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dernonstração de que a Demo-
a alavanca propulsora
Pátria Brasileira.

ET

,Os deputa
çje.;,s peceís

t� s \...< i Si i t�l!""Y"\ o
Sr'. ,1:::.. r-r"!ebíspo

Os deputados peceistas srs.

drs. Jairo Franco e Cori Gomes
Amorim, estiveram ontem no Pa
lacio de SU'l Exr:elencia Reveren
díssima. o Sen�or Arcebispo
l\ letropolitano, a quem foram.
apresentar seus cumprimentos,

IDom Joaquim Domingues de

Oliveira, recebeu os Ilustres v;si'ltantes com vivas demonstrações de
,

Mações e sugetões I simpatia, tanto mais que o deputa-
Pelo deputado Barreiros Filho foi apresentada uma mo- do Cori Amorim, pertence á

ção de aplauso ao general Flôres da Cunha, que foi aprovada Congregeçào Mariana do Estedo
em meio de grandes aclamações e retumbante salva de palmas. de São Paulo. á qual tem presta

o dr. J( ão Baier Filho sugeriu a organização de uma do relevantissunos ser viços.
comissão executiva, destinada a dirigir a campanha no Estado, o Ao que somos informados, o

que foi aprovado. deputado Cari Amorim, visitará,
Pelo dr. João José Cabral. foram apresentados para fa- hoje, possivelmente, á Congrega

zerem parte dessa comissão, como membros da Legião Republi- çào Maciana desta Capital.
cana os SISo dr. Rupp Junior e dezembargador Gil Costa.

,

Peio dr. Plscido Olimpio de Oliveira, foram, com o

mesmo fim, apresentados os nomes dos srs. coronel Arislilia�o
Ramos tenente-eClonel Otavio Silveira Filho e deputado T,a·

go de'Castro, como membros do Partido Republicano Liberal
Catarinense.

Por proposta do dr. João Baier Filho. ficou resolvida
a adesão do P. R. L. C. e Legião á União Democratica Bra-

HISTORIA
MAL CONTADA OS deputados

«A Nação», do Rio de janeiro, dá �urso a
.

uma notícia
J a i r" F ranco

um tanto ou quanto estravagante e que tem sido objeto de largas
" •

disC'Otsões nos arraiais políticos da nossa terra.
. e Co r I Amo r Im

Trata-se de certos entendimentos que estariam sendo arti-
• •

culados entre os srs. Nerêu Ramos e Adolfo �o�der, tendo como V I $1 tam a
iintermediario o deputado Carlos Gomes de Ohv71�a. "Gazeta"Não vamos ao ponto de negar que a noticia �ã� ten�a al-

'gum fundo de verdade, que mais, se avoluma pela coincidencia da

sua divulgação, com a presença Inesperada do deputado Carlos

Gomes nesta capital.
Todavia cabe-nos pôr de reserva, a parte em que se pre-

tende insinuar ser o sr. Nerêu kamos quem está solicitando o

.achêgo do sr. Adolfo Konder.
.. .

_»
'

O modo de como a noticia fOI propalada pela a;Naçao , e

f
..de molde a fazer acreditar, acha-se o sr. Adolfo Konder sentado

numa cadeira papal, olhando por cima do hombro a «tout le

mond et son pére»... � .

A historia está. mal contarle, Se na verdade qualquer corsa

existe a tal respeito, não será de certo o �L Adolfo Konder o «Pá

pa> , nem o sr. Nereu Ramos o «peregrmo> .

Pode até muito bem ser que os estrêmos se tellhar!) toca-

do e daí a conrusão da «Nação»,

Foi urna
cr6cia continúa
dos destinos da

O conclave dos Partidos Republicano Liberal e Legião
Republicana, realizado ontem nesta capital, foi um dos acontecimen
tss politicos de maior realce dos últimos tempos em Santa Catarina, não

só pela desusada concorrencia registrada, como ainda pela grande
elevação com que souberam manter-se todos os oradores, sem ata

GU:'S, nem retaliações, demonstrado assim o gráo de cultura da nos

sa gente.
•

Os trabalhos
Constitui da a Mesa sob a presidencia do sr. dr. Rupp

Junior, chefe da Legião Republicana, secretariado pelos srs. Otavio
S:I ..eirs Filho e Antenor de Morais, entre um estrondosa salva de
palmas da assistencia, que por completo enchia o Cuie 1?,ex, to

lDOU a palavra, como presidente, o deputado dr. Rupp Junior, dan
do conta dos motivos determinantes do importante conclave, que
linha por fim o, pronunciamento dos P. R. L. C. e da Legião
Republicana sobre qual a· candidatura a apoiar no próximo pleito
da sucessão presidencial.

Seguidamente com a palavra o sr. desembargador Gil Cos
ta, saudou, em termos veementes os representantes presentes. des
tacando a importancia da reunião pelo que tinha de significativa
em face dos destinos da nacionalidade.

Em longo e substancioso discurse, o deputado estadual sr.

Tiago de Castro, realçando a personalidade do sr. Armando de
Sales Oliveira, explicou os motivos da; prelerencias das agremia
ções oposicionistas ali reunidas, se acharem irmanadas em torno da
mesma aspiração, qual lôsse a de fazer vingar, nas umas, a candi
datura do ex-governador bandeirante á presidencia da Republica.

Falaram depois. o deputado Barreiros Filho, numa sauda

ção ardorosa á figura empolgante do bravo general Fiares da Cunha;
o dr. João B3Íer Filho, cuja oração foi coroada de entusiasticos

aplausos e Cassio Fonseca que falou em nome da mocidade cata-

nnense.

o ilustre deputado federal pelo Estado de Sã') Paulo,
dr. Jairo FI ano), em brilhante improviso, disse do entusiasmo que
sentia pela brilhante demonstração de civismo que estava patente,
em face do brilho e da concurrenci a de que se r ldeàra o

concl�ve acentuando a sua fé na vitoria da causa democratica,
de que era símbolo em nossa patria,. o 'dr. Armando de Sales
Oliveira.

En�errando a sessão voltou a falar o deputado dr. Rupp
Junior. agradecendo a comparencia de quantos assistiram aos tra

balhos. orgulhando-se pelo modo de como os mesmos haviam
decorrido.

.sileira.

E DE o
"

fi r.
, •.,1

"

s�'ndo
gr-ande

A
���������������--���������������

VC)% co povo Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
UI I Florianopolis, Quarta-feira 16 de Junho de ] 937 I NUMEHO
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Casacos Pelli Socledade
Catartnense
de Medicina
Na noticia dada da ultima

sessão daquela Sociedade, sobre
a aplicação do evipan sodico no

parto sem dôr, retificamos para
010 se prestar 11 confusão: O dr.
Djalma Moellmann fez co

mentarias sobre os insucessos
colhidos pelos obstetras com

o emprego daquele anestesi
co nas parturientes.

03 deou·t,f�
dos cor"lstltu·
cionalistas
em Palacio

Retribuindo a visita que lhes
Ifez o governador Nerêu Ramo.,

_

.

por intermédio de chefe de sua Ta IIIeu rs
Casa Militar, capitão Ernesto
Nunes, estiveram ontem em Pa
lacio os ilustres deputados pelo
Partido Constitucionalista de São

Paulo, srs. drs. Jairo Franco r.

Cor i Gomes de Amorim.
Os birlhantes parlamentares,

derncraram-se em longa e cordeai
palestra com o chefe do Execu-
ti \10 Catarinense.

Trajano, 15

Flntssimos Renards
-_ Manteaux delã

Capas - Sobretudos

na A MODELAR
Dr. "edro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1Rua

rM___,_,_A_,N_I_F E S T o [I
ao povo catarinense

Para o eleitorado patrício, e mais incisivamente para os nos-sos correli
gionarios e amigos, que os rigores da censura tem impedido de estar ao contacto
das nossas atividades através da imprensa e da tribuna popular, vimos dirigir
um caloroso apelo, que é a lidima expressão do nosso espirito republicano e
roteiro dê. nossa atuação politica.

O Estado de Santa Catarina nunca teve uma corrente de oposição tão
viva e vigorosa, graças ao voto secreto e á coligação dos partidos que, si mili
tando mais de uma vez em campos opostos, nunca perderam-de vista a presta
ção de estima e de confiança que neles depositou a gente catarinense. Senhorea
dos pelo dever de pleitearem a causa do povo, bem mais digno de apoio á sua

expansão produtiva e cultural que de vexames extorsivos e oprimentes, os seus
representantes na Camara dos Deputados e na Assernbléa Legislativa vêm se
batendo incessantemente pela segurança da liberdade de opiniãu, dentro da lei, e

pela defesa da economia privada, dentro dos imperativos da função do Estado.
Em continuidade destes propositos, garantes da legitimação do nosso

apelo, apresentamos aos sufragios do eleitorado catarlnense, em ratificação solene
da vontade popular, o .

sr dr. Armando de Sales Oliveira para
presidente da Republica no quadria

nio de 1938-1942.
Figura completa de estadista, que veiu á tona no auge de um colapso

da Nação, pacificou o Estado de São Paulo e habilmente apagou em pouco todos
os vestígios da tempestade no seio tepido da brasilidade, sereno e triunfante na
restauração do Brasil. Espírito de ordem, de peso e de medida, construtor de alta
visão patriotica, o desprendimento da sua renuncia á curul de um Estado. cuja
capacidade se mede por igual no campo da produção material C0i110 na estrutura
moral e cultural da sua gente, o sr. dr. Armando Sales empolgou a alma nacional
e atingiu O� pinaculos da popularidade, mesmo antes da sua apresentação defini
tiva aos sufragios do povo brasileiro. A pugnacidade do seu ideal. a conformação
do seu cara ter, o equilíbrio do seu engenho mental, a percuciencia do seu feitio
de estadista experimentado, abonam de sobejo o nosso apelo ao eleitorado ca
tarinense.

Circunstancias imprevistas de economia interna dilatam para 3 de JulhoEstiveram esta manhã, em nos- identica resolução do Partido Republicano Catarinense, nosso fiel aliado. Os seus
tia redação. os nobres deputados correhgionartos, porém. fraternos conosco na regeneração dos costumes politicospeceistas drs, Jairo hanco e e na lealdade dos compromissos que livremente assumimos em atos e documen-Cori Gomes Amorim, que nos tos publicas, já nos trazem o conforto amigo da sua solidariedade em prol da cau-deixaram penhorante cartão de sa que abraçamos.
despedidas. por terem de embar- O dia de amanhã será da mesma argamassa nos anseios da alma po-caro amanhã, com destino li São pular pela ordem civil e constitucional da Republica. E então, todos reunidos numaPaulo.. só grei, para uma só peleja.podemos repetir como o nosso eminente candidato áA GAZETA, sensibilizada presidencia desta Republíca:pela nirma gentileza dos distintos "O pOVO brasileiro afirmará ainda uma vez,parlamentares, agradece a honra

a sua fé nos destinos da democracia".que lhe foi dispensada, aprovei-
tando o ensejo para desejar-lhes Il_(ASSinado pelos convenciona._i,s_,>� _1'1feiíz viagem e farta messe de

_
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RIO, 15 -O general João I
Gomes segue nestes proxi
mos dias para e Paraguai,
onde vaí em visita ao seu

filho Aníbal Gomes Ribeiro,
adido militar naquele país,
que se acha enfermo.
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f" �=:CEBrEU U!,Ji LINDISSIMO SORTIMEN ro EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOME;\lS. OS 'I IPOS MAISMODRE NOS PELOS ME�r.ORES PREÇOS
MADS CE 50 TIPOS DE CAMaS,.�S

'

CAMISA DE ..JERSEV CE' SECA A 16$fO(:>0
FELIPE

NA CASA á RUA

SCHMíDT N.
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Ira o
, I p ICASO

A U' L-, S o A R E S" no majestoso prédio do Clube Martineili

(I fals,,, principe Dadiani foi prêso pe�
Ias autoridades belgas

EXfBIÇÃO, TODAS L\S NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMiRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Danças -- Serviço ir, eoreenslvel de bar e restaurante
Continua a opinião publica em- PRESO interpelado por um policial. Co-

pr 'g'! h com o caso intrincado, mo não tivesse passaporte, íoi
"",·fic. do a bor.io do vapor 1?aul PARIS, 16-0 dr. Dadiehi, detido á disposição do cormssario

Soares, na noite do 6 do cor- que desapareceu de bordo do local. mt m"';'·"ffiW -á..,jjj--;;;;;..--iiIIíiiiiãliiii--Bíiii-----C--Am,,-�--r-,iiii.iiiiZiiiiiiiiiiiiiiiiii.�iiiiiiiiiiiiii.. �"
rente. «Raul Soares». quando o mesmo Este ultimo preveniu logo o V� r�,' n.. r' � f,g�. !� i 'V <!�.�.. n 1.\ ra

.

Do' ·:....D�..< 1,;..7- :::>

O encontro do pretenso prin- se encontrava ancorado em Le comissario da policia [rancêsa em a a �' F.i li JI .. Si ipJ fá'Q '-'

cipe rumeuo João H,�nrique Da- Havre, foi prêso em PeruweL�, Peruwelz, que se pôs em contacto

diani, por certo, virá esclarecer cidade situada na fronteira franco- com o serviço de controle. O JIII li In �!i:!� a 'titrem ;� iastoda a trama sinistra que, inicia- belga, quando tentava tornar o sr. Dadiani declarou que se
i I � ,:.at I �A 'I ." �. l;;a ,

da no extremo sul do território trem, para se dirizir A jemmapes, achava na França ha um mês e RIO 1
-

A' l' dI' ,

d
ta

• • I I' d d d ,J - nuncia-se que .uciona o o assunto. re a�IVO a oro

nacional, teve seu epilogo em "I, cidade situa a nas proximidades vls�tava EO pais na qua I a e e

I na ultima reunião havida no Mi- dem publica e ao julgamento dos
to mar, muito além àa� fronteiras de Monts. turista. sperava fazer o mesmo .

t
. J J ti I I I' d

..

b
d B I

. ms eno ua us Iça, a qua compa- imp rca os em movimentos su ver-
o país. na

Qe gldca. d
cerarn os presidentes da

.

:amara sivos, em época normal.
Dadiani, o pseudo nobre ru- PERDIDO PELA uan o compreen eu que tJ- d S d d I Ao que se adeanta, entre as

d 1 URI ID O h'd hecid I"
e o ena o, o procura ar gera '-

meno como se verá os te egra- C OS A. E n li II o recon eCI o, Imitou-se 1 R bl' ti' suzestões apresentadas e com pro-d I fuei d nR .. 1 :. ii -pu ica e ou ros e ernenros '

� ...

mas abaixo, ar-aba de cair nas 11 ec arar que ugira o aW::I I
. I bilid ddi'

S" r id d d
(e a ta representação. cogitou- se [Ia I I a e e preva ecer , esta a

mãos da. policia belgaf. quando BRUXELAS, 16-Foi a cu- oares com a cumpuci a e e do modo por que deverá' ser so- que diz respeito á criação de um,
procurava transpor a ronteira e riosidade que perdeu Oadiani. uma pessoa CUJO nome se recusou

vara federal privativa para aque-
posteriormente recambiado ��ara Dadiani conseguiu atravessar li declinar. Viajara por pequenas 1·---- I

.

I
r d d

�� .& GIl iii ",J,1 ,�.;b, � ; iIII!l
es JU gameotos.

a França. a [ronreire a pé, afim de se diri- etapas, ten o consegui o atingir, �i:õiiliII 'hwU� tJ rUI Essa vara iria substituir o Tri-
O aventureiro labioso, sôbre air a Bom Secours, localidade de assim, a .fron.teira Iranco-belsa, O I 9 "e aMa � , I I d S N' I'O 'O

I 1III!lII �
runa e egurança I acionar,

quem pesam todas as suspeitas perigrinação, muito frequentada dr. Dadla;ll não deu resposta a a

que foi criado para uma fase nor-

que o caso extranho fel. nascer, aos domingos. nenhuma das perguntai que lhe (Aprenda a defs.i1der a
mal da vida do país e que desa-

obstina-se em negai tenha havido A presença de numerosos visi- foram feitas ecêrca do desapare- lê'Púde) dparecerá, urna vez termina os os

crime no desa parecirnento extra- tantes irancêses não permitiu, en-I cimento do seu amigo". I I d
n I J

.

di
- . [u gllmentos que são e sua atri-

nho do jovem .edro Perone, o tretanto, que fosse notado. amais iga <ttüt) sei» em b
.

_

brasileiro que o acompanhava na Em Dom Secours, Dadiani RECOLHIDO A PRISÃO materia de preservação da saúde uIAçaoL· .

d S N
.

I
V 1 I J' b

er e , egurança aciona

viagem ao e ho Mondo com a tornou veícu o para Peruwelz. e nem ..:l1!Y1Il «se eu sou esse. . .

PARIS 16 O J 'io teri
'"

f. 't
.

t
.

I tena, aSSim, l'tn orgão propflO
finalidade de entrar na posse de Durante a viagem fez pergunM ,-- sr. oão nao ena J ef o IS o ou aqUl� ãÜ .

D d'
.

I T d ' para a sua execuç o.

parte da herança fabulosa de que
I tas tão singulares ao condutor que nennque a Iam, que estava sen- o». o <) tempo e tempo para

Dad.ani se diazi" herdeiro. este ultimo desconfiou e chamou do procurado para depõr acêlca apren::ler a1uilo de que mais li

d RIO, 15 - Em reunião pre-
Camiaha-se, todavia, para a á policia local. do esaparecimento do escotista necessita. Saiba ao menos diri-

I P viamente marcada, estiv(.raU? em

iom,olet� elucidação do fáto, espe- Convidado a apresenta,r os sem brasi eíro João Pedro eroni, foi gir-se, higienicamente. ':!fim ck ouvl·ntps.conferencia :om o miniftro da _

• ",ndo-�e que, em pt'IJCO, o dra- do.:.umentos, Dadiani perturbou- hoje trancado em uma prisão em gozar saüde e manter-se em for- 23 00 F' d
J R dI T I I I d A d Justiça sr. JClsé �:. de Macedo . antasla em o-maior

ma misterioso o aul Soares se e ec,inou a sua verdadeira ouma . ma n� uta pe a vi a. pren a
S 'd d S d de Scllumann. Ao Pl·an ... ·. Gl'sel�."

O O d f b 'd oares, o preSl ente o ena o ., ""

venha a aparecer, como tudo fez identidade. Reconheceu que es- 3r. a iani oi su meti o a a viver segundo as regras da Binz.
b I d d R 1 t I t· d h'

.

d Ih
sr. Medeiros Neto; o da Camara

supor, como um crime ruta, que tava· a par o o(.Orri o no n
au nllvas pergun as re a Iva� ao

�
esa- 19lene; apnm a a esco er os

10s Deputados, sr. Pedro Alel- 23.30 O novo livro alemão ..

St.! envolveu nos liames de uma Soaresn, mas neaou que tivesse parecimento do seu' compa®::ir« àlimentos mais nutritiv(i)s e de I 23,45 lNotl'cl'as e servl'ç() eCo'-o

b d d "R I S
� It xo; o ministro da Agricfl tura, sr. �

char.t&ge areb:tetada por um es· matado seu companheiro de via- de or o o au Dares i 'mas flleil digestão. ��o caso de di- W no·rnl·c·o (ai.).b d Odilon Brllga; o senador SI. al-
uertalhão �e alto coturno. aem, Pedro Peroni. até agora se recusou a stina a- gestão di(icil da carne, por exem- d

.

M I' I'd d
. 24.00 Maxl'mo Pavr.•s...· Novl·.'c

! omlCO aga nães; I ei a malO- _ "

Como recaissem suspeitas 80- mente a prestar qua quer nova pio, o gue acontece quando ha dades da "Ie":nanha.ria da Ca'Dara, sr. Carlos Luz; "\ ,

bre sua pessoa, re�olvera fugir, informação. falta de acido clorídrico no su-
o deputado João Nev;�s d:! Fon- 00.15 Formas vacilaiJtes. Ale-

afirr. de preparar rnelhor a defesa. co gastrico, não mGlis é necessa- h f di' - gre peça radl'ofonl'ca de PaulT O XT toura e o c e e e po lCla capitao
Dadiani como noticiámos, foi au- NA SERA' E RA- rio abster-se deste alimento, por- Felinto Müller. Scbaaf.
xiliado, na fuga, por um desco· OITADO que se corrige facilmênte ess;, 1.15 Noticias e serviço econo-'

P L\RIS, 14-Um J'ornal des- nhecido. mas não o denunciou á deficiencia digestiva cem o uso
.

( )
BRUXe.' S 6 E p.&

mico esp ..
ta capital informa em sua edição pol.cia. e.LA , 1 - m con- do Acidol-Pepsinl da Casa Bayer. .. AS Iil.O leJ Ri I 30 C d CIIMI • oncerto o onservat�
de hoje que o sr. João Henrique Prossegue o inquerito em Tour- sequencia da prisão de Dadiani, Pelv estudo da físiologill 58 _

I gL lO r:� ';� .f,':f. >!"S!e rio de Berlim, capital da Alenta ...

Oadiani se encontra presensemel1' nal, onde Oadiani e,tá pr�so. as autoridades belgas puzeram-se be-se que o acido clorídrico tem ijI �g "4iii � U ,�,i � nha.
te em Paris e que e5creveu aos em contacto com o juiz de i05- função capital na digestãu dos

I 2.15 Eco da Alemanha.
consulados da Rumania e do Bra- SILENCIO SOBRE A truçAo do Havre. alimentos albuminoides. A higie- RIO, 15 - A despeit.o de ter 2.30 O pequeno ABC ale-
�il no Havre, á «5ureté Nationa- MORTE Esse magistrado francês, ao

I
ne, que todos deviam 5ab�r, en- sido dado como posto e:n Iiber- -

d
mao.

h» e a alguns conhecido� advo- que se diz, não pe irá a extra- sina como nos alimentar raci.J- dade ha três dias, o capitã J Wal- 2 45 O
d d D d

. as pesquizas. sobre o

gados declarando que està dispos- PARIS, 15-0 «Paris Mi- ição e a iani, porque se

[nalmenre. A terapeutira moder- ter Po:npeu só hoje foi b,'neficÍa-
povo alemão (e!p.). Dansas popu-

t) a colaborar com a policia di» informa que a prisão do dr. houve crime, o que ainda não es- n,\, por sua vel, indica-nos para do por essa ordem por determi· lares cantadas.
Lancê�a e a justi�a brasileira pa- Dadiani se verificou nas seguin- tá provado, esse crime foi

CO-ti
os ':asos de dispepsia por defi- nação do ministro da Justiça. 3.00 Ultimas. noticias (em ale-

ra explicar o desaparecimento de tes circunstancia�: Hoolem, ao metido a bordo de um navio clt::!ncia clorídrica. 05 excele:1tes Contra esse oficial os inqu,'ri- mão).
bordo do Raul Soares do es- tomar um trem para J�mmapes, estrangeIro fóra dr agJas terri-j comprimidos �ayer de Acidol tos nada apmaram, tendo sido 3.15 Concerto recreativo.
{;ctista brasileiro João Pedt'O PeM perto de Mons, o sr. [)"diaoi foi toriais rancêslllS, dugin o, porftan- Pepsina.

.

ele r�formado adminístrativ::>mente. 4.30 UILimas no.icias (em es

roni, com a condição de ser tra- to í competencia a justiça tanM I�O.OO.G.It••E.��.�D��.I$O�. panhol).
•

-

d t h ce"sa. ' �. ��
.

....

(1 o cerno uma tes emun a e não
Dr. Pedro dI Moura Ferro D d'" I d' ._ �� ,� .

4.4:::> Saudações aos nossos oUM

clImo um provavel culpado. ,Advogado d 1�1I
sera po�obr lS�(t ! "�cio da eml1rãaguêtit ! vlntes. Despedida DJN e OJQ

O mesmo jornal acrescenta
Rua Trajano n.

ção a

egurança'd
u

dica
e ga :: :: (ai., esp.).

.

que o inspetor da «Sureté Natio· por não estar mUni o os seus
V �

na!e� que tomou a cargo' a ques- passaportes.. Um só vidro do "
tão do Raul Soares não pare- Deixou o � REMEDlO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES • vende-se uma casa com {)
ce ter acreditado na sinc�ridade in tegra Iísmo PARIS, 16--A CSuteté Na· • O terreno numa area dI"
da declaração feita por Dadiani tionale», da França, informou á � basta p:ua a cura desse triste vicio ! �. 1.782 metros quadrado�
em 5U,'S cartas. RIO, 15-Tambem o sr. Jad policia belga que pretende pedir ,. � Instalação de luz e agua etc.

Acredita-se que o sr. João J...fen- Souza Lima, em carta ao sr. Plj- a extradição de Oadiani, envol- ,. A' venda nas bôas Farmacias.· � por preço de ocas.ião. A tra-
tique Dadiani está disposto a en- oio Salgado. e na qual diz que a vido no caso do desaparecimento. E' UiD produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - JoinvilIe frj' tar com Quincio Silva no

tceg;u-se derde que receba garan- democracia é o regime perfeito da do escoteiro Perooi em vista dal_ '.
• Estreito, esquina da Ru� O.

tias.
. ordem, se desliga do integralismo. ocorrencia se ter verificado. ..'I•••��.. ��••e.�s.f)�;)�� Luiza n. 163.

t ::;:J(at:�j��;��1:,��;;=�FfV"""'B"f,M�;:,;;;\)'.i;r�_�":���:i6I�-lJ�:�r:·i''crtt·l:.",'·-:à:·>-;;;:i,;r>f�
.

!t!�tp� '·���:.uJi�\k�,�JJt.!::t�rt;,&��:�1ri:j�'.·��(r'��..-:Z;l���...

�C FECCÕES FINAS PA
.

A'
�

�

, OM'ENS AO O

Otime. orquestr�' - Bom Cabal�etier

CINE REX, ás 8 horas�o
concerto musical de Gloria Vt!i.

CINE ROYAL, ás 4,30 hOM
ras,-O grito da mocidade, e

as 7 e 8,30 horas -Nos braços
do rei.

CINE ODÉON, ás 4,30 e

6,30 horas-Bonequirzha dr
seda.

Irradiação da
Aler-nanha
A estação DJN e DJQ, de

Berlim, irradiará amanhã o seguiu
te programa:
A's 12.00 hs.-14.00 hs. e

às 22.50 hs.-4.45 hs.de Berlim.
corresponde às 800 hs.-l0.00;
hs. e às 18.50 hs.-0.45 hs. no
Ri� de Janeiro.

22.50 Anuncio DJN e OjQ
(aI., eSD.). Cançã;) popular alemã.

22.5 j Saudações aOi nossos

QUER GARANTIAS
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Endereço Telagr.. DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI�A

�AGENCIA DA

Sociedade de Navegação "Paraná-·Santl Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas ;Peryr.as-�io
Pring Torres & Cia, Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Poso
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo. Eva. Pervnas, t\liados; viagens dirétas pa
ra SAN 105: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

ItllAdolar Schwarz .

O::;;,.
. .�- -_ .. _. ---

I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191 I'

i'6iOi•••o.o���G••iiioi'o
I A Companhia Editora Nacional :
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
• Serie Brasil-ana G
• •
• Santa Catarina fi

I A Conquista - A' .Cotonlsação iI A Evolução •
• TODA A2 IHISTORIA DE SANTA CATARINA •

: Um livro da OsvaldoB, Cabral I
: POR ESTES DIAS' Em todas las Livrarias :
........................

� �������z#; MIUI_�
H �
rtil Apólices Consolidadas do Estado de Minas ��
•• «Divida Fundada do Estado de S. Paulo rol

� «Obras do Porto de Pernambuco. �
H �
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES �
�I NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �

� COLA

DE.
SANTA CATARINA, A'

R.UA
TRA- II'I JANtO N. 16.

I. _
.

-w ..

'

.DIIR•••m@�••To_.ra
G •

: L.INI-IA CEI
I Celh.inhão e Omnibus I
• •
" Leão d. Serra .,

: Empreza de Transporte de Passa I
fD geircs e Encorner'idas •

.....'"� '"'"��=�=�=J''' : Entre Concordía e Marcelino Ramos I
O •
• EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS I• de 01:{TIGARA & GENEKALLl
• Passará a funcionar, do. dia l o. de Ou �• trubro em diante •
G DIARIA:vtENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas Cf
" da manhã, regressando ás 4 da tarde G
.. Para Iucilitar a boa marcha d, Empre'la. será colocada em t!t
• cada povoado uma agencia para vendas de Fassagens, como •
• abaixo �descriminamos: •
" Concordia:-Eõcritório Mosele
• SuruvI-Casa Comercial Boseatto
li Tamanduá-Casa Comercial julio Schn

I.

I D Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco
I O Barra do Veado-Ca�a Comercial de Irmãos Poy
• Bela Vista-Botequim ROEse •
e vua, Rica-rasa Comercial Mazuti •

., Marcelino Ramos- Escntóri? Mosele

I'.

I: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000

I� IDA E VOLTA 25$000 I
iii Empreza DALLA COSfA o
18 fi
ti N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu ..
e estado, as paisagens terão o acrescimo de 200[0 .,
• •
1·,·tI':'···OGG.O�DO•••••,,&••
I

-

I a.y�c'e�
BOONEKAMP �t \:

�' �
... If�,
\.�p r

Por estes días

será inaugurado em JOI NV! LLE

moderno, cOl"')fortavel e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTA SENDO ANCIOS<\MENTE

�ESPERADA

•

Para o Norte�

SERVICO AEREO CONDOR
cEr

�o9'"�\)

SANTIAGO

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

5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

a Para o SUl
Partidas dos aviõas=-Fechamentojdas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2aAeirai 12,50 horas 2a.-feirai 1 1 »

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

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

A mala postal para a Europa fecha :

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

Para mais Informações procurem 05 Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

Dr. Alfredo P. de ArauJol
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervosas,

a_ímpaludismo e motestias da pele
Tratamento do empaludismo e das molestias da pe

Je e nervosas pela .flutohemotherapia
Consultaria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

I
.

Telefone, 1.584 _jl-2!!.sU/t�s:-Das��_às�e das 14 às 1� horas

.

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopolis

VENDE--
uma farmacia bem afre

quezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.

Para mais informações
nesta redação.

\

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio] ALUGA--SE, o conforta

vel prédio de resídencia
á Rua Spivack, no dis

trito de "João Pessõa-.
A' tratar no Banco Agri

cola, Rua Trajano n. 16,
nesta capital.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PA6At..mo 05

SEGUINTES JUROS:

CfC Limitada 5·r. ara
CIC. Aviscl'revtoôj. ala
Prazo Fixo 8·{. aja

ALUGA-SE
quartos para casal.

Informações pelo Ione n.

1.436.

'{/

O MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA
, linda casa pó
de ser sua pa-

.gando apenas
"�'- "

5$ooo� 10$000 ou 20$000
por mês na!

Empresa Construtora
"Universal Ltda.
""

Matriz: - LIBERO SADARO', 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 Luclo
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

.. 'ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



r o clre SI ue

NO,.OL.I.
E3.!yrnenau . ..JoinvHle $ao F"ran®ieeo - Lag"",na -

Most.ruari·E) �)errnanemt.e erm Cruzeire til. Sul

Seeção de 5eQ.lio Q.

MACHINAS:
Machínas de li>e.l!�tWar mad�jra

Material em geral para catm.r101cções: Mac� paPa eifi_s meehanicas
�tarm em limrras, ��a�ns para pertas M-a@hilJQS }Jara la�*3

e j�, t_ MachiMl.Fic.s em � para a lavoura: � ados,
Can06 �lvl'mÀ,üa6it9S e pertenees Iraths, cu�bfla4ifes, rneínho etc.
Pfil1."ões e Camas J G)('om0vels, Motores de espIosão, iVlotmr.s
Louça esmaltada - apparelses de }aI'l.tar�th. e1€4fficos

res Material em geral para t�smis3õ·..!S'. Lo' J

Louça sanitária - banheíras mancaes, correas ele centre e Tona
Tintas a oleo e esmaltes .)le6>s e �raxas IulDrtfloante.s
Arame de ferro - télas para todos os fins Automeveís e. Caminhães FORD Peças, a.ces-
Productos chírnleos e pharmaceuticos seríes, serviço meehanise
Conservas nacional e extrangeíras Pneumatíees e samaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrícs em geral

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

l'-Jav,e�a9ãO "�-Ioepcke"--vapores "Car! Hoejscke" "Anna" e Max"
Maria J

_ Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Ar_taca"

Mertrtz: FL.O

��

:t��iA Gazeta Indica:

a"Or I ; Advogados. I -\�� I Dr. Ricardo

� I I Gottsmann
Em Loterias a sua F'avarita � I

�ccacio Mo-
Ex-chole da clinics do Hospi

�1 re I ra
. tal de Nürnberg, (Pcoressor

(!J
tem seu esertp- Indórg Burkhardt e Professor

�� Erwin Kreuter)
�� tório de advogacía á rua

I E'peelan,ta 8n(-clrurgl.

\ Visconce de Ouro Preto ueral
alta cirurgia, iinaecolo�., (do-n. 70. - Phor.e- ! 277. -
enças das seahoras] c partos,
cirurgia do sistema cerV050 e

opcraçõ.. de plastica

t\�

� R. Felípe Schmldt ns. 7 e 178

s � /0'. Podro da Moura Ferro I
� Advogado

� Ruci Trajano, rr 1 sobrado

II Telephone n· 1548 I
Nos classicos.Env.lopes�fechadcs � I . - Dr. Renato=

, �. � ==Barbosa==
i����� �����D ADVOGADO

Q........ ti ••••••eGe� Rua Trajano, 2 fA(sob.)
'i\i)

\
Fone 1325-Ater.de cha-

! Companhia "Aliança da Bahía"i
mados

p.r�_r.
; ç I Dr. Aderbal R. I
; FUNDADA EM 1870 :; da Silva

! Seguros Terrestres e Marttimos !." J\dvogado

.. 7� Rua Cons, Mafra'fj J O (sob.
e Incontestavelmente a PRIMEIRA dr_, BraSil@FonesI631p.129_01O O
:) CAPITAL RALIZADO 9.000:0013$000

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUNí IDAS EM 1935 2.717,044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Fíliaes em:
$••• iiio de

FAZENDAS:
Pu.ru!as aaclenaes e ...,tranl�éIJí �ata lcmot
Moritla ct Algod�es
Lonas e Imperraeaveis
Tapetes e trllsos
Roupas feitas
St4as
Laha para coser e sertir
LI em novoI\os e 1Ma•••
Jabonetes e Perfumarias
MIolchoaoos e éOlGftas
Cortinas e Corãnados

'

t�has e guarda-Aapos
$apatos, ehíaellos, miias
DePositarios dos aíamadoa

Charutos cDANNr!MANHa

Ernpreza Naoional de
Fabrica de Pontas "Rita

fERRAGENS:

NO ESTREIT01Ponta dG� Leal

Em Laguna-Rua da Praia _jI Caix 1 Postal, 110.

B EETI

Federais Sta. Catarinae

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhor as)
t\tende na Maternidade
até ás

<

8 112 da manhã
e á :ar�e - CFJnsultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Médicos

��
todol OI Estados II'

Dr. Carlos Corrêa
Ap,entes, Sub-Agent., e Regulador•• demAne"�al �6m

�o Brasil, no Uruguai I na, prlnDlpai, praça. I8trangelrfi1l.

J.\gente� em Ftorianopol is :

r' Campos Lobo & Cía. =
I··�,".;''J Rua Cc nsetheirc Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 !,'
i7:Jfl TELEfONE N. 1'()83 END. TELEGRAFICO ALLJAl\Ç..A �

e:: Escrítólios em Laguna e Itajahí ID j'\ 81
"

Li§ Sub-r�g(")ntes en"'" umeri,au e é,;;ges,�
�.

-

� tik�

U••••� ••0---------.---------.......... ------------

CONSULTORIO···Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Trolamento moderno das
molestias do Pulmão

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

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

Dr. Artur Pereira

e gOliveira
CUnlca málhea de orlan

ças 8 adulto,

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consulta,
�

diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua' João -

Pinto li' 13

FONE-1595

R�siJência: Rua VilConJe
de Ouro Preto n' 5711

FONE-1524

\ AdVOgad�1
Desembargador
tSalviO Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Tralano n. 2<j 1
-------------____l'

-------,-----..0

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. SiPpel
Formado no Bra

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSULTORIa:

�ua Trajano tr /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS
----------------------

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, dL
vidamente montada, com ótj�
mo ponto e dispondo de bô.

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dis..
trito «j0ào Pessôa», Estrei
lo, á rua do Nestor no, 4,2

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

vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. TratarIcom )acã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias' qualidades de larand

jeiras, Iimoei[o� e grande quan
tielade de enxertos altos de rosei�
ras, tem para vender

CARL NiLSON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CAFE' BOM SO° NO
JA.VA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

'S��lvageria Posto eleito·
brutal tr�aa �1!a Baia

Esteve na Polícia Central o sr. BAÍA, 15 --A.caba de ser

Manoel Custodio, fiscal da pre- instalado com grande compareci-
· feitura, comunicando que o indivi- menta e por iniciativa do Parti
duo conhecido pelo nome de do Popular o posto eleitoral

· Candido Surdo, espancou barba-I Armando de Sales Oliveira.
lamente um cavalo de sua pro-

· priedade, nas imediações do Abri
go de Menores.

Em resultado do espancamento
(' de uma paulada recebida na

cabeça, o animal caiu môrto, •

A policia tornou conhecimento ,�:l gOvern ;�3do r

da queixa, havendo já intimado o I b!3 ía 2 .,o eSD e

r-sponsavel pela selvageria de r,8 do r\ Ri ,

ape�.entél�-se no Gabinete dos ICç,mmarIOs. RIO, IS-Ao que se noticia,
o governador Jurací Magalhães é

esperado dentro de POUCO$ dias
nesta capital e pretende visitar
Belo HOrIzonte. sendo possível
que se encontre, na capital mi lei
ra, com o sr. José Americo.

I-� propaganda
(.:ia candidatu
,-a ..J c)sé ArTie
r ioo I'�O Ceará

A intervencao
no l_)istr"ito
Federal

RIO, 15-0 "Globo" notida

qce o senador Jone.5 Rocha �ai
téquerer com urgencléi, para a In

tervenção no Distrito Federal, a

'volta do projeto que se encontra

1n>O Senado, sem s(llu�ão, desde
março.

Pretende
embarcar
para São
Paulo

.RIO, 15 - Os circulo� politicos
insistem em afirmar que o sr. Ar
mando de Sales Oliveira pretende
seguir para São Paulo dentro de

poucos dias e adiantam que o !r.

Piza Sobrinho deverá regressar á

Paulicéa, de onde não voltará tão

breve.

Ouem tem cocelms
não vem c o,'.••

fica �m casu pas:
!)ando 1'11T16AL !

a
com as

tlif8S
--- "...

. distas arma-
L�t&ria. do Estada pa-: Luxo., conforto e ele-I d

•

!� I gancia encontrará V. S. OS
gGU mg}»-�s uma sorte jservindo.se dê. limousine DL. BUENOS AIRES, 11- A

9 ra �1 iie D3MOBILE rr 200, guiada por Prefeitura Marítima foi informada
!

perito volante. de que nas proximidades de Al-
Fone 1.600 vear na província de Corrientes,

um destacamento de marinheiros
-----------------------

sustentou vivo combate com um

I t d grupo de contrabandistas quempOs O e pretendiam introduzir um carre-

renda aos �amento de assucar, arroz e erva

mate procedentes do Brasil.

magístra- Finalmente o grupo de contra-

daS b.odista. íôra posto em fuga
nio sem deixar nas mãos dOI
marinheiros os de nome Jacinto
Diu e Adolfo Rodriguez.
A. informações acrecentam que

não hove vitimas.

Os felizardos da últi�a
extraçao

QUinta-feira
,--

17 DE JUNHO

Nova minis·
tra da Gu��r.
ra nas Esta·
dos Unidas

: WASi-UNGTON. 14 - O

presidente Roo,evelt submeteu á

.provação do Senado a nomea

çlo do sr, Lois johnson para
sub-secretário da Guerra.
O sr. Lois johnson já exerceu

ás funções de comandante da
American Legion na sessão

de Virginia do Oéste.

A CREDITO MUTUO PFlE-
D I� L., destaca·se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias é feita! unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

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

·Cantraba�J·

Imposto
municipal

FORTALEZA, 15-0 de-
putado José Borba, abordado pela d

.dE' 36M
- ..Ii. -I A supremancia da Loteria o I a mancrpação n. ,e es-

reportagem, ao chegar a esta ci- In rS ",ru ua Estado de Santa Catarina, de I tabelecido em Passa Três, na
dade, declarou que na sua opinião, F..JI . " estrada Rio-São Paulo, meio
er a dever de todo o cearense a.zen IIa que são concesslOnanos os srs,

Angelo La Porta & Cia., de bilhete.
apoiar a candidatura do sr. José d
Americo. i RIO. 15 -Após haver assi- há �!Uito ,qu: està fuma a �a
O I t· O Estado - I nado o termo de posse perante o opimão publica. Esse conceito

ma U 1110 , orgao é d
. , d V

• -

do Partido Progres�ista. iniciou a rnini�t�o da Justiça, e�t:ou e,m
não e agora, Ja vem e

lisaD
publicação duma edição vespertina I xercicio do cargo de mmrstro ali [onege.

A' S.II II'"ra I RIO, 15 - Sob a presiden
fi de jntensif d F· d

.

t
.

O I d A sequencia de pagamentos .. cia do sr. Tomaz Lobo, esteve
a m e mtensi car a propaga0 a azen a, In ermo, o sr. r an o

da candidatura José Americo, que I Vilela, chefe do gabinete e se- da: sortes grandes que
h �di�tr�-: RIO. 15 - Comunicam de reunida a Comissão de Coorde-

. d' . t'
.

d S C t búI tornaram-na con eCI ISSI- P t AI 'A A
•

Havas nação e Poderes d S nad
prosegue anima a em todo o in- cre afio o sr. ouza os a. ,

'Ih
or o egre agencia , o e o.

.

d E d fi.ill em todo o paIS o que e
que segundo noticias procedentes O sr, João Vilas Boas. mani-tenor o sta o. . R

.

h d
T I d J

.

fi valeu apelidarem ãttt a as de Pelotas, esta madrugada atra- festando-se de acôrdo com o
e

egramda. e. oadzeupo cSonBr- Loterias veS50U o céu pelotense, na dire ponto de vista anteriormente ex- AOS I NSPE-
ma que o iretono o ... , A C d"d �,'"tu

.

TOR-S DASe:1 n" I A itro pagamento a I" b l'd t I id t t ,..

reunido em sessão' extraordinaria, gora, ou ção éste-oéste, um enorme o I ° pos o pe o presi en e, apreEen ou ---

resolveu opoiar definitivamente a

..- ,.":' A r ir) ;:� ndO I conceituada Loteria anuncia.
que se desfez á vista dos espc- parecer, opinando pelo arquiva- ADFAN-

{�.- ...... Ie ....· en) ,E' do bilhete n. 10,730. pre· t d E id
.

t t d t " DEGAScandidatura José Americo. ;:::Jo di;::;' C a ores. m segui a regls ou' men o a represen açao em que

1\/1 inas miado com 50 contos de. réis. se copiosa chuva de estrelas, que magistrados do Estado de Slo RIO, 14-0 diretor geral da
na última extração, realizada tomaram direção inversa. Paulo reclamam a cobrança pela Fszenda Nacional recomendou

BELO HORIZONTE, 15 em 10 do corrente mês.

I
O clarão foi tão intenso que União do imposto de renda 50- ao. inspectarei das Alfandegas

_ Na séde do P. !<. M .. hoje, Os seus fe!'z�� possuidor:s, chegou a ofuscar homens e am- bre seus vencimentos. Desse pa- e administradores das mesas de
com a presença dos deputados a quem os reren os cencessio- mais causando entre estes ver- racet pediu e obteve vistas o rendas, providenciem no sentido
Abilio Machado. O niel de Car- nários acabam de pagar na dadeiro panico, "r. Alcantara Machado. de ser obaervado o regulamento
valho e Ovídio Andrada e nu'

Cidade do Rio. de [aneiro, fo� I I���������������������!!!!!!!II!!!!!� relativo á reme-ssa á repartição
l··

"

f
.

f ram os Sf'I1Ulnt�S: Dr. Jose fimerosos corre IglOnarHls OI "un-
M

"

d ,,<> C
- ,

O Ih
competente, para ns estati!ticos

jada a Aliança Dernucratíca d li ana a ·ruz amplsta, me-

SOnhO da mu er de uma via de todas as guias de
Faculdade de Lhreito putido d: dico. residtnfe á rua Gonçalves exportaçio para localidades bra·

Dias n. 80, meio bilhete, e
un;versÍtalios que apoem a can- sileiras e para o exterior.
didatura do sr. Armando de Sa- sr. Rafael Figuerêdo Soares,
les á presidencia da Re�,ubJica. farmaceutíco, residente á rua

"'Marcha" so

bre Bruxelas

BRUXELAS, 14-05 cru

zes de fogo de Hainaut querem
fazer uma marcha sobre Bruxelas'
.fim de protestar contra a votação
da. lei da anistia nas duas casas

do parlamento.
Á decisão foi tomada em reu

nião realizada em Charleroi. Os

cruzes dE fogo dírigiram ás fe

derações de ex-combatentes, inva- •

lidos deportados e vitimas civis da

'8uerra um apelo para que os se�

.cunde!l' '1a m"'nfestação.
A ordem do diá acentua que

'os cruzes de fogo continuam a

t espeitar a ConstituiçãO � a mo:

I'!Hlrquí� r�la� qUf:ft>lTI ,er-dl,f ao, �el
'o mno iÜU';' j ITdU,skflO,

II>

maras e novas

sobre a queslãO �iiiiiiii������������Iiiiiii��iiiiiII--��iiiiiliiiiiiíiiiiiiÍ

Durante o corrente mês, <i

Diretoria da Fazenda Muni
cipal promove a cobrança
sem multa dI) imposto terri�
tarjaI urbano, relativo ao

primeiro semestre do corren�

.�iii!liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiii_iiiiiiiiii!i!iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__� te exercicio .

�.·••••D------••------••••�e:••
� �

I Credíto Mutuo Predial!
G
.�

�
f� �

o maio,· e mais acreditado clube de I
sorteios do Brasil

S'9r bnnita e predi1éta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL

Apressai-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na ::
� �

I' CREDITO "V1UTUO PREDIAL G
• •

I •••e.. ..- .0.0••••

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

f
I
•
•
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general 6ões fllon-
-----

caluniaàor

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

eral
ôenunclou o

telro como

F'LOmANOPOLIr;;, 16 de Junl1itJ da 1937===
--. .�"'---"'-

I
• �

I I a.

=
�:���:!1W'.çz '__

o cornandante da
BrIgada de �nfantar'ja pedirarn

postos·UniãtJ Democratica Nacional
M.

Em consequencia,
dae Ia,

desses�lJissão
RIO, 16-0 general Waldomiro de Lima,

por seu advogado sr. Vitor Nunes, denunciou ho
je o general Góes Monteiro ao Supremo Tribu
nal Militar por crime de calunia.

O procurador àa Justiça Militar enviou
imediatamente a denuncia ao Ministro da Guerra,
afim de que posteriormente se prosiga como de
direito.

Lima denunciou o general Góes Monteiro como

caluoiador perante o Supremo Tribunal Militar e

solicitou demissão dos cargos de comandante da
1 a. R. M. • dd 1 a. Brigada Ja Infantaria, por
estar processando o chefe do E. M. do Exer
cito.

A CARTA

QU10to aos motivos que determinaram a ati- E' a seguinte a carta dirigida ao rmrnstro da
tude do Comandante da Região Militar, são os Guerra pelo general Waldomiro de Lima:
seguintes: "Rio de Janeiro, 15, de Junho de 1937.-

O general Waldomiro de Lima foi ha tem- Exmo. sr. general de Divisão, Henrique Gaspar
pos convidado para o cargo de chefe do Estado Dutra, dd. ministro da Guerra.
Maior do Exercito, tendo declarado ao presiden- Tendo sido chamado. nesta data, pelo ex

te da Hepublica que não aceitaria o releiido pos- mo. sr. presidente da Republica, ao P.lacio Gua
ao. Entendia que o E. Maior deveria ter autono- nahara, e lá comparecendo, por ele me foi cornu

mia facultada pelos regulamentos militares e não nicado que o general .de divisão Pedro Aurelio
estar sujeito a intromissões, como atualmente. Mais de Góes Monteiro lhe havia dito que eu tinha
tarde, porém, o ministro da Guerra fez vêr ao I ído, o outros oficiais generais, li residencia do
comandante da 1 a. i-?egião Militar 'que a sua. general de brigada José Pessôa Cavalcanti de AI
nomeação seda bem recebida por todo o Exer- buquerque e tomado parte numa reunião que teve

cito e que daria todo o apôio que desejasse, afim como objetivo conspirar contra o governo consti
de que pudesse bem desempenhar sua missão. O tuido.
general \Valdomiro de Lima estava disposto a Ou o general Góes Monteiro tem elementos
aceitar o novo cargo, quando a situação política concretos nos quais se funda para dar a denuncia
do Sul veio modificar o que estava planejado. em apreço, ou usou de requintada má fé, atri
Sabendo da indicação do general Waldomiro de buindo a mim um áto que seria uma traição, quan
Lima, para o E. Maior, o general Góes Mon- do ocupo um cargo de confiança e já estando
teiro teria dito ao presidente da Republica que o convidado com insistencia pelo presidente da Re
atual comandante da 1 a. R. M., juntamente com publica para chefe do E.M. do Exercito.
cêrca de 20 generais, estava conspirando contra Um de nós não está á altura de ser gene
o regime, tendo até lançado um manifesto nêsse ral: ou o que denuncia falsamente, ou o que é
�entido. eenllOciado como traídor.

lado a palacio. o general Waldomiro de Li- Estou convencido de que v. excia, saberá
ma foi interpelado pelo presidente da Republica. defender o Exercito restabelecendo � verdade e

Estranhou o procedimento do general Góes Moo- dando a cada um de nós a posição moral 11 que
teiro e. por sua vez, o presidente da Republica temos direito.
declarou lhe que poderia agir como bem enten- A honra de um militar é um patrimonio da
desse. Nação e aquele que, por sentimentos inconlessaveis

O general \Valdomiro de Lima dirigiu-se ou por leviandarie a afronta deve dar contas do
então ao Ministerio da Cueo a, pedindo providen- seu áto.
c;as. Tais providencias não foram tomadas até Levando ao conhecimento de v. excla. o

hoje e, ao contrario. foi até publicado o decreto fáto cuja gravidade me dispenso de encarecer,

que nomeia o general Góes Monteiro para chefe peço providencias imedíatai.
do E. Maior do Exercito. Atenciosamente. (a) Waldomiro de Castilho

Em consequencia. o gen�ral Waldomiro de Liman•

ec.araçães do gene· Mobiliarias
para�-------------------:,�......---

ral Imerio de TEMOS TAPETES
(A' PRAZO)

GAZETA

la� R,
de-

A petição entregue r�j'"') "Tribunal
de·fine ()S objetívos

E�eítoral

RIO, 15 - Pedindo registro
.

e)-o seu orgão representati-I Peixoto; pelo Partido Republi-
para fi União De.nocratica Brasi- vo é uma comissão executiva, da Ci'\!10 Liberal do Rio Grande do
Íeira, o sr. Justo de Morais den qual fazem parte, como presiden- \ Sul, Ascanio Tubino; pelo Par
entrada hoje. no Tribunal Supe- te o sr, Armando de Sales O'i- tido Republicano MineilO, Artur
rior de Justiça Eleitoral, á seguin- veira e como -rnembros os depu' Bernardea Filho); pela Frente
petição: tndos Artur da Silva Bernar- Unica Paraense, Agostinho Mon-

I
«Exmo. sr. ministro-presidente des, Antonio Carlos Ribeiro de teiro: pela Conrentração Auto
do Tribunal Superior Eleitoral: r>, Andrada, Otavio Mangabeira, nornista da Baía e pelo Partido
Uoião DemocraticR Brasileira, pe· João Carlos Machado, Waide- Republicano da Baía. Pedro
los seus representantes iníra-assi- mar Martins Ferreira; Lago - (as.) Justo de Morais",
nados, para os fins e efeitos do f-a ahança se constitue de

Iar.igo 166 e seguintes, da lei de varies partidos registados nos Trí- Nossa V ida
� d� maio de 1935, vem reque- bunais RegionaiR dos respetivos ---- iiiiiiiiiiiiiiãiiii__

rer o seu registro nesse egregio Estados, tais como o Partido fAZEm AH\J5 HOJE:
tribunal, fazendo, em consequen- Constitucionalista, de São Paulo;
cia, as declarações que se seguem; Partido Republicano Liberal, do a �xma. sra. d. Francisca

a)-A primeira reunião para I
Rio Grande do Sul; Partido II M�nteHo .Zomer, esposa do sr.

sua constituição teve logar no dia I Republicano MineirO, de Minas Joao Inacio �omer '.
IOde junho de 1937, em urna Gerais; Frente Umca, ào Pará; o. sr

..
Nei C�stJlh�s Françlt.

das salas do edificio da Cama- Concentração Autonomista, da Iuucionario da DIretona de Me
HI dos Deputados, nesta cidade Baía e outros que se agregarem teorologia ,

do Rio de Janeiro; e de que oportunamente se dar;Í, rHE6Am UNS

b) -o seu arnbito, coma alian- �onhecimento a esse egregio Tá·1 D ; Placido
ça de partidos e correntes politi- bunal; I

eputado Olímpio
cas organizadas nos varies Esta- R-fica nomeado representan- Acha-se t' dd

.

d'
.

T·J.. I
"eu re nos o sr. e-I

os) sera to o o Braial; te, perante esse egreglO ncuna
putado dr PI·d OI'

.

de
C)-0 seu objetivo é o da de- Superior, o advogado Justo Ran- Oliveira � atcdl

o

t· J ImjPlo. . I M d d M
. ,Ilepu a o es aooa ,

leza do apnmoramento do reg!- ge en es e oraes, com es-.

me democrat;.co ,no Brasil, con.-·[ critério á Rua do Rüsár�o 112, I Está nesta o sr. capitão Mi�
forme tudo hcara bem esclareci- e ao qual devem ser feitas as guel 3avas, fiscal do imposto de
do no estatuto e programa parti- intimações e notihcações legais. I consumo em Santos.
darios a se elaborarem oportuna- O presente depende, ainda,
mente, e, como consequen tia, a de complemento de instrução, OUTROS PflRTEm

I sustentação da candidatura do sr. o qual seré integrado, logo que Dr. Carlos Gomes de Oliveira
Armando de Sales Oliveira á estejam aparelhados os respetivos
presidencia da Republica, nas e" documentos. explicando-se a sua Seguiu, por via terrestre, para
leições a se efetuarem no dia 3 apresentação no objetivo de esta- o R.io de Janeiro, o sr. dr.
de Janeiro de 1938; belecer o direito de íJri"ridade. Carlos GamPos de Oliveira, rl'!-

d) � a sua sé�e princip�l é
. Neste.s termos, re�u·erem os I p�:Jentante de Santa Catarina na

neSta CIdade do RIO de Janelfo, mfra-a.sstnado� lhe, sej!1 c(,w;ed,- Camara d0S D-.:putados e mem·

á rua do Ouvidor, 181 5. 183, do o prazo de 30 d,a� para a bro do Diretorio Central do>
6' andra; satisfação d0S demais I cquisitos Partido Liberal Catarinense.
'-- � - , legais.
compl�!t:o s (A�·.)- Armalldo de Sales Manoel Florentino Cabral

O III
ar Oliveira, presdente; Artur Ber-

II nardes. AntOnIO Carlos Ribtúro
de Andrada. Otavio l'A.angabeira,
João Carlos M8rhado, Walde
mar Ferrelfa, (cc missão txecuti
va); pelo Parti:lo Constitucio
nalista de São Paulo, Walter A

RegressJU a Imbituba, após:
alguns dias de estadia n�ta ca

pital, o sr. Manoel Flolentino
Machado, suplente de deputacJ()
estadoal.

Modelar"
Rua Trajano, 0,15

oura 118 "A
SAO PAULO, 15-0e re

gresso do Rio de Janeiro, che

;ou hoje ti esta capital o gene
! aI Almerio de Moura, coman

dante da 2a. R. M.
Abordado' pela reportagem dos

Diorios; ASSOCiados, gutmdo
r,tendia a diver5cs oficiais do

Q. G. da 2a. Região MilitaI
declarou:

«Minha viagem á capital do
do paiz foi realizada com o ob·

jetlvo de tratar de aS5untos

iíeferenies a este comando e que

dependiam da solUÇão do minis
tro da Guerra, e nada mais».

O reporta formulou nova

pergunta, e o chefe das forças
b:!eréiis em São Paulo afirmou;

nAs modlfica�ões que até ago�

ra foram feitas nos comandos do
Exercito, já são conhecidas do
público. atraves do noticiario dEI
imprensa. Ouvi falar. no Rio,
numa pos�ivel modificação do co

mando da 2a. R. �A. Modifi-

Comité Popular pró
Arlnando Salescação geral.»

-Com a transferencia do ge- E fstamos seguramente in orma-

n.eral para outra comusão ? -ar- dos, que dentro de 24 horas. se-
n�cou o reportec. ,. d

.

I
_

.

E
ra orgamza o r nesta caplta um

-«Nao selo ssas resoluções C ·t' PI" P , d·d t a
" d L·'

oml e opu ar co can I a ur
vem sempre e surpreza. lml- A d SI· d I. .. . rmau o' a es, orgam:a (, pt.' os
tel-me a OUVIr a notiCia, sem

I H' I' p. S b .:-
.

d I d d d
srs. IpO Ito ereua, es atlao

ln agar a sua r�a I a e e

d
o Vieira, Milton Sulivan e outros

tempo em que sena executa a».. I di'
.

e ementos e lea rrestlglO na

classe tcabalhiota,
A referida a�remiação de prJ

paganda, que não tem lig'\ções
partidarias, instalarà na sua séde
Um pôsto de alistamento.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' _JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

----��----.I

Desportiva
FUTEBO'L

Juros de
jl\polices

A Diretoria da Fazenda Avaí Futeból Clube
Municipal está efetuando o Treino
pagamento dos juros de apo- Pala o grande tr.eino que s-erá
illices, titulas e bonus da di- tevado a efeito amanhã, às 16
'vida consolidada, referentes horas. no c�mpo da F. C. 0.,.
I ao segundo semestre de 1929. o diretor espoftivo do azul e

;,s ..
��"'���

. ...8�.�,d����� C ,t
_-

'. b�anco pede r.or nosso intermé-·
.... Deleua e a arl��ense dlO, o compa.reClffiento dos seguin-'

deMedicina" �izaad:��res. devidamente unifor-

CO f') V íte. �oos - Arnl-lldo'- Aquioo
B;bl'-Procopio-- Berêta-Zé-_
Pachêco'--Alhedinho- Medeiro'1
-Diar: antino- Osmar- Cedia
-Pedro--- Oswaldu-Borges _.
\1ono - Virgdiu- Pinto- Piéga
-Canci.J-Lélis-Waldemar -
I vo-Póvoas·-Sebastiflo-. Heitor
-Monuda-Alvlm e Ramos.

De ordem do senhor presidente, convido todos os medicas
de Florianopolis, para uma sessão solene. qu� se realisará sexta·

feira, 18 do corrente, ás 20 horas, na séde da Sociedade, afim de
recepcionarem o dr. Barcas PelOl1, medico higienista, encarregsdo
pelo Governo;de organi5ar o serviço de higiene do Estado.

Arminio Tavares
10. se<.:retariQ
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