
ra

o P. R. P.

contra sr, Getulioo

.

:;;

S. PAULO, 5 (Band)-As declarações perem

ptorias, ontem, perante á Assembléia Legislativa do
Estado, pelo sr, Cirilo Junior, lider do P. R. P., de
que o seu partido nunca apoiou e não apoiará o

governo do sr, Getulio Vargas, causaram verdadei
,ro espanto nos clreulos politicas desta Capital, pois
ililão se sabe de como proceda essa agremiação poli
tica para manter uma atitude neutra na luta pela
sucessão presidencial, quando já adotou, de publi
co, a candidatura do sr, José Americo, sabido, que
1ItL�presenta, justamente, a vontade das forças que

a]loiam o governo central.

o Ministro da Guerra
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DE TENTAR �ONTRA O ALMIRAN
TE PROTOGENES

Associação Catarinense
de Imprensa

Foi nomeado ontem pelo sr Go
ve�nador �o .Estado, para o ca�go deseu secretano, o nosso distintoconfrade Jáu Guedes •

Espirito brilhante,· jornalista vi
gor?so, orador fluente, dotado das
�als nobres qualidades de cal'ater,
cIn�ero e

.
leal, a escolha não podería ter sido mais acertada.

d
Ult}a das facetas mais apreciaveise Jau Guedes, reside no espírítode camaradagem jornalística queem tOdos�os �omentos tem ;abido

por .a prova, Impondo-se por isso no

I coceIt�
da "asse, como [uma dassuas fl�u�as mais represenLativas.

I
Ao dll!,tInto colega, pela merecida

n�)ll!eaç�o com que acaba de serdistIngUido, apresentam todos osque nesta casa trabalham as me-lhores felicitações.
e

---_

ELEGANCIA MASCULINA SO�
COM CHAPEOS "CRESPI DE

LUXO
CASA "O PARAIZO"

I ' l,)j IHi!JI'(1!I\'' .... .1u..t.t .lo) )lJ.L r;·
;

..,. .-!

O padre Alberto Kolb, figura eminente do clero, continúa���í,.à'·,"soa
obra filantrópica de assistencia e devotamento ás classes operarias da nos-

sa ���:�A GAZETA, recebeu do ilustre sacerdote reve-I-A--------A-�-Z E Trendo Alberto Kolb, que tem sido em Santa Catarina um elemento
(' .namico e 'fecundo de proteção a todas as classes desprotegidas,
01 ganizando em Joinvile o operariado dentro de rumos altamente
benéficos para a classe em si e para os destinos da propria nacio- ���������������������������-���������������������������

nalidade, a seguinte carta: A-«JOINVILE, 3-8-937-Exmo. Snr. e prezado amigo
J r iro Callado-Saudando cordialmente ao amigo, agradeço a trans

crição do artigo ou da entrevista que dei ao ilustrado diretor da i
ESTRELA DO SUL, orgão catolico oficial da Arquidiocese de Porto

ANOA]( gre, monsenhor Nicolau Marx, en trevista que julguei, no meu

cie� er c'e padre e de cidadão, de dar áquele orgão devido a malevola

cxpioração contra o honrado dr. Armando de Sales Oliveira,educado
],US preceitos catolicos, exemplar pai de familia, crente e cristão, S U S P E I T Oafoito ás benemerencias e ás obras de caridade, de humanidade e de

compreensão perfeita dos dolorosos contrastes da vida.
Domingo, 8 do corrente, será lançada a pedra fundamental

(la primeira "Casa Operaria", em Joinvile, do Circulo Operario.que
perpetuará o nome inconfundivel do preclaro estadista dr. Armando
de Sales Oliveira. Esta construção e esta Casa Operaria, meu caro RIO, 4 - Quando eu..

Jairo, é ainda doação do dr. Armando de Sales Oliveira, sendo que
o nobre general Flôres da Cunha, deu a segunda Casa Operaria. trava, ôntem, elu

Certo estou, convicto e convencido até á medúla, já pelo sua casa, o almh-ante
r arácter cristalino que o mesmo possue, que êle fará um ótimo go- Protógenes Guima
vemo, organizando e oficializando a Assistencia Social do Prole ta- rães um soldado da
ria?o Naciona!� e que, como ho�em particular, tudo f::rá pelo ope-. poU�ia avan�ou el
rano, do que la tem dado sobejas provas, com a creaçao durante o _ _

'V II

seu benéfico governo do grande Estado paulista, das mais eficientes dlre�uo �o governa..

jnst1tuições em prol do operariado. Se assim fez como governador dOI- fluminense. Te
de São Paulo, muito mais fará, decerto, como chêíe da Nação, por- : mendo-se se tt·ata�
que êle é o "Homem-Másculo", o homem que trabalhará sem ces-: se de um atentado o
sar, dia e noite, a bem da Nação e da Patria estremecida. soldado fo. _

A

'

Dois estadistas, dois vultos conheci até hoje como diaman- .
• p�eso.

tes de fonte pura, de agua a mais cristalina: o nosso nobre gover- PUI-eCe, po.·em, que
nador dr. Nerêu Hareos e o eminente dr. Armando de Sales Oli-I O desejo do militai
veira. e.-a apenas falar ao

Posso afirmar, por experiencia, que, para ambos, o "Sim" almirante.
é um "Sim" de fato, e o "não" será sempre um "não".

Si o dr. Nerêu Ramos e o dr. Armando de Sales dão um

"sim", pode-se dormir tranquilo. A promessa não é falaz; a palavra
será cumprida, custe o que custar. Si é um "não", si é contra a lei,
contra a Constituição, não atendem, nem que os amigos desertem,
(JS abandonem. Não atendem, porque não podem.

Eu admiro estes homens de uma só palavra, de uma só
atitude, sem promessas falazes, sem essa dubiedade que cria dificul
dades e embaraços. São homens publicas vivendo ás claras, são ho
mens que enfrentam os perigos, são amigos dos seus amigos, rétos,
de consciencia firme, sem vacilações.

Daí a minha admiração pelo dr. Nerêu Ramos e pelo dr.
Arm-ando de'Sales Oliveira.r em face da sua retidão, do seu modo
de agir e de encarar os proklemas: homens francos e decididos.

A' êles, o meu respeito, a minha sincera amizade e a minha

perene gratidão, pela proteção dispensada por ambos ás minhas
obras de assistencia aos operarias de Joinvile, podendo com o

auxi-lAlbergue Nnturno "Santa Cat
· "

lio recebido dêsses dois eninentes estadistas consolar a muita afli- V arlna
ção, pensar ch�as e enxugar muita lagrima silenciosa. �_����������.��������������������������������

Nesta hora, deposíto junto do trôno de Deus minha hu-
.Óx.Ó, - -

rnilde prece, pedindo bençãos sobre o governo do meu amigo dr.
Nerêu Ramos, o mais eficiente e o mais honesto, e para a candi
datura nacional do .grande brasileiro dr. Armando de Sales Oliveira,
para que triunfe e seja vitoriosa em 3 de janeiro. Um grande
abraço do servo e amigo em Jesus Cristo (a) PADRE ALBERTO
ROLB».

disposto a agir com .-igol- ';';ntra os I
milital·es integl�alistas Teve lugar hoje, ás 14,30 ho- selho Deliberativo, major Eduar- gação, procurou e alcançou tor-

ras, á AvenidaHercilio Luz, esquina do Oto Horn, José Augusto Fa- nar uma realidade o anceio da

RIO, 5--Em suas medidas acáuteladoras con-
da rua general Bittencourt, o lan- ria, A�tonio Tavares do Amaral, nossa população. O Albergue é o

tra a \'�.nfiltração dos extremismos nas fllelras, o mi-
çamento da pedra fundamental dr: Heitor Blum, Jo.ão Moritz, této dos infelizes mas, em Floria

a ,do Albergue Noturno "Santa Ca- MIg.uel Brando; Martinho CaIlado nopolis, os infelizes não tinham
nistro Et..�rico Dutra, está disposto a agir com rigor tarina". J umo�, presidente da Associação ] ainda esse abrigo.
contra os militares lntegrallstas, �atarlllense de Imprensa e auto- Será agora uma realidade. A

A Aç�o Integrallsta já foi denunciada varias Estiveram presentes ao áto o exmo. ridades. manutenção do Albp,rgue Noturno

vezes ao Exercito, como possuidora de armamentos sr. dr. Nerêu Ramos, Governador Usou ('. palavra o sr. dr. Hei-
correrá por conta da Caixa de

de guerra, sendo que a Policia certa vez J"á apreen-
do' Estado; dr. Claribalte Gaivão, tor Blum, orador oficial.

Esmolas. RIO
Secretário da Segurança Pública, E ti

, 5 - Foi ôntem noticiado
d

"

t I I ..Ji� S Iveram em nossa redação o d .

eu COpiOSO ma er aD uesse geil1ero. e presidente nato da CaI'xa de N-'
.

f' d'd ,esapareclmento na praia d""ao e preCISO encarecer a ex_
I
a Im e conVI ar para assistir- C b

v

Agora, as denuncias a esse respeito, vêm to- I Esmolas aos Indigentes de Flo- tensão e o valor de tal obra que mos o áto solene, os srs. dr. Cla- d op�a an� do capitalista Orlan-

'mando vulto, em parte comprovadas, pois ainda: rianopolis; desembargador Me�ei- t�ve dn? ilustre dr
..Cladribsalte Gar I dribaltse Gaivão, digno secretário p�lo ��r�mg Yuong, tragadÜl

domingo último em um conflito promovido por' r?s Filh�, f�ndador des�a institu�- vao, Igno secretarIO a eguran-I a egurança; MaJ·or Eduardo', Ad., J F I P' bl· d d' b I H d C espeIto de todas
.

integralistas nas proximidades do Arsen Guer- çao; ose ,I.omeno, VICe - preSI- ça u ICa, ?m ,ver a elro a u-I orn, o onselho Deliberatorio qu· .

as pe3-

f
. d"d t Ih d

.' :� dente; AmerIco Campos Souto, arte. S. ExcIa. a testa do alto
I
e o sr. Manoel G ld' V·· I .Izas o seu corpo amda não>

Ira, oram apteen I as me ra a oras: s ar- secretá�io; Manoel Galdino Vieira, cargo que vêm desempenhando, tésoureiro da Caix: d�lO E lena,. �Ol encont�ado. Supõe-se que o

,.,as, em po_der dos mesmos. tesoureIro; e os membros do Con-I com verdadeiro interésse e abne-l e Indigentes.
smolas jovem capItalista, que estava en-l fermo, se tenha suicidado.

Os assuntos ti-atados na re união de ontem

Sob a presidencia do sr, Martinho CalIado, esteve reunida,
ontem, á tarde, a nova diretoria da Associação Catarinense de Im
prensa, afim de empossar-se e, ao mesmo tempo, determinar pro
videncias tendentes á normalização da vida dessa sociedade.

Foram assentadas diversas medidas, entre as quais se des
tacam as seguintes

. a)-comunicar ás autoridades estaduais, associações cultu-
rais e redações culturais a posse da nova diretoria.

b)--expedir, com a maxima brevidade possivel, cadernetas
aos socios quites até fevereiro último;

c)-credenciar os srs. Diniz Junior e Dionisio Marcolino de
Souza como representantes da A. C. I. na Capital Federal;

d)-promover a filiação da A. C:I. á Associação Brasileira
de Imprensa.

e) oficiar aos diretores de todos os jornais catarinenses so

lic.itando-lhe� a relação do pessoal ora em atividade nas suas respe
ctivas redaçoes (redatores, gerentes, repórteres, revisores e colabora
dores efetivos), acompanhada de dados biograficos de cada profis
sional;

f)-promover a cobrança de mensalidades;
g)-proceder a revisão do quadro social:
A diretoria reunir-se-á todas as quintas-feiras, ás 15 horas;
Na proxima quinta-feira, reunir-se-á tambem o Conselho
afim de iniciar a elaboração do projeto do Regimento In-

DO

�;o_�rr.....,.t- '�_�4�
. ..:-

,. .

,

GRAVE O ESTADO
DO ARCEBISPO
DE SEVILHA

SEVILHA, 5-0 cardeal Eus
tac�io Ilundain y Esteban, ar
cebISpo de Sevilha, acaba de re
ceber os últimos sacramentos.

AgraVou-se subitamente o estado de saúde de sua eminencia
que se achava atacado de bron�
cho-pneumonia.

TRAGADO PELAS
ONDAS

A viagem
do Povo

do candidato
a Minas Gerais

RIO, 5 -- Está definitivamente marcada para o dia 14 do cor- F" I
rent� a partida do sr, Armando de Lales para Minas Gerais, na sua ex-

Isca,
cursao de propa�anda politica ao grande Estado montanhês. 1 .....

:?::-.y:,�;;:7G.1
terno.

O candidato nacional falará na praça pu'btíca em Belo Horizon-
----------

te� quando pr��unciará um importante discurso politico. Da capital
I!1me_Ir3, seguírâ o sr. Armando de Sales para Juiz de Fóra, onde se rea

l�za�a uma. sessao cívica. Nessa r,jc!llde, o sr. Armando de Sales pronun
ciara um discurse partidário de grande sígntrícação para a campanha
que, em Minas, desenvolve á U. D. B.

O sr. Armando de Sales será acompanhado poralguns dos mais
destacados elementos que formam a corrente parlarmentar da U.D. B.

O projeto do AII.e.-gue Noturno "Santa {:;atarina"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Redator: Paulo B. Barbosa

Ginàsia Cal
tarinense� Coletoria d9 São

Francisco
Na publicação das notas do

segundo bimestre obtweram os

primeiros lugares:
6a. SE'RIE- Hipolito Pe-

reira. Nargo Galeti, Nicoláu P.
AIII C .. O. e L. F. F. abrilhan"'1 de Oliveira, HeI;o Rosa e AI-

t t d d d tamiro Dias.'

arãa a ar e e omjngo, 5a. SE'RIE: - Alberto deA Coletoria Estadual de São Francisco, que ob-
d
•

t d t .JI Lacérda Werneck, Waldemiro
dece a sábia e honrada direção do nosso distinto coesta- em ISpU a o ce "0 MO Cascais, Luiz D. Archer, Ed-
doano sr. Pedro Sales, vem desenvolvendo promissora- fuleból em Santa Catarina gar Coelho de Sá e Teodocio
mente a sua arrecadação, evidenciando o quanto vale

C. Atherino.
ter a testa de seus serviços um funcionaria probo, tra- RJ
balhador e dedicado. Certamente o match entre a i ternato como elementos nocivos. 4a. SE' E: A -José Ha-

Inegavelmente o sr. Pedro Sales muito tem novel e gloriosa L.F.F. e A.C.D. São êles: Edgar Sá, eslorçado I
roIdo Callado: .Ernesto A, �ig

contribuido para o aumento da arrecadação graças ao será o mais nptavel que Floriano- tesoureiro do alvi-rubro , e Osmar genback. AloIsIO J. de Almeida,

prestigio que lhe tem sido dado pelo digno e operoso polis tem assistido., Cunha elemento de critério e que Jairo
. Anhm"es da. Costa e

diretor do Tesouro do Estado nosso distinto conterra - Muitos dirão, já vimo. o Írn- tudo faz pelo bem do Externato. hntomo Ra,meu MOleIra.

neo major Otavio Oliveira. perio, no qual jogava Baía, Fer- Lesma assim os quahficou, por
B 4ah gE RI� B� -: dW�irAtestado eloquente do labor perseverante dês- roviario etc., mas si fizermos a �iler êle, que; o� referido,s r�pazes
uscn, onstantino

p

acer :l,,, s-

ses altos funcionarias é o que publicamos o quadro a, comparação nenhum destes qua- Impunham respeito ao técnico. m�r Cunhd, Rubvns Barreto e

seguir, da renda orçamentaria arrecadada no periodo de I �ros chega aos. pés do nosso vi- Ando� nest� �onto �mito �r- Joa� ClaE:Ro S(}�res. :
PEDRO SALES, coletor es- janeiro á julho deste ano comparado, com o que foi sitante de. domingo. . r�do, pOIS o técnico Jom Pereira J�. S

�.

IE A. Temistocles
tadual de São Francisco. apurado em igual periodo, no ano passad o: ..

Os c�rlücas excursionam a Cu- so trouxe bem ao clube. como MSumz, F ntz �eutsc�, Werner
ritiba, la perdem e empatam. os não recebe ordens dentro do mes- uchert, A�tomo LIma e AI·

��������������������I���������������. curitibanos por sua vez vão.a mo.
berto Mus�. �

.ARRECADADO EM: FIFERENÇA A FAVOR DE. Joinvile e lá são derrotados. O referido player, Lesma, mé- 3a. SE RIt. B. - Artur

1936 1937 1936 I 1937 Como vêmos os acedeanos não dia esquerdo do quadro, certa- Boas, Joaquim Fonsêca, Laude-
-------------

possuem o padrão de jôgo inle- mente aquela nota escreveu por
lino Coelho, Mario Laurindo

217:266$8001 175:734$5001 41:532$300 rior ao dos cariocas e paulistas. despeito. e Helio Guimarães.
153:532$700 282:603$500 129:070$800 Portanto será de esperar um O que Lesma pretendia fazer 2a. SE'RIE A:-Alvaro LU"-
219�418$500 344:730$100 125 :311 $600 encontro, fertil em lances técnicos era abandonar o Externato e com cio, Orlando Schroeder, José:
156:289$200 279: 180$300 122:891 $100 e jogadas produtivos. vergonha de isto fazer, praticou Oaleti Peixôto, Dilenrando>
175: J 03$500 388:507$300 213:403$800 A nossa seleção já foi vencida aquele abominavel e prejudicial Brito e Edio Jose Fredigo.
128: 159$100 333:098$800 204:939$700 em Joinvile por 5xO e assim o papel. 2a. SE'RJE B: - Píraguai'
157:240$800 290:78�$000 133:547$200 match de domingo toma o carac- O que êlc escreve, certamente Tavares, lV1ario Cunha, Rolf

(.207:010$60012.094:642$500 41:532$300 929:164$200 ter de revanche, [nada traduz; no começo da mes- Ehike, Clovis Cunha e Mario

DIFERENCIA A FAVOR
I 11'207:010$600 41:532$300 O trio final: Vilain, Fredi c ma elogios ao técnico. no meio Clímáco da,Silva.

DE 1937 887:631$900 887:631$900 Cruz é ótimo. páu nêle e no fim acalma os ner-
Ia. SE'RIE:-Luiz Feman-

-iiiiiii!�iíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii!!!i!iiiiiíiiiiiiiiiiii!iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiii_��iiiii!iiii!iiiiiii��� ���_iíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii__ A linha média: Borba. Proco- vos e acerta o passo.
do da Cruz Seco, Helio Viei-,

Motor Elétrico SELOS DO BRASIL pio e Gato forma uma verdadeira E' pena que Helio, um rapaz
ra, Almir Rosa, Luiz MÜ5snicbJ

Compra- se um. em estado de Compra-se sêlos do Bra- Le.·la-O muralha aos visitantes. novo e aproveitavel seja um Ca- e Ad Santiàgo âe Andrade.
funcíonamenlo, com capacidade até sil, qualquer quantidade. 1 SE'RIr: B O leIHP O ataque: Diamantino, Miro, labar ,

a. LJ: - swai o2 • Paga-se bem. S V B diInformações nesta Redação, Rua Crispim Mira 29. Ivo ou Nizeta, Beck e Calico é o Amigo, guarido quizer meter:> �uart, asco _ernar mo da
Dia 10, terça-feira, n prédio da ponto alto da seleção. péu no Externato faça uma nota Costa, Alvar� Bonson, J'Jcélio

raça Getulio Vargas n-. 19 ás Os rapazes da L F F estão escrit.a em português certo, claro e I Costa e ,AlCton .Capella. .19 horas, será vendido em leilão: fi
. .

'b' . la SE RIE C H ItCOIl antes e esperam retn mr a conciso.
'" - ami on

finos e superiores moveis, sala de . .

I V I F
visita. sala de jantar. quarto. cris- lavagem, que lhes fOI Imposta em Bem diz o ditado: a ente erreira, Helio Símas,
tais. vidros. louças e objetos de joinvile. «Diz-me com quem andas,dir- Airton Ram�lho, Luiz Santos e;

. ?,dirnos, grande quantidade de va- te-ei que manhas hás». Fernando Viegas.
1De ordem do sr, Presidente convoco os srs SOClOS para CU RSO ME 010

A . '. Iíosos lívros de consagrados autores ABOMINAVEL PAPEL Si assim houvesses feito, Ex- :
a ssembléa Geral ordinária. a realizar-se no dia 8 do c�rrent�. nacionais e estranieiros, uma b'blío- de M atos, Paulo A.ás lO horas, na séde social. com o fim de eleger a duet?rta teca com 24 volumes de obras ce- ternato, logo de começo estarieis
que admlnístrará o Clube no período de 12 de Agosto dêste lebres. livros escolares. etc.

Helio �egis,. mais conh:cido livre de uma praga.
ano a igual data de 1938. Visitem o prédio. no dia do na�n rodas desportivaa como Les-

leilão. para verem a grande quan- )
ma ,em sua secção de desportos,

tidade de objetos de utílídtde, '"
no ° ESTADO, ante-ôntem

qualificou dois jogadores do Ex

arrecadou, na primeira
semestre ��este ano,

2.094:642$500

�6a��-Ia
Desportiva

MEZES

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

Clube Doze de Agosto
e

2a. Convoca�ão.

-----,--�------------------------------------

XISTO

- Jairo
Schmidt ..

Dag'.lberto CatIsano, Haroldo
Luz e R aberto Fritscher .

ladrões
postos em

liberdade
RIO 5 (Band)- O sr. Ce

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL sar Gar�ez, diretor geral de in-
CASA "O PARAIZO" vestigações, do Di,strito Fe,deral"

confirmou a noticia de qUf.� ....
{::; ART A.Z E ':j 1.250 ladroes toram postos em

OO CJ I >�::. hb,�r(.t.d:o pela a!W\llltd f?Jt� de�

...... .
I e,lemer!t0!; e prtl:.idios para guar�

UNE REX. /lI' 7,30 horé)s- dalos.

Anjo do farol. Os refendos me:n"; ao

deixhrem a pn.<.ão, tiveram a,

(;c-nsciêotía Dltida d3 io�uficJ ên
ela do nOS!;f) �pardhamt;nio po.

CINE ODEO"�. á� 7,30 ho-
Leial do<: rep;essao ao come,

ras-Anjo de pi{'dade. sentindo se, as�im, cora i\Uiplas
facilidades de ação.
O sr. Garcez afiLfuou em

segUIoa que a Or.ganização po
ltcial do Distrito I continua a ser

a mesma de 2 r:J anos passa,dos,
contando 'lpell'as 300 policiais e'

cisco. sendo J. O '\'ezes menor do que
Para mais informações a de Buenos Aires e ] 00 vezes

_____�������������������������������������� �n-e-s-ta_r_e_d_a_çã_O_. m_e.o__,..>s_d_o_,que a de Londres..

Rubens Ramos
Secretário 1.250

Nem mais um ai! Com INSTANTINA a dôr se vae l
�

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR

�:�: Ma .

CINE ROYAL, ás 7, '0
horas- Um rapto complicado.

V�NDE-'S�
uma farmacia bem afre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São Fran-

E' eleitor, ou não é eleitor?�. Não importa!
Para seu usa ou para a sua familia, temas tecidos que Qunca desluotam

Modernos, baratos,. lind"s e resistentes

Casa Per'nambucanas
F E L. I P E S C 1-1 M I o T,! IS
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,,� e"lil." lfílhJl ít$')� I li �.�.'.l.. �" fj;lfJlJi� � �2j 'q-� � li:f� I �Bh.Jrnel"1SU JoinviB:f; .":'7.�:,o F'�"'i!:?orllC!SCO Laguna - _a'Se�"t ��
Mostruario r.,)errnau.,ente ern Cruzeiro do Sul j

Seoção de Secção de Seoçiio de �
FAZENDAS: Razendas nac'onaes e extrange'ras tHlra terno, FERRAGENS: MACHINAS: \

orins e Algodões Machinas de beuericlar madeira ��nas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �
apetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas "'1<l.::l.j;nas para laoeíra, �
oupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ades, 11
êdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ''!!.�,'nha 'para coser e sergir FÓfões e Camas f ocomoveís, Maiores de esplosão, 'vlot(�!f,S �

em novellos e meadas Louça esmaltada - appa relhos de jantar -taíhe- electrícos
abonetes e Perfurnarías res Mat€ria! em geral para rransmís-ces: Lo',
íeeíchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

'nas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
Ofllhas e guarda-napos 1.'

Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FOf\D P -ças, ,,;..:ccs-

apatos, chinellos, meias " Produetos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mecbanlco
eposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumáticos e camaras de ar G('ODYER �

Charutos cDANNEMAN�. _.

Bebidas n�cionae��,!�angeir�,S. .�_____ M�:erial electrico em geral �
rnprez.a Nac�onal �e l'Jav,�gaçao. "r-IOi:::1'��:)C�,��H_"'v��o�=:.�e "\..!;H' Hoepc::ke" "Anna" e Max" �Fabrica de Pontas "Rita MarieH", Fabrica de Ge!o .o��<yt>�� �\l��H"'�,;��H _. Estaleiro Arataoa" tJ

o', _. _- - • � _. .�. �-� , ���-:.9õ"" .�� .....,......" ,�..;zoo<' -."3"""'ê""�""_';<-'."":)..� -. ........... ..,.-�.�. t�· -""' .. O: .••.:-'!::II'. �._ ...�··.·c.P<'i.-·y�·' ..-.f"'·P".-. 'r _rq:r.:" ,J.�" _ . lr.'�"."I ���_ ."", "".
�t'�'.:,j!

VAV.AV'À.VD������§'�f�.&��:,�#lê.1i.tt�i{�,L;�,:éiLj��S._��.:5�����i��'5(1)'J\t����V�VÂ.VÂ'l2�.

I
I

Filiaes
I
I

Mertrtz:
em:

if;_, ;f"'\�'l.ftO ••�f.,. �.J ii t�' '1".." ti::';"4

i}&i m�!.1Ica �@ m"'��!1'
çae e �ihJn�;;;;

BOR:ATORIO DE
USES CLINICAS

ulias diariamente das

4 ás 6 horas
!

sultorio: Rua João r
Pinto n: 13

,

FONE-1595

Jência: R!iQ Visconde
Ouro Preto n' 57

FONE-1524 �

LINICA GERAL
Vias Urinarias

tamento moderno das
olestias do Pulmão
sult.-R. João Pint:::., 13
1 elelone, 159.5

Hotel Gloria-Fone 1333
ulia» das 13 ás 16 hrs,

. Carlos Corrêa

tos - Molestias de
Senhoras e

rlestias de crianças

rit
MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS 18 '-------1, r� 't 'J � ri''#�""1. ,'" �" " l� .,_., ," ,i .•� I 1�� ../! � tOO"�.l ..� � � LU ,;��� li ��i1 a

I
Rua FeUpe Sch In itd n' 7 e 17 aCirurgtãe

d �':t '.:r'i ,,'j., � �... ta_".1.;,."& l��

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica ger aI e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes e.n todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSULI0RIO:

1?,UG Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORA.S MARCADAS'

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 .. -- Tei. 1456

1 : J\.dvogado
Res.

R�a.eF.°f�r�va, _114'1 ,
�\ua CO!l3. Mafra, 1 O (�Jb.

Fon� 1631 � 1290

'I g�t:t��;�::: I, li"!""",:,,, ""i) l'/Itr'� IIfI u �� ��� \l�,.. ,g .�#, n �J .. ! '-b ....
•

I
Ex -chele da clinics do Hospi I .

r-

tal de Nürnberg, (P.úresso.

I
fie3 i ra ter" seu cscrip-

lndórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter) tô.! io de advogacia á rua

.

No F'·str�9ito Ponta do Leal

, Caix 1 Postal, 110.

Espec!aUSlia em cirurg!a
Ger�1

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

operações de plastica

Visconoe de (juro

CONSULTORIO,""Rua Tra
ano N. J e das 1 O ás t 2 e

Idas 15 ás 16 I {2 horas.

TELEF. 1.285 l

I R.E5IDEJ:'�C1i\-- Rua Este-]

I,
ves Junior N. 26 I
TELEF. 1.131 _I
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E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA. QUE PUBLICA O HETRATO E l�ECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

Matriz: - LIBERO BADAf�O'. 103 107
s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lnc lo

,

t '

l -

, REECBE
i

I
'

•
,

I

DEPQSITO

I

Ma li.

Alfredo P. de Araujo
M ED I r:» >"")-�... �r;.tI ",..,..,.,.

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
impaludismo e moles tias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela .Autohemotherapta

Fremic maior 5:175$000, e muitos
•

premios menores P,-H5AHDO 05

SEGUl'n2:S IlTl�üS:

elC Limitada 5 '1. ala
ele, Avi�oPr evíoô-j. aja
Prazo FIXO 8 'I, ala

: CREDITO %\/1UTUO PREDIALr O
• ., _,o ., _. , . _, _

.•
�--=-- . , ,,- ",

til Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 f.� ALUGA-SE Dr. Pedro de Moura
G • quartos para casal.

"i • Informações pelo bne n. Advogado
........--------------."••••••é 1.43& Rua Trajano n, I

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

-

Ferro

LUGA-·SE, o conforta
vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis

trito de «João Pessôa..
A' tratar no Banco Agricola, Rua Trajano n. 16

nesta capital,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZE rA-Flori.anopoli�, 6-8-1937
Foi encontrado o baço na fossa
ilíaca direita, tendo um longo pe
diculo. Feita a splenectomia, o

pedículo do baço descreveu em

sentido inverso o caminho que
lizéra insinuando-se para trás do
estomago, que descreveu então

uma volta completa sôbre si mes-

Presidida pelo sr. dr. Djalma I V. S., pelo brilhante êxito do mo, mostrando a sua face ante-
} Moelmann e secretariada pelos seu livro, intitulado Santa- rior, até então voltada para trás.

rirs, Arminio Tavares e Artur Catarina, tão bem recebido Havendo perfuração do orgão, já
Pereira e com a presença dos pela crítica do Paiz. bastante lesado pela necrose, foi

li edicos Augusto de Paula, Si- Na sua ultima sessão de o mesmo suturado, uma vez que

7.rando l'e�cira, Osvaldo C� 26� JuMo� 193� r�o� do�a poo�vd a ree��. ������-������������-����������������§)
L. al, Toleotino de Carvalho, Re- veu, ainda, felicitar o seujo Exito letal logo após o encer- CASA
l(!lgio Oli veira, Agripa Fatias, vem e ta!entoso sacio, pela ramento da parede. Diagnostico Vende-se por motivo de via-

. Aurelio Rotolo, Bulcão Viana, apresentação magnifica do post·operatorio: Volvo do esto- jem, abaixo do custo um bun-
F', mando Wend!1amen e o dou- seu livro, que não deixa de mago por ptose do baço. galow novo. na Estrada Geral
torando Paulo Fontes, realizou-se ser uma uma obra ae arte e

I
de São José, a poucos mmu- (Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.

lia segunda-f�ira p�ssada, �s .81 d� orgulho para a terra bar- COMENTARIOS tos do Estreito com 2 salas, 3 Tremedeira)
hOI as, a 14a. reunião ordinária figa-verde. quartos, cosinlia, bôa àgua, luz, Curam-se prontamente com
da nossa Socirdade de Medicina. Outrosim, a Sociedade Ca- 10. dr. Artur Pereira fez CrI- priva-Ia e dependencias lóra.

Aberta a sessão e aprovada tarinense de Medicina apro- teriosos comentarias em favor da Trata-se á rua Crispim

Mi-,
"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

li ';ta da anterior, tiveram inicio veda a oportunidade para tra- coníerencia do dr. Cabral, apos .a, 29. Em todas as bõas Farmacias
o- trabalhos do dia: duzir a v. S. o seu sentimen leitura cuidadosa da literatura

d ,f. I' di d CASEMIRA EM CORTES, AR E' d d L b t I MINANCORA J. ·11lo. o dr. Arminio Tavares lê I to e ajatna em te -o integra- me ica o assunto. TIGOS FINOS
um pro uto os a ora or OI - omvi e

um oficio do Sindicato Medico
I
do na sua diretoria. 20. dr. Agripa Farias achan- CASA "O PARA IZO" �����,�.����������������ªB!3bileiro. datado de IS de ju- Sem mais. queira receber do interessante a palestra do seu

I[� --Ilho de 1937, sôbre uma moção II V. s. os protestos da minha colega dr. O. Cabral, pediu (Drs. Bulcão Viana. Augusto d� I TODOS O Ifie protesto contra as nomea- elevada consideração. que mais um medico se Insere- Paula e Artur Pereira). para vi- CONHECEM O ESTREIT
ções sem concurso, e promo-I Armimo Tavar.es vesse para dissertar sobre »ab- sitar, e.n nome da Sociedade
ções injustas para os cargos (lo. Secretaries domen Agudo". Catarinense de Medicina, o dr.
de medicas na Prefeitura do 40. o dr. Osvaldo Cabrllll 30. o dr. Angusto de Paula Carlos Corrêia, que internado es-

Distrito Federal. agradece o oficio da Sociedade e felicita o dr. Cabral e em segui- tá no Hosptta! de Caridade, VI-

2o. Posta em votação a medi- logo em seguida dá inicio a sua da se inscreve para falar no dia tima de uma explosão; e outra

da a ser tomada, ficou resolvido, conferencia anunciada sôbre Vol- 23 deste mês, sôbre "Abdomen comissão (drs. Tolentino de Car-]

por unanimidade, que a Socieda- vo do Estomago. agudo nas pert-ubações genito valho e Fernando We1'ldhllusen)
de Catarinense de Medicina en- O dr. Cabral narrou um caso urinarias". para com o mesmo fim visitar
viasse ao Sindicato Medico Bra- de seu serviço, quando era dire- 50. o senhor dr. Presidente em sua residencia o dr. p. Ifredo
sileiro um oficio hipotecando tor do Hospital de joinvile. Urna convidou os colegas e. socios da de Araújo, vitima tambem de
inteira solidariedade e apro- doente chamou-o pela madrugada Sociedade, para o festival Pró- outra explosão.
vondo as suas medidas mo - sendo encontrado um abJomen I Preventorio, patrocinado pela So- 7o. Finalmente o dr. Augusto
ralisadotas. agudo. com vomitos, facies peri- ciedade Catarinense de Medicina, de Paula comunicou um caso

30. o dr. J�. secretario leu o toneal, ventre abaulado e dolo- nu- se realisará no próximo dia por ele operado de tumor ute

seguinte oficio endereçado. pela raso. 7 deste mês, no Club 12, terá rtno que havia feito um in
Secretaria da Sociedade: Na fossa iliaca direita paipou- ;

como conferencista o dr. Aurelio verso total do orgão trazendo
Exmo Snr. Dr. Osvaldo se um tumor duro e liso. Indi Rotolo; haverá ainda numeras de no áto operatorio a surpreza ICabral. cada a intervenção de urgencia, canto e em seguida soirée dan- da totalisação da sterect?mia. 1 Padaria 10. de Janeiro

Saudações foi a mesma executada pelo re- sante. 80. o resto do tempo fOI pre- _

A Sociedade Catarinense lator e dr. Antonio Halner, ho- 60. Por proposta do dr. To- enchido com assuntos

referentes-I]
.

-
-

de �tedicina tem o imenso je residente em Blurr enau. Lapa- iellti?o de Carvalho o sr.
_ dr.1 a�s interesses particulares da s, PAU L INOS I LVA 11-prazer de se congratular com ratornia mediana exploradora. Pr,!sldente nomeou uma comissão ciedade. --

.. ' .�

�.

í�����������������,�Ge3R�GG���������Â.��:��A�����;rA��
� ,� �.' -- �
�CASA TRES I MAOS�
�-F'AL.ACIO CAS SECAS �
� que é o orgulho do povo. de Florianopolis

'

�
I Grande a�atlment? no mês de �goS\O em todos �
� os art.gos de mver I no e mela estação �
� �
�

Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE': �Agasaihos de invern('"J �
.� CLaQUE' JACQUARD, PEAU D'ANGE BRODE' ESCOSSES �
� lindos CASACOS DE PELES. curtos e 314, REN '\KDS AR- DE LÃ para vestidos e ostumes.f Lãs para vestidos e man- �
I GENtE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legit'rnas teaux de todas as côres, artigos superiores e finissirnos por ::
I e de reconhecida durabilidade e garantia preços ao alcance de Iodos. ;
� �
� Assombroso e incomparável stock de SED<\S CASEMIRAS artigo nacional e estranjeírc �
� nas mais bélas esta.npas com dese- de padrões modernissimos, última palavra �

� �.
�

nhos írrepreensiveis. 00 gênero, satisfazendo ambos os sexos. �
� �
� Imensurável partida de LINHOS BELGAS, CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA, �
� de afamadas marcas e insuperável qualida- para homens <e senhoras, de diversos tipos, �1
� de. Lote Rs. 1 :600$000. novidade absoluta, verdadeiro sucesso. �
� ecmno I?ROI?RIO �
� Tuíf Hmir: & lrrnõ ,05

R. FELI�e:�C::M:::'DT, 1�4�1 m
� "...

_ • FLORIA NOPOLIS�
l&7N��VAVA�.i��7õ ..����I�S'����.O@•••tl.�����������;b.�?2\V6����U\��=

/ "Sociedade Ca
tarinense de
Medicina"

5ente-se mal?
------------------------------------------------------

Bexigas, Intesti nos?Do Estomago, Figado, Ríns,
Lernbre�se do

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

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

FEBRES

---------------------------------------�

MAS POUCOS E' QUE SABEM QUE NA

Rua João Pessôa, 122
ENCONTRAM O INSUPERAVEL PÃO FABRICADO COM

O SELECIONADO FERMENTO FRESCO
FLEIS�HAMANN
A UNICA PADARIA em Florianopolis

QUE TRABALHA PELO PROCESSO DIRE rTO, TAL
QUAL AS MELHORES PANIFICAÇÕES DO RIO, 5ÃO
I?AULO, MONTADA E COM OS REQUISITOS DA

HIGIENE E TRABALHADO COM FARINHAS DE la.

Especialidade em biscoutos, doces e bolachas

PEÇAM PELO FONE 8 (ESTREITO)

.... -
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==:A GAZETA
--------------------------------------------------�

Florianopolis, 6 de Agosto de 1937 ==

"O GOVERNO FEOERAL.
necessità armar-se

to subversivo"
de medidas excepcionais para evitar

Declaram ao presidente Getulio Vargas os ntiuistloos da Guerloa e

cia do Distrito Federal

qualquer movimen-
da .Mal"iuba e o Chefe de PoU-

RIO, 5 - Houve, ante-ontem, á noite, no Palacio Gua
nabara, uma longa conferencia, em que tomaram parte, além do
presidente da Republica os ministros da Guerra e da Marinha e o

chefe de Policia.j'capitão Felinto Mueller.
O assunto tratado foi a situa

ção do país em face do recrudesci
mento das agitações extremistas.

Sabemos que os ministros das
pastas militares e tambem o che
fe de Policia manifestaram a opi
nião de que o Poder Executivo
nessecita armar-se de medidas ex

cepcionais para evitar a explosão
de qualquer movimento subver
sivo das instituições políticas so

ciais.
Entendem aquelas autoridades

que o momento está a exigir, por
parte dos que têm a seu cargo a

ordem pública, providencias dras
ticas em relação a certos assun

tos, e isso não póde ser feito na

vigencia integral da Constituição.
Em suma, trata-se, nem mais

nem menos, do que de um novo

estado de guerra.
PRESIDENTE GETULIO VARGAS Era isso o que se dizia ontem

nas rodas políticas.
Essa versão foi mais tarde reforçada pela convocação dos

presidentes e dos lideres do Senado e da Camata dos Deputados
para uma reunião no gabinete no ministro da Justiça.

De fáto, ás 6 horas da tarde, chegavam áquele ministerio
os srs. Medeíros Néto, Valdomiro Magalhães, Pedro Aleixo e Carlos
Luz. Introduzidos imediatamente no gabinete do sr. J. C. de
Macedo Soares, alí ficaram até quasi ás 8 horas da noite.

Ao que ouvimos, o sr. Medeiros Néto Ialára longamente so

bre a consulta que lhe teria sido feita relativamente á passibilidade
de um novo estado de guerra, terminando por declarar que antes
de mais nada ouviria a opinião do governador do seu Estado.

E' provavel que o mesmo se tenha passado relativamente
aos próceres mineiros convocados para a reunião em apreço. »

Ontem, na Arte, Carida-
Assembléia ... de e Ciencia

Vinte e nove, foi o numero

dos «PAIS DA PATRIA» naAs
sembléia.
Ninguem reclamou a áta. Do

expediente constou o seguinte:
um oficio do Governador pedindo
abertura de um credito de 12
contos; um projéto facultando aos

funcionarios municipais inscrição
no montepio estadual; outro con
siderando feriado o dia 13 de
Agosto em homenagem ao Dia do
Chauffeur; redações finais de pro
jéto para aquisição de um terre

no, e outro de abertura de credi
to para pagamento ao taquigrafo
da Assembléia.

O sr. Placido Olimpio faz o

necrologia do saudoso dr. José
Atanazio e pede que a Assembléia
preste as homenagens de praxe
ao ilustre extinto. Aprovado o re

querimento segue-se na tribuna o

sr. Silvio Ferraro solicitando dis
pensa da Comissão do Regimento
Interno, na qual é substituído
pelo classista sr. Indalecio.
Na ordem do dia constou o pa

recer no. 5 sôbre o crédito para
pagamento das quotas de 1936
aos funcionarias do Tesouro. A
requerimento do sr. Ivens foi dis
pensado o intersticio para o pro
jéto no. 10 a que se refere o dito
parecer.
Terminou assim a 18a. sessão.
EM TEMPO: O major Acacio

deitando sôbre o tapete uma ba
gana acesa, quasi provocou um

incendio.
Si não fôra a solicitude de um

colega de imprensa, chamando o

servente afim de apagar o fogo,
sería desastre certo.

O sr. Tiago de Castro, na ho
ra do café, gritou contra os au-Imentos. S. s. não votará a favor
dêles, quer seja de pessoal, de I

imposto ou de vencimentos. IBÊ
___________2

FESTIVAL PRO�
PREVEN'rORIO

A 50cieaaae ratarinense ae
meaicina organizou, sob opa·
trnclnío ao 50cieaaàe Assistên
cia aos Lazaros, uma seroaàa
ae inverno, constcnõo õe uma

conferencia pelo culto e aesta
ecôo meõtco, ar. Aurelio Roto
lo que airá sobre a ELIXIR
DA UIDfl, seguinào-se um pro
grama eacothlôo c)e bel-canto a

cargo àa sra. Onõno Simone
Bheur, sr+cs. lvorie Bruggemann

AGITAM-SE os MEIOS

Apocrifas as

e José

MILITARES NOSSA VIDA

nos

para

generais Waldomiro
transferencias

Lima ANIVERSARIOS

DR. JULIO P. TIETZMANN

I Decorre hoje a data natalícia
do nosso distinto conterraneo sr.

dr. Julio Paulo Tietzmann, pro
vecto advogado.

assinaturas
Pessôa

dos
pedidos de

IIRIO, 5- Foram submetidos á
assitura do sr. Getulio Vargas
os decretos, nomeando o general
Pedro Cavalcante de Albuquer
que, inspetor geral do ensino
militar; general Leitão Carvalho,
segundo sub-chefe do Estado
Maior, e o coronel Renato Pa
quet, comandante da Escola Mi
litar.

REGRESSO
do ministro
Fazenda

RIO, 5 - O sr. Artur de Sou
za Costa está sendo esperado nes

ta capital, amanhã, ás 15 horas,
de regresso de sua viagem aos

Estados Unidos.

a reserva

SRA. EDUARDO SANTOSCHAMADO AO RIO O CO- VAI CONFERENCIAR COM O
MANTE DA 7a. R. M. MINISTRO DA GUERRA
RIO, 5-Comunicam de Reci

fe que seguirá de avião amanhã,
para esta capital, a chamado do
sr. Getulio Vargas, o ceI. Vilano
va, comandante da 7a. Região
Militar.

Festeja hoje o seu aniversa

RECIFE, 5-0 coronel

Azam-I
rio natalicio a exma. sra. d.

buja, comandante da 9a. Região C:0ra de Oliveira Santos, digni�
Militar, viajou para a capital da, sima consorte do sr. Iarmaceuti

Republica, afim de ir conferen- C? Ed�ardo S.a�tos, membro do
ciar com o ministro da Guerra. dIretOl'lO municipal do P. L. C_

PAULO B. BARBOSATra-DemocraticaUnião A efeméride de hoje regista o

aniversario natalício do nosso

bemquisto iovem Paulo B. Bar
bosa, bacharelando do Ginásio
Catarinense e dedicado redator
esportivo desta folha, onde vem

emprestando o brilho de sua in
teligencía,

Os de A GAZETA abraçam
afetuosamente o estimado com

panheiro de trabalho.

RIO, 5- Descontentes com os Irecentes acontecimentos em que

b I h· tse viram envolvidos, acabam. de I·a Is a
pedir transferencias para a re- ,

,

serva os generais Waldomiro Li
ma e José Pessôa Cavalcante.

s. PAULO,5 (Band) -Com a

presença de conslderavel nume

ro de trabalhadores, inaugurou
se, ontem, á noite, a sêde da União Democratica
Trabalhista, que se organizou para defender, pela

APOCRIFAS AS ASSINATU- propaganda e pelo voto, o nome do sr. Armando
RAS DOS GENERAIS il de Sales Oliveira ás prexlmas eleições presidenciais.

RIO, 5 - As autoridades cons

tataram serem apocrifas as assi
naturas dos generais Waldomiro
Lima e José Pessôa, nos reque
rimentos pedindo transferencia
para a reserva.

O EXERCITO ALHEIO A'
POLITICA

BAI'A, 5 - O general Basilio
Taborda declarou á imprensa que
o Exercito está alheio á politica
e garantirá ao candidato vence

dor nas urnas a sua posse.

RIO, 5 - Conferenciaram lon
gamente esta tarde no ministe
rio da Guerra, os generais Eu
rico Dutra, Daltro Filho, Meira
de Vasconcelos e Manoel Rabelo.

J,J:stá em festas o lar do sr •

Gustavo Neves, Secretário in
terino do Interior e Justiça, e

d.e sua exma. esposa, pelo nas
cimento de um robusto menino
que tomou o nome de Gerson.

HABILITAÇÕES

RIO, 5-Anuncia-se que o mi
nistro da Marinha baixará hoje
uma enorgica circular aos co

mandantes, chefes e diretores de
navios, corpos e estabelecimen
tos da Armada, recomendando
severas providencias no sentido
de ser proíbida a particição dos

CONTINUAM AS CONFE- militares na politica partidaria,
RENCIAS visando particularmente, mani-

festação de idéa extr.emista por I=sta' diminuindoparte de seus subordmados. L
.

I -

Missão conciliado-I
A EXPO�I�"'O DO

ra no Rio Grande 5ÃO PAULO, 5-""�m vesper-
tino ô iz ser

õ

esotcôor« a si-

� fa"'y U!anaerley, ac�mpanh�- VEN DE-SE a casa de moradia d Situação ào café em 5antoj.
...�s. ao plano pela ertto, lcléo

I
a rua Conselheiro Mafra n. 152-e O U De amais àe um milhão àz sa-

VIeIra. t " .

As artes àe u' e a . para tratar na mesma rua no. n.87. I
ccs que eram expor avos,. CCl�-rzer e cnn ram para rnano s àe mela mi-

tar não poõcrlcm ter melhores
interpret"s. F t d B J PORTO ALEGRE 5-Segun- Ihão.

es a e om esus I d
.

f
_ , 'd' 1 d Vamos ncrõ znõo are ercõcrnen

I'remoa que o salão ao VELHO dos' Afl•.tos o in ormaçoes aqu� IVU ga as, te os mer-ccõos, corit+nún o co-
DOZE será amanhã multo p e- o dr. Edmundo Bittencourt de- man+ár!o, porque r rn tôrno ô

o
queno para os assistentes ôz Terá inicio hoje, na igreja Bom liberou, por iniciativa propria, Departamento Hacional ào rafé,
um festival àe tal vulto. T d A f I' di

.

vesus os 1 to 5, no is'lri vir a Porto Alezre afim de en- ha mil lnlcreee ea enr-oônhcõcs.
do E s t r e i t o, após a nove- tender-se pessoalmente com o ge-

que se opõem á solução 00
café.

da na, um leilão de prendas e ou- neral Flôres da Cunha, sobre a

tras at!,ações. fest�jos q�e. se p�o- situação politica do Rio Grande.
longal'�o até �o�mgo, ult�mo dia. Atribue-se mesmo, áquele jor
Haverá procissao da milagrosa naJista que mantém com o sr.

Im�gem, sendo êsse áto religioso Flôres' da Cunha velhas relações
abnlha�tado pela Banda do 14j de amizade, o proposito, de exer

Batalha0. cer alta missão conciliadora jun
to ao governador.

DEMENTES

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

QUEREM REAPRO
XIMAR O SR. GE
TULIO DO GAL.

FLORES
E havel".ia� elltão�
uma terceit°a candi
datu."a de concilia-

da
Marinha

toma tambem pro
videncias

o ministro TTE. ORION PLATT

Ex-as�isteilte do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
da Gambôa, Fenda!tão GaHré-Ouinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do sé)rviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n' 12--Sabr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Festeja hoje o seu aniversario
natalício o estimado coestadoano
sr. tenente Orion Plat.t, brioso
oficial .. da Força Pública deste
Estado.

f)ão
5ÃO PI�ULO. 5--- O OlA

RIa POP 'LAR àá curso a

sensacional noticia, já ha dias,
aliás, corrente aqui no Rio,

ô

e

que ha viVJ trabalha para rç

aproximar o sr. 6etulio Vargas
ào qerierul flores da I'unhc,
:3urgiria, então, uma terceira

crm àlôotutn ae conrtf lnção, seI'!

do retíraaas as atuais em fóc.,

AGAPITO MAFRA

lfranscorre hoje a data'nata
licia do estimado conterraneo sr ..

Agapito Mafra,
e

dedicado e dili
gente comissario de policia, car

go que vem desempenhando, ha
longos anos, com zêlo e criterio

FAZEM ANOS HOJE:

.iA

reconlmenda-se

a senhorinha Felicidade de
Amorim, filha do sr. Abmo
Amorim; ?'

o sr. Erico José de Sousa;
o jovem Darci Garcia.

GENTE NOVA "

tanto
=

Postos em, liberdade

IRECIFE, 5, - O s.ecretario da
Segurança pora em hberdade 70 Foram recolhidos ao Hospicio de

prêsos politicos recolhidos duran- Azambuja, de Brusque, ontem, os

te o ano em torno dos quais não dementes José Generoso Vargas,
f

. '.
1 f

-

d apresentado pelo delegado de poli-
01 POSSIV� ormaçao e culpa ela de Tubarão e Catarina Ciofi de
por serem mocentes. Oliveira residente nesta Capital.

Estão se habilitandu para casar
o sr. Admar Martins de Freitas

FICARA� NEUTRO I e Maria.�i?heiro, ambos soltei
ros, domiciliados e residentes nesta

POR ro A LEBRE, 5 "-- falan-, capital.ào a' imprensa à\lclar"u o arce-
,.

---------

bispo à. 1aão BecRer que, na T t batual rontenàa poltticc, qu z r rnnn- en ava rece eriV_c-se em completa n autrcllõoüc,

I
visto que tanto o qoverncõor f

h f I---,--------- ào Rio Brallàe, como o pr-cal- C eque a soôznte õc Republ co, Ih 7 merecem
'.

N O m e a d o I
o mesmo gr����,siõ:��ãJ.

R'�, 5:� Foi prêso em flagrante

S b
6l.

h otuncíonãno d03 Cc,rreios, aposen-
Foi nomeado o dr. Artur Heráclio I O ImpeaC - tado, de nome Inacio XaY!ier.

Gomes Filho para exercer o cargo
que tentava receber um che:que

de promot�r pu'blico da comarca ment"
falso de 160 contos de réis, contra o

_
Banco Comercial de São' Paulo.de Jaragua. A pOliCia está perseguindo (dois
outros envolvidO's no caso.

IlU. D. B. RIO, 5 -- Diversos deputados flu-
minenses, ouvidos hOje pelo "Diario

O deputado Barreiros Filho fa-, da Noite�' , sobre a noticia que c,?r-
, ., . I

reu na cidade, de que a Assembleia
Iara, hOJe as 20 horas pelo mr decretaria o "impeachment" con-

f d U DBRIO, 5 -- O TribunalfSuperit)" decro one a . . . aog

mem-j
tra o almirante Protógene.. Gui- Justiça Eleitoral, aprecitmdo a COrl-'

bros da União Popular pró can- marães, esq�ivaram�se de falar suIta do Tribunal Regiranal de ,Jus.
didatura Armando Sales e da I

sobre o assu nt�, afl�mando, entre- tiça Eleitoral do Amazonas, re1!ioilveu
U'_ d' ,.

I tanto, que
contmuarao combatendo, que os

'"

l"t
- A

mao a MocIdade DemocratIca, no Ledislativo, a politica e a adml"- -"
JUIzes e el'OraIS, tem dir,eito

f
6 a felIas anuais, de:3C0i1,tando-se d03

con orme foi anunciado. I nistração do governador. ordenados.
G4'*' � liii..� liiiii..jl �i'i·i!íimmmmlB_===maBZ=="=-aE:lm=��a=��3.. _.. lWiN WUWi .MM t?i F'G' •

-------------. O govel·nador
fluminense Férias

para Juizes
eleitorais

o sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel Bt Cia••• Jaínville (MARCA S����!Rt;t�

REGISTRADA) i11 ESPECIALIDADE,
.........- .ZlZI:l'�

para roupa fina como para
'... n SRRnA....'. j L e ri itS'B!

roupa comm um
9----iI

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




