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vico a população de Recife, ernr.:>restan-i4l:
do toda a solidariedade ao governador't
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Camara das Depu-

o,
• •

CllIl mo

«) Padre Arruda Cama..-., vice-presidente da

'tados, foi agredida pelos populares, refugiando-se nun. café, on
de a policia o garantiu.

RECIFE, 13 --- Quando se realizava ontem um comíclo de protesto contra a Ia policia. evitando-se dêsse modo que maiores consequencias tiy�sse a exaltaç�o popular
denuncia apresentada ao Tribunal de Segurança, dando o sr. Lima Cavalcanti como Mais tarde, o padre Arruda Camata telegrafou ao mínístro da justiça prote�·
comunista, simutal ieamcnte falava no radio, atacando poüticamente o governador, o pa- tando contra a agressão que sofrêra e dizendo lamentar que o estado de g�crra conti
dre Arruda Carr.ara, vice-presidente do Legislativo Federal e atualmente aqui. nuasse em Pernambuco a ser executado pelo governador, quando o propno vice-pré.

Entre outras coisas dizia o deputado pernambucano que o sr. Lima Cavalcanti sidente da Camara não encontrava em Recife garantias.
traíra o sr. Getulio Vargas. RIO, 13 - O sr. Agamenon Magalhães, ministro da Justiça, recebeu um tele-

Os populares que tomaram parte no comicio e eram numerosos encaminharam- grama do padre Arruda Camara, comunicando a agressão de q�e foi vítima, quan�o se

se para o local em que se encontrava o padre Camara e entraram a agredi-lo, física- encontrava no interior de um café de Recife, e protestando energicamente contra a atitude
mente, tendo o sacerdote parlamentar se refugiado em um café, onde foi protegido pe- dos agressores.

POLITICA
NACIONAL GAZET

UMA VISITA

A voz DO POVO
RIO, 13 - Esteve ontem em visita de cumprimen

tos ao ministro da Guerra, o deputado Carlos Luz leader
da Maioria na Camara.

o sr. desembargador Gil COô
ta, dirigiu ao sr. Armando de Sa
les' Oliveira, o seguinte telegrama:
- (·Dr, Armando de Sales 0-

[iveira-s-São Paulo-No momento

em que, para felicidade do Bra
sil e prestigio das instituições, é
ratificada pela convenção do Par�
tido Constitucionalista li delibera
ção de submeter ao julgamento
das urnas dr. 3 de janeiro proxi-
mo a candidatura de v. excia. á ,.,.

IRA' AO RIO suprema investidura nacional, que-

p 17n5aço rr5PORTO ALEGRE, 13 - Embarcará dentro de ro, em obediencia aos imperati· L "-
poucos dias, para a capital da Republica, o sr. Mauricie vos do meu civismo, na certeza casa, nas ultimas legislaturas, de
Cardoso, que vai assistir á reunião convocada pelo go- de interpretar o pensamento de to-

d d
- maior relevancia para 05 interesses

vernador Benedito Valadares e que terá logar no dia 25 dc\ Santa Catarina livre e demo- Em paga a a esao, a re ... estaduais.
do corrente. Icratica, oferecer-lhe os protestos tirada das guardas) Trata-s,:" pois, de uma persona-

-0- de irrestrita solidariedade na espe· lidade competentissima para o

PESSOALMENTE, NÃO rança de poder contribuir com I •duane iraS exercicio do alto cargo que ora

eliciencia, energia e sinceridade vai desempenhar, muito havendo
BAI'A, 13 - Tendo recebido o convite do gover- para a vito�ia ?a causa i.usta,de Noticiámos a existencia de uma outros deputados da nossa As" a esperar da sua ccmpetencia tec-

nador Benedito Valadares para que participasse da con- qbuel
v. Sexclda. � o

eXPd�ss,lvo s(lm)- cisão no Partido Republicano sernbléia Legislativa, ligados ao nica e da sua abnegação.
venção a se realizar no Rio no proximo d�a 25, o gove�· DO

o.

b
au

�çoe�'lc"J, iais. a.
Caterinense, denunciando ter o ntrust" Lage, venham a seguir o O novo Secretario da Fazenda,

nador do Estado mandou entrega-lo ao presidente do Parti- -=- arga or I � deputado Alvaro Catão ficado exemplo do sr. Alvaro Catão, Seguiu, hoje, para Brusque, deven-
do Social Democratico. Foi então marcada uma reunião do

II II G " V acompanhando-o na sua adesão do regressar na proxima semana,
mesmo, arnr nhã, á noite, afim de escolher um membro Resposta dó sr. Getulio com o sr, etuho argas. afim de assumir as funções do

t
-

I t bal it ao sr. Lima Cavalcanti Estranhámos Q [áto, por não ao sr. Getulio Vargas, no caso

seu alto cargo.<la represen açao par arnen ar aiana para acei ar o con- I RIO. 13 - Çl,sr. ""'etulio 'l!ar. ter êle uma explicarão plausivel, da sucessão presidencial.
vite, uma vez que o sr. [urací Magalhães não a aceitará, gas trcnsmütu ao sr. LIma :s

• • A GAZETA, congratula�se
I te Cavalcanti, governaôor de Agora, porém, os cortmados abfl� .

com a escolha feita, apresentando.pessoa men ..
escolhido será o sr. Medeiros Pernambuco, o seguinte te· ram-se. A adesão foi uma com- �������������� lhe felicitarões.Anuncia-se que o legrama:

I
.

d d ,- -:J:sNeto. "Dispensei atenta ronside- pensação pe a retira a os guar- DENUNCIA

-O -

ração aos termos ôe seu te· das aduaneiros do porto de Im- contra o sr. Agame·
legrama ôe Ontem. Parece" M Ih-

NADA SABE ter haviôo exagero no not'- bltuba, dando assim margem a non aga aes

ci<;Irio ôos .I0rn�is. Vou exa·
que césse de ora em diante, RIO, 13 (Bana) - O sena.

mmar a sltuaçao com a se·
"

, � C '... m I �.

reniClaàn com qun costumo toda e qualquer hscahsação nos
uor esarlO ue e o ulscur-

'" '" sou no 5enaào, reclamou
proceder: Contio que_ terá a produtos importados e exportados contra a censura á impren.
necessarla ponOeraçao que I'

. 1'0 s- Ihn I'mpeôíra a pu
a momento exIge, para 50· pe a fuma Lage, que assIm 'Vem bli'c�Õ� t1e uma nota e�

I d I
'

1· t 't d
' brepOr quaisquer ressenti· de conseguir uma situação ex· que afirmava que vai apre·lnterpe a o pe os Jorna IS as, a respcl o a anunc!a-

I
mentos pessoais aos supe· , . .

d' d sentar denuncia ao Tribunol
A reunião politica do dia 25 do corrente convocada pe- I riOI',e5 interes;'les e á Influ- cepclOnal, smão me Ita em to o

de 5egurança Hacional con. ROMA, 13 -O senhor Mus-'�Ja '. entla ào glorIOSO Estaôo de tA 't
'

d R bl'ca 't 't' ô I' b d10 sr. Benedito Valadares, o sr. Valdemar Ferreira decla- Pernambuco na viôa politi.
o ..rn ono a epu 1 •

I �r�sti�a,�i�I����e��I�oma� 50 Im rece eu em au iencia o

TeU: "Nada sei. Não fui convidado. Não recebi delegação II ca ào Brasil." Jliti·,1 E' �em possivel, que dada_ a ']alhães.. sr. Vicente Ráo, ex-:ninistro da

laguma." ,
.

-.---....Jj- generosidade dessa compensaçao, ,..;..Iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiI Justiça do BraSIl.

-0·-
SEM Cf-\NDIDATO

RIO, 13 - Ainda ontem, conversando com um po-_ ,

litico mineiro, acentuava-nos este, que o governador Be-I,-S !"d
.

REl'IE'E 13 (Band). o protes-
nedito Valadares se coloca no ponto de vista de que

O I ano com
sor Ageu 'magalh�e:" dire!or �a

'.t\inas não deve ter candidato. E' uma atitude que tim-

I
O governador E'aculOade ôe meOlcma e !rTao•

, " do sr. Agamenon magalhaes.
bra em manter, para caracterizar a Isenção com que faz '

ã d M"s ministro interina àa 1ustiça e cõ-
. um Irm o o lnl· '�' I � L' to

um apêlo a todos afim de que se coordenem em torno A
uerecrro raulC� no er, rrnn .a·

.' tro gamenon uclccn.í, mcntteatou-ee ao lcõo
de um nome nacional, .

II
deste ultimo, gesto este que está

. tpn�o significativa repercussão.

NO TELEGRAFO ----
A

'

I d diO d e bargador "DI'arl'o da noticia sensaciona o Ia,
RIO, 13 - O ministro da Guerra, general Gaspar as rn

.

G C t Ta rde" girou em torno do convite feit0
Dutra, esteve, ao anoitecer de ontem, na estação telegra- lias a, pelo sr. Governador do Estado,
fica do Palacio do Catete, onde se demorou algum tempo, SOLIDARIO COM O SR.

E
.

d I
ao deputado Rodolfo Titzmann,ARMANDO SALES m consequencia e amen- S 'd F d

I id t 'f' d
A para a ecretana a azen a, o

ve aCI en e ven H:a o, on-
I f

.

"t
tem, á tarde, em sua maqui-! qua

01 acer o.
.

,

D'· d
O sr. Rodolfo Tltzmann, reve-

na irnpressova, tario a

II
C' _ d F'

T, d
- .

I á h' d
ou-se

na.
ormssao e manças

ard e nao crrcu ar oje, h:- da Assemblea,um conhecedor pro-
ven O reaparecer arnanna, fundo dos assuntos financeiros, ca-
com acrescrmo em seu nu-

b .J Ih I t t d I

1 á·
ermo- e re a onar o os os pro�

mero (e p ginas. Icessos que passarAm por aque a

Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO

1111 Florianopolis, Sexta-feira, 14 de Maio de 1937
---------------------------------------------

CALLADO

I NUMEHO 774

IConvidado
O sr. Rodolfo Titzmann para
a Secretaria da Fazenda

A COORDENAÇÃO
S. PAULO, 13 - Segundo ouvimos, em rodas bem

informadas. o governador do Estado não recebeu, até ú

presente momento, o telegrama cujo teor foi divulgado
pela imprensa, convidando-o a designar um delegado á

convenção do dia 25.
Ouvimos mais ser possivel que o situacionismo

:paulista não participe dêsse conclave, em virtude de se

.y" realizar sábado proximo o Congresso do Partido Consti
-

tucionalista, que lançará a candidatura do sr. Armando
de Sales Oli veira, congresso êsse que já não póde ser

adiado. Lei àascom-

S. PAULO, 13 - Chegou ontem do Rio s sr. Val�
demar Ferreira, lider da bancada peceista na Camara Fe
<leral.

Mussolif"li
recebeu o

sr. Vicente
Réao

I '.�, !
• l, ' -.r. i
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RIO, 13-Pela manhã, reunia-! cimento (Ia atitude do sr. Barbosa
se a bancada pernambucana, con- Lima Sobrinho, mantendo sua re- PARIS, 13 - O professor no plano económico, o papel Ião

juntamente com o senador Jose de nuncia da leaderança da banca- Roberto Garric, que acaba de importante no emíslerio sul, quan'

Sá, em uma das salas das cernis- da. Ao que parece, não quiz a regressar do Brasil, realizou na to os EstaJos Unidos da Ame:
sões da Camara. Era uma reunião bancada pernambucana divulgar sala da Sociedade de Gengra-I rica do Norte.

secreta. Apuramos que sómente sua atitude até á chegada dos re- phia perante numeroso auditoria Observou a esse proposite qUe

deixaram de comparecer os srs. presentantes ausentes. Assim rnes- brilhante conlerencia sobre o o brasil eiro dotado de solido
Barbo�a Lima Sobrinho, Oswaldo mo, ficou decidido que o sr. José thema:. ,

preparo intelectual póde conhec�r
Lima e o classista Ferreira Lima, de Sá não ocupasse a tribuna du Historia de uma Ami- rapido desenvolvimento do dOrni.
d

.

I h S d d
'

E rade nio dos necocios sem cair noos que estão nesta capital, ac an- ena o, como era seu es-jo.
.

.

'"

d O G d creveu im materialismo economico.
do-se ausentes o senador Tomás já se percebia á tar e que o novo,

sr. J�mc e"
-

VENDE--SE I
Lobo e os deputados Arnaldo leader de Pernambuco seria o cialmente a Impressão causada ao A vida intelectual era de fato
Bastos e Arruda Camara. Apezar sr. Arnaldo Bastos. Então, a ira- viajante q�e chega �ela rrimeira a mais intensa possivel no Brasil

d d
.

h vez ao RIO de janeiro p e toma- onde se multiplicaram grandes tI"
Um piano proprio para da reserva manti a, sabe-se que pressão ormnante era que se c e-

- ,

. c ,

estudo.' o sr. [osé de Sá leu o relatorio gára a uma apreciação justa na do ,de surp��s� pelos aspe�tos d,a entistas, prOlessores emmentes

d P b d t I b I d deiro mi cnhcos e escritores de primeir:
Preço de ocasião. que trouxe da re�nião em Per- situação e emarn ueo, sanan o- capi a rasi eira, ver a '

•

Tratar rua Tiradentes n. 3. nambuco. Em seguida, deu conhe- se a crise, que se esboçara. Ilagre da vontade humana no mar, ordem, na maior parte formados
-------------1 nas florestas e nas montanhas. segundo as disciplinas francesas.
Baditlsmo Referiu-se á cordialidade da Salientou, ao terminar, a irn-

N d t população do paiz e á tradicio- portancia da obra de aproxima,
nuar �s e I nal hospitalidade da terra livre ção franco-brasileira realizada por

das preocupações que assaltam varias rmssões culturais que têlll
RIO, 13-Relativlmente ao tantos outros paizes. visitado o Brasil e preconizou a

pedido da Inspetoria de Obras Relembrou os laços de ami- maior difusão dos li vros franceses
contra as Secas, para pôr á dis"! z�de que sempre un,iíam o Br�- no territorio brasileiro.

posição do governo do Estado

I
�I1 á F rança e se tinham mam- Falou em seguida o embaixa,

de Pernambuco as instalações festado do modo mais generoso dor do Brasil, sr. Luiz SOula
do açude Quebra Unha, cons-. em 1914. Dantas que agradeceu as elogie.
tantes de duas casas geminadas! Acentuou, por fim, que o Bra- sas relerencias do coníerrencista á
e dois galpões, para estabeleci- si! estava fadado d desempenhar cultu a brasileira.

.

mento das forças de combate ao11-- �
banditismo, {oi comunicado á li • -

fi
'

!ngp- I
mes�a Jnspetoria, que o mini.stro I

". opaslçao un11nense
autorizou a cessão dos referidos
imo.eis. a titulo provisorio.

I Deolarações do sr. Kelly

Iyragico
Morreu uma sobrinha,'

II
dos reis_de I�glaterr�
LONDRES, 13-Um desas

Ire fatal mergulhou no luto, de
rante os festejos da coroação de

Jorge VI, uma das mais nobres
familias da aristocracia britanica,

POI um engano ou descuido
terrivel, a menina Joan Hamilton
Russell, da tradicional familia do
visconde Boyne, sofreu um aciden
te de que lhe resultou a morte

imediata. Trata-se de uma encan

tadora criança de quatro anos,

sobrinha do conde Harewood.ma
riclo da princeza Real, e igualmente
aparentada, por essa afinidade,com
c s proprios soberanos hoje coroa

dos em Westminster. A menina

Joan havia sido levada para a re

sidencia palacial de lord Bearsted,
para assistir ao desfile do cortejo,
e ali sofreu o acidente fatal, des-

pencando-se, em condições ainda
não conhecidas, pela torre do ele
vador do palacio.

Quando se deu o desastre, os

pais da infeliz criança assistiam,
de denlro da propria abadia, á
cerimonia da coroação.

iniciátivá

Urna
nobre

Casseçãode
manllato

\-la certas iniciativas que, pelo
carácter de dignidade e nobreza
que as embelezam e pelo alto
alcance sociai que visam, mere

cem os mais franco encomios e o

integral apôio das almas hem
formadas.

Acha-se nesta situação privile
giada a novel instituições da
«TARDE DO TRABALHO»,

Os conceitos e.-"i·tí dos
pelo professor G.arric a

nosso respeito

RIO, 13 -O procurador ge
rai da Justiça Eleitoral ofereceu,
ôntern, parecer, no processo que
se refere ao pedido formulado
r,elo capitão Gwyer de Azevedo
para efeito de ser, pelo Tribunal
Superior de Justiça Eleitoral, cas
sado o mandato de deputado es

tadual do sr. Alfredo Backer, por
exercer este, cumulativamente, o

c'e senador.
O dr. Mac Dowel em face

das informações que lhe foram

prestadas pela Mésa da Assem
bléa Legislativa do Estado do

I-lio, foi de opinião que o pedido
não procedia.

Viagem da
sra. Geiulia

Vargas
BUDAPEST, 12- A se-

nhora Getulio Vargae partiu ás

2 horas da tarde, de avião,
com destino a Viena, de onde

segue, ainda por via aerea, para
Genova, afim de embarcar, a 13
do corrente, no «Conte Grandc»,
de regresso ao Brasil.

D. Darcí Vargas percorreu a

cidade, na manhã d<! hoje, De
volta do passeio, manifestou-se
encantada com a curta estada em

Rudapest a cujú respeito decla
rou á Agencia Havas:

«Budapest é como um jar
dim á beira do Danubío e a

beleza do seu dia € compliravel,
hoje, á da capital do nosso país)}.

Depois de rapido almoço com

as senhoritas Alzi�a e Jandira, a

senhora Getulio Vargas dirigiu
se ao aerodromo, onde, em com

panhia de suas duas filhas, to

mou o avião para a capital da
Austria.

a crise pernambucana�

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas,
um filme da Metro-Ur.Ja ladra
encantadora, com Myrna Loy
e Spencer 1 racy.

CINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da Art-1?_apso
dia hungara,com Marika Rokk,
Paul Kemp e Hans Stuwe.

CINE ODEON, o Íider, foca
liza, ás 7,30 horas, um filme da
Warner-Amor de calouro,com
Patricia Ellis, Warren Hull e

Frank Mac Hugh.

RIO, 13......;.A proposito do de declarar que a luta eleitoral
apôio que a oposição fluminense a se processar destina-se a divi
acaba de emprestar á candidatu- dir o Brasil � em duas grandes
ra do sr. Armando de Sales Oli- correntes que definirão duas irre
veira, solidarizando-se com o ma- conciliaveis ideologias, que são,

nifesto do general Flôres da Cu- o sistema democratico e federa··
nha, ouvimos o lider dessa cor- tivo e o sistema unitario tentado'
rente, sr. Prado Kelly, que nos pelo sr. Getulio Vargas, o sr.:
disse: Prado Kelly afirma:
-"A nossa atitude de agora - «Cumpriremos o nosso de-

é um reflexo das respoasabilida- ver apelando, em bréve, para aso

des assumidas pela política lede- forças vivas da opinião Huminen-

I
ral desde o pleito de 1934, e es- se».

pecialmente durante a luta para a I O-------M---'-.--presidencia do Estado, em 1935 sr. e D
e da p�eocu�ação u�ica de servir F ••ancD re ...
o Brasil acima dos interesses pes-
soais e competiçoes regionalistas, CUSado
coerentes com o's átos e compro
misses assumidos. Mantendo os

vincules contraídos na hora amar

ga com o Rio Grande do Sul,
não renegariamos hoje o prin
cipio da autonomi'l dos Estados,
nem aplaudiriamos, agora, o Go
verno Federal, que ha dois anos

invpstiu contra o Estado do Rio!!.
Acrescenta que existe perfeita

concordancia de idéias e aspira
ções entre sua corrente e o gover
no da Rio Grande do Sul em

relação á candidatura do sr. Ar
mando de Sales Oliveira. Depois

-

---
� ,

"', -�� ',_, I"'· I" :'t' .... , .. � ...., r"m -'I"'-''''� "(':1.,< .1';'\ ��""""".. ,,,,� ..,"'I!V'".,...:OO'.. .....,. OO1-r�.i·' �";�� .... \ .......,,�.,"l'"' .. ''''ft � k _""" �., �.+ �,

o Muitas vezes. somos levados a tomar uma
dose de alcool superior ás nossas forças. O resul
tado é Cf dôr de cabeça. o mal-estar. Cf "rescrccr",
em SUIT.ma. O Um ou dois comprimidos de
CAFIASPIRINA é a conta. A indis- B
posição e a dôr de cabeça desappa- BA�ER
recem. como por encanto. E

R

QUITO, 12 -A chancelaria
informou que o Perú enviou uma

nota pai a Washiogton, não acei-'
tando a proposta, do Equador"
no sentido de que o sr. Afranio'
de Mélo Franco, e chanceler bra-·
sileiro, fosse nomeado presidente:
neutro para as conferencias entre:

ás delegações do Perú e do)
Equador, quanto á solução dm
questão das fronteiras.
A chancelaria enviol:d llOVa&'

instruções aos d:�legad� do Equa
dor para ·as conferencias futuras.

o sonho da mulher
S�r bnnita e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUT'OL
Dr. IVD d'Aquino

o qual limpa, conserva e:rejuvenesce a"cutis e,
que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a péle.

Adovgado
Florianopol is

I'IW

'OO N F EOQO ES F I NAS
HOMENS ACASA

PARA·

OAURA)fi,J'j
RECE laEU UM LlNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPO, MAIS MODERNOS PELOS MENORES PREÇOS ,!I

MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS
CAMISA DE .JERSEV DE SEDA A 16$000

SO'MENTE NA CASA OAURA á RUA FELIPE

SCHMIDT N. 19 '

E SEf' , M"""W5f*"+'.*..,..7
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FL..ORIANOPOL..IS
Blurraenau - Joinville São rrancisco Laguna-

Mostruario perrn"aneote e� Cruzeiro do Sul

Secção de Secç_o de

Filiaes
I\lIatriz:
em:

'<,_

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara temor FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanlcas
Tapetes e trill1bs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoelros
Roupas feitas e janellas, tinta Mathinarios em geral para a lavoura: � adas,

'

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultlvadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocornovels, Motores de esplosão, JVloto�es
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
!abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszes: 1-:0-1
.Vcolchoados e Colchas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e Jorra
€ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Jeos e graxas lubrificantes
foalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os tinI Automoveís e. Caminhões FORO Feças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechaníco �.
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER fj� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral I§
� EmPF:b�a �ap��?a���1t� �'!���:�/!�ri��d��I���;t�ar.5i��::'� �'C:;ia��:P������:�'� Max" ��

.
�

.���V�VDA��_���_��VAVÂV���

I Caix 1 Postal, 110.

S � IDr. Pedro de Moura Ferro I
fÀ\1 J
Ell Advogado

Cata r ina � Rua Trajano, n' 1 sobraão

�
Telephone n' 1548 I

� Nos classicos-Envelopes fechados �
g�������� ��������G
��YJ"r$·-.1 R T· 2 t( b)�:•••&�.fI�e-----,G------•••"".D. F

ua

13r2aJ5ano, (d,i
80 •

• o one +-Aten e cha-

I Companhia "Aliança da Bahía"1
mados para o interior,

� FUNDADA EM 1870 IIDr.Aderb�1
1 f� • d: sl�va
l : Seguos Te rrestres e Maritinl0s I RuaC��s.v�:�a�,IO (sob.

!,•. Incontestavelmente a PRIMEIRA drJ Brasil II Fones 1631 fl

1290_1�I\" CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 L_
:,:!> RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

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

�

�B� FederaiS eSta.
��

E NADA

n. 70. - Ph01i1�; 1277. -

Em Laguna-Rua da Praia

I EET

:._.= Dr. Renato=
=:::8arbosa==

ADVOGADO

R.

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do HOlpltal

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Médicos

"
todol OI Eltadol I

Dr. Carlos CorrêaJ

!\1:iI
- A�entel! SubuAgentes " Reguladores de AvariaI;.em

�o Brasil, no Uruguai e nas prlm:lpais praças eltrangelral.

Agentes em Ftorianopolts :

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

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí

IDr. Rioardol
Gottsmann

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

operações de plastica

IAdvOgad;;;;;;:
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

Rua Trajano n. 2�
--�--__,_l

Ex -cheíe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (Plo,oressor
Indóra Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
.

Elpeolalllla em:-clrurgla
geral

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 i\ das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

----------

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

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.
CONSUL10RIOo:

�ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

D r', Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

---------"---

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com óti·
mo ponto e dispondo de bôa

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se li Gerencia deste
jornal.

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, J 595

Res. Hotel Gtoria-Fone 1333
, COllsultas das 13 ás 16 hrs.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «})âo Pessôa», Estrei
co, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.

Otimas instalações. No aprasil.
vel recanto da Ponta do Lea
Preço €special. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

jeiras, limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARL NILSON

Dr. Artur Pereira

e �Oliveira
CHolca médica de orlan

ças e adultol

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

[FONE-1595
R�sidência: Rua Vlsconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�t VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � Só os fabrie-ad-o-s-e-m-_-Jo-in-v-l'll-e-pe-Ia-única fabrica

� NO BANCO DE CREDITO f'OPULAR E AGRI- � do ESTADO

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� � PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPER
� JANO N. 16. � Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE
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e A c h' Ed"t N' I G
@ ompan la I ora acrona •
e LANÇARA' NUM VOLUME DA •
� Serie Brasilrana �

: Santa Catarina =
� __ . �
• e
�

A Conquista .. A Cotonísação •
� A Evolução •
• TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA �
• G
*

Um livro de Osvaldo R. Cabral e

! POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias !
� �

�••)eG.��••G.$GG:�oe I�$.�($.

°iA!Ii&&

Casa de Dive_ sões

Familia es

Vispora Imperial
O MAiO� E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

ti Nos altos da farmacia Popular.. á Praça 15
de Novembro

Halilo agl·adaval

l

lhos

,

so com

ubiol

a vossa

PASTA

CHARUTOS?

Indo a JOINVILLE

Hospe- H t I C t Ide-se no
O em en ra

COSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação
do proprietario -P.SSEIO E CONFORTO

Rua tVilconde de Taunay n. 185

-'-

FONE. 684

Só os fabricados \,por Cosia' Pena &Cia.,IBaía.
Vende-se no Café Natal, Tabacarlajêaíanajkes.

tau.rante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
tana Chie (dá fosforos), Charutaria t;Portela (Café

I
São Pedro), Casa Savas,lCafélGloria e SalãojProgresso

J .'

o MELHOR:
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA
Illlda casa 06-
de ser sua pa-

gando apenas
5$ooo� 10$000 ou 20$1""100

...-...

por n��e'S na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO·. 103 - 107
s. PAU'_O

Os melhores precesI Ao alcance de todos
INSCREVA�SE PARA o PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Luclo
RUA FELIPE SCHM!DT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Serviço Aérea
---------

Candor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.-feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·fçiras 8,50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « -'a5feiras 20 »

ôa-feiras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos avlões=-Fechamento'das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,30 horas
2a.·feiras 12 50 horas Za-feiras II »

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

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

Para mais informações procurem 0S Agentes
Carlos Hoepcke ,S.IA.

Secção de maquinas

moderno,

higienico

cor�fortavel e

otel Florida

Por estes días

será inaugurado em JOINV!LLE

caSINHA DE la. ORDEM

SITLTADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTA SENDO ANelOS "MENTE

ESPERADA

----------------------------------�'�------------,------------------------------------�------------

;

STOCKHOLMO, 12
Tanto o rei como o governo
aprovaram o noivado do
príncipe Carl Junior, de vin
te e seis anos de idade, com
a condessa Elsa von Rosen,
de trinta e três anos de ida
de e mãi de três filhos, com

doze, dez e sete anos, pro
venientes de seu casamento
anterior.

I O principe Carl, que é fi
lho do irmão mais moço do

II O gal. Lucia
Esteves será
substituído?
RIO, 12 (Band) ·-Assegura-se

que o general Lucio Esteves vai
ser substituido no comando da
3/1. Região Maitar, com sede no

R. G. do Sul, tendo já sido cha
mado pelo MitlistericJ da Guerra.

ADOLF HITLER

Quando a sua roupa está

suja, o Snr. manda-a ao tin

tureiro. Entretanto a rotrpa

é apenas "apparencia". Que
d ize rvse, então, do seu

"habito interno" das varias

,"peças" do seu organismo?

o, rins por exemplo, e as

'vias renaes facilmen te se

.sujam, devido ás impurezas
-que nelles se accumulam.

'Uma vez sujos, pr-ej ucl icarn
todo o organismo, além de

Cumpre Iimpal-os, tomando
os comprimidos de REL

MITOL da Casa "Bayer", o
melhor dos desinfectantes

dos rins. HELMITOL, to

mado com agua e assucar,

tem o sabor de uma ver-'

dadeira limonada.

� �==::==llll Outro · ·

r,� «Divida Fundada do EstadJ de S. Paulo
� pr111c Ipe� «Obras do Porto de Pernambuco.
� ,.

� VENDEM·SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � preso pelo beiço
� NO B.I\NCO DE CREDITO POPULAR E AGRI-

�� VAI PERDER TODOS OS TITULOS PARA CA-

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- � SAR COM UMA VIUVA MAIS VELHA DO QUE
� JANO N. 16. � II ELE E COM TRES FILHOS _j��������������it������������� -_ __o

Morr-eu o ge
ne�al Rossí

ROMA, 12 - L\pós urna

longa erJermidade, faleceu ontem

nesta capital o general do Exercito PARIS, 11 - O sr. Souza
Reaolo Russi. O fe lecido era ca- Dantas. embaixador do Brasil,
valheiro da Ordem Militar de Sa- oferecerá, no dia quatorze do
voia e lôra condecorado com urna corrente, um banquete em honra
medalha de bronze paios de bra- I

ao professor Geoge Uumas
vura durante a grande guerra. presidente da Associação Cultuo
Faleceu com setenta e nm anos ral Franco-Brasileira-ao proles
de idade.

sor Sergent-membru da Acade
mia de Medicina-e ao professor
André Sierghied, economista
Iracês mundialmente conhecido e

escritor o qual provavelmente, e�'

creverá um livro sobre o Brasil
se tiver oportunidade de perma
necer naquele paiz o tempo ne-

RIO, 12 (Band)--Partirá pata
o Sul o general Newton Caval
canti, que atualmente é comandan
te da 4a. B.I., com séde em Ca
capava.

Afirma-se que. o referido mi

'I
�itar vai �esempenhar �mportan�e
incumbencia, que lhe fOi determi-
nada pelo ministro da Guerra.

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

Vão ser
prolbidos os
vôos, desne-

•

cessanos

WASHINGTON, 12 -- O
sub-secretario de Comercio disse
que o dcpartarnento de Comercio
está considerando proibir os vôos
desnecessarios sobre o Atlan-

rei e cunhado do rei Leopol
do da Belgica, entretanto,
perderà todos os seus direi
tos reais e titulos, de acõr
do com a lei da Suecia. A
condessa, em 1935, divor
ciou-se do conde Adolf von

Rosen. Cansa que o casa

mento será realizado em

Bruxelas durante o verão e

que I) príncipe Carl receberá
o titulo de Duque, na Bel
gica.

Japoneses
enr. visita ao

Brasil

cessano,

Os tres professores que serão

homenageados pelo embaixador.
visitarão brevemente o Brasil.

O banquete do dia quatorze
constituirá uma das principais de
monstrações de cordialidade fran
co-brasileira verificadas no ano

corrente.

seu casamento.

não funccionarem com a

devida regularidade.
�

tlEL

"Fanatica- paranaico"? I

Assim o classificou urn

deput.ado Kankee

turaI. Agora tornou-se atida e

privada de intelectuais. Mas en

contraremos um novo Santo Agos
tinho que actuará nesta presegui
ção de judeus e crístãos. Estou
convencido que um grande pro'
féta corno Franklin Roosevelt,
que acredita em justiça e huma
nidade, modificará o mundo»'

WASHINGTON, 12- O

representante William Sirovich,
democratico do Estado de Nova
York, num discurso pronunciado
ôntem, na casa dos representan
tes c1�ssificou o sr. Hitler de
"fanatico paranoico''. Discutindo
tolerancia religiosa o senhor Si
rovich, declarou que Hitler "está

pregando contra a verdade e obri-

gando os entes humanos. judeus
Os jOrn a Iístas l � cr�stãos, a .c��dit�rem em seus

d de Ideais. n O sr. ,:)Ivonch asseverou
e o

.

u aue
que a cultura alemã sofreu um

\N Indso' r colapso com o governo de Hi
tler e que «nenhum ditador tem

o direito de escravizar os cere

bras e almas dós sêres humanos.
A Alemanha até a ascensão de
Hitler era urna grande nação cul-

TOURS, 11 - A senhora

Simpson passará d'ora avante a

chamar-se senhora Walhs War
field de conformidade com uma

decisão da justiça inglesa.
Sabe-se que u duque de Win -

dsor fará na proxima segunda- ALUGA --SE
feira, aos jornalistas, urna declação
sobre os projetos definitivos do quartos para casal.

Intormações pelo Ione n.

1.436.

Criminosas
executados

VIENA, 12- Os assassinos
da fil:1a do ministro do Paraguai,'
que foram julgados e condena
dos ôntem pelo Tribunal dê Ex
cepção, á pena maxima, foram
executados hoje.

•

Quanto a Stejskal, cumplice
no assassinato, contra o qual
não pedia ser aplicada a pena
capitãl, visto contar ele apenas
I 5 anos de idade, foi conde
nado a 16 anos de prisão.

Locomovei FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Malettas,

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

\

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"
Em todas as bôas Farmacias

E' um produto dos Labaralarlal MINANCORA-Joinville I
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

FUNDADA EM 1865

Artefátos de couro e
colchões

Especialidade em fabrico de pastas para escolares,
e ditas comerciais

Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
Colchões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAII\fA, ETC.

Rua Tiradentes n. 3

I F L O R I A N O�P O L I S
I��--��������

Rua Trajano n. 16

(Edifício proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

tico, taes como os de Dick Mer- Compra-se um em perfeitori! e Arnelia Earhart, principal estado de funcionamento,
mente o planejado por esta avia-

com forças de 100 a 120
dora, ou seja em redor do mun- H. P.
do. Declarc,u o mesmo que o Informações nesta redação.
Departamento estava deíinitiva-

Itoente em oposição a corrida Banco de Crédito
trasatlantica, por ocasião do ani-

Popu lar e Agri-versario do coronel Lindbergh,
prova esta com o apoio oficial do cola de Santa
governo francês. Catarina

«Estamos prontos para iniciar
mos voas comerciaes sobre o

A tlantico», disse o sub-secretario
do Comercio, ,e qualquer aciden
te que ocorra com qualquer dos
P rrticipantes da corrida sómente
será para impedir o desenvolvi
mento do ser viço» .

O referido sub-secretario dis
se tambem que, quanto ao in'
teresse do Departamento de Co
mercio, os dias de voas arris
cados já se acabaram. "Nos
seus dias tiveram fins uteis, mas

o que agora necessitamos é con

seguir nossos objetivos sem riscos Idesnecessanos" •

RECEBE DEPQSITOS

PAEiAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C(C Limitada 5'(. ala
CIC. Aviscl'revioô-]. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

CasaBEIRÃo1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Foram retirados da fiscalização da
porto de Imbituba todos os guardas-a
duaneiros ali destacados, fie,ando, as

sim, aquele porto desprovido do efici.
ente contrOle fiscal por parte do go
vêrno federal.
'-�-�������'P�e�l�o�t�a�s�s�o�l�i-����������������-.O�C�c�n�e�g-0-Dr putado Alvaro Catão

o
I'

va K d......fA �=�=-��.���� o ES'''ADO ddria com o ex-tT1ínlstro ItO" on er MelaNossa Vida Gal Flores
F

�

d C h
'

solídario com o gal. tores a ·Uf'J a
Transcorreu, ontem, o PELOTAS, 13 -O Via-

23 aniversario �o nosso rio Liberal e a fi Opiniãoconfrade "O Estado", di- Publica afixaram em seus pla-rigido pela pena fulgu- canis que a Comissão Diretora
rante do talentoso [orna- do Partido Republicano Liberal
lista conterrâneo sr. AI de Pelotas, IIgora reunida, na
tino Flôres.

Prefeitura, telegrafou ao gene-São 23 anos de lutas e ral Flores da Cunha. hipotecan-de sacrifícios, que só po- do-lhe irristrita solidariedade, em
dem ser avaliados pe- vista dl1 atitude divergente do
los que nestas lídes rnou- senador Augusto Simões Lopes.
rejam.marcando ao mes-

mo tempo a tenacidade
e o vigor de quem se

encontra á sua testa.
nA Gazeta", felicita

na pessôa do sr. Altino

IFlôres, seu diretor, o

decano dos jornais da
Icapital, desejando a con

tinuação de suas pros
perieaades.

Na Matriz do Purissimo Co- No M inisterio O galo
ração de Maria, será rezada

Iamanhã, ás 7 horas, missa de Da tro
sétimo dia por alma de Claudi
na Campos. RIO, 12 -AinJa ôntem, es

teve no gabinente do minintro da
\niversaria-se, hoje, a �racio- Guerra, em companhia do cor.o

sa senhorinha Ursulina da Luz nel Osvaldo Cordeiro de Far�as,

Melo, filha do sr. Olegario F. chefe do serviço de estado maIor

de Melo, fU!lcionario do Serviço de seu Q. G., o general Daltro
Nos elegantes salões do que- Meteorológico. i Filho.

vai deíxar a

interventoria
-

r1H1UER5AR105

Dr. Zulmira Sanctni

Estamos seguramente informados de que o ex

ministro Vitor Konder ouvi-lo a respeito do momento

'I RIO 13 - Podemos 4di.politico, pronunciara-se solidário com o gal.

Flôr�s antar que se está cogitandoda Cunha, seguindo a mesmo orientação politica do

governador dos pampas.
de modificar a situação go·

___

vernamental do Distito Fede-
:..iaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii__ÕÕÕ.Ol!!!.iiiiiiii��,���iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ.iiiiiiiiíiiiiiiiilí ral, com o afastamento do
Casino \ P.R.P. padre Olimpio de Melo, que

Imperial' ADERIU AO SR. GE- será n�m�ado embaixador
. I TULIO VARGAS do Brasil Junto á Santa Sé,.

Festa sertaneja s. PAULO, 13-0 Partido e a nomeação do sr, Henri-
Vem despertando os comenta Republicano Paulista recebeu e I que Dodsworth para Inter.

rios mais elogiosos a festa serta- aceitou convite para se fazer re- ventar federal.
!

neja que se realisa no Cine Im- presentar na próxima Convenção ii Em face da proximid{'�de
perial, �e hom�na,gem á encanta- �acional.. 9ue ,es�olhe.rá � can- d? pleito eleit?ral presiden
dora artista "Nlgmta", que 'tantas didato oficial a presidencia da cial da Republica, ente'nde a

ovações vem recebendo, pela sua Republica. : politica oficial. ser nec-essa ria
garridice, a que se alia uma voz I Resolveu, tambem o P.R.P., urna coordenação intf.!nsa en.
cheia de harmonia e encanto, e I não apoiar o sr. general Flôres tre as forças poJ:íticas 90
a qual, o "cabaretier" Mano. tem da Cunha no seu pronunciamen- Distrito Federal. sendo istu
coadjuvado com muita competen- to pela candidatura Armando passivei com erernento que
cia e ."savoir laire".

I Sales. I t�nha atL!açã.o direit� na

HOJe e amanhã, serão apresen- I Vida partidaria da Cidade.
tadas interessantes novidades. sendo SUSPENSAS possibilitando entendimentos
de prever um�, n?va Il?ite cheia as Ilcen ças n o que venham eng-ro�sar as
e de egradabilissimas Impressões Exercito hostes govern?mentals.
para os "habitués".

RIO J 3-0 n inistro da
Aliás é notória a preferen·

, cia pessoa}. que o presidenteGuerra baixou um aviso, suspeu- Getulio Vargas sempre ma.clendo até ulterior deliberação, nifestou pelo sr. Henríquetodas as licenças especiais, não Dodsw'Orth, que teria sido jàatingindo, poré.n, a medida aos
l1ome?..ldo interventor, se: nãoIuncionarios que já se encontram fossem as circunstancías es.

em gozo de licençll. .

pecíaís que determinaram 3

VASOS permanencia do padre Olím'
pio de Melo á frente dos

de guerra nos negocios da Prefeitura.
portos gauchos Era muito comentada on-

R. GRA.NDE, 13-Chega-! tem na Camata a ''iQnf, �ren'
dos esta manhã, encontram-se! cia que mantiveram 'os srs.
ancorados no Porto Novo, os j Luiz Aranha e Henrique
destroiers IIRio Grande do Nor- Dodsworth, sendo este pro-
tell e «Santa Catarina». curado por aquele.
Tambem chegou o navio trans

porte HBelmontell•
Até ás 16 horas não haviam

atracado, conservando-se ao lar
go.

Decorre hoje o aniversario na

talicio do nosso distinto conter

raneo sr. dr. Zulmiro Soncini,
Juiz de Direito em disoonibili
dade e abnegado politico liberal.
A Gazeta Ielicite-o.

Aniversaria-se hoje a exma.

prolessora Newtonina Costa, Ies

tejada virtuose do piano.
razern AH05 HOJE:

a exma. sra. d. Luiza Roth

sahl;
a menina Maria Silva, filha

do sr, José Brasil.
a menina Cinalandia, filha do

sr. Augusto Passos Junior;
o sr. capitão reformado da

Fôrça Pública Valdemiro B. do
Livramento.

Novo deputa
ao estadual
Por motivo de haver sido

convidado para a Secretaria da
Fazenda, o SI. Rcdúlfo Titzmann,
será convocado para substitui-lo
na vaga deixada na Assembléia
L egislativa, o respectivo suplente
sr. Adolfo Martins. prestigioso e

influente politico no municipio de
São Joaquim da C05ta da Serra.

Representa n

tes ao con

clave de 25
RIO, 13-/�tendendo o con

vite que lhes foi dirigido pelo
governador Benedito Valadares,
responderam já, indicando repre
sentantes os governadores Jurací
Magalhães, Nereu Ramos, Ma
noel Ribas, HelOnildes de Car
valho, Argemiro de Figueiredo,
Alvaro Maia, Osman Loureiro
� José Malcher,
A Frent{; Unica e os dissideu

tes liberais serão representados
no conclave de 25 pelos srs.

Mauricio Cardoso, Batista Lu
zardo e senador Simões Lopes.
A Baía será representada (.le-

lo lider da bancada situacionis- RIO, 12 -O secretario do

ta, sr. Clemente Mariani. Tribunal Regional Eleitoral da

O sr. Nereu Ramos, de San - Baía telegrafou ao Tribunal Su

ta Catarina) se não puder compa- perior consultando se as umas

recer pessoalmente, será represen-] a serem usadas no proxirno plei
t"do pelo sr. Diniz Junior. to são de aço ou madeira, porque

estas ultimas não oferecem grande

5EHTE HOUA

Deputado Rogerio Vieira

Está, ha dias, em Florianopo
lis o nosso distinto conterraneo

sr. Rogerio Vieira, talentoso ad

vogado e deputado situacionista.

Encnnlra-se nesta cidade o sr,

engenheiro Lourenço Waltrich.

Jorllalísta
ROMA, I 3 - A jornalista

Besy Mackensie. correspondente
do «News Chronicle> , será ex

pulsa da Italia.

De aço ou

madeira?

Celso Ramos

Florianopolis hospeda, desde

ôntem, o nosso distinto conterra

neo sr. Celso Ramos, pretigioso
chefe politico liberal em Lages.

rido «Clube Recreativo 6 de
Janeiro» I será levado a deito

de amanhã um baile, para o qualDe sua viagem ao Rio .

reina intensa ammação.
Janeiro, regressou o distinto con-

terraneo sr. major Alvaro Tolen
tino de Souza, digno conferente
da Alfandega desta capital.

Alvaro Tolentino

ml55A

Mauro Ramos

Retornou, ôntern, de SUd via

gem a Lages, o sr, Mamo Ra

mos, capitalista.
PEL05 rLUBE5

Clube R. 6 de Janeiro

o deslocarnen
to de tropas

Religião

Lider Pernarnbu
cano

RIO, 13 - A -bancada per
nambucana, segundo noticia um

um vespertino, escolheu o sr. Ar
naldo Barbosa para substitir o sr.

Barbosa Lima, na sua liderança,
indicando ao mesmo tempo o sr.

Domingos Vieira para sub-lider.

gara !tia.
° Tribunal na próximas ses

são responderá à consulta.

RIO, 13 - O Ministro da
Guerra baixou uma circular, re

gulando as disposições sobre o

deslocamento de tropas.
FESTA DO DIVINO ESPIRI

TO SANTO
Realiza-se sabado e do

mingo próximo na t-reguezia
da S. S. Trindade a festivi
dade em louvor do Dívíno Es
pirita Santo. Sabado a' noite
haverá' novena e leilão de

prendas.
Domingo, a's 10 horas,

missa solene. Os festejos de
domingo serão abrilhantados
pela banda de musica Amôr
a' Arte

�--------------

NOVOS DIRI·
GEI�TES DO

P. R. P. ,�
,WS. PAULO. 13--F't>ran 1 elel'

tos os srs. Manoel Vi\abo im e

Heitor Pentead,o para pres idenle
e vice-presidente, resp .etivai nente,
da comissão diretora do Partido
�epublicano Paulista. Os Iperre'
pistas comr-arece'.ão> á Con:vençâ?
Nacional, repr'.!sentad05 pelo 51.

Cincinato B.', jga.

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

-------

Encantaàora f e 5 ta 5 e rta n e,jo
'. --��

Haje e amanhã, nos suntuusos salões do C A S I N O I M PER. I A,L
será levado a efeito, a anciosarner,te esperê?'aa FES-T-A SERTAN 'E':..JA.

·<-ENOO APRESENTA0 S
----_

LINDAS CL\NÇÕES BRASILf2U{'_AS
POR FESTEJ ADA'5 A RTISrAS
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