F"

,.

Altarniro Guimarães, ilustre
pre-I

e Ionanopous.
sidente da Assembléia L 'I ti �A""E'n f'lH 5 t-101E:::
do Estado.

egrs a iva

I
<C,' CI

Dama distintissima, a quem
a exma. srn, d. E!i

b fil Reis. esposa do ras oras antropicas calam [un- s ..

d I d Reis;
o, rea çan o as excelsas virtu-

des de um coração diamantin.),
a exma. sra. d. Guilhermina

I di d' I', Gonçalves;
o. la enoJe sera lima, opoitu-

I
nidade para que lhe Seja rendi- o sr. Hercilio de Tavares'
dn o testemunho do alto apreço

a senhorinha I\Íicota cl'A:ila;
l,� da elevada estima qu e a cercam J

a senhorinha Antidis Mendes;
. .

I LJ'" o menino jcão José Santos.no meio socia I onanopo rtano,

A Gazeta, apr:s.cntl á ih:�"l VISITA5tre dama as fehclt1çõ�s mais ,

.

sinceras, desejando que a signí- . Aco"!':raahado do sr. Ante
ficativa data se repita por ÍOl'- !'10.Ab ju. lecent:r:lente nomea

do inspetor da Companhia Sin-
ger, em joinvile. deu-nos hoje

D. Alzira Gomes AI entes o prazer da $�a visita: o sr:
João Gomes, que vem substituir
aqu-le nosso amigo, na agencia
('a importante Companhia nesta
caoital.

Konder
Osvaldo

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

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

==A GAZETA FLORIANOPOLIS, 25 de Junho de 1937==

Ir

andidatura
, ,&:'�.

, �� �
, �,

Z\\�-' Adoec� na ho�a da partida o sr, Mélo Franco - Adoeuo

",'�-;V; lf,da cem em Belo Horizonte os srs, João Neves e Gustavo

'''�/'''i\ Capanema - Adoece em Recife o sr. Rego Barros - Pezar

\-��'\, pela morte dos srs. Souza Filho e laudelino Freire - Fe
rido o sr, Benedito Valadares - Traglca morte de um

vereador campista - Desastre de um trem em Lafayette ..

merlcodá"

RIO, 24-Retsrdado - Apezar da decidida preferencia do
eleitorado mineiro pela .candídatura do sr. Armando de Sales Oli
veira, a recepção ao sr. José Americo em Belo Horizonte teria tido,
sem duvida, maior brilho se diversos fatores desagradaveis não a

encabeçassem.
O sr. Afranio de Melo Franco quando, em Petropolis, se

preparava para seguir viagem, adoeceu gravemente, deixando assim
de con trihuir com a sua presença para o melhor realce da sessão
em que se fundou o novo partido situacionista e em que foi home
nageado o candidato oficial.

A todos os politicos reunidos na capital mineira causou pe
nosa impressão a noticia de ter sido acometido de subito mal, 10- Reabertos na Baía
go após ter emprestado em Recife, o seu apoio ao sr. José Americo,
() deputado Rego Barros.

J á em Belo Horizonte foi obrigado a recolher-se ao leito,
igualmente vitima de mal repentino, o ministro Capanema.

O sr. João Neves, quando participava das reuniões politicas,
nas quais forçosamente faria discursos, foi tambem acometido por

. Iermid d BAIA, 24 -- O sr. Juraci Maga-grave en erml a e.
A • • • lhães, cumprindo determinaçõesDesfalcados desses elementos e oprimidos pela enferm.

Idade

I
trazidas do Rio, autorizou a reaber-
tura de todos os nucleos integra-

I
'

,listas.

I CO N V ITE I BAIA, 24-- Ouvido sobre a rea-
bertura do íntegralísmo, o sr. Jura

I cí Magalhães declarou que se trata
de um tãto natural e decorre da
suspensão do estado de guerra. Is
so mesmo íntormãra ao emissario
da A. I. B., sr, Artur Barros.
Acrescentou o governador baiano

do sr. Rego Barros, ospoliticos perderam o animo e os festejos se

'I orelha,
uma vidraça.

empanaram, tanto mais que eram .recentissimos os faleciment�s, em
,

Foi d:bai;o de. tanto� desgostos que transcorreu a visita do

Perna�buco d� deputado Sout� FIlho, que nas. vésperas �deflra. ao sr. Jose Américo a capital rruneira, cujo regresso, para rematar, re
sr. Jose Amarico, e nesta capital do aoademíco Laudelmo Freire, tardou-se de muitas horas porque o trem se desarranjou no carni-
que assinára o manifesto dos mtelectuais. nho, quebrando um roda em Lafayete.

Por fim,. a saude do proprio anfitrião não era das melhores- E, logo ao chegar a esta capital, fOI o sr. José Americo in-
O sr. Benedito Valadares, ao pronunciar um discurso de propagan. formado da morte tragica do sr. Gervasio Vasconcelos Cordeiro ve

da, na Feira de Amostras de Belo Horizonte, em seguida a ter pre- reador á Camara Municipal de Campos, O sr. Vasconcelos Cor
sidido aqui a convenção que homologou a candidatura do sr. José deiro que ha dias aderira ao sr. José Americo, ficou debaixo das
Americo, sofreu am acidente: caiu-lhe em cima, ferindo-lhe uma rodas de um carro de bois.

os nucleos do "sigma"
que mantem os seus pontos-de-vís
ta relativamente ao sígma, pelo
que se conservará vigilante para im
pedir que atentem novamente con
tra o regime.

AHIVERSARl05 D, Afaria Gevaerd
Senhora Altamiro Guimarães

Os íntegralístas anunciam que
recorrerão aos tribunais para obte
rem permissão para usarem camisa
e escudo.

A chefia Provincial da Ação Integralista Bra
sileira, convida, pelo presente, a todos os camisas
e blusas verdes e suas Exmas. Familias, bem como

ao povo em geral, a assistirem a sessão extraordi
naria, que terá lugar ás 20 horas.rde 26 do corren

te, nos salões do Club 15 de Outubro, gentilmente
cedidos por sua Diretoria.

Nêsse dia e hora marcada será proclamada a

1'/
candidatura do sr. Plinio Salgado á presidencia da

Republica e lido o Manifesto-Programa de Janeiro

II
de 1936, com que a Ação Integralista Brasileira
comparecerá ao pleito eleitoral de. 1938.
-

A chefia provincial se reunirá,
hoje, na séde central, quando re

ceberá instruções sobre a reabertu
ra dos nucleos.

Casacos de pelle
Finissimos RENARDS

'TALLIEURS -- �IANTEAUX DE LA

�APAS--SOBnETUDOS

o co

esta-

gos anos,

na A MOD[LAR

Lançado o emprestimo
Integralista

da Ação Rua

Grande
Trajano, 15

concentração
RIO, 24 '·'(Argus)·"foi lcnçoõo tos e stmpatiznntes para õcr

segunàa feira oficialmente o em" uma aemonstração publh:a àe fé

prestimo que a Ação Integralista nas suas proprias energias.
5rasileira vai contrair para fazer

Iface ás õaapeace àe suas cttvlõc-
õ

cs pcl ltico-eoclnla. Companh-Ia Cancela INa séarz õo nuclzo carioca, foi
l.õo á noite, perante uma veraa" RIO, 24-Realizar-se-á a 2 de

àeira multiôõo, o requlomeuto 00 julho próximo a assembléia de
e nprestimo 17m questão. De passagem por esta Capital, senadores e deputados filiados á
Após, o sr. Plinio 5algaao pago a Cia. Cancela dará hoje, no Cine União Democratica Brasileira.

5:JU a explicar mais aetiàamentlZ Teatro Royal, um interessante es- Nessa reunião serão aprovadosas rcaõce que o levaram a em"
I 1 D

preeriõer aqueia operação finan' petacu o a preços popu ares. o os projétos de estatutos. realizan-
cetro, a, staeanao-se ao seu ais" programa consta um ótimo filme, do-se a 16 do mesmo mês, uma

curso o trecho que a seguir rlZsumi" finalizando com o engraçadissimo concentração das forças democra-
mos' sainete "Mulheres á bessa". t'

.

t 1
-

I d"Ha ocasião em que os par-
lOas para a ms a açao so ene a

tiõos politiros rcgionais ao paiz >",Dado o sucesso das representa- União Democratica Brasileira.
poaem gastar rios ae ainheiro ções anteriores é de se esperar Esse comicio terá lugar no es

na propaganaa ae canaiaatUl�a5 que o velho casarão da Praça tadio do America F. C., na pre-
oficiais, ou Iigaa05 a grupos fi' Getulio Vargas seja pequeno para sença de delegações de todos os

I
Com grande imponencia são Faz anos hoj� o sr. Clovis

flcnceiros, na ocasião em qulZ SIZ
d' d V·' d f' d Dcomeçam a al1.sbaratar somas fa" conter o gran e numero os apre- Estados. aguardadas as festividades que o legas. Igno unCIOnlfl() a

bUlosos numa propapanaa ae no· ciadores do teatro. O projéto sôbre a bandeira se-I Clube Recreativo 6 de Janeiro, retoria de E,traJi:ls d � t-<.Jdagern
1.1125 que não se apoiam em pro" rá aprovado a tempo de ser feio, com séde no Estreito, realizará no e esforçado direto� F.W,activo dogramas, em principias ae filosofia .

d' délinheiros ae origl?m escusa, na Vem a-I o ceie Cor- Festival da Lida ; ptoxlmo la 28 o corrente, ves- "Lira Tems Clube". L>otudo de
aeasfão em que. uma parte CIo povo e pera de São Pedro.
brasileira se õlverte em Cleva" S. Pedro I Reina grande animação entre perfeita ducaçiio o distinto ani-
neios aõmiratorios, prorura"'õo del-ro de farlea los associados, dada a atividade versariante, que d�sfruta de gran-
conrlZber a maneira fantasllco e d dI'
maravilhosa como surglZ a OURO Vem espertando grande ani- esenvolvida pela diretoria, no (le estima no nosso rne:o 3xial,
que se aespenõe a rMo nas cam, mação nesta capital, o festival sentido de que os festejos se re- receberá hoje demon ,t!ações de R�O, 24-Falando a um ves-
panll0s eleitorais, o integralismo, RIO, 24" roronel '''''ustauo ror- que a Liga S. Pedro, levará a vistam do maior brilhantismo pos- simpatia por narte de seus inu- pertmo local, ? advogado do ge-
em magnifica lição ae c:apaciaa' arziro ae faria, esteve hoj,z no efeito no proximo dia 29 do cor- sivel. . l', 'A O. t

neral ValdomLro Lima declarouele: ae súcrificio e ae exaltação ministerio aa 6uerra, apresiZn· "C O A d mt.ros amlgo� as quaiS a 7e a Ipatriotíra, lança mão ao roncur" tanGo'se por ter Oe seguir para o rente, no ine deon", em ho- gra ecemos o convite que nos ',' .

�

'que este n3.ü p�Jiu e nem pedi-.
50\ abjcztivo ae toaos os scz..Js aaé" EstMo ae Santa ratarlna.

'

menagem ao seu patrôno. foi dirigido. prazelfosamentc se _assoc:a. rá a sua reforma do Exercito.
1f1',;@Ili8I1I���·,!,ft_-'". ! m •• ...__IJIII �rW���«�'-;c: ..·"'_....�;.m;::·'-·..·6m::=j":·��....

.. "-'" - -.

ii

das fôrças Democraticas
-

Vê hoje passar a S'Ja data
natalicia, a exma. SB. d. Alzira
Gomes Arantes, esposa do sr ,

Joaquim Arantes. nosso prezado

Vié'YQS
b

Cf ato pela visitas.
voos porque o sr. João
encontre nesta capital e

sernpenho da sua missão
res prosperidades.

fazemo"
Gomes·
no de-
as maio

ta a sua entrega durante
micio dos representantes
duais.

conterran-o.

D. Osmanda Nicolich

Anivera-ria-se hoje, a exrna.

sra. d. Osmon b Nlcolich, co-i

sorte do nosso distinto coestadoa
no sr. EdliélrJo Nicoli :h, repre
sentan' e cc,mercíal.

Clube R. 6
de Janeiro

loteria do Estado

Clovis

Em presença dos fiscais do go
verno, realizou-se ontem, mais
uma extração da Loteria do Es
tado.
Foram os seguintes os princi

pais números premiados:
10.341, 50:000$000; 15.469,

t:OOO$OOO; 301.88, 2:500$000; 2.138
e 9,321 com um conto de réis
cada um.

o sabão
'"�t\o VIRCf�.;J .� Dr� '7

..\v'ETlEl'(�
,

JOINVllH "Virgem EspeciôJidade"
da Wetzel & Cia••• Jaínville

.

- (MARCA REGISTRADA,(f.PQ1A ."'.....
� ,.�IJ� recomm�nda-se tanto para roupa fina como para roupa commum
;"'II"'::'ílj·Z'Z!·:l:l!!:.tt'!:!!lii:ldii:·::511:':!s�-::·:z:_.m.mm=_=::::IMIE!'Zii.=ij.�:I,.IIIII*ec:=i=*:':15111'.111 • IIi WII .'IiGIIII__**iUa;"III'.TIII'IiiIIrflilill·"'A Gis.-�·"�I'!I>_'�_.,,rt---.--..""'n.o.--.--�-n-;;;:· J",
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