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Alto exemplo àe inàepenàencíc]'
o sr, Fulvio Aducci, mais lima vez,

envergadura moral, colocando-se ao

rompendo para tanto,
uma das mais lidimas

Por tal motivo, está o nobre catarinense recebendo de todos os

do Estado numerosos telegramas de solidariedade e adesões em

O discurso do sr, �olor A' Z E TPela radio "Tupi"

á prova a sua grande
sr, Armando de Sales,
partidaria de que

poz
lado do

o Rio Grande do Sul não foge nem fugirá

�����a�es.�nd�ti�hh�ri����V��O��Z���D��O���P��O��V��O�-�������������������I Cunha, antes de mais nada queA Sem quaisquer Iigaeões poli ticas
lo Rio Grande do Sul não cultiva
a danosa politica das competi-

• I ções regionalistas, mas deseja co

[laborar, por todas as maneiras di- ANO
'gnas, na grande obra de Iortale-

I cimento do Brasil que só pode ser

vitoriosamente tentada sobre a

I base da mais intima aproximação
entre os Estados".

I O sr. Lindolfo Calor terminou

') sua brilhante oração, dizendo:
"Forte dentro da lei e da or

dem, está o Rio Grande do Sul,
l seguro de corresponder na hora
I difícil que vivemos aos apelos de

I
c'

paz que se levantam de todos os , .

quadrantes da consciencia nacio- Confor�e noLc�amos, teve lu-

nal. Defendendo '3. autornia do gar, a�te-o�tem, as. �O horas, na
Estado não é apenas o Rio Gran- respetiva sede, presidida p�o sr.

l de mas a propria Republica que Adol�o Konder,. a Conven�ao do
I estamos preservandode n�>vos a-

Partido Repu�hca?o Ca.tal'l.n�nse,

I tentados e vicissitudes. a qu�l,. como e sa�Ido, fOI. < vrtima>
l'"

de vanos e repetidos adiamentos .

RIO, 4. - Falando pela ramo ]:<, todos nos nos esforçamos Antes do inicio dos trabalhos
"Tupi", inici.ou o SI', Lindolfo Co: com igual decisão por fortalecer

que o mesmo é dizer da consti
\101', � seu discurso em prol da o gove.rno do povo e melhorar-lhe tuição da Mesa, o sr. Adolfo Kon
candlda�ura Armando Sales, com o funcionamento atrav�z .?e uma der «obrigou» os presentes a subs-
as segumtes palavras: grande corrente de opimao que creverern um < abaixo-assinado �

" Singelamente, como que� una .civicamente todos os Estados
por ele redigido, em o qual se

cumpre apenas um de,:"er e nao e s�Ja rea.lmente uma força de co- hipotecava inteiro apoio e irres
espera o celebrem por ISSO com hesao, �aclOnal e de defesa da de- trita solidariedade á candidatura
,,'louvores especiais, o R. G. do Sul mooracia. Com a candidatura do sr. José Americo de Almeida.
não fóge e não fugirá ás determi- Armando de Sales Oliveira cum- Muitos dos convencionais ven

nações do seu destino histórico, pre o Hio Grande do Sul á sua do o sr. Adolfo Konder c�m' o
que é na hora tormentosa que VI- hora que passa � .seu mais in�e�- papel na mão, de um lado para
vemos o de l�ta.r e sofrer pe�o t� dever de brasI�Idade. � VIt�- outro, supozêram tratar-se de aí
bem e pela dIgmd�de do Brasil, n,a. do nosso c.a��Idato seea a VI-

guma subscrição pecuniaria, pelo
Adepto da candidatura �rman-I tona do Brasil.

que foram «dando o Ióra>, enca-
do de Sales demonstra Flores da

.
minhando-se sorrateiramente para
a I?orta da �ua, só vol�a�do ao; Itajaí varias <familias», mostran
recinto depois de constituída a I do-se todas elas simpaticas ao'sr.
Mesa.

.
I José Americo. Reconhecendo, porA assinatura deste documento

j t f' t t t de ma cân. -

b es e a o, ra ar-se uma. -

dispensou qualquer votação, a re-
did t f ilia da' a sua re. • •. 1 a ura � amI 1 r�, I -

v.mndo aSSIm o. c�nmol1lal e sa-
solu ão de dar-lhe tambem o seu

tisíazendo, no íntimo, o chefe do ç
apoio.P.R.C., que, de tal modo, teve
Falaram, depois os srs, drs.

.iportunidade de dar mais um
João de Oliveira e Alvaro Catão,

.hêque mate na « Revolução' de t Iti a a agradecer aos
'O d d" es e u Imo p r
I »', man an o as urtIgas, o voto

convencionais a sua comparencia.
,�creto: de que o sr. �ose Am�-' O sr. dr. Freitas Melso,de Blu
ICO fOI um ?-os paladinos maIs. menau, declarou ser partidario de
ervorosos e mtemeratos... I

"b d ."
.

t
' d I

,
am os os OIS, IS o e, os srs. SANTOS 4 - Uma familia :

I José Americo e Armando de Sales, alemã composta de marido mu-
i

! mas recon�ecia q�� o Partido, por lher � sete filhos, foi pr�íbida Inauguraeão da pon-uma questao de interesse econo-I d d b
-

b..Constituída a Mesa, falou o ." .

f'
e esem arcar, por nao serem te so re o riO Garcia

. Ad lf K' d
.

.tiíi d mIco, precisava icar com o sr. reconhecidos os d.�umentos for- I
,f. ° o on er, JUS incan o o

J 'A 'co uma vez que a· .' . I
abaixo assinado de sua autoria "ose ���I, I d d I necidos pela Sociedade Colom-I' Devido á falta de ""'paço dei

.

'
economIa era a a ma e to os -

E
.

L'
.

d
.,., , e,-

�m termos que venceram o audI-. z�çao stran��Ira ImIta a, com, xamos de publicar hoje a reporta-
i.orio, sem con�udo, no intimo, o:��;",.ffit,!."""i sede em CuntIba. I ge� relati,:"a á inauguração sobre
terem convencIdo. ! * * Concidadão, se seu filho ou 10 no GarcIa, o que faremo!! ama-
Qual carpideira desolada, o I * sua filha já cumpriram 18 nhã.

sr. Adolfo Konder, chorou amar- anos, por que não os alista

êsamente a separação dos srs. drs. como eleitores? Ser eleitor é

Fulvio Aduci, Cid Campos, Aris- tomar parte ativa e militante

R R J. na vida publica do Paiz, do
tiliano amos e upp umor, Estado, do Municipio; é con-

nada, porém, tendo adiantado, a correr para que haja um bom
sua profunda tristeza. Presidente de Republica, um
A seguir, o sr. Bulcão Viana Governador capas, um Pretei-

teceu um hi.no á figura empol- to diligente. Ser eleitor é tam
bem, condIção indispensável

gante do. bravo general Flôrei da para quem ocupa ou querocu-
Cunha, focalisando o seu patrio- par um cargo publico.
tismo e a sua imcomparavel en- E', sobretudo, um dever de

. ergadura de «condottiére». brasileiro.
*

Terminado o discurso do sr. * *

dA União Democratica Brasi-Bulcão Viana, entrecorta o a ca-
leiro tacilitar-Ihe-á o serviço.

da momento de vivos aplausos, Uma grande taboleta, no so-

usou da palavra o sr. Marcos brado, nos altos do CAFE'

Konder, que disse das razões que RIO BRANCO, chama e clama

haviam incutido no seu espirito, pelOS que ainda não se aUs
taram. E' o primeiro posto de

para dar o seu incondicional apoio alistamento. Pessoal habilita-
á candidatura do sr. José Ame- do ali aguarda as suas ordens.

rico. Declarou o sr. Marcos Kon- Gratuitamente! Concidadão:

der, que tendo saido do Rio com, aliste sua filha, aliste seu fi
lho, ou ambos, se já compIe-

destino a esta capital, por via
taram 18 anos. De-lhes essa-

"erestre, visitára em São' Paulo, oportunidade de se prepara-

Curitiba, Joinvile, Blumenau e rem civicamente para a vida.

. -

com a agrenuaçao
-

expressoes.
era

pontos
massa.
----------
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Uns
,

mera

Importantes declarações
Armando Salesdo sr,

Os trabalhos

Encontro de
soberanos

ex-

aderiram
questão

por ser "familiar", outros por
de "economia"

c·

ROMA, 4 - O encontro entre
o ex-rei Afonso XIIi' e a rainha
sua esposa, foi apenas uma en

trevista cordeal, pois continuarão
separados.O sr. José Mueller, ficou de

palanque, olhando de fóra, resol
vendo alheiar-se do P. R. C., da
União Republicana, do Partido
Liberal, do Liberal Republicano,
da União Popular, da União De
mocratica, do Integralismo e do
Comunismo, ficando, o que em

linguagem vulgar se denomina"na
mão do Amaro" ...

O sr. Vitor Konder, que esteve
presente, resolveu silenciar, decer
to para) não rslembrar as acusa

ções que lhe fez o sr. JOS3 Ame
rico, em quem irá votar, quando
o enxutou do cargo de Ministro
da Viação, em 1930.

CircoNorte
Americano

S. PAULO, 4-Ao ser inqueri-
do o sobre ámbien te politico no I
Hio, declarou o, sr. Armando de I

Sales Oliveira:
"Estou mui to SU, tisfeito com os

primeiros resultados da campanha
eleitoral que iniciamos. Não só
da capital-do país, como de to

dos os Estados da Federação, che-
d

. I

gam, a to o 0 momento, mume-
I

ras e valioaas adesões que vão cn- I

gror-sando as fileiras da U. D. B. !

O que f,oi a fundação do partido I

iá se tem conhecimento".
A uma pergunta, o candidato

.-, nacional assim respondeu:
"Vim a São Paulo repousar um

pouco. Os trabalhos destes últi
mos dias forahl intensos. Aqui
pe�mauecerei até qUlr:ta-feira pro

xima, quando regressarei ao Rio.
Já foi amplamente noticiado

que a União' Democratica Brasi
leira realizará, no dia 16,. na Es

planada do Castelo o eeu primci
ro grande comicio de propaganda
na minha candidatura. Elemen- Estado montanhês. Ainda não
10s de destoque do grande parti- está delineado o programa dessa
do estão inscritos para falar." excursão politica, nem as cídadet

PerO'untando se nessa .ocasião que serão percorridas.
apres��üaria a sua platafórma, I Em fins de agosto espero visi
i'espondeu o nosso entrevistado: tal' o Estado do Rio Grande de
"Ainda não será a plataforma. Sul. Após essa viagem, será de-

Apenas um discurso politico". pois estabelecido o itinerario dt
Prosseguindo na sua palestra, visitas a outras unidades da Fe

<disse o ex-governador de São Pau- deração.
lo: São estas, no momento, as no

"Esp,ero, no fim deste mês, ou tioias que posso adiantar'"

11')8 primeiros dias de agosto, ini- Já passava das 19 horas, quan
ciar as visitas de propaganda. O do o SI', Armando de Sales Oli,
primeiro Estado a ser visitado, veira, deu por finda a sua visita.
,serb o de Minas Gerais. A União retirando-se dos Campos Elyseos\
,Democratica �r�si�eira conta com I' ru�ando. de automovel para a SU&

elementos vahoslssunos no grande resldencla.

Vai Florianopolis ser visitada esta
semana pelo maior circo que pre
sentemente se encontra na America
do Sul.
Devido á sua grande despeza dia

ria, dará apenas nesta capital qua
tro espetáculos, aproveitando a sua
passagem de Porto Alegre para o
Rio de Janeirc'.
Seu famoso elenco é constituído

por una pleiade de artistas cujos
tsabathns se impõem pela origina
lidade e pelo arrojo e cujos triun
fos se têm assinalado em todas as

O acontecimento de maior rele- capitais das republicas sul-amertea
vancia.Ioi a eleição para membros nas, em apoteoses de aplausos tre-
d C

. -

D' d P id nêtícos e entusíastícos,a
.

omissao iretora o arti o A premíêre terá lugar na proxí-chefiado pelo sr. Adolfo Konder", ma sexta-feira 9 do corrente e não
dos srs. Altino Flores, GerCinOI'

sabado 10, como foi noticiado.
Silva e João Moura Junior. Tratando-se de uma Companhia

C d' d por todos os títulos digna de ser
A

om a entra a, porem, estes apreciada, daremos amanhã- uma
três novos proceres, em nada au- resenha dos trabalhos e nomes dos
mentará o eleitorado do P.R.C., principais artistas.

antes, talvez, pelo contrario... De antemão, todavfa, podemos
assegurar, que a visita do CIRCO
NORTE AMERICANO, á nossa ca
pital, marca um acontecimento dig
no de registro.

Novos dirigentes

Proibidos de
desembarcar OS AFAMADOS CHAPEUS

"CRESPI DE LUXO"
CASA "O PARAIZO"

CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO" Tobias Silva
Afim de assIstir á Convenção

Procurador do P.R.C., ante-ontem realizada,
encontra-se nesta capital, vindo
de Araranguá, onde reside,o pres
tigioso chefe politico serrano sr.

Tobias Silva, que se demorará
entre nós alguns dias.
A GAZETA cumprimenta-o.

Novo
RIO, 4 - O dr. Paula Filho,

diretor do "Jornal da Manhã",
foi nomeado Procurador do Tri
bunal de Contas.

Mobiliarios completos para o lar

FINOS TAPETES
tA' PRAZO)

na A MODELAR
RUA TRAJANO, 'lã

\1; L�\.
.,

{
i
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A GAZETA' +Florianopolis, 5-7 -1937 2

rornp�u corn O governo
mineiro

,I BELO HORIZONTE, 4- Adeantava-se mesmo que
E!l1 todas as rodas politicas o motivo dessa atitude da-

O sr. Pedro Ernesto desta capital, comentava-se quele parlamentar é o apoio
RIO 4 -

A

t " d H �� D hoje o rompimento do sr. que o governo empresta ela-
,

. �n em apos a, posse o sr. en1l9�e. 0- Washingtom Pires, com a si- ramente à fação' chefiada pe-
dsw?rt, fu�clOl1anos da �rdeltura prestara.n

.
signiflcatíva tuação estadual. lo sr. Olintho da Fonseca,

manifestação ao ex-prefeito, sr. Pedro Ernesto.
Assim é que diante do seu busto, erigido no pateo da

Prefeirura, o qual se a chava ornamentado de flõres na

turais. s sr. Francisco de Paula Chaves, em breves pala
vras elogiou a sua administração.

Terminado o discurso, numerosos funcionaria ruma

rarn para o Hospital da Penitenciaria, onde se acha pre
so, o ex-prefeito. alirn de cumprimenta-lo.

O sr. Pedro Ernerto, sendo avisado do que ocorria,
assomou a uma das janelas daquele hospital, ouvindo-se
então vivas aa seu nome.

O ex-governador agradeceu. acenando com a mão.
Em seguida, os manifestantes deixaram o local em

completa ordem.

Confc)rme noticiamos, registrou- tornando-se infrutiferos, todavia,
'.e em Jomville um trágico êe- todos os seus abnegados esforços.
sastre avratório, de que res�ltou Um contingente do 13 Ba
ncar totalmente destruido o talhão de Caçadores, enviado
WACO 117, da Báse de para o local. conseguiram, após,
Aviação Naval desta capital e muito trabalho, retirar dos ee-

V.
a I I

hem assim a morte dJ pilôto combr�s os corpos car�onizados IO Ienc Ia InonJ 1-20 tenente da Aviação Naval. dos VItimas, q'Je foram trans-

Bernardino Pinto da Costa e do portados para a Prefeitura Mu· nave I contracomerciante Frederico Huebner, nicipal, onde íicaram em oamara �
.

que o acompanhava, ardente.
r-v""\e rnb ros d.oo aparêlho, cêrca das � 12,30 Os funerais representaram uma I I I ".

horas, depois de haver feito vá- manifestação tocânte de pezar e

p.rias evoluções sôbre Joinville, to- d€ saudade, tendo comparecido R M
meu o rumo do campo' de ater além das autoridades civis e mi- ..,

(;s,agt'. de propriedade particu- litares, a maioria da população.
lar do Si". Oto Pfuetzemeuter Ju- O comerciànte, Frederico Rio, 4 - O sr. Artur Bernar-

I de abuso de autoridade. ví-
r ..o. Huebner, era veador municipal, des, dirigiu ao governador sande impedir o exerci» de
A uns 200 metros do campo, membro do Paniao Liberal Benedito Valadares o seguiu- um direito assegurado pela

devido a uma pane no motor, o local e um dos mais destacados te telegrama: Constituição".
aparêlhc desgovernou-se, usando, I elementos do Exercito de Sal .. l "A policia :de J�quitinho- Dr.-P�dr-o-d-a-M-o-u-ra--F-I-rr-o
u pilôto, num supremo esfôrço, vação. Ilha acaba de praticar uma Advogado
de toda a SU3 habilidade, para Conl. 'Ita

inominavel víotencía contra Rua Trajano n, 1
aterrisar eficazmente. os srs. Alcides Aquer e Sal-

Infelizmffi�, Mma ��M m� A BORDO DO «DUQUE vador Casko; membros do i���������������������������������
nobras, o WACO foi de encon- DE CAXIAS Diretoria do P. R. M. Para
tro aos cabos condutores de alta que não fique impune um

�p.nsão, que marginam o campo, FORTALEZA, 4 -A bor- fato de tal gravidade, come-

provocando á explosão do motor. do do "Duque de Caxias", tido na momento em que se

O aparelho, em chamas. caiu que ontem passou por este inicia a campanha da suces

pesadamente, sem que os tripu- p O r t o, registou-se violento são presidencial da Rcpubli
lantes, devido ao contacto com o conflito entre prêsos politicas ca que, para reabilitação da
cabo de alta tensão, tivessern ti- que se destinavam ao lVlara- democracia, precisa ser feita
do tempo de livrar-se das fuligens. nhão. Travada a luta com a com a maior liberdade e ele-
A tragédia foi presenciada escolta que os acompanhava. vação, consoante o desejo.

pelos snrs, Oro Pfuetzeureuter levando esta desvantagem tambem expresso pelos dois

Junicr e Carlos Nicodemus, que nurnerica, foi pedido o auxí- candidatos em luta, levo o

se encontravam no campo, os lia da polícia especial, que mesmo fato ao conhecimento
quais horrorizados, correram, com comparsceu a bordo e pôs de v. excia., que não consen

outros populares, procurando do- fim ao conflito. Três prêsos tirá no rebaixamento do ui
minar o incêndio, lançando sô- ficaram feridosgravemente e vel de cultura politica do

�'�l�,!!!e"a,
outros machucados. anosso .:t�;"=p:,"'ati�:...:h...... ,:-=f4ii,,;.,,_;,�ZT"-' _.11

.'.'1 C.ONFECQOES F I NAS P � R A

ill-lOMENS ACASA CAURA
Ê.' ,fl.
:l
11
c,
� 1

i.J SO'MENTE

'lU =

ft.
U

pas
�lIuas dezenas de
dle 75 com farta muni

no acampamento de
Mar Grosso

peças

mo, 4-0 correspondente eS-1
reserva.

.

pecial da ,ú gencia Meridional Nota-se, entretanto, que estão

e-wiou de Laguna, no Estado

1 preparados para receber ordens
de Santa Catarina, a seguinte terminante,s a qualquer momento.

mlormação: O equipamento dessas forças
«Foi anu iciado F)(sta capital está completo. Só de peçae 75,

que vários contingentes de tropas, consegui contar duas dezenas, e

aqui aquarteladas. serão tranleri- um oficial me informou que eles
dos. Procorando colher inl-ir.na - dispõem de muita munição, po

ções mais detalhadas, indaguei dendo travar uma luta demora
do comandante que destino to- da, caso isso fôsse necessario.
manam essas forças, tendo obti- Abordei o comandante Ciro
do, então, a resposta de quo elas Vidal, mas não me foi possivel
seguirão para São José. obter dele nenhuma opinião ou

Essa noticia foi recebida com esclarecimento. Pessôa chegada
ilidiferença pela população, visto ao comando. garantiu-me, entre

que continuará ainda aquartelada tanto, que, passado o primeiro
aqui uma força de artilharia. mo.nento de desconfiança, o co-

Visitei o acampamento de ar- ronel consinta talvez em me pres
tllharia em Mar Grosso, que es- tar informações valiosas.
tá sob o comando do coronel Devo seguir ainda, hoje para
Ciro Vida]. Tentei obter infor- Tubarão, onde se acham aqu ar
rr ações e impressões desses sol- teladas, numerosas forças sob o

dados e oficiais, mas encontrei comando do coronel AssunçãQ.'"
da parte de todos uma grande

LX horrijvel tragé
dia do 'Waco' 117
------------------,._--.-

vlsstme

4mortos e numerosos
feridos

RIO, (Band)- A policia carioca de;erm:nou o embarque \

para Itaberuna, situada entre Campos e Sar.lto" Antonio de! Caran
gola, de um contingente de soldados do destacamento de Campos,
afim de restabelecer a ordem na referida localidade, que foi teatro
de grave conflito entre os integralistas e seus adversarios

Os «Camisas verdes> realizavam um.'! pas.,>eata. depois
determinado o anunciado comicio de propaga 'Ida d; candidatura
Plino Salgado ao futuro pleito presidencial, quando ·stlT�i'a'Il excla
mações de "morras ao integralisrno s

, partidas de �lel1lentos CIIcontrá
rios a su 1 doutrina, e 1051 em seguida ouviram -se alguns tiros de
revolver.

Em poucos segundo estava formado um grave conflito, ten
do resultado 4 mortes e inumeros feridos.

'(

i
í

PRRR FERIDRS. INFL�M�ÇOES,
ULCERRS. OUEIMRDURRS, ETC.

no majestoso prédio do Clube Martineili
o"

Casino Imperíal
---------------- '-"---

EXIBfçÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QlJ,E DESU;MBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADM1RAVEIS J.)ANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ir. enreenstvel de bar e "restaurante.

Otime orquestra -

RECEBEU U!� LINDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPOS MAISMODRE NOSPEOSMELNORESPREÇOS
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

\

CAMISA DE JERSEV DE· SEDA A 16S000

NA C A S A I:) A U R A á RUA FELIPE

SCHMIDT N.19

Bom Cebaretie..-
..

,JI

@
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Carl o

Fíliaes

areta

I\lIatriz:
em:

FL-ORIANO, -OL.IS
Sl'ur"nenau . Joinville São Francisco Laguna-

Moatruari0 Fgermanente errl Cruzeiro GJo Sul

Seoção de Secçlio de

Indica:

I Dr. Arminio
Tavares

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,lara temot FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machínas de benericíar madeira

,

,

, Lonas t Impermeaveis Material em geia! para censtrucções: Machinas para officinas rnechanícas
Tapetes e trilhos Címento-ferre em barras, 'ferragens para portas Machinas para Iaoeíros

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em g:eral para a lavoura:
Sêdas Canss galvani'zados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir FoVOes e Camas l ocomoveis, Motores de esplosão, ''Aotc!es
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelbos de jantar�ta(he- eléctricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo' J

.:\Icolchoados e Colchas Louça sanltaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, ctcces-

Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviç-o mechanico

Deposltarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G(\ODYER �
Charutos .DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� ��preza �acional de '�av,-e-�-'-a-ç�ê�o�'-'�-�-o�e�p-c�k-e�'-'----v-a�p-,o�r-e�s-·-,-cC�a-r!-HoepckeJ' "An�"é Max,. �
l4 Fabrica de Pontas "Rite r\/laria' _. Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �A'�

-

.�"1

§7.AV�V.À.V�VI���_����' .� to��&�âVÂV.6.V�.
��������-,������I .�������--��I
E s p e I h o fi IA Favorita �
Só os fabrícados em joinville pela única fabrica � �
'PEÇAM PREÇ�;-cEi lAA �OIEPER � ��

Rua 15 do NDvembro n.366 JOINVILLE

� Em loteria a sua favorita �

f\Aédicos
Dr. Artur Pereira'

.

e Oliveira
Clinlca míshca de ertan

,ças e adultos
-

!'...ABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6. horas

Consultorio: . Rua João
Pinto n' 13

,.

"

FONE-1595 "'"
R�fiJência:' Rua Viscóhde

de Ouro Preto n" 57
ç,.

FONE-1524

Dr. Mig�el
Boabai'd

CLlNICA GERAL
(

Vias Urinarias

7ratnmento moderno das
molestias do Pulmão

Consult-R. ,joão Pinto. 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Olaria-Fone 1333
, Co'psultas das 13 85 16 hrs,

" e -

o-, Carlos Corrêa

Partos
-Ó,
- MoJestias de

•

•Senhoras e

Moléstias de
-,

crianças,

,

Dln!tor da"Matanildade
.

Mldiccf do Hospital
•

(Curso de especialização em

rnolestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _, Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Consultorlo: Rua joão .

I Pinto, 7,.-- Te!. 1456

I Res. Rua Bocayuva. 114

ITe!. 1317

I
r' . �
IDr� Rlcardol \-- \Gott-�sm a n n Accacio MOm

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
e ganta - Pescoço

.

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (PlLoressor
-lndórg BÚl'lohardt e Professor

Erwin Kreuter)

ElpaolaUlla Im: olrorlfa
geral·

alta cirurgia, ginaecologia , (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano NJ ler das 1 O ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

I RESIDENCI�-�ua' Este-I

I
-ves. [unior N. 26

ITELEF. 1.131

I
.Aovogacos

I Dr. Pedro de ;'oura Ferro \
Advogado

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

n. 70. -- PhOLjI" 1277. _-

I
- !,,.:,0.0•••••"-- G••O�G••••

I Calx 1 Pos�al, 11 O. � ���

, :I Companhia "Alllança da :;
IA"dvogados I VE.NDE-�E uma "casa no di�- •. Bahia" •I � tnto eJ'lao Pessoa», Patrel- G Q
Desembargador

com li :u:��sdosara:s�� ��it�;2 G FUNIJADA EM 1870 SE'DE BA.HIA a
Salvio Gonzaga '" �»).

ja�tar � cozinha,
. fi ;Dr. Leoberto Leal Otimas Instalações. No aprasll. L eguros Terrestres e Maritimos

t'vel recanto da Ponta do Lea· gPreço especial. Tratar com Joüã • CAPITAL REALIZADO
Alves, no Canto do Estreito. à RESERVAS .\1AIS DE

<o, BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421:545$220 ��t
SINISTROS PAOOS EM 1936 '4.737:405$660

Allentes, 'SubaAglntes 8 Reguladores de Avzrlaa
em todal 08 EstarJoi �� Brasil, fiO Uruguai e. nal

principais praças ••trarigelrsl.

• Agentes em Florianopolis: ii:
: Campos Lobo & Cía. :G •
! Rua ConGelhlro Mafra, 35 (Iobrado) Caixa Pcttai 19. ii
:: TELEFONE N. 1.083 "
.. END. TELEORAFItO ALLIAlvÇA f:?&a �

que limpa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que tira • •
as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais � Escritortos em Laguna e ltsjahl fí�

impurezas da péle I. SUB-AGENTES EM BLUMENAU E Lfl.GES t�,

_':"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAiiiiiiii'iiiiiiiiviiiiiiiieiiiiiiiindiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiin.esiiiiiiiit_aiiiiiiiiiiiiiiipr_,a!:iiiiiçiiiiiiiia.iiiiiiiiiiiii�iiiiIiiiiiã1j 1�.G"Cií"'-- ••••O••�.:

Dr Aderbal
da Silva

R.

Formado no Brasil
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 tr /7
(sobrado)

Telefone: 724 (maneal)
HORAS MARCADAS

::;I\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 � 1290

•

re I ra tem seu escrip-

tórío de advogada á rua

Vísconce de Ouro Preto

Cirurgião.
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

FPOLIS .

Rua Trajano n. 2'J

o cutis limpa e sadia?
Usae r... afamado

CREME VITAMINOSO

P R O C U T O L Nr. 1

Rua Felipe Sctamitd n· 7 e 17 a

•

N o Estreito Ponta do Leal
I

t L
'�" EI I L H E T E S �,�

� �
� Federal e Santa Catarina ��t
� �� �
�� NOS CLA.SSICOS ENVELOPES FECHADOS �

� ������r����'-�1�����:��r:.!������� ���-
•

9.000:0013$000 e:
50.000:000$000 ��

QUEREIS liRUd Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n' 1548
__

1
l

Jockey Club Rorianopolís IO mais elagante centro de diversões famí
liares.

�uxo/ s�riedade! conforto e distinção.
. .

F splendído serviço de bar com bebidas na-
CIonaIS e estranjeiras.

Feericamente iluminado com instalações mo
dernissimas.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•

i
�_'_'_' _

�! Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32

[,i S. FHANCISCO DO SUL- STA. CATARI�A

ri AGENCIA DA

�: Sociedade de Navegação Paraná=-Santa Catarina
t,i Limitada.j-+Rio
ti: Companhia Salinas Pcryr.as=-Rio
�: Prir'g Torres & Cia. Limitada -,Rio
r,i Va.idcr brand & Cia.v-Sanros
1:" Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn

! :
tões Paranà e Santa Catarina, navios-motor Buarque

t· de Mocedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa-
ç' "N'" r)" h' C'f)

"

ti 0 t B;<l ..;;/.-\! t l_;,): rates-motor Pira minga, ...»a urna e raz

Cubas.

LA PAZ pCUYABÁ
'\",,-__.._JCORUMBÁ RIO !'c.G�.�E� JANWO

:>.I'f-ULO"{)

5")'
iOS �

�
�
�'��A�� �

I

lSAN'� "'''"''1loi,J,Jt� II Para mais infor��çõr:s proc,nrem os Age!2,tes
;

U'1
'r cs" B;;�;;�g';�,f"?} i

�

� Ca r��C�/'() Hdieo en'�,Pa"�:uJ�ll�l s s. ; .J.t

I(/' lv 11 I
"'_\l, \ ....1 ._: I, l.,' lI._.

;,; 1iK;;.;:':::§&:ílmã;;;.i$�!����.\.�uT -----��--------��-,----- _, . __ ---o

'�.. :X,-'l1"':;"'�;;;J";;',c ';L�';'H,�3',�.��mmí:M==--=r;;� A� ••�,"':
�

'V'�-=::7;:r��",:��•
J - � � -� w.."p,i ,b.sat �

__ o

_-- Banco de Crédito I ---.----

I f f,). A· I Popu lar e Agri- I
uma farmacla bem afre-

Dr,. AI redo r de rauJo cola de Santa ql1e�ada, n'um bo_m Il,onto
-

"

. da lmha férrea Sao l'ran-
!'\. ,tM �:=- f'·'''f>, a ".-,� c-" Cata ri na� v � "__� I!...J I "'_'" J cisco.

Especialista em molestias de creanças, nervosas, Para mais informações
ír::paludismo e molestias da pele (Soe. Coop. Resp. Ltda.) nesta redação.

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe- Rua Trajano n. 16 LUGA--SEr o conforta-
le e nervosas pela".flutohemotlzerapia (Edifício proprio) vel prédio de residencia

á Rua Spivack, no dis- I

136:700$000 :rito de «João Pessôa».
56:424$498 A' tratar no Banco Agri

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

Encarrega.se d� classilicação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

as praças do interior

SEP.ViÇO GAKt\NTIDO E RAP1D()

f:., Companhia Editora Nacional
LAI\'CARA' NUM VOLUME DA

Sede Brasinana

��1. Conquista - A Ccronlsação
L\ Evolução

TODA Á; IH1STORIA DE :SANTA CATARINA
(

Um ;íilr� de OSV �� Ido 'R. Cabral
POf.( ESTES DIAS,

Consultoria e res1:dencia--Praça 15 de Novembro, 13
TelefOi�e, J .584 I_C_o_n."l!ltas:_=!?_� �_��_�}__e_��._!_���_1�_h_o_ra_s _

LA�W UI

,i
--

D��M Ivo d'Aquino
II Adovgado
!

'

Florianopol is

ij ��:f;.l...����""������
* a --"_"'�·"�m�.��,"�r.,�����n�IIII�_��_�.

�I � Apólices Consolidadas do Estado de Minas �
� d

'
", «Divida Fundada do Estado de S. Paulo ��

O r' esLeI Ias ! � «Obras do Porto de Pernambuco. �
� VENDEM-SE A VISTA E ÉM PRESTAÇÚES �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRl- I�� COLA DE SANTA CATAF<INA, A' RUA TRA- ��
� JANO N. 16.

.'

�
,.

��"-"'''''''r'''''''''}-.f�,,;:r; ..�3...::.... - �?iJ:r��........-..... ,.�-:;;':;"T"":_-4",�" r:a..6."'""4lRr.ii"
=--==-- - --= � �� 400.'��..�e-,� '-':�::..IIt.':_� ......o ...�a.:

GOoO G���.�(tG.OO
. �

-

II..I HÀ O'E:
: (�an��inhão e Omnibus;
� .

I, L�ão da Serra I.
ra Empreza .de Transoorte de Passa.. .,
fJ gelf;,. s e Encorner'idas G
� .�� Entre Concordía e Marcetlno Ramos.
� G
;�� EM C0MB1NAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS •
f" de (Y:'�TIGARA & GENERALLI �

ffj Passará a fI1I1Ci/)n3.r, do dia 10. de Ou U
� trubro em diante �
� DIARINV1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora- D
� da manhã, regressando üs'4 da tarde �
� Para hléilitú él. boa marcha d I Empre�a, será colocada em •
� cada povoado uma agencia para vendas r.le rassagens, como �
� 'abaixo descriminemos: e
� Concordia:·-Eõcritório Mosele tJ
� SuruvI-Ca�a Comercial Boscatto O
G Tamanduá-Casa Comorcial julio Schn ".. t�
�� Rancho Grande-Hotel de lVIaximo de Sccco O

� ,'�<'t. Barra do Veado-Ca3a·Comercial de Irmãos Poy iJ
?!®' Bela Vista-Botequim ROlÔse

• "

��
(� Vilal Rica-C'asa Curnercial Mazuti iiI � Marcelino Ramos-:-Escritó!i" Mosele �
I�, . �

I: Preços: �ONCORDIA i M. RAMOS 15$000 !
i�,. IDA E VOLTA 25$000 i
� Ernpreza DALLA COSfA o
G . o
�i N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu �!�

• estado, as passagens "terão o acréscimo de 2.J o :::
a .

� ;
.;'_'�•••o.ooe .' . o

..........-----------------------

a

será inaugurado em JOINViLLE

moderno, c;o!nfortavo:�1 e

hígienico Hotel:'Florida
ti

caSINHA DE la. ORDEM

SITU '-\DO NO PONTOMAISCENTRAL DACIDADt.

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOS<\MENTE
ESPERADA

r
•

Para o Norte

Partidas d0S aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·feiras 8(50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « õa-Ieiras 20 })

6a feiras 8Ao » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8.50 horas Domingo 7,30 horas
2aAeiras 12,50 horas Za-feiras 1 1 »

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

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

A mala postal para a Europa fechei:
na Agencia 5a. feira ás 9 heras
no Correio 5a. feira ás 10 horas

•

-

ALUQA-SE
quartos para casal.

wformações pelo bne n.

(

Capital
Reserva

I?fi6ANDa 05

SEGUINTES JUROS:

ClC Limitada 5'[. ala
ele. AvisoPrevio6·!. aja
Pra;:o Fixo 8'[. ala

• •

I
O MELHOR If� APERITIVO

l���������E�ST�TO�O�����CC���l���·���1
E S T A I

!::::�:�:::� II
5$000 10$

..?o� ou 20$000 I
ponmmes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: _ LIBERO BADP:RO'. 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 SOLlza Lncio

RUA FEliPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
..;�.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A CAZErA-FlorianoP�0�li��,�5��7=-�1.:93�7��;_�����������������������������fiEiD[ii:fiij-S�--
epàrtamento femini-l

5ente-se mal?
-----

:E�����s os
no da N. D. B.

;

-;'OMAD�
MINANCORA

FORTALEZA, 4 - Con
trastando com a linguagem violen
ta dos orgãos do governo contra

o sr. Armando de Sales Olivei

ra, o deputado Cesar Cales. pre
sidente da Assembléa Legislativa.
proferiu um discurso elevado na

instalação dos trabalhos, enaltc-
cendo os dois candidatos t! acres

�����������������������i������������� cent&ndo que «a nobreza, a ele

Deu á luz 41 CARTAZES Clube dos Funcío-
gancia e a alta cultura dos can

'

_.
,; DO DIA narlos Publicos Ci- didatos exigem toda a elevação

Cri.nças vis de Santa de propositos e de linguagem,
CINE REX, ás 5, 7' � 8,30 Catarina oor parte dos seus pertiderios> .

horas-'Deliciosa vingança. CAIXA BENEFICENTE Terminando, disse o sr, Cesar
Cales que «seria dificil a esco

lha se as simpatias e os superio
res interesses dos partidos politi
cos e da terra onde nasceu não

tivessem pêso na balança».

Do Estomago, Figado, Rins, Bexigas, Intestinos?
Lembre-se do

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

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

RIO 4 =-Por susgestão da deputada Carlota Pe

eira de Q��rô;:, foi criado, na União Democrática Brasi

eira, o departamento femenino, que visa coo(den�r as

tividades políticas da mulher dentro do novo partido.

1
I

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERi·
DAS, tanto humanas

como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL 111

A FaJ�acia Cruz, de Avaré (São Paulo), curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar I! I

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com uma

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes II!

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e'

clinieas ,particulares.
• •

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori

ginais. com o emblema simbólico ácirna. Recuse� imit�ç�es I

Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.
e REPAREM BEM AO COMPRAR I ! I

I� um produto, dos LABORATORIOS "MINANCORAIt -

JOínVí�l'

----�.-------------------------------------

CINE ROYAL, ás 8 horas Comunico aos Srs. socios deste

-Bidu' Sayão. Clube, que a Diretoria, devida-
mente autorisada pelo Conselho

CINE ODEON, ás 7.30 ho: Diretor, resolveu suspender por

ra-Mulher de gangster. noventa (90) dias o pagamento da

joia rafa os Associados que se

CINE IMPERIO, (Estreito). inscreve�e,m na CAIXA BEN�
às 7,15 horas-O primeiro bê- FICE� 1 E,. be� como, reduzir

bê, e os J' e 2' episodios de para cinco mil reis (5$000).a taxa

RIO, 4 -- ° presidente da 'Deusa de jobá. de �ada chamada P?r ocasião do

Republica assinou decreto na falecimento,do Asso_clado.
Le-.-"" de o f ã f Até às J 4 horas do dia dez

t da Guerra promovendo ao I a III' utras lo ormaçoes ser o or-
pas a

id 'd' I ' do corrente, a Diretoria de Obras
posto de general àe brigada o -, _ necr as em n�ssa se e sacia a

,. ,
.

I O lf' M' L' ImOVelS Rua Conselheiro Mafra n.2 (2' Publ�cas recebera, em duplicata,
corone e mo orerra ima.

I andar), no seguinte expediente: 9 prop?stas para a, co?strução do

Amanhã, às 11 horas. á Praça ás J J. 13 ás 18 e 19 ás 22 bo- pré�lO destmado. � Estação Ex

Um 15 de Novembro. o porteiro dos raso diariamente,com excepção dos p�nmental de y�tl�ultura de Per-

I auditorios da Justiça Federal farà domingos e feriados:. ,dizes. no rnumcipio de Campos
o público pregão de venda e ar- Clube dos Funcionanos PublI- Novos.

rematação dos imóveis sitos á rua cos Civis de Santa Catarina, em As obras
. deverão.. obedec�r

RIO. 8 -Cm vespertino anun- Uruguai ns. 12, 18 e 20, avalia- 7 de ,�unho �e 1937.
, .

as plantas, e�lste��es naquela DI-

cia ter recebido comunicação de dos o primeiro por onze contos fido ..Jo Bittencourt Silveira retoria, "dlspos:ção dos concor-

que capotou, cêrca das J 4 ho- e os outros por quinze contos de Presidente da Diretoria r_e_lll_e_s. �

ras, um avião em Belo Horizonte. réis cada um.

V
-

dTrata-se de um ePotez", que Os imóveis irão à praça com a.a a o
partíra, esta manhã, desta ca- o abatimento legal de J 0'1. e a

pital, pilotado pelo tenente Ara- arrematação serà feita com dinhei

gão e conduzindo lambem o sr, ro à vista ou fiador idôneo por

Hugo Rodrigues. três dias,
O avião inceediou-se, Iicando ------------------------

ligeiramente ferido o tenente Loja M a9o r'l i·

Aragão, cujo companheiro esca- Ca
" O rde rn e

pau ileso. Trabalho"

T A.RANTO, 4 -- S. M. o

rei Vitor Manoel enviou sua fo

tografia autografada e uma nota

de mil liras á sra. Maria Nar
delli, da aldeia de Cardelichio,
que deu a luz 4 crianças,

Pronnovido
a gen,eral

Estação Ex
p�rimental
de Perdizes

Capotou
. -

aVia0

QUinta-feira
8 r DE JULHO

canego
Olimpio

A

Realiza-se hoje. às 18,30 ho
ras, na Loja Maç)nica Ordem e

?;rabalho, sessão para eleição da
nova diretoria daquela sociedade

RIO, 4-0s jornaes noticiam

que os lunclcnarics da Prefeitu
ra do D:shito Federal levaram
a efeito hoje, p tarde. uma ma

nifestação de desagrádo ao padre
Olímpio de Melo, sendo o seu

nome vaiádo e apupado longo
tempo.

Em seguida em regosíjo á
sua sJlda descerraram as cortinas
do nicho' de São Seba�tiào. pa
droeiro da cidade, enfeitan
do-o de flôres. bem corno os

bustos de Pedro Ernesto e Paulo
de Frontin .

Duas bandas de música to

caram no páteo da Prefeitura,

intervenção
no Dístríto
Federal
RIO. 4 -- O senador [ones

Roch�, presidente do Partido
Libertado Carioca, dis'nbuiu hoje
á imprensa a seguinte nota oficial:

"(O Partido Libertador Ca
nora renova os protestos já fei
tos anteriormente pelas correntes

potiticas que o integram e cor

trarios á intervenção no Distrito
federal, embora tenha sido mu

dado o interventor, declarando
mais que ee reserva o direito de,
'!m ocasião oportuna, examinar e

promover, por todos os me.os

legais, a anulação dos atos pra
ticados pelo executivo municipal.
contrarios á Constituição da Re

publica e à lei organica do Dis
trito Federal».

•

,Não deixará
o Exercito

RIO, - Em declarações lei- e respectiva posse.

tas a um vespertino, o general
Barcelos desme.itiu as noticias

que a seu respeito foram veícu-

ladas pela imprensa. dizendo que I fumo

I
êle voltaria a participar das ati-

D " C. , , . .

F urante o coerente me'i a o-
vidades politicas Iluminenses. 0-

I ia d 'I d' ,

, d I etona a capita proce era a co-
ram as segumtes as suas ec a-

b do i d é
-

. rança o Imposto e pat nte por

laçoNes. t d b di venda de bebidas e fumo, relativo
c ão pre en o a an onar o

d
E' I' I'

, ao segun o semestre.
xercito para vo tu a po itrca.

Fóra dêle nenhuma posição me

seduz.

Imposto de
bebid.as e

A cadidatura Ar
mando Sa1es no

Paraná
Se.,., noticias
de Amelia
Eahart

�s melhores marcas de farínhas de trigos,que são as preferídas devido a sua
excelencia são as afamadas

BUOA ...NACIONAL. E NACIONAL., 00
MOINHO INGLÊS

Depositário --IR'� S. UL,YSSE'A -- Rua ConselheIro Mafra, 70 -- Fone -143 9

Vende-se uma casa com o

terreno numa area de

RIO, 4 -Esta assentado
1.782 metros quadrado,

S FRANCISCO 4-Conti- á 26
.

I
_ instalação de luz e agua etc.

. .', •
, que ser a a Insta açao d

'_

A t r

núa a falta de noticias precisas da I d U'_ D ,por preço e ocasiao. ra-

aviadora Amelia Eahart. A unica
so ene ,e. mao emocratí- tar com Quincio Silva, no

indicação recebida foi a recepção
ca Brasileira no Paraná. Pa- Estreito, esquina da Rua D.

SÃO PAULO, 4- Por de- r,a êsse concJay�, que se rea- Luiza n. 163.
créto de ontem do governador da mensagem de S,O.S. pelo na- liará em Curitiba, deverão
do Estado. foi (J professor Fla- vi? nAchilles", às 12� ,horas e 28 seguir no dia 25, de avião.
minio Favero investido no im- mmutos, hora do I aClflco. além dos deputados Artúr
portante cargo de diretcr da Fa- Santos, Francisco Pereira e E. M- da 2. Hegião
culdade de Medicina de São

L f
Paula Soares, os srs. Otavio

Paulo" onde é lênte da catedra UXO., con orto e ele- .\1angabeira, Sampaio Corrêa,
de medicina legal, ga�cla enco�trará. V. S João Carios Machado, Teo-

Essa nomeação repercutiu fa- �ervlndo·se dê IImousme OL· tonio Monteiro de Barros e

voravelmente nos meios medicos DS�OBILE n' 200, guiada por outros próceres unionistas.
paulistas, pelu reconhecido valor perIto volante. O rotomo será de avião

I dês�e insigne mestre. FOne 1.600 a 27.
'

---'�������������

Faculdade
de Medicina
de S. Paula

RIO, 4 - Foi· assinado
decreto lia pasta da Guerra,
nDmeando chefe do Estado
Maior da 2' Região Milit:lr,
o coront::! Francisco Gil Cas
telo Branco.

,\�
.. '
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NUNCIA
Florianopolis, de 5 Julho de 1937 ==

R I 0, 4 - Informa o "stock"vespertino "O GLOBO".
"O Ministro da Guerra,

tendo em vista a denun- B I D U'
ela que lhe foi presente, ãüiiiiiiiílilõiõiiiiõiii;;,;;;a;;__iiiiiiiIi;;;;;;;;iiiiiiõõõ ; iiiiiíõiíi__iõiiiiõiiiiiiiiiiiiii

sobre a exlstencla de
grande "stod�" de arma-i
mento nas sédes dos nu

eleos integralistas, nesta

capita] e nos Estados, de
terminou aos comandan
teo de Regiões Militares I
que informem, com a

rnaxlma urgencla, o que ha de positivo a respei�o.
Nesse sentido, sabemos que o general Amerteo

de r�'!1GlUlra Ctin131l1dante da la. Região Militar, já se

acha tomando as providencias que o caso requer".

_:\ GAZETA

foi informado da

de armamento nos
�

S AYA O,
,

da Guerra

GRAV'E
o Ministro existencia de grande

,

nucleos lntegreílstas
Carvalho terá lugar o"prim'.liro concerto da
magistral artista. Déla já se disse tudo, mas
ninguem disse melhor, do que Luiz Peixoto em

PASSARO FELIZ

:�OSSA VI DA A federação dos
Voluntarios

Pôde a ovelha balir, além no monte,
Pôde chorar o mar, cantar o rio, c

(

Pôde falar de Arnôr a agua da fonte, ('

Pôde silvar o vento em rodopio;
Pôde o aboio quebrar pelas quelradas,
Pôde em furia o trovão luzir no f:�,
Pódem guinchar as vélas das jangadas,
Que andam perdidas lá, pelo alto mar;
Pódem encher de beijos as eorólas
Das flores, chilreantes, os pardais.
Pódem gemer as cordas das violas,
Pódem dobrar na mata os sabiás;
Pôde toda a tristeza de um "cahôco"
Caber no verso de uma "lavação".
Mas tudo isso é pouco, é muito pouco ...
Tudo quanto o Brasil possúe, que encanta,
Que é som, poesia, amôr e vibração,
Tudo, tudo se encerra na garganta
De um passara feliz:-Bidú Sayão!

--0-
. LUIZ PEIXOTO

ANIVERSARlOS
s. PAULO, 4 (Bcnõ): Elemen

tos àe élest 1C]'Je éla antiga feélera

ção õos Uolu to rios Paulistas õa,

Decorre hoje o aniversario na- revolução �IZ 32 lançaram u�
l' • m o n rf sto, cflr-mcnôo a sua õerí-

• ,;ClO da exma, sra. d. Aracy s ão éle 'poiar a ranéliélatura
õ

o

\'U;I Callado, espos� do

jornal�s-I ôr-. f!r:.,',anôo à, 01 s. Oliveira á

la Jairo Callado, diretor propne- preslclImtlGl éla Republtca.

tario deste jornal. ".,.

SHA. AQUILES GALLOTTI O gal, Jose Pessoa
no gabinete da Pre-

, Fa� aJ;?S hoje a e�ma. sra. d. sidencia
I {,a!Lz. \ rana G:allottl, esp?sa �lo RIO, (Banà) -- O genenal 'José
sr. r-apitao Aquiles Gallotti, dis- Pessôa apresentou-se, ôntem, ao

: :r,to médico conterraneo. qnblnete militar éla praalô errclu õc

I KepubiiC:::J,
onôz ficará aéliào, em

Festeja hoie o seu aniversario conaequencln
õ

e sua repres'Znta-'
a sra. Jlda 'Mueller, esposa do ção contra o mi lstro õc 6uerrc.

sr. Gottlib l\Iueller.

SRA. JAIRO CALLADO

FAZEM ANOS HOJE:

Depois disso nada mais se pôde acrescentar.
A CAZETA muito penhorada agradece á sra. Bidú Sayão

a visita feita.
-------------------------�-

iCrime batbaraloco,rri ..
I do em Joinville

As autoridades joinvilenses de- à estcção Ie.rov.ana, ai} rflZt�ncb
senvolvern grande atividade, i10 algumas compras, tomando, a se

sentido de desvendar o misterio guir, a estrada de Itaurf, em d'
e descobrir o re.spoasave] pelo a�-l reçã ) à ma residf'ncia.
sassinato de Afonso Fischer, en-I' E' de presumir, que ao fazer
centrado morto, com 23 lacada-, o pagamento na casa comerciai
junto à P?nte ferro",iaria do Itaum. i do ,sr. Fernandes, tivesse Sido ob-
A vitima, que tinha apenas 181 servado pelo criminoso, que Iht�

anos, viéra de São B�nto, terra seguiu os pás-os, para o atacar no
da sua naturalidade, ha aproxima- lugar onde foi encontrado morto.
damente quatro mêses em, regan- Em poder da vitima foram ape
do-se na padaria "R unk w", de nas encontrados 4$000, além de
propriedade do sr.ETI',;-r)i(; BodllD. uma pequena faca e de um deci
Ha um mês deixou a p<ld -ria.p.» mo da Lot�ria de Santa Catari-

DR. VITOR KONDER. De Laguna, chegou o sr. João haver conseguido uma colocação na.
,

l�sLá nesta capital o sr. dr. Guimarães Cabral, negociante
R T· 15

na importante firma i \dustriai , Fcita " autopsia, constatou o

Vitor Konder, prestigioso poli- naquela cidade. ua raJano, I Wetzel & Ciil. medico legista, haver Afonso Fl-'tico e abastado industrial resi-, . - Af F- h' I b d 22
dcní.e cru BJumenau. Esta nesta capI�al o sr

'.
Joao onso ISC er, apo,. ter rece- se ier Tece Í' o profundas faca-

_

Nunes Neto, negociante residente

I
bldo os vencimentos. 1111 i']'portan das nas costas e uma na gargan-

D ':P..10 \0 DE OLIVEIRA em Laguna. cia de 130$000, duigil. c a uma ta, que 1he c rtou a carótida.
I C d Joinvil E barbearia, onde corto') (! e"bek,I Até I'lk(Ofd, não ha indicias deEsla nesta capital o sr. João i hegou e OIllVI e o sr. u-I d ' , II .

dd(� Oli"ei!'a, �leputado á Assem-
I
doro

.

Batista, representante cO-I
entran o apos na cas I \ umCfCí< ; qur'[1l r,,\;,sa ter s' o o autor do

hl{:ia LegIl-'lattva. merCIal naquela CIdade. do sr. José Fernand.';. i";()�,i�;l' \ I bHb"[1) il's;j,�in&t(,.
������������������������������������������������������������� MF�.::�

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE

a exma. sra. Ester Navarro LOS DAS AFAMADAS MAR

Hpnuux, esposa do sr. dr. Julio CAS DA CIA. UNIÃO FABRIL I

Henaux: _
CASA "O PARAIZO"

as ii nhorinhas Albertina Pau- I
_-

lier e Idaltina Souza; �

os srs. Lidio Pereira de Sou

za, o cirurgião-dentista Gustavo
Silveira Filho, José Atanasio de

Freitas, Celso Almeida e Walter
.\ Iori tz;

os jovens Valter
e Nelson Almeida.

ARNOLDO LUZ
Procedente de Joinvile, está

/nesta capital o sr, Arnoldo da

Luz, tabelião em Joinvile.

Finalmente chegou o dia que Floriano
polis, vai ouvir Bidú Sayão.

Hoje, ás 20 horas, no Teatro Alvaro de

Wendhausen

F. DUTRA JUNIOR
Procede.ite de Orleans, este. em

Florianopolis o sr. Francisco Du
tra Junior, prestigio lia politico
naquele municipio.

Casacos de pelle
Finissimos RENARDS

..

CHEGAM UNS

TALLIEURS ..- :r.ll\NTEAUX DE LÃ
CAPAs--sonRETUDOS

na A MODELAR

?
Iii!
--_

MIOAVEL ,
..

,fi liquidação de artigos de invernoll Elega,ntes, bé'os e de gind;:� padrolla- I

g�L111, estão sendo vendidos, por preços módicos, pela pri·efer�dSJ casa

RUA FEL'fPE
SCHMIOT, 21

FL�C_J l�"la A_NOPO'�IS

li PAR o·1

Estréa dia 9

'arco NORT

maáor companhia atual
da Sul

8\
tJnente ��a Amarica

ao figuras e 60 anir'Y"lAis
amestrados

3DOMADORES :3

&&

E

.. .

10"'", ' .

"

8 Palhaços 8

= r.

NO

Bêbe o palhaço milíonario

4 dias em Florianopolls
GR�NDE COLEÇÃO ZOOLOGICA

I

Leões, tigres, onças. elefantes, leopardos, camelos�
zêbras, zebroides, tonis, cangurús, cavalo8, hienas.
guarás, porcos, macacos, etc.

Estrêa no dia 9 do cc�r(�nte

o CIRCO CHEGARA' PELO VAPOR "COMA�
DANTE ALCIDIon, PROCEDENTE DE POR 1'0

ALEGRE

lO

•

�.
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