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".,., ...;;;iilill!gando, assirn, as forças politicas

::'lIIcatarinense.Jso��e:���� � candidatura

RIO, 17 - O «Correio da Manhã», de hoje, em sua secção politica publica do sr. José Americo.s
.o seguinte:

"O acôr-do na p·olitioa catar-jnense

um só

N. R, - O «Correio da Manhã» que é. como todos sabem, o porta-voz ofi
cioso da candidatura José Americo, com essa nota faz crêr estar se processando um

Esta sendo promovido um acôrdo na politica catarinense. Visa-se reunir em acôrdo politico entre o Partido Republicano Catarincnse, chefiado pelo dr. Adolfo Kon
esforço partidario todos os elementos que, no Estado, apoiam a candidatura der e o Partido Líberdl Catarinense, que obdece a direção do dr. Nerêu Ramos.

Organizada a Comis-Asão Executhiã l
. G A Z E 'T A
voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.A

da UniãoDemacratica
em Sla. Catarina

Esteve reunida ôntem, em sua séde, á rua Felipe Sch- Ar�c
rnidt, 9, a Comissão Executiva dos Partidos aliados-e-Republicano
Liberal e Legião Republicana, designada pela Convenção do dia
15, para dirigir, no Estado, o proximo pleito presidencial, sob a Oorientação da União Democratica Brasileira.

Por proposta do sr. deputado Rupp Junior, presidente da
Legião ReplJblicana, foi aclamado presidente da Comissão o sr. assum I U
Cel. Aristiliano Ramos, presidente do Pdrtido Republicano Liberal,
sendo por indicação do Dr. Bayer Filho, aclamacio vice-presidente
o Dr. Rupp Junior. .

Os demais legares foram preenchidas pelos srs. Dr. Bayer
Filho, Dr. Costa Moellmann, Cel. Tiago de Castro e des. Gil
Costa.

Tómadas várias deliberações referentes á orientação dos
Partidos aliados, foi escolhido representante, na Capital da Repi,
blica, o sr, deputado Henrique Rupp Junior.

A Comissão informa que, de todos os muni�ipios. tem re

cebido inumeros telegramas de congratulações. pelo êxito da Con
v-nção de ISque colocou as Oposições Coligadas, ao lado da
candidatura nacional do eminente De. Armando de Sales Oliveira.

Por toda parte, reina o maior entusiasmo, pela vitoria: do
candidato da União Democratica Brasileira.

-0-

Agradecimento �:io Dr.
Armando Sales

o Dr. Armando de Sales Oliveira dirigiu aos srs. CeI.
Aristiliano Ramos e Dr. Rupp Junior o seguinte telegrama:

RIO, 17- Recebi com viva satisfação o telegrama em

que os ilustres amigos comunicam a honrosa decisão do Partido

Republicano Liberal e da Legião Republicana de darem sua soli
dariedade a minha candidatura á presidencia da Republica. Já fui
lambem informado pelos representantes de meu Partido aí presen

tes, acêrca .do brilhante êxito do Congresso realizado, no qual uma
parte notavel dêsse grande Estado, tomando logar na campanha
que encetamos para a consolidação da Democracia Brasileira, ex

primiu, mais uma vez, os rigorosos sentimentos de civismo do no

bre povo cstarinense, Cordiais Saudações (ass]' Armando de Sales
Oliveira.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

IIII Plorianopolís, Sexta-feira 18 de Junho de 1937 I NUMEHO 803

.Pessôa O dissidioJoséGal. dos
responsabilidade generaisa

RIO, 17-0 general José Pessôa respondeu no verso da
interpelação do ministro da Guerra. que assumia inteira responsabili
da de pela sua' proclamação. pois a redigira de seu proprio punho.
Sendu um general de dignidade não fugia às consequencias de seu

ato e que o mesmo fizessem os rcsponsaveis pela situação.

VARIAS NOTAS

RIO, 17 -O general Eur:co
Dutra conferenciou CO;]) o presi
dente da Republi:a, sendo con

siderado que o manifesto do ge
neral josé Pessôa não era um

caso para prisão. Em consequen
cia disso, aquele Militar será re

preendido, permanecendo em sua

residencia.

Dr. Altsf"Y'\iro
Guírnarães

Casacos de Pelle
Para o sul do Estado, acom

panhado de esua exma. sposa,
seguiu, hoje, I) dr. Altamiro Lo
bo Guimarães, ilustre presidente
da Assembléa Legislativa do Es
tado.

RIO, 17 - ° general Góes ° dr. Altamiro Guimaraes, ao
l\lonteiro conferenciou, hoje, á que fomos informados vai á cida
uma hora,com o ministro da Guer- de de Araranguá, em visita ao

ra. túmulo do seu saudoso sogro,
Noticia-se que, nessa ocasião, major Alcebiades Seára.

entregou ao general lJutra uma

expoeição minuciosa dos aconte

cimentos que motivaram sua de-

Finissimos Renards

Tallieure -- Manteaux delã

Capas> Sobretudos

Inconfidencia
confi�ma o
acôrdo políti.
co c.atari·

A MODELARna
A RadioRua Trajano, 15

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

Dr. Amílcar Dr. Rupp
Parca Pellon Junior RIO, 17-Hoje, ás dez horas,

A GAZETA foi ontem o ministro da Justiça, acompa-

Fomos distinguidos com a distinguida com a visita do nhado pelo c�e.fe d.e s�u gabinete,
vlslta do eminente higienista ilustre deputado federal, sr, esteve no MlDlsten?

. da Guerra,
dto Amilcar Parca Pelon, dr, Rupp Junior, presidente afim de .conferenclar com o ge- nense

recentemente chegado-a es- da Legião 1?_epublicana, que neral EUriCO �utra. ..

Ontem.nas suas irradiações
ta capital, contratado pelo veio apresentar suas despe-I

Nessa ocasião: o rmmstro da noturnas, a Radio Inconfiden
Governo do Estado para dida, por ter que partir ho- Guerra, conferenc.'ava com o gene- cia, broadcasting oficial de

I G M d ,\"linas Gerais, confirmou aorientar a reforma dos ser- je para o Rio de janeiro ra oes enterro, sen o o sr. ..

d
viços de saude, por indica- pelo avião da Condor. M3�edo Soares introduzido no ���I�la e que se estáp,roces-
ção do Departamento Na- Gratos pela nimia gentíle- gabinete do general Dutra, par-

O um �côrdo. político en-

cionaI de Saúde Pública. za do ilustre parlamentar ticipando da
.

conferencia e de- ��� os Partidos �lberaI Cata-
Tendo-se feito acompanhar conterraneo fazemos votos morando-se ali pelo espaço de ense e Republicano, con-

pelo sr. Alcides de Araujo, por uma f�liz viagem. vinte minutos.
.

gregando, de�s� fórma,. as
oficial de gabinete do sr.

.

O general Góes Mcntelfo re-
correntes polnícas barriga,

Secretario do Interior e jus- NOVOS COman. tirou-se às 11 horas. v�rdes no s;u apoio á can-

tiça, o ilustre cientista pa- d t d R
dldatura Jos..:: Amenco.

tricio demorou-se em pales- an es e
�
e·.. RIO, 17 -Divulga-se que na

tra, prometendo. oportuna- giôes palestra mantida entre os generais Em visita ao
mente dar-nos CUrIOSOS dados Eur;co Outra e Valdomiro Lima, I ider I ibera Isobre a missão de que vem RIO, 17 - O general AI- e.te disséra ao ministro dR Guerra:
incumbido. merio de Moura foi designado «Tanto podia te� sido eu co-

O deputado federal peceista
para o comando da I a. Região mo o senhor o divulgador das dr. jairo Franco, ante·ôotem,
Militar, tendo deixado o co.

cartas>. acompanhado do diretor des!
mando da 2a. Região, em São

diario, visitou em sua residencia
Paulo.

o talentoso deputado liberal dda 5a. Região Militar, com séde I dAr.
C ve�s .. e ranjo, ilustre lider daem uritiba, acaba de ser no- A bl
d

rnaiona na ssem éia, com quemmea o para o comando da 2a. palestrou demorada e cordial-Regilo, sediada em Sao Paulo. mente.

nuncia.

Prestes foi
trar,sferído

RIO, 17 -Luís Carlos Pres
tes, que por intermédio dos seus

advogados vinha pleiteando a sua

transferencia da prisão em que se

achava, em virtude da ausencia

completa dos mais elementares

requisitos de higiene, conseguiu fi

nalmente que a sua preterição [os-

�e atendida.

CAFE' BOM SOo NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Desfalque
durrl prefeito

S. PAULO, 17 - Anun
cia-se que o desfalque dado por

Be rge r mu -

Sebastião da Silva Campos, pre-
da rá de feito de um dos municípios pau-

p r isão listas, deva-se a mais de mil e se-
? RIO). 17 -O advogado 50- tencentos contos de réis.

bral Pinta solicitou ao ministro O acusado foi prêso, ôntem á

da JustiÇll, a traníerencia de Hal" noite, quando dormia no galinhei
Iy Berger �,ara a Casa de Corr�-I' ro da gra�ja de propriedade de

ção, por motivo de saude, pOIS um seu a[�lIgo.
seu constituinte já perdeu onze I RemetIdo. para esta capital.
quilos. conlessou o crime.

Luxo, conforto e ele
gancia encontrará V. S.
servindo-se dê limousine DL
DSMOBILE n' 200, guiada por
perito volante.
Fone 1.600

nol
RIO, 1'7 - ° general Gue

des da Fontoura, comandante

. - ,
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1.50 C;:)ONTOS
POR \,JM NA�IZ

2

II

qUlz

"rr�cadação de
armas nu sul

Completou
91anos

Tambem entraram no Quartel General da Região trezentos

fuzis apreendidos no interior do Estado por ordem do general Lucio
Esteves.

RIO, 16-Toda a imprensa
se ocupa hoje do 910. aniver
sario do Barão de Ramiz GaIvão.

O venerando escritor tem re

cebidu inumeras maniíestações de
simpatia e amizade de todas as

partes do país.

E' qual1ta pede a

Tania Mar. ao medica que
endireitar D nariz

cantara de radio
Ih9

PORTO ALEGRE, 17.-0 comando da Terceira Região
Militar arrecadou na capital 1.300 fuzis e 23 metralhadoras perten
centes ao Exercito e que se achavam em poder das forças irregula-
res.

RIO, 16-Tania Mara con- Pretoria Civel, na qual o dto Maia pausa. Depois, continúa:
sultava o espelho e implicava, 50- da Costa, advogado do dr. Adler, -Foi muito constrangido que
leaemente, com certo devido de reclamava o pagamento de recorri á Juizo para cobrar meus

linhas de seu nariz assetinado. 5:000$000 pela operação, quan- honorários, e não o faria se não

Quando cantava nos microfones tia esta negada por Tania, que, me encontrasse na situação dificil BELEM, 16 (Band)-Confor
das nossas estações de radio, dei- por intermedio de seu advogado de admitir a ausencia de cobrança me noticiamos, desapareceram do
xava escorregar o veludo de suá dr. Evaristo de Morais, pleiteou CO'110 o reconhecimento de um erro. Museu Goelde varios documentos
voz maviosa e sentia todos 0& re- a quantia de cem contos de inde- Tenho feito inumeras intervenções, .

IImportantes que a í se encontravam
alces que fizeram, o desespero nização, quer em casos identicos ao da se- recolhidos.
de Cirano de Bergerne. E can- nhorita Tania Mára, como em ou- Entre os mesmos figuram varias
tava para o publico invisivel, NOMEADOS OS PERITOS tros de solução dificil, podendo plantas e roteiros de Minas, inclu-
sempre receiosa de aparecer em assegurar-lhe inteiro sucesso.A in-

sive varias mapas topograficos do
publico. Numa audiencia realizada an- tervenção em minha cliente é.para curso do rio Amazonas.

Quando alguem a olhava com te-ôntem na 5a. Pretoria Civel, mim, motivo de satisfação e, neste V·
.

do Yi
•

ai ser Instaura o ngoroso In-

interesse, Tania cismava e entris- o ).uiz Edgard Loureiro nomeou momento, fico tranquilo, aguardan-' d hquento para apuração o estran o

tecia. Não podia crêr nas pala- os peritos para estudarem os au- do o veredictum da Justiça. Se a
caso.

vras ardentes daqueles que lhe' tos. A escolha recaiu no dr. Pires minha cliente houvesse falado que
rezavam elogios aos ouvidos. Via Rebelo, por parte do dr. David sómente poderia pagar a quantia
os homens pouzarem os olhos em A.dler, no dr. Rodolfo Jasetti, por que alega haver estipulado, com

seu posto e ficava convicta de parte de Tania Mara e no dr. muito prazer lhe teria feito abati

que nem tudo Iôra belo na visão Azambuja Lacerda, representante mento, mesmo porque sigo a dire
oferecida. do juizo corr.o perito desempe- triz de meus colegas, que vêem

Um dia, Tania tomou uma nhador. em sua profissão mais um encargo

resolução cJ;cisiva. Ia procurar Após essas nomeações, que fo- social do que propriamente um

um cirurgião plastico, que 50U- ram documentadas, o juiz COlDu-'j
meio utilitario-disse terminando.

besse modelar o seu rosto pelas nicou ás partes que teriam 15 dias L X f t Imais puras linhas da escultura para o estudo dos autos, quando U o!con ar o e e e·,CI b dos Funcro-
divina. nova audiencia sería realizada para gancia enco�trará. V. S. u e

I d d d I OL narres Publicas Ci-Crê na pu avra o escultor, ser conhecido o resultado definiti- servm o·se ê Imousme -

porém, acredita mais no espelho VQ dos peritos. DSMOBILE n: 200, guiada por vis de Santa
que nunca falhou. perito volante. Catarina

Chegou o momento. FALA O DR.DAVID ADLER Fone 1.600
o espelho ovalado a espera I

CAIXA BENEFICENTE
em sua linguagem sincera. Tania A reportagem procureu.á noite, I r'"ad I·ação d a

IA I I
Comunico aos Srs. soeios desteMara se surpreende. Seu nariz falar ao dr. David Adler, cirur- h

tem toda a harmonia heraldica gião-plastico de grande renome' ema n a Clube, que .a Diretoria, devida-

com que sonhára. nesta capital e que se especializou A estação DJN e DJQ, de !íl�nte autorisada pelo Conselho

Mas ...desaparecera sua ongi- na America do Norte. Berlim, irradiará amanhã o seguiu- Diretor, resolv�u suspender por O
nalidade. As amigas dão mmos -A senhorita Maria de Lour- te programa'

noventa (90) dias o pagamento da

de inveja que Tania traduz como des Taborda RIbas, mais conheci- A' s 12.00 hs.-14.00 hs. e joia para os Ássociados que se

censuras mordazes. da por Tania Mára-inicia o en- às 2?50 hs.-4.45 hs.de Berlim, mscrevere.m na CAIXA BEN�-
Seus admiradores, abismados. trevistado-apareceu em nosso corresponde às 8.00 hs -10 00' FICEN 1 E, bem como, reduzir

confessam que em leu narizinho consultorio lastimando não ser Io- hs. e' às 18.50 hs.-0.45 hs" no para cinco mil réis (5$OOO)a taxa

quebrado se encerrava todo o togenica e, por isso, ser-lhe impos- Rio de Janeiro de cada chamada por ocasião do

"ir'' da sua personalidade. sivel ingressar no cinema. Pergun- 22.50 Anu�cio DJN e DJQ falecimento. do Asso_ciado. _

Tania ficára de uma beleza teu-me se podia tirar a ponta (aI., esp.], Canção popular alemã. Outras Informaço�s sera� for;
comum. Perdera a exquisitice alongada e caida do nariz, de 22.55 Saudações aos nossos

necidas em nossa sede SOCial a

misteriosa que obrigava os homens modo a dar á sua fisionomia um ouvintes. Rua Conselheiro Mafra n; 2 (2'
a lhe louvarem o «sex-appeal:.. aspecto mais interessante. Respon� 23.00 Constróe-se um navio. andar), no seguinte expediente: 9

Tania ficou mais bonita, ma. di-lhe afirmativamente pois a cirur- '23.30 Canções de Hans Pfi. ás 11. 13 ás 18 e 19 ás 22 ho-

se arrependeu. gia plastica já permite grandes tzner e Hugo Wolf. Interpreta-as ras, diariamente,com excepção dos

Pedira ao medico para lhe transformações no aspecto. Marca- E. C. Hasse. domingos e feriados.

concertar as feições porém, não mos o dia para a operação,tendo 23.45 Noticias mundiais e ale. Clube dos Funcionarios Publi-

queria perder o "charme" que, na véspera tirado duas fotografias. mães (al.). cos Civis de Santa Catarina, em

sem ela saber, se irradiava da li- Uma já é do conhecimento publi- . 24.00 Grande concerto a pc-
7 de junho de 1937.

nha quebrada de seu nariz vo- co, a outra é a que ora apresento. dido: Alô-os senhores desejam,
luntarioso. Minha cliente contesta a segunda, 11ÓS tocamos.

Tania chorou e foi bater ás mas em seu depoimento pessoal 1.15 Noticias mundiais e ale-

portas pesadas e austéras da [us- confessa que posou somente duas mães (esp.)
nça, vezes, precisamente as duas copias 1.30 nQuando vais por entre

Já que perdera o "it", ao me- que possuo. as floresn. Canções e verso! sobre
110S. se ganhasse um processo de fiares e sol.
indenização contra o cirurgião AFOR\10SEADA 2.15 Eco da Alemanha.
plastico... 2.30 Palestra sobre o modo

- Não sei a que atribuir-con- de falar do alemão.
tinúa o dr.Adler- o gesto de mi- 2:45 Conselhos praticos. Foto
nha cliente-pois considero-a bas- grafia nos tropicos. Palestra com

O caso judicial de Tania Ma- tante aformoseada com a operação. o ditetor geral Vogtlânder.
ra e o dr. David Adler, o cirur- Basta vêr as duas copias publica- 3;00 Noticias e serviço eco-

gião-plastico, repercutiu de manei- das na edição final de um vesper- nomico (a!.).
ra estrondosa, quer nos circulo. tino,para se roncluir sensatamente 3.15 Musica de dança.
socíais. quer nos circulos artisticos com a transformação. Numa,vê-se 4.30 Noticias e serviço econo-

e radiofonicoi, desta cidade. o perfil com a ponta alongada, e mico (esp.).
Quando lIatava de levar o caso na outra, nota-s. o resultado,apre- 4.45 Saudações aos nossos ou- Otime o rquest r ,,- Bom Cabaretier. . _I '

ao judiciario, a cantora foi sur- sentando uma fórma mais estetica. vintes. Despedida DJN e DJQ
.preendida com uma ação na 5a. O dr. David Adler faz uma (aI., esp.). ,.,.,� ......i! 2 � �.ili.l"��-�

_. i
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HOMENS ACAS C U ,A

DOCUrY1entos
desapare
cidos

Pediu demissão
Cei. Costa Neto

RIO, J 7-Foi confirmado o

pedido de demissão do coronel
Costa Net;}, do Tribunal de Se
gurança Nacional.

municou á imprensa que não man

dou soltar ninguem por sua livre
e expontanea vontade. Apenas
pediu aos srs. Barros Barreto e

Felinto Müller que providencias
sem para a soltura de quantos
prêsos estivessem inocentes.

RIO, 17 --O ministro da Jus
tiça, a titulo de esclarecimento, co-

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí-

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJ ,\NO, lO-sobrado -nos altos da
Sorveteria úloria

novo ameaçade a

paz europêa

por aviões governistas espanhóis.
Em consequencia do bombar

deio teriam saído feridos diversos

navio italiano "Mada"
foi atacado por aviões

governistas
HENDAIA, 17-0 navio por aviões governistas, viaja para

italiano "Mada" foi bombardeado este porto.
A.

.

f �
• crescentarn essas ln armações.

que o navio italiano não teve

vitimas a lamentar.

':::;ARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas
Acredita-se que, se ess � fáto Mensagem á Garcia.

se confirmar, o incidente tomará ClNE ROYAL, ás 4,30 e

grandes proporções, aneaçando 7,30 horas-O grito da mo-

novamente II paz européia. cidade.

GlBRALTAR, 17 -Informa- CINE ODEON,I ás 6,30 e:

fldo!fo Bittencourt Silveira se que o navio «Macia». italiano, 8,30 horas-Bonequirzha de'
Presidente da Diretoria atir:gido por h'.)mln� la;Jç"rJas

í seda.

passageiros e tripulantes.
Às informações aqui rec-bidas

adiantam que o referido navio

continua Hutu' ndo.

o CASO NA JUSTIÇA

Danças -- Serviço ir� epreensivel de bar e restau rante

Casino Imperíal
no majestoso prédio do Clube Martineili

ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVE{S DANÇAS E CANÇÕES

RECEBEU UM LINDISSIMO SORTIMENrO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPOS MAISMODRE NOS PEOS MELNORF�sIPREÇOS
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

OAMISA DE ..JERSEV DE SEDA A 16$000

SO'MENTE NA CASA OAURA á RUA FELIPE
SCHMtDl' N. 19
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Adolar Schwarz .

Endereço Teiagr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl'\A

�AGENCIA DA

Sociedade de NavegaçãoIParaná-·Santl Catarina
Limitada .•-Rio ,

Cornr-anhia Salinas'[Perynas-i-Río
Pri \2; 1 orres�& Cia. Limitada -Rio
Vandenbrandl&�Cia.-Santos !

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirét,. pa·

ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dr. classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especiee 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 Extltior
Recebe cargas de importação/ do País OUl do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ",,0"'1-"08

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-l.I 9 1

•�••OO.O.�O••••_·_a

�! A Companhia Editora Nacional
.,(1
.��.
'�'��
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•
•
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;: Um livro de OsvaldoB, Cabral
: POR ESTES DIAS�
.......................

LANÇARA' NUM VOLUME DA
Serie Brasilrana

A Conquista .. A' .Cotonlseção
i\ Evolução

TODA Á (IHISTORIA DE SANTA CATARINA

Em todas las Livrarias
,

Por estes días

será inaugurado em JOINVILLE

moderno, confortaval �e

higienico Hotel Florida
caSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTO MAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOS<\MENTE

�ESPERADA

Para o Norte
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--�������V�E�N��D�E�-�-�- Banco de Crédito

I Popular e Agri- uma farmacia bem afre-
Dr. Alfredo P. de Araujo cola de Santa quezada, n'um bom ponto

da linha férrea São Fran-
MEDI(..:;O Catarina cisco.

Especialista em molestias de ereanças, nervosas, Para mais informações
impaludismo e molestias da pele (Soe. Coop. Resp. Ltda.) nesta redação.

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe- Rua TraJane n. 18 ALUGA--SE, . o conforta-
le e nervosas pela .;4utohemotherapia (Edificio próprio] vel prédio de residencia

á Rua Spivack, no dís-Consultorio e residencia - Praça 15 de Novembro. 13 Capital 136:700$000 trlto de «João Pessôas ,

Telefone, 1.584 Reserva 56:424$498 A' tratar no Banco AgríConsultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas cola, Rua Trajano n. 16,-- .... - .. -------- RECEBE DEP8SITOS nesta capital.
PA6AHDo 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
CIC. Avísof'reviõô-j. ala
Prazo Fixo 8'(. ala

••
<>.

StRVICO AEREO CONDOR

SAN;:!�_ '''ON'fEVIIJÉO
o� --

BUENO� A!i<ES

mDi
_I.

_ Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

.

Flcrlanopolls

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
za.tetras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·feiral 8'50" -(a.-feiras 10 lO

5a.-feiras 11,50 « 5aAeiras 20 ,.

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

; Para o SUl
Partidas dos avlões=-Fechamentojdas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.·feiru 12,50 horas Za-feiras 11 ,.

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

5a.-feiras· 12,50 horas 5a.-feiras 1 I »

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 os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

ALUGA-SE
quartos para easal,

Irformações pelai fone n.
1.436 .

'I,

K _III 9 u.=-==_' =-- �

� �I
il! Apolíces Consolidadas do Estado de Minas
!'li

« Divida Fundada do Estado de S. Paulo �

I" (o; Obras do Porto de Pernambuco. �

• VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES �
D NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA· �
L;'ANO N. 16.

H
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IL.INI-fA OEI
I (.fan�iI1<h'ão e Omniblls:
• •
• Leão d. Serra e

: Ernpreza de Transporte de Passa .. :
• rIIgeir,.:s e Encomendas G

: Entre Concordía e MarceUno Ramos I
O •
• EM�C0MBINAÇÃO COM A LI ''.)H.\ DE c-,XIAS G
U de OQTIGARA & uENEKALLI «ti
• Passará a funcionar. do dia 10. de Ou- ..
• trubro em diante fi
, DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas "
� da manhã, regressando as 4 da tarde •
& Para facilitar a boa marcha d« Empreza, será colocada em •
• ca� povoad� u.ma ag-ncia para vendas de.; � assagens, como •
G abaixo gdescnrmnamos: •
� Cúncordia:-bcritório Mosele •
O SuruvI-CMa Comercial Boscatto •
, Tamanduá -Ca�a Comorcia] Julio Schn O
I- Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco e
10' Barra �o Veado-Ca3a Co.mercial de Irmãos Poy I,0 B�la Vls.ta-BoteqUlm Ro?se
lo vuai RiCa-rasa ComercIai Mazuti
cO Marcelino Ramos-EsCrItório Mosele .-

1°
•

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

I_ IDA E VOLTA 25.000
'. Empreza DALLA COSfA
•
ii N. B. Em caso de temporais ou de estradas em m.iu

I estado, as passagens terão o acrescimo de 200(0 :
"'ltlH"ao;i"···'U·'·"

\

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL
_.
_----- -.. - -

ESTA

linda casa pó
de ser sua pe-

gando ape".8
5$000·10$000 ou 20$000

por rY"1ês na1

Empresa Construtora
EUniversal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 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 SOlJza Luclo

RUA FELlPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

f·
.".

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\ AdVOgado-::f
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

�ua Trajano n. 2�
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fVjostru�3riGl �)err"'nan.m'. em Cruz.ire .....ul �

Seoção de Segcp.o ai. 'IFERRAGENS: MACI-llNAi :

.

i�
MacNnas de �.Iti�r JUa�a �

Mat&rial em geial pe.ra l!!onWucções: MaoW'I!IlS JIIIA.... rneekanicls .:
Cimento-ferr0 @ll1 barras. !&trIPAS para pertas MaM:lMa "'1 �t�tí* �

e j�, tiata MaCt.iaari., 1m lIUfJ para a. lavoura: :' adas �Cancs gal'l1:m1/l;!\dos e per_ees ..._, cu,�a.de_, nloinhG etc.
"

�Furoo:s e Camas J er"'v_, Motores .te esploslo, iVlototr.s �
Louça esmaltada - appare�s de janW .y1afhe- deetricOi

res Material em lera I para t,..amis3ões' ;-:0 J

Louça sanitaria - banheiras maPl€ae., correPà, de CH,. • Tona
fintas a oleo e esmaltes .)tGtlS e "IXH h.tartftoam.
Arame de ferro - télas para todos os fins Autemeveis e. CaminhOu FORD Feças, 4'.�es·-
Prodsctos chimicos e pharrnaceutíces s.riM, serviço meeh....
Conservas nacional e extrangeíras PnoumalC!Oi e ,amar., .. ar GOODYER
f:kbidas nacionaes e extrangeiras Material slectrlce Im l-tral

I�ave��ção "HoepckE:.-:"--vapores "Carl HO.IICk." "Anna". Max"
Maria' _. Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - �8talelro 'Àr_teoa"

Car
Fíliaes

Matriz::
em:

ii.oÇ>Ao de
P!ZBéAS:

'...... _i.- ....pu t>!r:a .....
...... AIp«IaIs
lAnu e lmperlDUYlis
Tapetes e trlDtos
� feitas
MaiU
LBIta para eot.r e ..,pr
LI Im DOM'" I"'iu
Sabonetes I p�
.

hoadol e ColeM.
as e Corttnadoi
ue. Farda-lIapos

.,atol, _eJlo" mllas
DllHlitar' dos afal!lad",

ClIInttos cDANNl!MA.HH.

E�pr.za N.oional de
Fabrica de Pontas "Rita

Em Loterias 8:

R. Felípe Schmidt ns, 7
NO ESTREITO IPanta do Le��1

Em Laguna-Ru. da Praia

B L. H ETI

Sta. CatarinaFederais e

fi

I A�enta.! Sub-Aglnta. I RIguladora. da!Avlrlellem
do Bra811, no UruguaI a nas principais praça. ..trangeirI8.

A.gentes em Ftorlanopolts :

Campos Lobo & Cía.

azeta Indica:

VENDE-SE urna padaria, de
vidamente montada, cem óti
mo ponto e dispondo de bôa

freguesia.
Para qualquer outra inlorma

__-,--_______ ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

� Advogauos�

i I A�cacio Mo-I
� I r e I a tem seu eserip

� . t61 io de advogacla li rua
I

Visconce de Ouro Preto

IDr. RicardO\
GottslT\ann
Ex·ch.Ee da clínica do Hospi
tal de Nlirnberg, (P�oreseor
Indóra Burkhardt e Profeasor

Erwin Kreuter)
18,lIlalla•• an(-.Ir.rgl.

girai
alta cirurgia, ,ioaecoloiÍa, (do
enças dai ac_hora.) • partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operaçÕ81 d. plutica

ln. 70. - Ph01lp·, 1277.-

I Cai)'. 1 Postal, 110. I
� I I
��

Dr. Pedro de Moura Ferro

�
I

Advogado

�� .

Rua Trajano, rr 1 sobrado

� I Telephone O" 1548 I
Nas classicas.Envelopeslfl!il:chados � I· Dr. Renato= I�� ==Barbosa==
i��� �����:�. ADVOGADO

••••••••• • OGe('t,.o'�GIl�� Rua Trajano, 2 f;.{sob.)
"

\
Fone I 325-Ater• .::Ie· cha-

! Companhia "Aliança da Bahia"; rnados par. o interior, I

i FUNDADA EM I;;;;�-· i I Dr. A�:r��llva R-.l
I Seguros Terrestres, e Maritirnos I RuaC���.v���:10{sob.
: InC��!�;!:v:��;��� a PRIMEIRA �.�o:o:���Sil ii

Fones 1631 e

129�1;, RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM[DAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:652$970 w,�,

lod•••1 E.lad.. i Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
I

(� Diretor da Maternidade
!I

o

"* Medico do Hospital
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 •
O 7ELEfONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAlv{-A !." (Curso de especíalizaslo em

� �
molestias de senhoras)

ii Escrítórios em Laguna e Itajahi �� l\tende na Maternidade
• �{} até ás 8 >1[2 da manhã
• Sub-Agentes 6rY""\ Blurnenau e Lage�· ��� e á !arGe-C0nsu/torio:

�ii � ANITA GARIBALDI, 49
•••••� •••--�----.------.-- ------------

Médicos

CONSVLTORIO··�Rua Tra�
ano N. 18 dai I {) ás 12 e

das I 5 ali 16 I [2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

i

Cirurgião
dentiStaDr. H. Gg. Sip Ipe

Dr. Miguel
Boabald

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

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.
CONSUL70RIO:

�ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Dr. Carlos Corrêa

7ratamento moderno das
mo/estias do Pu/mao

Consult.-R. joio Pinte, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria·Fone 1333
, Consulta. das 13 ás 16 hrs.

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

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 casa no dis.
trito «J0ão Pessôa», Eltrei�
(o, á rua do Nestor no. 4,2

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

f

vel recanto da Ponta do L� a .

Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

jeiras. Iimoei[o� e grandt:: quan�
tidade de enxertos altos de rasei.
nu. tem para vender

CARL NILSON

Dr. Artur Pereira;
,

eCOliveira'
CURlel R1élhca II. orlalt"

918 I adultoa

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

ConsultaaJ dimiamenle aaJ

4 tÍs 6 hera.

Consultorio: Rua' folie
Pinto R' 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Vilconde
de Ouro Preto n' 57i1

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A �--�nopolis, 18-6 -1931

o gremio feminino do Clube Sumula dos iulgamentos da
Flôr da Mocidade, que tem sua ultima Sessão
sede à rua Silva Jardim, levou a

efeito no dia 13 do corrente, Recurso de habeas-curpus da
. . animada roirée dansante, que de· comarca de Porto União, em.

� RIO, 17-(8Ilod)-- O sr. cont,acto c:om o movimento mte-
correu num ambiente de cordia- que é recorrente o dr. Juiz de

tJ etulio Vargas efetuou algumas grabta e não c.o�b ece pessoal- lidade. Pelo simpatico gremio foi Direito e recorrido MIguel Selor.declarações ·ínteressantes, quando mente o sr. Pltmo Salg�do. oferecido á diretoria do clube Relator o sr. des. PRESlDEN.
recebeud no

I
Catete, os represen-

. Afirm?u que � lntegr�hsmo o I cobeile.íalando nessa ocasião linda TE.
tentes o ntegralismo, que lhe tmprectotta satisfatoriamente senhorinha Augusta Santos, que A Côrte negou proviu ento ao
[oramcomunicar ter sido indica- n�o tendo nunca os seus adep- pronunciou o seguinte discurso: recurso, para confirmar a senten-cio pelo plesbicito promovido pe- to,,' causando dificuldades .ao go- "13 de Junho! ça que concedeu a ordem impe-lo Sigma em todo o paiz, o vemo federal ou conspirado e Foguetes e balões multicores trada, por julgar que o dr. Juiz
r.ome do chefe nacional, sr. PL- tentado subverter a ordem e o elevam-se no espaço em honra ao a quó decidiu com acerto,Dia Salgado para seu candidato regirr e. milagroso Santo Antonio de Pá. Recurso crime nO. 2.719 da
à futura sucessão.

I Pergunta-se com cmiosidade d comarca de Canoinhas, em queDisse o presidente da Repu- qual a situação que vae ficar o u�lum dia assim, de festas e é recorrente o dr. Juiz de Direiblica que até agorA não teve I sr. Jurací Magalhães com as de- alegria, ha dois anos, foi funda- to e recorrido Pedro Alexandre.
clarações do sr, Getulio Vargas. do o nosso querido clube. Surgiu Relator o sr. de!'. TAVARES

modestamente, tendo, de início, o SOBRINHO e revisores os srs,

amparo de bem poucos abnega- des, MEDEIROS FILHO e

dos na lúta contra a indiferença SILVEIRA NUNES.
de outros, e a má vontade de Confirmada a sentença de im-
muitos. pronuncia que está certa com o

Mas, aparecendo num dia tão direito e a prova dos autos.

assinalado, quando as moças Ían- Vencido o sr, des. �v1EDEIROS
çam barquinhas ao mar, esperan- FILHO.
do o milagre do glorioso santo Recurso crime nO. 2.726 da
de Pàdua ou de Lisbôa, este, comarca de Indaial, em que �

I naturalmente, lá na mansão dos recorrente o dr. Juiz de Direito

I bemaventurados, onde goza o e recorrecorido Emílio Poffo.
premio do bem que espalhou sô- Relator o sr, des, TAVARES
bre a terra, não esqueceu que o SOBRINHO.
trabalho dos fundadores do FLOR Negado provimento ao recur

DA MOCIDADE merecia seu 50, para confirmar a sentençe que
auxilio. para produzir os frútos Impronunciou o recorrido, cujo.

'I almejados. fundamentos são juridicos.
E, assim, fez o milagre de Recurso crime nO. 2.727 da

manter no seio do nosso clube a comarca de Florianopolis, em
harmonia. que tem permitido um que é recorrente a dr. Juiz de
trabalho profícuo para a cons· Direito e recorrido jorge Cardo
tante prosperidade, hoje plenamen- soo Relator o sr. dei. MEDEI-

I te provada, do talvez outr'ora ROS FILHO.
menos-prezado, Dlas� atualmente Foi confirmada a sentença de
vitorioso e invejado, FLOR DA impronuncia por ter apoio na pre
MOCIDADE. va dos autos e nas regras do di-

I
Vinte e quatro mêses decorre- reito,

ramo A união de todos os smi- Recurso crime nO. 2.73-4 da
gos de nossa agremiação tornou-a comarca de Cruzeiro, em que é
forte, querida, elevando-a, dia a recorrente o dr. Juiz de Direito e

dia, cada vez mais, no conceito recorrido João Góes. Relator o

da gente sensata, c'aquele� que sr. des. MEDEIROS FILHO.
não se deixam dominar por pre- Foi negado provimento ao re·

conceitos que não se justificam e curso, para confirmar a sentença
que sabem reconhecer o trabalho que está certa com a prova dos
e o esforço alheios, louvando-os autos.
como o merecem. Recurso crime nO. 2.735 da
Temas, pois, fortes motivos pa· comarca de São Jose, em queéS.ra ii satisfação que hojea qui se ve- recorrente Melchiades Sant'Ana erv I'Çorifica. e recorrida a Justiça. Relator
Resta-nos, agora, trabalhar, ° sr. des, SILVEIRA NUNES. M i I it.r

como até hoje, sem desíalecimen- Anulado o processo ab-tnitio
tos, unidos, pois «a união faz a por incompetencia do juizo, por- Iugos Iavo

'

I
lorça>, para maiores triunfos e que na hipotet'e. deve ler o de I PRAGA, 16-- (Uoitedl -mail'[ gloriado nosso clube. Florianopohs, que é domicilio do lO aovernc, apresentou um projé-

I
Salve, FLOR DA MOCI· apelante, I to ao parlamento, regulando o

DADE. Recurso crime DO. 2.729 da
serviço militar para ambos OI

••••••G--------••=================•••••••• comarca de Palhoça, em que é
sexos, desde os dezesseis anos

.. Ii recorrente o dr. Juiz de Direito de idade. até aos trinta.
• C r e d I' toM· u t u o P r e d I- a I "e

recorrido JOão Sant'Ana Ra- Os habdantes de trinta a ses·

O • chadel. Relator o sr. des. GUS-
senta aDO! sómente se exercita'

O • TAVO PIZA.
rio nos meios de se defenderem

., • Confirmada a sentença que contra 05 ataques aereos.
Cf, ., julgou extinta por ação contra ° Os exercicics militares, para

O maior e mais acred itado cl u be de recorrido,
rapaze. de menos de dezessete

Recurso crime nO. 2.715 da
anos strto rudimentares, ma.s comsorteios do Brasil [Comaraa de Canoinhas, em que armas.

é recorrente a Justiça e recorrido
Vidal de Paula. Relator o Ir.

des. GUSTAVO PIZA.
Foi dado, provimento ao re

cU! 50, para pronuncIar o recor

rido no art. 304 § unico da
Consolidação das Leis Penais

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1

gUina pergunta da Clube Fiar
d:aMocidade

---". -----------------

"Band"

Quinta-feira
._-

24 DE J U N H o

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

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

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

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois :sorteios mensais são efetuaáos em sua pró·
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Carteda
Apelação assassinato d�s

Não proooz
paz

o
irmãos Roselli

PARIS, 17-0 inquerito a abllixo, entre 09 hotel Duparc
respeito do assassinio dos irmãos e Cordier, ': as 4 horas da tarde.
Roselli nada adiantou nas últi- Es,;a declaração confirmou que ii

mas vinte e quatro horas, a não senhora não era hospede elo Ho
ser as declarações de um bar- tel Cordier. De acordo com os

beiro e de um zelador de ho- metodes da Justíça francêsa, o

tel, em Bagnolles de Lorne. crime foi reconstituido, sem que
Os funerais dos irmãos Ro- surgisse nenhum novo elementos;

selli serão realizados no sabado, a policia, entretanto, encontrou

o que provavelmente determinará o macaco de um Ford num ter·

uma demonstração dos simpati- reno proximo ao cenario do crime.
zantes anti-lacistas. O zelador do hotel Cordier
O barbeiro de 8agnolles de- declarou que ali de junho re

cl» rOIa que, na quarta-feira, 9 de cebeu
.

uma chamada teleíonica
junho, data dos assassinios, no- de um estrangeiro, em S. Ra
tou um rapaz que observava fael, perguntando SI os irmãos
cuidadosamente as pessôas que Roselli ainda se encontravam ali,
entravam no hotel Cordier, ou quando naquele momento nada
dele saiam. Este rapaz tinha doi. se poderia saber ainda em 3.
companheiros, uma mulher e um Rafael a respeito do crime.
homem, que passeavam acima e I

FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo, Maleitas,

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

E' um produto dos Laboratorial MINANCORA-Joinville

o sonho da mulher
Ser bnnita e prediiéta.

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PRO·CUTO'L
o qual.limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a péle.

Papel para
jornais

Har!ow

RIO, 16 (Banô)-A Asso
ciação Brasileira de Imprensa
acaba de dirigir um longo memo

rial ao Ministró da Fazenda, a

proposito da cobrança de direitos
sôhre o papel para imprensa. Pe
de áquele titular que oficie a seu

colega. da pasta da Viação, pa
ra que este, como autoridade que
é sôbre a Administreção do POI
to do Rio, mande cobrar a ar

mazenagem do papel da impren
Ia na báse da tua .e oitenta
réis por quilo, e não se de ......

1 $560, como vem sendo feito.

Jean

LOS ANGE:""ES, 16-
São conhecidOS os termos do
testamento da famosa artis·

WILHELMSHAFEN, 16 ta Je�n Halow, que faleceu

-Chegou hojt" • este porto o ha dIas.
.

crundor 'Deulschland trazendo A estrela deIxa,. tod.os o.s
os restos mortais dos seus trínta s�us b';!ns para sua,mãl. O�I
e um tripulantes mortos por oca- clalmente, os ?ensjda artl�.
silo do incidente de Ibiza. ta foram .avallados em maIS

- de de; mIl dolares.

OHEC30U
O ·DEUTSCHLAND.

LONDRES, 16 --- O em-

baixador espanhól desmen. Saaved !'"a
tiu os boatos, segundo os L Ia rna5

• A
Do " quais, o governo da Espa· BUENOS AIRES, 16- O

" pressa.uVOS, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na • nha havia formulado propos- embaixador José Bonifacio ofete-
..

_ . .. • I
tas de paz, iniciando os en- cerá, h"je, um banquet� �(' sr.

• CREDrrO ,,,,ir UTUO PRE L) iA L. 01\
tendimentos com os repre- Saavedra Llamas e exmá. ell'

O • sentantes estranjeiros ali pôsa e outro a um grupo de pes-

••••••iJ-------..-------•••••_ acreditados. sôas amigas.

Vende-se uma casa com o
terreno numa area d�
1.782 metros quadrado,

instalação de luz e agua etc.
por preço de ocasião. A tra
tar com Quincio Silva, no
Estreito, esquina da Rua D.
Luiza n. 163

I

�' "

. \
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10
==A GAZETA

grava·-se o
•

I

e n t re os o f i c i a i s-g e n e r a i s
que o gaL Góes Monteiro

ta, para que com a sua saída o Exército
quira tranquilidade e possa o país atingir a situa
ção de prosperidades e respeito que lhe com
pete" --proclama o gal, _José Pessôa.

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

ge- TRAIDO POR MULHERIO G l. WALDOMIRO
DE GRANDE BELEZA
E agora Stalin acaba de
premia-Ia, nameando ..a

para um alto cargo RIO, 17 -- lioje, ás prl-
publico rneiras horas da manhã, o

BERLIM, 17 - Sabe-se I nar o marechal com os seus advogado Vitor Nunes foi
chamado, com urgencia, peagora, que o governo russo encantos, tomou-lhe os se- lo general \Valdomiro Urna,conseguiu importante provas gredos, que em segida trans-
seguindo para a Vila Militar.de culpabilidade co?tra o miti� .ao chefe v:rl11elho. . De regresso declarou amarechal Tuk�atschwjsky e,

f
Lldla, agora, segundo ln-

um vespertino, que ambos Nassa Vidaseus. companheiros, qu� pre- ,orm:ç.ões ch�gadas de Mos-, assentaram as medidas pa-ten�lam derru?ar o d.ltador cou 101 _premiada com a sua
ra o julgamento,St 1 t d d O d � AHIVER5ARI05a rn, por 10 erme 10: e nome�çaQ para o carg e ° general Waldomiro Li-

uma mulher de extraord�n�. sub-diretora d� �m d�parta' ma encarregar-se-á da parria beleza, chamada Lídia menta da administração de te militar e êle da juridica.Boronsoff. Moscou. Acrescentou que o habeas-Esta" ,c().nseguindo domi·
corpus tem grande impor-

Mabtlia'r,jas completas tancia. de vez que defe-
rido desaparecerá a pena·

para o lar lidade.
Com o julgamento terá a

oportunidade de expõria o eazern AHa5� HOJE:
Tribunal as razões do nci-
dente levado ao conhecimento

o sr. major Antonio Guima-
rães Cabral;do magistrado pois a verda-

de dos fatos não é conheci-
;l\ exma. sra. d. Judite Oli-

das em todos I)S seus de.
veira, esposa do sr. Germano
Oliveira;talhes.

d HildDisse estar apressando as � exma, sra.. 1 a Pe-
-

�
.

' drena consorte de sr dr Otinformações pedidas ao ge-
" • • 011

Gama d Eça'neral Dutra, para não

pre-I
' �1' Jjudicar o julgamento. 'Termi- B °t Jovem ano osé Ferr�jra

.

_
as os'

nou dizendo que amanha '

F
.

B baificará sem efeito a prisão. I �", sr, em oa aid, do co-

O t· f
A A mercio local.

esmen lU que osse ele til h' h H I'O divulgador das cartas con-I
a "gen I sen ona a e I Re-

cluindo por declarar qu'e não
sa, hlha do sr, dr. José Batistla.

dit - "d: Rosa.acre I a nas acusaçoes :,' o'
general Góes Monteiro, p;;in- 5EHTE HOVA

cipalmente apôs a palavra
do general José Pessôa.
A atitude do general Val

dorniro Lima não poderia
ter sido outra, diante da

RIO, 17-.A policia, depois em colaboração com a de São
de rigoroso inquerito, acaba de Paulo, verificou que Oadiani não

averiguar que Henrique Dadiani é principe, nem rumeno, nem tão

não é nem principe e nem medico pouco russo.

e sim um refinado escroque, autor Dadiani, segundo verificou a

de uma série de vigarices de vul- I policia, é brasileiro e um refinado
to. escroque.
Tambem conseguiu apurar que

esse audacioso aventureiro não é [A' CUfJiPRIU PENA
nem russo, nem rumeno e muito RIO, 17 -A policia continúa
menos polonês, e sim brasileiro. I a se ocupar do caso do nscrocw

Fica, assim, estabelecidá a ver- internacional Oadiani, que acaba
dadeira identidade desse intrujão, de ser preso na fronteira belga.
acusado, presentemente, como o Oadiani jà esteve em S.Paulo, Acompanhados do diretor de

responsavel pelo desaparec�mento te?do seguido par� a Europa,onde fi Cazet.i, jornalista Ji.liro Ca- .ASSUNÇJ-\O, J 7-Chegcn
do seu companheiro de vlage�, fOI preso e cumpr�u uma pena �e Ilad�, esl!Vtram .n� vespera da sua l�oJe a e�ta capItal o general João
Joã.o Peroni, verificado de manelfa três anos de cadt!la, em Coloma, p.artJda para o RI�, na

,reslden-I Gomes, ex-ministro dll Guerra
misteriosa, a bordo do vapor bra· De regresso da Europa, Da- cla do dr. Altamuo G(llmarães. do Brasil.
sileiro "Raul Soares", quando em diani foi diretamente para o Rio ilustre presidente da Assembléa O genelal João Gtlmes vejlJ'
viagem para o Havre. Grande do Sul. Legislativa, os. deputados peceis- visitar seu filho Anibal Gomes,

Todos os documento� a�resen- Processo a r-
tas srs. drs. Jairo Franco e Cod adido á embaixada brasileira, que:

tados por Henrique Dadlam,e que Amorim. se acha enfermo.
arrastaram o jovem gaucho João quivado Ourllnte cêrca de meia hora -- .�

------

Pedro Peroni, a essa louca aven" RIO, 17 --O juiz da setima os nobres deputados paulistas Chegou a .r'.
tura, são, por conseguinte,Jalsos. vara criminal determmou o E.rqui- mantiveram .:om o dr, Altariliro

.Recebemos da grande cantora patricia Bidú Sayão, o ••- Ignoramos, até agora, as provi- vamento do processo contra o sr. Guimarães amistosa e cordialissi- Artur Costa,
gllinte teleg!ama: .

dencias que vão ser tomadas pelas Raimundo Barbosa, chefe da ma palestra.
,

«RiO-17 -Diretor Gaz�ta Florianopolis-Envaidecida autoridades brasileiras,com relação Ação Integralista Brasileira no Rio A' saída, fizeram sentir ao

iaver concorrido bom nome Brasil pais amigo norte continente • á pessoa de Dadiani. de Janeiro, acusado de ter chefia- jornalista a otima impressão que
, proxima visita essa gloriosa capital, peço lhe transmitir leitores minha do um áto de de�acatQ á Camara (I!!es causára a fidalguia e a dis-

,.cordiais saudações. MUito agradecida. Cumprimentos (a) BIDU REFINADO ESCROQUE dos Deputadr.)s·, na ses3io de 27 tiução do presidente da neSSA As-
SAYÃO.» RIO, 17-A policia carioca, de abril ultimo. semblea Legislativa.

"ESf.:>ero

Declaração -- reoto do
neral ..José Pessôa.

RIO, 18-0 general Josp Pessôa, que deixou ôntem o

comando do Distrito de Artilharia de Costa, por ter sido na

meado para a 8a. erigada de Infantaria, dirigiu aos seus cama

radas e á nação, a seguinte proclamação:
«Ao Exercito e aos meus concidadãos. Uma declaração

e um repto:
Ao lêr hoje em varios jornais desta capital a publicação

da denuncia que o sr. general Waldomiro Castilho de Lima di
rigiu ao sr. ministro da Guerra contra o sr. general Perlro Au
rclio de Góes Monteiro, fiquei estupefato ao saber que este úl
timo havia declarado ao exmo. sr. presidente da Republica que o

primeiro daqueles generais nhavia estado, com outros oficiais, ge
n- rais, enlre êles os srs, Pantaleão da Silva PessBa, Pantaleão
Teles Ferreira e Brasílio Taborda, na residencia do general de
l rj�ada José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, tomando parte
numa reunião que tivera como objétivo conspirar contra o gover
no constituido",

Sob a Minha palavra de honra .!e oficial general, que
não permite paire a mais leve suspeita sebre sua honorabilidade
pessoal e funcional, declaro aos meus camaradas do Exercito, em

particular aos meus comandados da Artilharia de Costa, e aos

meus concidadãos, que é falsa e caluniosa a denuncia que, a meu

respeito, o sr. general Góes Monteiro fez ao exmo. sr. presidente
da Republica.

Para comprovar esta afirmativa, devo declarar, sem temor
de contestação, que Oi citados generais, ou quaisquer outros ofi
ciais, generais ou não, jámais compareceram à minha residencia,
ou a outro qualquer local, em qualquer época, para, comigo, con

certar conspirações ou coisa que com isto se pareça contra o

atual governo. Verdade é que, das pessoas citadas, apenas o sr.

general Pantaleão Pessoa uma unica vez, quando chefe da Casa
Militar da Presidencia da Republica, me avistou no Realengo pa",ra solicitar a retirada do pedido de demissão, por mim feito, do
comando da Escola Milit,ar, em virtude de haver o mesmo sr. ge-

.

neral Góes Monteiro, então ministro da Guerra, determinado, com

flagrante desrespeito ás normas regulamentares, a rematricula, na

quele estabelecimento de ensino, onde se preparam os futuros che
fe; do Exercito, de ex-alunos que dalí haviam sido expulsos, me

diante inquerito, a bem da displ.na e da moralidade.
Só agora, eu, que venho de regressar de uma longa ria

gem de inspeção ao norte da República, e os meus comandados,
todos permanentemente entregues ao devotamento profissional e alheios
ás questões que não interferem com suas atividades normais- fi
camos autorizados a atribuir áquela denuncia, de caracter inteira
mente demolidora da ação construtiva pela qual tanto snceia C'

Exercito, o ato que me transferiu, de subito, do cargo de ins
petor e do comandando do Distrito de Artilharia de Costa da
I a. Região Militar.

E' assim, desgraçadamente, á custa da intriga, da calunia
e de pro�essos inconíessaveis que alguns elementos, ludibriando a

credulidade ou boa fé alheias, atingem os altos postos de respon
I6bilidade, para mais facilmente, em obediencia a morbidos �impul
sos, semearem] a desharmonia e a desordem ..

Comtudo, caso seja apurada, por quem de direito,
.

a

veracidade do que contra mim teria afirmado, no caso em apre
ço, o sr. general Góes Monteiro, comprometo-me a solicitar' ime
diatamente demissão do Exercito: no caso contrario, espero que
o meu acusador haja COIJl a mesma dignidade, para que o Exer
cito, com a sua saída, readquira tranquilidade e possa o pai!
atirtgir, no conc:!rto das demais nações, a situação de prosperi
dade e de respeito que lhe' compete.- General José Pessôa
c'deAlbuquerque».

.'.

FINOS TAPETES
(A' PRAZO)

Rua
Modelar"

Trajano, 15
"A'na

o caso do "R a u I

•

e brasileir"Dadiani

B i d Ú Sayão
d.'Telegrafa aD diretor

"A Gazeta"

se dernj
r'ead-

•

vai defender ..se
pessoalmente

Trancorre hoje o aniversario
natalicio do talentoso violinista
Dalile Mansur, digno funcronario
do Tesouro neste Estado e lilho
do sr. Salim Mansur, comer

ciante nesta praça. :

cumunicação do presidente
da Republica, .

° general Lima procedeu
muito bem, defendendo-se e
defendendo seus camaradas
e a dignidade do Exercito.

Dalile Mansur

E9tá em festas o lar do sr.
di'. Raulino Tavora, Promotor
Público desta comarca e de sua
exma. esposa, com o nascimento
de um robusto menino, que
na pia batismal receberá o nome
de Mauricio.

Os deputa
dos peceístas
vísitararn o

President,a
d� A�sse,'�n·

blé�
G'��neral
João Games

MIAMI, 17-A missão finan�·
ceira do Brasil, chefiada pelo sr.

Artur Costal chegou hoje a esta:
cidade, prosseguindo viag;;)m pardl.
Washington.
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