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V�lio�" IA
PELOTAS, �d�!!� I

A
lertador sr. Francisco Simões,
c ijo presLigio e influencia poli- Proprietario e Diretor Responsínel J A I R 4) C A L L A D O
tir a são no Laveis, escreveu uma

carta ao sr. Raul Pila, declaran- ANO III1 Florianopoiis, Sábado 10 de Julho de 1937 INUMERO
co-lhe que acompanharia o sr. ---------- -----.----------------.-

Armando de Sales Oliveira.
•

'

Vai falai· 110 I Falou na.0 grande comlclo da União sÃoT:!����lO��Ii��!!:e�! ._

D
·

t
-

B -I
- desta capital atendeu ao pedido que JOaoemocra Ica rasl eira lhe foi di�i8ido pelo intesra!i�mo,

., da cedencía do Teatro Municipal, RIO, 10 --- O sr. João

Mangabei-/
Defendeu o sr, Otavio Silveira,

para nêle o S1'. Plino Salgado -apre- ra ocupou a tribuna da Camara, dec.a-ando que a sua condenação
O• BD ) d t' sentar a platafoma da sua candída- destacando que sua longa prisão representa uma flagrante injustiça.RI , 9 ( and --Estão sendo efetuados gran es prepara 1- l t a<ll foi apenas obra do sr. Getulio Var- Por fim referiu-se ao dr. Pedro Er-

vos para o comiCIO 'que a União Democratica Brasileira IlJaliz rrá .

ur .

gas, por sabe-lo contrário ao esta- nesto, a quem teceu rasgados elogios,
no proximo d� 16, no stadium do America. Vesuvio em atividade belecimento do estado de guerra e dizendo que a sua condenação é a

A �pta mais destacada do mesmo será o discurso que o sr. ROMA, 10 Noticias recebidas com o intuito exclusivo de perpe- desmoralização da justiça.
•

I V
. tuar-se no govêrno. As galerias manifestaram-se, írrom-Armando Sales pronunciará' abordando a situação politica do país. I

de _l'.Japoler.. ,!-i�em que o esuvio
Com o mesmo intuito está o sr, pendo nesta altura numa manítes-Será cantado o hino nacional por um côro de cerca de mil I es_!a

numa atívídade até esta data
Getulio Varâas procurando criar um tacão ao sr, Pedro Ernesto., . '. nao observada. , e

vozes, que esta sendo cuidadosamente eosaido, "caso" com o Rio Grande.

•
Â bandeira nacional, desfraldada em um mastro de honra, Sel·á· mesmo da ------------------------------

será cercada por milhares de outras, pertencentes �os varies EsLa- aviadol·a? Casacos de pelledos. Uma iluminação formida vel, composta de refletores e cêrca São Francisco "California" 10
de 400 mil lampadas, tornará grandiosa a. solenidade. As arquiban-I Um radio-amador captou um radío Finissimos BENARDS
cadas serão guarnecidas por cordões de flôres e escudos da U.D. B., de Amelía Eahart, dizeu�o n�o n·'- Promovidos pela União Social
dotados de luzes interna' dc·efei'o maanlíico ,d�2'. perm�n,;,ccE por murro rerxuo

TALI.I ...."'URS __ MANTEA'�UX DD LÃ e Beneficente dos ChaufeursAma-
� ,

�,�. c b
_

•

.
l mais na situação em que se encon- - .IDI JEj d P f"

.

dI"Esta sendd .preparada acomodaçao para cerca de 50 mil i tra, CAPAS __ SOBIIETUDOS
ores e rOISSIOnaIS e ta jaí,

pessoas, com localidades numeradas e adaptações para a imprensa e - ---------- realizar-se-ão no proximo dia 13
estações radio-teleíonicas. Medidas contra os

na A MODI=LAR do proximo mês de agosto,naque-
boateiros L la cidade, brilhantes festejos co-

FAZER São Francisco "California" --- 10

R T· 15
_I

memorativos do "Dia do Chaufeur',

lo govêrno tomou energícas medidas ua raJano, com o programa seguinte:
��������������_, --- contra os radíos-amadores que estão 5 horas, alvorada;8 horas.missaIPROPA-GANDA "NAZI-STA��ltransmitindO notici�s falsas a pro-

A FEIRA DE SÃ"O ROQUE
em açãode graças; 9 horas, benposlto do desaparectrnento de Ame-

\) lia Eahart, aumentando de tal mo- zimento de veículos motorizados;
do a ansiedade e dando motivo a • 9,30, passeata; 10,30, corrida deHa alguns dias, fOI recebida

na,
Ema. I pesquízas inuteis. bicicléta, 23 quilometros, sendo aSecretaria da Segurança Publica, O jornalista Kuchenbaeker atri-

R b-d
-

h inscrição livre e as máquinas co' . .
. - . " ece I os com on.. E' finall)1l?nt,e hoje queterú inicio a granae festa popular A fEl- J ...-um� grave denúncia, vlIld� �� Co- bue �ua prisao a qualquer ,Im�lllgo I I.as de soberano RA DE 5AO ROQU,E, em b.l?nef_irio ao I?!eventorio para as filho� n;tul}s; l4. hora�, circuito ?e m.o�o-lonia �ona Ema, no mumcipio .de I for�UIto, encontr�ndo-se. � dispo- 132 leprozris, e quepr-of onqcrc ate _amar:ha, O raracte.r 130 festa, e c.lcletas, 46 qmlometros, mscnçaoHamoma, contra determinado m-I siçao da Inspetona Maritima.por PAR.IS, 10 --- Chegou ou.tem a es: aI? rnol ôz a pr-oporcroncr a populaçao ôní s prazeres: ôtetrnçdc e

ca-,
hvre H.P. 2 3{4 a menos;15 horasdivid d

.

lidad I
_ -

t t d ti r ta capital o Cardeal Pacellí, que fOI riôaôe.
b d .

'IVI uo, e naciona I aae a ema,

I
nao er apresen a o o respec IVO

I
ebído com honras de soberano

I r ." " .". I
• • _" .

·t ca o e guerra, equipes de 8 ho-id de se encontrari rec I . arluaue, nunca 2"uemOls; a egrla e pao ue esplrl o. . . . _. "que naquela CI a e se encontraria passaporte. '. .A praça 6etulio Vargas é hoje um arraial em festa e em mens, mscriçao hvre;15,30, circui-procurando esLabelecer nucleos na- AM--DAÇA DE GRE'-,
ConferenCia �m festa muita no�sa ramo a"ao ::jenhor ao Bomfit;! .no norte; a ao I?e-I t? de automov.eis, 58 quilómetros,zistas, numa campanha atentato- JC.

Bel-11m I nha e como antigamente as nossas festas 130 DIVinO,
ô

e que tanta so para os SOClOS da UniãO'18 30. h�'
• . . VE NA LEOPOL- . . I' rl�coracções temos. E' de se esp�rar que população ílhôa, tão alegrl marcha

.

d
• .' l'

,na aGS J.... lOS naClOnaIS.
.

BERLIM, 10 --- Os srs. Hltl�r Goe- ! e tão humanitaría ararra hoje e amanhã á feira ae São Roque on- para os atIra ores, 9,30,Imediatamente o dr. Claribalte DINA nng e general Blomberg, tlveram i ôe terá centenas 1312' atraçõ 's. churrascada.
GaIvão, com a sua costumada o�tem demorada conferencia, !l.quall As inscrições serão encerradas.

'd d t d
.

I gIrOU em torno da guerra CIvIl nal
fALTA DE BRA UMA NOVA"MARIA "atIvI. a e, tomou o as as prOVI- R�O, 10- O diretor da Le?- Espanha.

. I _
no prOXImo dIa 30 do corrente.d�ncIas, ordenando a capLura e

poldma esteve em conferencIaI· DA FONTE"
remoção do denunciado para esta

com o Ministro do Trabalho, a Nada ha en.

I ros
Está em Florianopo•.capital. quem foi dar conta dos rumô- Mato-Grosso \- BELEM DO PARA',9 (Argus) lis o S·. B. C.Aqlli chegando, foi o prêso ha-

res que circulam de uma proxi- RIO, 10 --- Tendo corrido insis- -Abandonada pelo namorado quebilmente interrogado pelo proprio ma gréve dos funcionarios da- ten.,!es boatos de haver grave alte-
S. PAULO, 10-Os lavradores a infelicitou, a senhorinha EuniceSecretariu lla Segurança, que con- 1 f

. raçao da ordem do Estado de Mato- Cruz procurou-o no local em queduiu "'ela improcedencia da de- quoe a erfro':'dJa• f
" grosso, o Ministério da Guerra co- de Campinas estão passando por trabalha a A e I d Ma

.

h.

l' S re el'l os uncwnal'lOS re- municou-se com o comandante da uma grave crise devido á falta v ,o rs na e nn a.
lflUnCVj. .J ,

•• _ clamam aumento de vencimen- respectiva Rz8ião Mil�tar, recebendo de trabalhadore� Em presença de varios marinhei-Trata-se do Jornahsta alemao
tos o que se não jusLifica pois a mformaçao de remar em todo

I
� ros e fusileiros navaIS, atirou deErvin .Ku'Chepbaeker, que .ha um ainda ha poucos mêses 'foram aquele Estado absoluta ordem. OS AFAMADOS CHAPEUS revolver contra o don Juan, queano se

" encont.ra. I}o BraSIl, p.ar� satisfeitos numa pretensão iden- Vitimas de illsolu.;ão,.. "CRESPI DE LUXO" se chama Agenor Pacheco. Presaonde veIO, .comI�slOna�?, pelo

!OI-j
tica. NOVA YOCK 10 O numero de: I CASA "O PARAIZO" em flagrante, e, quanto aguarda-nal "CorreIO d� Manha e re;,Ista Doo t' insolados em. virtude do fortíssimo I va a chegada da policia, Eunice

agraria. "CorreIO dos Campos, de esas re calor ontem aq�i feito,. foi superior'Combates em tor aproveit)u um ,momento de des-
B<frlim. I a :>0, tendo haVIdo varIOS casos fa-l - cuido e, puxando de um punhal,� Esse iornaliltta, no exercicio da av-ator.-o na

taIS.
• enterrou-o no peito de seu ex-na-

sua profissão'1?ercorreu v�rios Es-I I .' !Jornada I no de Peklm morado, que ficára apenas ligei-tados do BraSIl, como Mmas Ge-I A t· I D t· ramente ferido pelo tiro. Recolhi-.

E
'.
'·0 Santo São Paulo e rgen Ina I elnocra Iva

d d HraIS,
,
SpIl'lL

. '. .

1
Com a dedicatoria: ..A brava "GA- L . .

h
o em esta o grave para o os-Parana, envIando a<)s JornaIs de

ZETA" oferece a União Democratica ONDRE�, 10:-NotIcIas c e- pital a sua vítima, Eunice decla-
fque é representante n�merosas BUENOS AYRES 10 _ D _

Brasileira", recebemos o livro "Jor- g.adas �a. �hllla mformam terem

Irou
estar satisfeita, por haver

reportagens, com esplendIdas roto- -"
.

'
.

u nada Democratica", coletanea de SIdo reImCIados os combates nas vingado a sua deshonra
t das elas destacando o ranLe os festeJOs comemoratIvos, discursos pronunciados pelO dr. Ar- imediações de Pekim..

.

_grraovruersasso' âo Brasil e a cultura da Independencia, um avião mi- 'I mando de Sa.le� Ol!veira, .cand�dato R •.

I .dp g .'

litar que fazia evoluções sobre es-, do povo braSileIrO a presldencIa da BOINAS, CARAPUÇAS DE . egoSI)O pe a .sal. ada nússa genLe.. '. I d h d 'I Republica. FELTHO E LANS EM NOVE- do conego OltmploAlguns exemplares uessas publi- dLa calPIta, esPlen dou-se e gradn- Gratos somos pela gentil oferta. LOS DAS AFAMADAS MAR-�ações, foram entregues pelo de- � atura, resu tan o a morte o I
RIO. 8-(Band)- A saida do co-

nunciado ao dr. Secretario da Se- pIlo Lo e do observador. CAS DA CIA. UNIÃO FABRIL
nego Olímpio de Melo da interven-

gurança Publica. Em.-grantes CASA "O PARAIZO" toria do Distrito. deu oportumdade
Dentre as reportagens feitas

V· -t d á grandes manifestações d� con-
:pelo jornalista Kuchenbaeker,des- ISI an O OS

para Sa-o
O "Itajaí�� tentamento em varias Ionlidades.

-laca-se a da Escola Superior de principalmente em Bangú. onde foi
Viçosa, no Estado de Minas Ge- quarteis Vem de aparecer na cidade de organizado um comicio. trasendo os
:rais e a que se refere ao desen- Pau lo Itajaí, um novo semanario deno- manifestantes varios cartazes com
volvimento de São Paulo, a que minado ITAJAI', orgão do Parti- os seguintes dizeres: Viva San.
êle chama "O coração do Brasil". RIO, 10-0 Ministro da Jus- do Republicano Catarinense, sob g.J Livre, Viva o dr. Pedro
Veio a Santa Catarina, afim de tiça, sr. Macedo Soares, visitou SANTOS, 10-Chegaram ao a direção do sr. Dagoberto S. AI- Ernesto.

percorrer os nucleos coloniais teu- ôntem o 5. Batalhão da Policia

I
porto desta cidade 544, emigran- ves Moreira.

l
Durante o mesmo foram distri-

tos, motivo porque se encontrava Militar, onde lhe foram prestadas tes destinadas á lavoura deste Ao novel confrade desejamos buidos cerca de mil litros de chopps
llresentemente na Colonia Dona mais homenagens. Estado. longa vida e fartas prosperidades. e queimados 3 mü foguetes.

•

•

•

ACUSAD.O· DE

•

o
•

I 221etrasli
E' uma

.

predestinação,
do Acre da Federação Bra

de 1938--1942.

-

pOIS 20 Estados, Distrito Federal e

Território 22 unidadessão
.

as

sileira,

Chegou a Porto
Alegre o sr. Lin

dolfo Color

voz POVO PORTO ALEGRE, 10 _. Che
gou a esta capital o sr. Lindol
fo Color, que após o seu desembar
que se dirigiu para o palacio do
governo, onde ccnferenciou de
moradamente com (o general FIô
res da Cunha.

DO Sem qnaisqllel· liga.;ões politicas

911

Camara O

Mangabeira
sr. Dr. Cid Campos

O dr. Cid Campos,recebeu mais
o seguinte telegrama:
RIO, 7-Receba mel), presado

amigo, pela sua atitude nobre e

desassombrada umIortissímo abra
ço de aplausos (a) DIONISIO
SOUZA.

"Dia do Chaufeur"
em Itajai'

Vinao ae Orleans, onôe se orho.
va acantonaao, chegou ontem a
esta capital o 5'. B. r., que foi
aquartelar no velno rasarão àa
Praça 5eneral Osorio.
fira aeste moào confirmaila Cl

n_?ticia ôaaa porinós, ha alguns
alas, 130 aeslaramento aas uniaa
aes que se enc miram nos muni
ciplOs fronteiriças Com o Rio
6ranôe ôo Sul, para o interior ao
E�staao.

A missão Souza
Costa

WASHlH6TON, 10·- A m1s
S?O financeira, chefiaaa pelo mi
nIstro �ouza rosto, realizou ôn
tem a sua seguni'a conferencia
tenao compareciaa, 05 têrnico�
americanos.

o caso do "Correio
Paulistano"

��5; PAULO, 10 -_ foi encontra-
130, Ontem, pela policia. mais umabala na reôçaão 130 "rORREtO
I?AULI5TAr!O". àl? onôlZ se co'!
clue tere 11 siôo quatro os tiros queforam aisparaaos.
O estaào 130 sr. Alberto 'A fI!!ricano apresenta-se mais !isOO,,!g�iro •

..

\ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2A QAZETAr -Fl,QriaflDpoli� 10-7 - 1937

E' eleitor, ou não é eleitor?, Não importa!
Par. seu uso ou para a sua familia, temos tecidos que nunca desbotam

lindes e resistentesModernos, baratos,

Casa Pernambucanas
FEL.IPE

�

SCHMIOT, IS
Preguiça ai

sanotencíaTEXACO
MOTOR OIL

E' sabido de longa data que

preguiça e sonolencia após as

refeições são sinais quasi certos

de digestão dhci], causada por
insuficiencia de acido chorídrico
no .sucq gaslrico. Ha pessôas
que por este motivo são força
das a dormir meia hora após o

almoço e o jantar. Outras, além
de sonolencia, sofrem de varias

perturbações decorrentes da mes

ma causa, tais como íraqueza,
palidez, desanimo, 'e'lxaquecas.

ven!re crescido, inapetencia, pri
são de ventre. De tempo a tempo
são vitimas de verdadeiras indi-

I gestões c�m voroitos e dejeções lí
quidas. como �e tivessem sido vi
limas de uma 'intoxicação alimen
tar. cA causa, enlretanto, reside
na falia de acido chlorídrico in

dispensavel para a normal diges
tão dos albuminoides, que por is"
to se putrefazem. tornando-se ler

XIC05.

I
Para combater a sonclencia,

a ?regu:ça e as demais desordecs
acima assinaladas, recommenda
se o uso do poderoso c!igestivo.
Acidol-Pepsina da Casa....
Bayer, que se toma no meio da6
rcleições, com admiravel provei

CINE REX, ás 5, 7 e 8)30 to.

horas-A lei do revolver, e OS
----------,

3' e 4' episodios de 'Deusa de CASEM IRA EM CORTES, AR-

J b'
TIGOS FINOS

o a. CASA "O PARAIZO"

MANTEM JO'tEM
O SEU M01;OR

r

PARE!o '�al. Flôres
da Cunhagrande con

da US�NDO

,

� OUED� DE SEUS C�BELOS
centr�açao

U. D. B.
'visit,srá Sao

P�ulo

PETROllNO MINONCORQRIO, 8-(Band)-Cc ntinuam I Durante o dia numerosas trens I ,S. PAULO,. '7 - Chegadu
d' I d d Ih d

,.

d d hoje a esta capital, o sr, Ante-
a ser IIVU g,l os etc: es, _ a conduzirão 03 convi a os, que nio Flores da Cunha, filho do
grande concentração da Umao serão recebídr s por enorm-es

Democratica Brasileira, que
I comissões de recepção, general Flores da Cunha, decla-

se realiza r '; do proximo dia 16 de
.

rou á imprensa que o governa-

Julho. Os n ipões dor do Rio Grande do Sul está

No stadium do America está empenhado 'em ver triunfante o

nuerem a ilPet.. -,. s-u ideal que é o de todos os

sndo construida uma magestoaa ""I � '&II

I d 21 'I Par a Ch .an '. 1'11. bons brasileiros: ver vitoriosa a

co unata, composta e· PI a- -,
candidatura Armando de Sales

rcs, simbolizando as unidades
da Federação Brasileira, ligadas

Olive-ira. Afirmou ainda que no

. , . LONDRES, 8 -Comt'lnicam Rio Grande do Sul reina grande
por uma arquitrave com as mi d She angai que os circi.lr JS mi-r entusiasmo pela candidatura na-
ciais U. D. B., s;gnificando a litares chinêses receiam cue os i, tcional, sendo intenso o alistamen-
união das mesmas ;)3la g�,ande '11

d japenêses procurem ocup-ar Pei o de eleitores para o proximocoligação partl ar l nacional. P' d I RIO, 7 - Telegrafam de
O recinto serà enfeitado com

ing, a menos que as tropas I pleito presi encial.

chinêsas, evacuem suas posições, A sr. A,ntonio Flore'l da P,roprià, infOiman,do que a po-
1.600 bandeiras, representativas O I' Is circules oficiais confirmam Cunha declarou, .finalmente, que

IIC,
Ia vo ante serglpana teve nm

de todos os municípios brasilei- I b !
q ue o atual incidente foi motiva- Q general Flores da Cunha, VIO, ento encontro com os an ::'0-

ros, figurando em lugar de honra, d I d M I (\ 1
.0 _por um ataque simulad,o dos em breve. visitará 3ão Paulo, I

erros e anoe Iv_oreno.urna gigantesca Bandeire Nacio- O d fmpoes contra Lon-Ko'I-Chláo. quer endo testemunhar o seu grau- encontro eu se na azen-

nal adornada aos lados coro d d P d V I
duas cêstas de flores de 3

As porias de Pei Ping estão de a preço ao povo paulista. �. � asso a, o ta, no mu-

metros de altura. fec?adas, coticÍ",mdo-se que ha n�clplO de Caruru sendo os ban-

A
mais de duzent.os mortos e feri- "dldos Moreno Gorgulho, e

lém desses pavilhões, mildA' f I
.

d d
•

!IS entre os chineses tendo os una, u mma os por escar-

bendeiras de vanos Estados atra- '. f 'J
.

'

d bai
Dr. J 'edro da Moura Ferro

gas de trinta e três tiros quan- AMANHÃ,ás 5, 6,30 e 8,30
d I d mporncos 50 nno apenas ez ai- , CINE IMPERIO (E ito]vesserão a campo e um, a °

I xas, Advogado do procuravam fugir. horas-Flôr do fogo. L., atreito •

a outro� s�spensos por �ordões, Rua Trajano n. Dois outros bandidos, feri-
às 7,15 horas-Flôr do fogo.

Uãma IluIn:mação especial ofus- ,dos gravemente, internaram-se CINE ODEON, ás 5, 6,45 AMANHÃ. ás 6...30 e 830
car o recinto no momento em -_I - nas caatingas, e 8,30 horas-Justiça sangrell-horas-Tango Bar.

'

que o sr. ArmAndo de Sales .----------------

ocupar a tribuna, divulgando o �etí,..olina
•cu discurso por mero de 20

grupos de alto-falantes instala os

no stadium e propalando-o pelo
psiz atravéz das estações radio-
relefonicae CUj03 microfones

se-,rão colocad-s em lugares ade
quados.
O recinto que até êsse mo

rreato ficará colocado em pe- I
numbra, receberá em cheio, n�ssa

f

ocasilo. a luz das iniciais U.
D. B. que 110 ,constlUidas de
'tubos de iluminação Neon.

INF�L1VEL N� C�SP�

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

Marta o ban .. CARTAZES

dido Manoel
DO DIA,

Moreno

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 ta, t os 5' e 6' episodios de O
horas-Bandoleiro do El Do- cavaleiro fantasma.
rado.

AMANHÃ, á:; 6,30 e 8,30
CINE ROYAL, {s 7,30 ho- horas- Viuva de (J(wnte Car-

ras-O ultimo romantico. lo. " .

•

Millancora

,TEXACO
MOTOR OIL

o Tornco capilar por ,
.excetencia

Destina-se a rnantêr uma 'nigiene perfeita do
couro cabeludo e ernbelesamento dos cabelos!

Evita a QUE 'DA DOS CABELOS e destrói a

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

soberana 'centra qualquer Afecção do couro cabeludo. MANTEM JOVEM
O SEU MOTOREm tOl1as as Fatmacia&, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS uMINANCORA"�· Joínvíí1e

I
A� m�lhores marcas de falí�'1has de,trigos,que são as preferídas devido a sua

exce enela sao as afamadas
BUOA-NIACIONAL E NAOIONAL., 0'0

I

1

I

. (\
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Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

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

1'1
4a.-feiras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11» Os melhores preces
Ao alcance de todos

A mala postal para a Europa fecha:
1 na Agencia 5a. feira ás 9 horas INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO

i no Correio 5a. feira ás 10 horas PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

I Para'mais intorrnações procurem os Agentes Sr. Albano de SOllza Lnclc

I
Carlos Hoepcke S·IA.

Secção de maquinas RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

����������������_�������_�����������������. " .�m.•'�,_t"_I'

Âdolar Schwarz-
--------�----------------------------

Endereço Te"regr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCIS.cO DO SUL- STA. CATARIKA
c·

AGENCIA DA

Sociedade-de Navegação=Paraná- Santa Catarina
Limitada.v+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio

IPring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santn�

Viagens dirétas par;;. RIO DE J t\"
'e -. p

.

iões••f ú Santa l _, .""lU,- iuarq ...

de Macedo E:o, Pervi fiados; viaz- .r -Iirétas pa

ra 5'tX'N10S: hiates-motoi 'Pil atininga, Saturno e Braz
Cubas.'
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE r.:'::

tpdas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em gel al, para qualquer
rorto do Norte ou do Sul do f-'aíl'. bem corno para o Exterior

Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
fI: riar, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ""Y"'iodicos
--tc::7f ;-,------wzr=

) Dr. Osvaldo Silva Saback
'ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone- 1.191

I
I

I
.-

Dr, Alfredo P. de Arauj�-�/I
_0°

0 IMEDICO I
Especialista em molestias de creanças, nervosas,

lmpnludismo e molestias da pele
Tratamento do empaludi-mo e das mol. stias da Ile·

o'le e nervosas pela fiutohemotherapia

Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13
�

I _

· Teleíone, 1.584 e

�sultas:-Das 8 às�das 14 às" 1 � horas

I
. I

.

������r��d�i�to��V�����c)§·�E:�-!5ar��8 ancad. .

Popular. eeu Agn- uma farmacia bem afre-

d Santa qnezada, n'um bom pontocola e . da linha férrea São fran-
Catarina cisco.

Para mais informações
(Soe. Coop. Resp. Ltda.) nesta redação.

ALUGA--SE, o conforta
vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dís-

136:700$000 trilo de «João Pessõa-.

56:424$498 A' tratar 110 Banco Agri
RECEBE DEP8SITOS

cola, P-ua Trajano n. 16
nesta cap.tal,

.

Dr. Ivo d'Aquina

•

II

eAdovgado
Florianopolts

Rua Trajanon. 1&
• (Edi (jcio proprio)

Gapitaj
Reserva

PA6AHDQ 05

" SEGUINTES JUROS:

C{C Limitada 5'[. ala
CIC. Avísof'revíoô-j. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.

[níormações pelo íone n

(--T-- "- .. - - - ..

,.. - . �. �/
'�"�l"

"

......,..-.v\'...__,.

�.

SEIMCO AJREO CONDOR
Q"'c�.

�o�"�\)

t�AZ, " rClJYAS�
�UMBA P.IO

C. GRANO. ·-�A.'mRS. PAULO r.-�__
SANTOS

�.
r«:i1f�lt.SANnAGO

'i� _t4U����ilt:OOOO....'·�����<C�'í.lj
n �,

� I
ij Apolices Consolidadas do Estado de Minas ij
� «Divida Fundada do EstadJ de S, Paulo �
�

« Obras do Porto de Pernambuco.
�

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRl- �
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �
�

IANO N. 16.
�

,t�.....�,.......... ...................r- ..,..,. ...............O=-<'I"""""'""" ......_..._.... "'.....�":F'twêT.õ .li-.�a-i-:i1i�-i-:fo·i
...

j�G«f��o••
e O

:L.IN� OE:
• • A i h

-
. O " Lo. @

a uan� n ao e J'nnJ··1',..u;� "��
G •
, Leão da Ser..-a �

I: Empri3za de Transoorte de Passa :
� gerr s e Encorner.oas •
m G
e Entre Concordía e Marcelino Ramos.
G •
� EM C0I\1BINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS �
G de OqTIGARA & GENERALLI O
• Passará a funeionar, do dia lo. de Ou. �
• trubro em diante fi
• DIARIA\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas O

,

� da manhã, regressando ás 4 da tarde O
� Para facilitar a boa marcha d'i Empre-�a, será colocada em •
'- cada povoad j urna ag -ncia para vendas cj, I. assagp.ns, como O
� abaixo descriminamos: G
� Concordia:-bcritório Mosele .,

I' SuruvI--Casa Comercial Bo!catto •
� Tamanduá-Casa Cúmorcia! Julio Schn O

! 'ri Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
& Barra ?o Veado-Cada Comercial ele Irmãos Poy ti
• Bela Vista-BoteqUIm ROEse., •
� Vila; Rica-rasa Cumercial Mazuti •
.. Marcelino Ramos- EscrItório Mosele •
� O

= Preços: CONCORDIA á M. RA;\10S 15$000 ,
� IDA E VOLTA 25$000:=
• Empreza ,DALLA COSfA �
e �
� N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu .,
O estado, as passagens terão o acrescimo de 20 o �,

e
�

• oe> _'. .�> .EGO••••••• ' ::

-feiraQulnt
.---

15 DE JULHO

•

I I

.,�, '<JL>. � ......_, � .. ""'........

,_

linda :a:a:: �j
�Id'e ser sua ps-

'.'gando apenas
5$000.10$000 ou 20$000 I :

por mês na I
Empresa Construtora

Universal Ltda.
Matriz: - LIBERO:, BADARO', 103 107

S. PAULO

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 J 1,50 ti: 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�������������������������'iMartrtz: La � OL-I
Je�11 B!·urnenau '.� Joinvilie Sao Francisco La-guna - _age� .'.,S I I Mostruarie:> permanernte er1n Cruzeiro QQ Sul

.

FAZEN�A�oÇãO de Secçãe de Secç�o de

�.Fazendas naclenaes e extrange'ras �ara terno. fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de ôe._n·etlciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para eonstrucções: Machinas para officlfias mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeírss
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: :' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e seigir Fogões e Camas J oromoveis, Motores de espIosão, lV1oto:.tes
Lã em novelIos e meadas louça esmaltada - apparelhos de [antar-faíhe- electrlcos

I'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo", ,'o

C r\Ic=olchoados e olehas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona "

(Jortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes t. I

roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinelIos, meias Productos chírnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníce

I
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar G00eVER �

Charutos cDANNEMANN.
__

Bebidas nacionaes e ext�angeiras Material electrico em geral �
I
Empreza Nacional de I"avegação "�-toepcke"-"vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �

Fabrica de Pontas "Rita fV1aria" - Fabrica de Gelo dRita Maria" - Estaleiro 'Arataoa", RI
�

,

�
.�VÃVAVAV27����'G�������m�����.ô...�VAVAVÂ'I:M:.

Filiaes

"A' dir�i e .ICQS
Dr. Artur Pereira

e Oltve.ra
CUnlca médica de erlan

Ç81Ç e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoric: Rua' João
Pinto tr 13

FONE-1595

R<!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Corrêa
i Partos - Molestias de

Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

Ouvido .:.:_ Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

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

operações de plastica

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

n. 70. - Ph01'P' 1277.-

1 1-
••"••".... •••••D•••�Caixi Postal, 110. •. �

------
O Companhia "Alllança da :

VE,NDE.SE uma "casa no di�. I Bah ia" _
I.

tnto «J0ão Pessoa», Estrel-. '

•
lO, á rua do Nestor n?: 4,2 G FUNLJADA EM 1870 SE'DE B(�HIA •

com 2 quartos, salas de visitae • •
ja�tar � cozinha.

. • '" T t Maritimos' .,
Otimas Instalações. No aprasd" ... eguros erres res e D

vel recanto da Ponta do Lea- � t!li'.
P

.

I T J. CAPITAL REALIZADO 9.000:000$ODO \!.-

reço espectar. ratar com ooã " S .50.000:000$000 •Alves, no Canto do Estreito. ,. RESERVAS MAl DE
•

� BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) " 15.503:8'93$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS ,

EM 1936 2.933'949:184$897
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 O

SINISTROS PAGOS EM 1936 '4.?37:405$66b

Aderbal
da Silva

R.

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL 70RJO:

'l(ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefoner 724 (manual)
HORAS MARCADAS

I��c��_ E s �P" e I h o �
I Dr. Arrninlo I

Tavares S6 os fabrícados em Joinville pela única fabrica
v

do E S T A D O
MEDICO-ESPECIALISTA PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVllLE

Atende na Maternidade Advogado
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _. Consultorio:

I
RUd Trajano, fi" 1 sobrado

_

ANITA GARIBALDI, 49 1
__

TelePhone n' 1548
__

1
,

Jockey Club Florial1opolis IO mais elagante centro de diversões famí
liares.

Consultório: Rua João
Pinto, 7 .. -'" Tel. 1456

IRes. Rua Bocayuva, 114

ITel. 1317

__ 1
1 Dr. Ric�'3rdo I -\ \
I G,ott,srnan n Accacio Mo"" I

l Ex -chcle da clinics do Húspi •

rtal de Nürnberg, (Pcoressor re I ra tem seu escrip
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalllia em: cirurgia

geral

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

das 15 ás 16 112 horas. Desembargador
TELEF. 1.285 Salvio Gonzaga

RESIDENCIA- Rua Este- Di'. Leo be rto Leal

'Lves Junior N. 26

1 FPOLIS.
TELEF. 1.131

. I.

Rua Trajano n. 2<J

Advogados -,----__J

1 Dr. Pedro de Moura Ferro I
��������������.

QUEREISII

:';J\dvogado
Rua Com. Mafra, 10 (sob.

Fones 163 I e 1 290

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

o cutis limpa e sadia?
Usae e» afamado

CREME VITAMINOSO

P R O C U r O L Nr. 1
que limpa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que tira

as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais
impurezas da péle

A' venda nesta praça

\

,

1�__R_U_A__T_R_A_JA_N__O_,_1_0�_s_ob_r_a_do n_o�_'_a_lto_s�d_a \,. II ._

Sorveteria \.J loria

tór ia de advogacía á rua

Vis.;ona� de Ouro Preto

Advogad;;-l

-

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

�
I
No Estreito Ponta do Leal �

I �
� BILHETES �

� . Federal e Santa C�tarína �
� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS I
1��--��1���

c

na
A�ente8! SubaAgentel" Reguladores de Av lal

em todos OI Eatadol c;a Brasil, no Urugua l

principais praçal estrangeiras.

• Agente� em FlorianQPolis: ;
G •
• Campos Lobo & Cía. e

I Rua Con•• lhiro M.lra, 35 (sobrado) Caixa POllal19. II '�-�'TELEFONE N. 1.083
-

•
� END. TELEORAFItQ ALLIAl'IÇA •
ti Escritoríos em Laguna e 'tajahi :I SUB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES •
• •

.�.i4r.••••"••-- .
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-1111 -1111 i,i

"ri·�M a c h a d o & Em São Paula, para a �"j
� Representantes

Cia.
Brasil, a maior arg_n-! � �

� Telg. PRIMUS zação, no gênero da �
�o" Ca'xa Postal, 37

�
�) "

��
�1
�

� 1���\

�'

Rua Cons. Mafra, 3! .. FPOLIS. � AMERICA DO

�����i���� ������

� Apresentando ao grande público catarinense a COMPANH IA AME- �
�� R"CANA Si» A .' para produção e comércio de filmes, cem séde em São IPaulo, fazêmo-lo -a
�\i prazeirosamente. não apenas por se tratar da MAIOR ORGANIZAÇÃO, NO GENERO, DA AMERICA DO

� SUL, senão tambem por constituir o mais seguro penhor de êxito do cinema nacional.

l� «No Brasil a industria dnematografica constituirá uma das melhores aplicações de capital Re a

�\1 par dos resultados financeiros dessa iniciativa a COMPANHIA AMEltICANA S. A. se propõe crear

�. em São Paulo, para o Brasil, o bom cinema. norteando-o, particularmente, no sentido educativo e de defesa

l\� social»

�
�
�
•
•

l'>iretoria
Presidente - J, M. Vieira de Moraes, advogado e proprietario na Capital e Pirassununga.

: Vice-Presidente - Deputado Francisco Vieira, lavrador em Itapira e Mogy - Guassu.
: • Superitendente - Luís Amaral, escritor e jornalista, antigo diretur do Departamento de Assisterr- •
:.. da do Coperativismo, e da "Folha da Manhã" e da "Folha da Noite". •
: �1 Secretario Deputado Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pirajuhy. �

.::.']' .,
I

Tesoureiro - Vasco

�:�:::�: I;;:::� Campinas e Comissario.

"II..� ! Membros efetivos

., :t � Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial.
ltJfJDeputado Dr. Frederico Marques, advogado. mi

,Sr. Luis deI Nero, banqueiro e comissario.

, Membros suplentes

(I� �., Dr. Carlos de Souza Nazareth, presidente da Junta Comercial e 'da Bofsa·de Mercadorias e I'"

l

�\1
lavrador. ii- �

�] Sr. Joaquim Ribeiro Branco, comerciante e industrial.

I� \� Sr. Fausto Muniz, Técnico cinegrafíco. i�

I
. �����_.__-- --------===:�����- r.

,

�
Para tornada de ações e negocias da C;on-�panhia no Er3tado"de �

�'
.de SantaCatarina.

I'� MACHADO & CliA. �!
. � Representantes autorizados e exclusivos �� RUA CONSELHEIRO MAFRA, 31 F'14:lriano ,polis, D'." ••.•••••• •

. O'<l>--'-� =_
_ .

<
_

Cf I
O������������------_·_------O����f���, .�
.

-

. .
._.

.......,
• • �r�_�

� l "Sfr;��� � ��. :�

'.

o.

\ -',

Algumas informações importantes:
Os grandes estúdios' da COMPANHIA AMERICANA S. A.estão situados entre São Paulo

e Santo Amaro, em terrenos de sua propriedade .

Só acamara insonora mede 50 metros de cumprimento, por 30 de largo e 18 de alto, SEM
COLUNAS.

A corrente eletrica fornecida pela Litght e transformada em corrente continua pela Central Eletrica
dos Studios, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (São Paulo).

Léo Marten, -rnetter-en-scéne", colocado entre os dez melhores do mundo. e um dos consagra
dos técnicos da Companhia, e sob sua grande direção vae ser trabalhado nETERNA ESPERANÇAR, o filme

que em breve todo o Brasil aplaudirá.

J Tenho sido coberto com excesso o capital inicial e tendo-se ampliado os horizontes da Compa-
nhia, em virtude de contratos referentes á indústria cinematografica, foi autorizada a sua elevação para

082: mil contos de réis
(10.000:000$000)

Em ações de DUZETOS M�L RE'IS (2oDSaDD)
nDe acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preíerencíaís teem 15 0[0 de' bonifl

Cação na participação dos Iucros."

Companhia Americana Saciedade ,AI.anima
Para oroduçao e comércio de fUmes

C A P ! T A L' RS. 10.000:000$000
E D I F I C 10M A R T I N E L L I 9: A N D A R SÃO PAU L O

A maior organização, no gênero, da Ameríca do Sul

r
,....--

·'.·l

SUL

(.

.• i
,.. .
I' .•

I• 'I i
•• •
',. .

.

.
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_A GAZETA Florianopolls, 10 de Julho d� 1937

Armando Sales' é o candidato do
está irresistivelmente eleito

NOSSA VIDA

Brasil. Será o mais votado,
fôrças majoritarias da

em todos os Estados.
�--------------------------------�--------------------

o número IMAJ.OLIVIO'AMELIA EARHART
de estivadores' AMORIM '

Riiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiina__siiiiiiiiiiiceiiiiiiiiiiim asiiiiiiiiiiiiiiies�ranças ao

. "

porque' Ja
simpatia popularpelas

,

CANDIDATO
NACIONAL

chefe da Legião
Republicana

o sr. dr. Armando de Sales
Oliveira. dirigiu ao sr. dr. Rupp
Junior. prestigioso chefe da Lezíão
Republicana. a

'

seguinte carta!
"RIO DE JANEIRO. 21 de Junho

de 1937. Exmo, sr. dr. Henrique
Rupp Junior. E' com grande satisíacão
que acuso o recehimento do ofício em
que o ilustre deputado e os demais
dignos membros da Mesa que presi
diu á Convenção do Partido Republi
ca Catarínense, realizada em Floria
nopolís, no dia 15 do corrente,
me comunicam haver aquela me

morave1 assemblea politica ado
tado. em meio de grande vibrado
cívíca, a mínha candidatura á su-

LOt-iORE5. 8 ,-" Oespa\. hos pr-occôentee õe Hova York, cessão presídencíal da Republica.
transm!tiOos pela Agencia REUTF.R. informam que o er, rhar' A moção de solidariedade ao
lcs miguel, raàio a Tlaàor que vive em OaRlanà, ralifornia, nobre governador do Rio Grandepretenõz ter ccptcõo esta tarOe uma mensagem àa aviaOora
Amelia Earharl, que àizia: I

do Sul. general Flores da Cunha. e
"Estamos sobre um rocheôo, não acbernoa quanto t,�m- as demars resolucões tomadas na.

[la pa�eremos sustentar-nos, estam05 ilesos mas um pouco fraco,;".
I

mesma asssembléa, a respeito di
orientação da atual campanha po
litica neste Estado. constituem pro
vas do alto patriotismo qu ... inspi
rou os convencionais catarínenses,
Queira receber, co n os demais si
gnataríos do oficio. os .neus agra
decímentos e os meus cumprimen
tos cordia is.

DO115
ANIVERSARIOS

Em sua sessão de ôntem a De
legacia do Trabalho Maritimo to
mov importantes deliberações sô
bre os serviços portuários da Ca
pital. Entre essas resoluções está
uma que fixou em 115 o número
de estivadores para o nosso porto.

Aniversaria-se heje a

nha Elza Haenschke.
senhori-

�EON BLUM
vitima de um

atentado

5. fRAHrl5rO, 8' -As esperanças Oe encontrar Ame'
lia Earhart e seu cornpunhetro na sensacional võo ao reõor
ào rnunõo renascem hoje com a noticia àe que um rcõto ama
ôor captou tmportante noticía proccõente àa aviaàora.

Trata'se àe um raOio-amaàor numa loco llõuôe 00 Es
tuõo àe montana, o qual p errncnecenõo quasi coustcntemente
á escuta õoa sinais que pcõzrtcm vir àe Amzlia Ecr-hcrr, afir
mou ter captaào uma meneuqern õc aviaàora.

A mensagem àizla poucce palavras;
"Estamos na sequm-e posição: 173', Oe lorqítuõe nor

te e 5'. àe 10ngiluCle sul. Estamos bem. mas precisamos àe
socorro".

Os termcs em que fai reOigiàa essa mensagem lnõlccrn
que foram feitQs por um raOio-telegrafista e não constituem por'
tanto um equivoco, como outras que foram opcnhucca ante'
rlorrnente.

5egunào afirmam os tecntccs essa mensagem está es'
crltc precisamente no tom em que f-.'oonan a reàiglra efetiva'
mente •

Aàemaís o rnoio-telegrafista amaàor afirmou que a rnen

sagem foi àita Em voz fraca, àe homem e repeflôn.
I AcreOíta'se que essa é a unica mensagem autentica vin-
00 õe ftrnellc Earhart nas ultimas 24 horas.

FAZEM ANOS HOJE:

a exma. sra. viuva
Fernandes;

Maria L.

a exma. sra, d. Maria Simas
Fragoso, �sposa do sr. Elpidio A GAZI=TAFragoso Filho; L

a exma. sra. d. Julia Coalho

I------iiiiiiíiide Souza, ;esPQsa do sr. João
Souza, diligente funcionario da desport-IvaLivraria Central; .

.

a exma. sra. d. Iolanda Boi
teux Russo, esposa do sr. Tte. Egi-
dio Russo. A hã f' I d

h
.

h Ednâ B' \ man a, ma mente, to a a

.

a sen onn a na rito, .SO-\ cidade voltará suas vistas parabrinha do nosso cQleg� de �m- I a grandiosa corrida de bicicletas
prensa sr, I?rof. Cleme.ntmo Brito; I

promovida pelo Grêmio Esportivo
a senhor�nha An;eha Melo; dos Funcionários Públicos e pa
o sr. Joao Matias Gustenho- vocinada pela nossa confreira

fen; A República.
V ldema Sil eira Assinala a data de hojea pas-o Ir. a r i v I . O número ele inscritos alcança sagem do aniversario natalicio do

30.
operoso prefeito desta capital, sr.São cinco das equipes inscritas, Maj. Olivio Januario de Amorim.

a saber: do Aval, Riachuelo, Elemento prestigiosissimo do
Externato, Atlético e Grémio. Partido Liberal Catarinense, a
O percurso será de 25 quilome- cuja comissão diretora pertence,

tros,
o maj. Olivio Amorim tem a sua

vida política ligada ás mais glo
riosas arrancadas civicas em que
Santa Catarina se tem empenha-

Grande entusiasmo despertado do nestes últimos tempos.
em tôrno do que será o embate Amigo dedicado do governa
pebolistico de amanhã entre as dor Nerêu Ramos, nunca o ilus
equipes principais e secundarias tre aniversariante deixou de
do Figueirense x Tarnandaré, acompanhai-o, primando por ates
cujos embates terão logar no tar a sua dedicação, de preferen
campo da F. C. D., á rua Bo- cia, nos momentos críticos e in-
caiúva. certos.

Essa qualidade, que é uma das

I F
• virtudes mais nobres que o ho-

Procedente de São Francisco esteJos comemora-
mem póde possuir, fazem domaj.

encontra-se nesta capital o sr. tivos de 10'9 de Olivio Amorim, uma personalida-
Arnaldo Santiago, alto funciona-r Julho" de altamente destacavel.
rio fiscal e destacado homem de Não obstante a enfermidade
letras.

I
S. PAULO, lO-Os festejos co- que o levou ao leito, onde se en-

OUTROS PARTFM mernorativos do "9 de julho", contra, felizmente em vias de me

data aniversaria da Revolução lhora, receberá o maj. Olivio
Constitucionalista, revestiram-se Amorim, no dia de hoje, a de
de estraordinaria imponencia. monstração do apreço e da esti-
Em a capela do Cemitério re- ma, em que, por todos, é tido.

zou-se uma missa de sufraglo á "A Gazeta", com os votos, os

alma dos combatentes mortos, que mais sinceros, do seu pronto e

foi assistida pelo governador Me- rápido restabelecimento, envia-lhe,
lo Néto e todas J.S altas autorí- com um abraço, os seus melhores
dades, sendo as honras prestadas parabens.
por um pelotão de cavalaria. O··--I.-n-e-I."7d'--e-n--t-e---d--o---"'--.-Junto ao monumento do "Sol- rio

dado Paulista", falaram vários Amur
oradores.

Ciclismo

Faz anos, amanhã, a menina

Nadyr Nice Botelho, filha do sr.

Gercino Botelho, chauffeur da
Prefeitura Municipal.

Aniversaria-se amanhã o jovem
Valdir Busch, 40. anista do Gi
nasio Catarinense. Futeból

Mobiliarios completos para o lar
FINOS TAPETES

(A' PRAZO)
j

na A MODELAR

Propaganda politica
custeada pelo

governo

CHEGAM UNS

MARCILIO SANTIAGO

(Ass.) ARMANDO DE SALES.Acha-se entre nós o sr. Mar
cilio Santiago, dedicado inspetor
escolar e nosso brilhante colêga
de imprensa.

TRAJANO,RUA 15

o senador Chermont
Catete

ARNALDO SANTIAGO

acusa Q

RIO, 3-Na sessão de hoje do Senado, o sr. Abel Cher
mout ocupou a tribuna, combatendo a politica federal com relação
á concentração de forças federais na fronteira do Rio Grande do
Sul, qualificando o fato como "um atentado inominavel e uma a

venture de lesa Patría do Catete, de mãos dadas com o fascismo
indígena, que se prepara ás secancaras e em plena luz do dia, contra
a autonomia do Rio Grande e do Brasil inteiro, visando inaugurar
uma nova era discricionaria, que torne impossivel a sucessão presi
dencial" .

Historía toda a quetão politica do Rio Grande do Sul e as

medidas provocadoras, contra o General Flores da Cunha, acres

centando:
"Não nos iludamos. Estamos em vésperas de graves acon

tecimentos. O governo quer pertubar a ordem, para armar-se, de
novo, com o estado de guerra, que lhe permitirá realizar seus pro
positos, já claramente manifestaJos por atos, para suceder-se a si

" . "

mesmo maiS uma vez.

Terminou dizendo, que "acima de tudo é necessario se res

guardar a Constituição e mais ainda que o governo saiba que o

pl'Iís não o acompanhará na sua aventura sinistra."

RIO. 8 -- Foi ontem o1erecida ao
Tribunal Regional Eleitoral a se
guinte denuncia:
"Exmo. sr. desembargador presí

dente do Tribunal Regional Eleito
ral do Distrito Federal--Meneval
Dantas, presíden te da Frente De
mocratíca Brasileira, centro cívíco
Ãe propag�nda politica e arregímen
tacão eleitoral, brasileiro, solteíre,
com 25 anos de idade, vem indiw
dua'mente na sua qualidade de elei
tor inscrito neste Distrito tttuío
n· ..U-.335, da 3a. zona, pe;ante v,
eXCIa., "EX-VI" do art. 185, do co
digo Ele�toral vigente--Iei n·. 48, de
4 de maIO de 1935. denunciar con-'
tra a fáto do Departamento Nacio
nal de Propaganda e Difussão Cul
tural, que mantem, tambem uma
Agencia Nacional, para forn�cer fu
imprensa noticiario do pai's e 00
estranjéiro, não obstante tratar-se
de uma repartição publica federaJl,
estar, nas suas irradiações e no seu
noticiario, diariamente, fornecenjo
exclusivamente inf'llmllções relati
vas., á candidatura do sr. José Ame
rico de Almeida, com evidente in-,
tuito de propaganda pOlitica a fa-,
vor .do mesmo e dos partidos q,uP o'
apOiam. contra. pois, G,; demais:
ca�didatos, srs. Armando de Sales:
�hveira e Plinio Salgado e os pa::_
tIdos respectivos, intringindo-se as;..

sim? que dispõe o art. 165, n'_ I,.do citado Codiso Eleitoral.
.

Nos ter.�os d? '\rt. 181, paragrafo,1 .! o petlclonano VItItl muito res
peItosamente, requerer a v. excia.,
que, Yerific�da a existencia do fáto'
que traz ao vosso conhe::imento e {)I
do dominio publico, sejam tomadas;
as providencias estabeleclidas na lei.
N. T. V., deferimento. Rio, 7 de ju
lho de 193.7.--Meneval Dantas".

'

DEPUTADO TRINDADE
CRUZ

MELHOR

Com destino a Porto Alegre
seguiu hoje, via aérea, J depu
tado á Assemblêa do" Estado,
jornalista Trind.i.!e Cruz, do
Partido Republico no Liaeral,

Para as Caldas da Imperatriz.
onde farão uma estação de re

pouso, partem hoje, Frau Mar

garite Brandenburg e engenheira
Nidia Chaves de Moura.
ENLACE

MOSCOU, 10- O sr. Litivinof
t.eve uma longa conferencia com o

Só virá quando mu- embaixador do Japão, sobre o

dat- O detentor do incidente do Rio Amur.

Catete
FERNANDES - MEDEIROS

PÃORealiza-se hoje á Avenida
Herciho Luz 48, o enlace ma- RIO, 10-0 sr. Washington
trimonial do :sr. Euclides Fernan- Luís dirigiu aos seus amigos uma

des, escriturario do
. Tesour� do carta, em a Cqual declara, que

Estado, com a gentil senhormha i não voltará ao Brasil emquanto
Benedita A. de Medeiros, filha! o sr. Getulio Vargas fôr detentor
do sr. José Pedro de A. Me- do Catete.
deíros.

O ato civil que terá lugar, ás
14 horas, será paraninfado por

parte do noivo pelos srs. Alti
no de Oliveira e exma. sra. d.
Rosa Delambert; Procopio D.

Ouriques e exma. sra. d. Ondi
na F. Ouriques; por parte da
noiva os srs. Duarte Fernandes
e lOua exma sra. d. Julia Fer

nandes; Pedro E. da Silva Me
deiros e exma. sra. d. Rosina
Pereira Medeiros.
O ato religioso a iealizar-se ás

14,30 horas terá como testemu

nhas por parte do noivo o sr.

José Pedro da S. Medeiros e

exma. sra. d. Julia Carneiro rom a imp:mencia Oe toôos Ód

Medeiros, e por parte da 'noiva on09 anteriores, realizar-se-á ho

o sr. João José de C. Medeiros ie e amanhã, na capela ào Rio Ta-
vares, aprasi,'el 10caliôaOe ào ois

e exma. sra. d. Eponina Orige trilo àa Lag,õa a traàic:ional festa
Medeiros. do raração Oe 1esus.

Os "carteristas"
agindo

BELO HORIZONTE, lO-Es
ta capital está repleta de batedo
res de carteiras, que diariamente
cometem repetidas prozeas nos

jogos de futeból e até em plena
rua.

A lO· icia pro: u 'a dar·lhei caça,
sem que até esta data tenha con

seguido deter um só dos melian-
PORTO ALE6RE. 10 -- O ge, teso

neral Eurico Outra, miní!'ltro Oa _

"iuerra, seguiu esta manhã, ô�
avião, para 5anta maria,

COLEGIOS, HOSPITAIS, QU:\RTEIS e o POVO DE TO_
DO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO

Saboroso e mais sauda'lel
PROVE-O na certeza de não mais querer outro

Nas bôas Padarias desta cidade
DEFENDER O ESTOMliGO DOS FERMENTOS

AZEDOS E' DEVER DE TODOS

UV. 55. àevem EXI61R Oe seu paOeiro, feito com fermento
fresco selecionaào

Fleischmann
MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

SAU'DE PU'BLICA FEDERALViagem do
tro da

Minis
Guerra

Congregaeão do Bom
Conselho

IAmanhã, 09 congregaOos farão I
sua camunhão mensal, na rate-:

�"'�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiõJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilàral, na missa àas ti horas. •Religião
No Rio Tavares

ImperíalCasino PARIS, 10-0 sr. l.Jeon Blum
foi vitima de um atr�ntado sendo
ati�ada. contra �l:e uma bomba,
qu� felizmente D:iío explodiu.

-------------------------------------��----------------�--'----

majestoso prédio do Clube Martineili
.PARIS, 10-A bomba que foi

atirada oDntra o sr. Leon Blum,.
esta:a. ,�n:olvida num papel onde.:
se lIa: Viva Leroux".

Ora. Josefína F I aks Schweidson
MEDICA

no

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

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOESEx-assistente do serviço de Ginecologia dos Hospitais:
da Gambôa, Fenda'são Gafflé-Guinle e S. Francisco de Assis.

.

Ex-interna do sarviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS [)E SENHORAS E CRIANÇAS
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLOR1ANOPOLIS SANTA CATARINA

PARIS, lO-Afinal o atentaldo
contra o�. Leon Blum, ao que
pa.rece, .nao passou de simples
brmcadeifa de crianças, que joga ...

I
l'am sobre êle �ma bola de papel,

I Ocum que antenormente jogavam
I.·'iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiii�-._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_' futeból.

deirl epreensivel bar e restauranteDanças -- Serviço

Otirne orquestra - Bom Cabaretier-

'«

" r

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




