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seus propositos dê'-- insistir>
P. R. C. r:>ropugne pela can

...José �rnerico

reafirrna
para

os

Nem sempre a nossa re-
.

vista.
portagem politica, na sua Em presença destas informações, a nossa reporta-
tarefa diaria, consegue obter gem politica procurou avistar-se com o deputado Acácio
algo que satisfaça a curio- Moreira, indo encontral-o no Café Rio Branco, onde pa
sidade pública. lestrava com o coronel Lopes Vieira.

Hoje, porém, esteve ela de atalaia, por lhe haver Interpelado sobre a veracidade da carta acima re-

contado, terem sido recebidas, ôntem, nesta capital, noti- ferida, o major Acacio Moreira confirmou o seu recebi-
elas recentes do sr. Adolfo Konder, chefe do P.R.C. mento.
I ,\; Assim, em campo, chegámos á conclusão de po- Interrogado sobre a noticia propalada de um enten
dermos assegurar, haver o sr. Adolfo Konder dirigido uma dimento dos partidos Republicano e Liberal, declarou, que,
longa carta ao ilustre major Acacio Moreira, em a qual
reafirma o seu ponto-de-vista, de apoiar decididamente a

candidatura do sr. José Américo de Almeida, á presiden
cia da Republica, no pleito a realizar-se no próximo dia 3
de Janeiro.

Nessa carta declara o chefe do Partido Republica
no Catariuense. que virá a esta Capital tomar parte nos

trabalhos da Convenção do P.R.C., a realizar-se a 3 de

julho vindouro, expondo por essa ocasião os motivos
determinantes da sua atitude, julgando que êles serão de
molde a pesar no espirito dos convencionais seus partida-
rios, no sentido de acordarem plenamente no seu ponto-de- ANC

que o

didatura

Florianopolis, 21 de Junho
Proprietario e Diretor Responsavel

-----------------------------------------------
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por emquanto, nada existe de positivo em tal sentido.
A nossa reportagem insistiu, sobre se não haveria

possibilidade dos dois aludidos partidos firmarem qualquer
acôrdo em face do momento politico nacional.

A' esta pergunta, o deputado Acacio Moreira res

pondeu que, será isso possivelmente, uma consequencia 10-

gica, dos dois partidos no que respeita ao problema presi
dencial. encontrarem dentro da mesma ordem de ideais,
em pró! do mesmo objetivo, acrescentando, depender do
ê1CE:rto das naturais compensações ...

GAZET
voz DO POVO Sem 'quaisquer

Segunda-feira
-----------------------------------------------

A

..JAIRO

AS. TROPAS NO !U� II •

PREOCUPAM O
I
Ainda

"TAMARATI' I
--

RIO, :20 -:-"A Nação" diz que os cid"ulo, do It�ma�,'i i dOS alieia is genera is
mostram-se apreensivos com as concentrações e tropas no SUl, VISto i
os graves e desconcertantes comentanos que se vê:') fazendo nos cir

cuios sul-americanos, quanco é sabido que o Rio Grande é a

porta de saída dos países limitrofes.

II
Pr isão do I I ------:��iiíiiiiiiiiíiii

ga .. I�, 20 --O "Diario da

{'lOi'j Assim,
as medidas militares não se A DENUNCIA

W Id
iii

fA te", em sua 7a. eciição de ontem, justificavam. O general Góes Monteiro, ba-
� a10m I f O, dedica longa rep,orta�em. a a inei-, Ess� apêlo, que (oi divulgad� seado tão sómente no apêlo, teria

dente dos generais, historiando os i pela Imprensa do pais, não loi denunciado ao presidente da Re-

Oecla rações do seu ad- pormenores do referido caso. I atendido, tendo o general Góes publica, sem outras quaisquer pro-

_.
Diz aquele vespertino que o I Monteiro, então em Curitiba, re- vas, os generais signatarios, como

VOgauo fato se prende ainda aos aconte- : gressado ao Rio, em companhia conspiradores. I

RIO, 20-Em um encontro reconsideração da pena.
cimentos do Rio Grande do Sul do miniitro da Guerra. Continua na 6a. pagina I

que teve com o advegado Vitor Desse recurso o general Wal- e que todas as ocorrencias havidas
Casacos de Pelle

Nunes, o representante de um domiro Lima não usará! porque naquele Estado meridional, foram

vespertino pergunta-ihe se o ge- sería uma diminuição para o provocadas pelo proprio presidente
ncral WaldoMiro Lima ainda seu brio de lIlllital». da Republica, que enviou emissa· F i n iss imos Rena rds
lançaria mão �e algum recurso, Presseguindo na sua palestra, rios afim de instruir os srs. Prota·

em face da decisão proferida ôn- o sr. Vitor Nunes, em respos- sio e Benjamin Vargas e o sr.

tem pele Supremo Tribunal Mi- ta a uma pergunta renovada Moisés Velhinho, no sentido des- Tallieur6 -_ Manteaux de lã

htar. pelo repor ter. teria dado a per- tes dissentirem do P.R.L. e se

-"O general Waldomiro ceber, muito veladamente, que
unirem á Frente Unica, telegrafan-

Lima _ respondeu o advogado estaria tomando uma medida ur- do depois a,o ministro da Justiça,
Vitor NuneS-poderia usar ain- gente e radical no sentido de para acus�r � existencia de su

da de dois recursos, para fazer invalidir a penalidade impost� ao [Postos provlsor:os que! em mcmen

desaparecer a sua punição". ex-comandante da 1 a. Região. to oportuno.deeiechariam um golpe
E t'xplicou:'

militar contra o presidente da Re-

.«;0 primeiro seria interpos- B id ú Sayão publica. Munidos dos seus vol�-
to, da decisão de ôntem, para RlO, 20-Pela composição n.

rnosos telegramas'b'o s�. Getul;o

a CoArte Suprema. Na-o o fará, 3
.

t B I H
. Vargas, em com maçao com o

, seguiu, on em, para e o on-
I G' M

.

no entanto, por ser muito de- zonte, a cantora brasileira Bidú gen�ra oes outeiro, passou a

I d S ã
enviar para o sul numerosas forçasmorado e não reso ver, e pron- ay o .

militares de terra e mar, com o
lo a sua situação. O outro re-

,
..

d EMEIAFI - visivel proposito de intervir mili-
curso seda para o mimstro a

d b QUE OE tarmente no Rio Grande do Sul.
Guerra, no sentido e o ter a

COMUNIs-
"Festa TAS

Joanina": RIO, 20 -- Embarcalam on- Veiu, finalmente, o golpe na

tem com destino ao norte do paiz, autoridade do general Flôres da
numerosos elementos que partici- Cunha que, de um momento para

param do movimento subversivo outro, se viu privado da execução
de novenbro de 1935, no Rio do "estado de guerral.E as provi
Grande do No:te. Pernambuco e dencias militares aumentavam, até

outros Estados.
'

I que um grupo de prestigiosos ofi-
O arrr anzem I 1, do cáes do ciais do Exercito, entr, êles os

porto, estava repleto. Os eX- generaisWaldomiro de Lima.Gue
detentos foram trasportados em Jes da Fontoura, Pantaleão Pes
tintureiros. Um tenente da sôa, Pantaleão Teles, José Pessôa

policia militar, rodeado de praças e gutros, apelaram para o presi
embainhadas. procedeu á chama- dente da Republica, por interme"
da. Os antigo:; adept9s da A. dio do ministro da Guerra, afim
N. L., que não escondiam a liau- de voltar atrás no caminho que
dade que vinham sentido de seus estava trilhando, pois o Rio Gran

lares, embarcaram cantando a In- de vivia em perfeita tranquilidadt>,
ternacional e dando vivas a Preso �egundo i.lformações precisas do

o tes, á Espanha e á Russia so- general Lucio Esteves, que para
vietíca. all seguIra a mando do governo.

A' semelhança dos anos ante

riores realizar-se-á em a noite de
, .

23 do corrente mês, no recinto

da Base da Aviação Naval, a

tradicional PFesta joanina", premo
vida por aquela gloriosa corpora

ção e dedicada á guarnição e suas

famílias.
Os festejos prometem revestir-

se este ano de extraordinario bri

lhantismo e desusada imponencia.
A partir das 17 horas circula

rrã(:) entre esta Capital e a Base
.

de Aviação Naval varias onibus,

que estacionarão em frente ao Ho

tel Gloria.
,

Agradecemos penhorados
,convite que DOS foi dirigido.

RIO, 20 - Em declarações a mãe. Quanto ao discurso do Bebidas Nacionais e Extran
fe'ta á reportagem dos Diartos sr. Getulio Vargas é autentico e geras só NO
Assoctados. a prop'rsito do que ate agora o presidente da Repu- OAFE' ..J AVA
disse o sr. Cados Luz, sobre o blica não os desmentiu.s Praça 15 de Novembro
discurso do presidente da Re- Antonio Paschoai
publica, quando recebeu os integra C i r-co 9 I rmãos
listas, o deputado Bafreto Filho
disse o seguinte: I Com duas casas replétas o Cir-

«O sr. Carlo� Luz é do par- co 9 Irmãos, voltou a ser 00-

tido da genrocrlcia. O seu pas' tem alvo da atenção do publico,
sado e o seu futuro, estão assegu que apiaudiu com entusiasma os

rados pelo Stlll casamento com a trabalhos apresentados, com espe
família Ribeiro Junqueira. Disse cialidade do elefante amestrado.
que não ouviu o meu discurso. Amanhã, com novos numeros,
E' mentira do sr. Cerlos Luz, o Circo 9 Irmãos dará mais

tanto que, quando eU concluí, uma função, sendo de espera( CINE ODEON, ás 7,30 ho
veiu falar-me, mas ell lhe recusei uma nova enchente. ras-Magnolia.

o incidente

Tcsve êle sua

n1E!fntas do
origer:1 nos aconteci
Rio Grande '::;0 Sul

O GOLPE. GAUCHO

Capas - Sobretudos

na A MODELAR
Rua Traja'_a, 15

Partido da "Genrocra·

eia" Declarações
dum deputado

llgacões politicas.

CALLADO

de 1937 I NUMEHO

,
,:",.AlIi!III
·I�

Dr. Claribal-
te Galvão��

. .." ----------"---�.;;;, -- ..�----

I De sua via�e� a Curitiba e

região serrana do nQ5:;O Estado,
regressou a esta capital, o ilustre
secretário da Segurança Publica.
ar. dr. Claribalte GaIvão.

Sua Excia., que foi alvo das
mais expressivas manifestações
de apreço, quer por parte das al
tas autoridades paranaenses, que
o homenagearam com um ban
quête, em que foram trocado, 09

brindes mais significativos, quer
pelas populações dos municipios
do norte e oéste catarinenses, que
lhe renderam os mais justos e en

tusiasticos preitos de admiração
e de estima, teve nessa viagem a

demonstração nítida e clara do
quanto sua atuação à frp.nte d 1

Secretaría de Segurança, tem Si

do salutar e proveitosa.
A GAZETA abraça-o aft:-

tuosamente,

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5, "J e 8,30
horas-Desforra de fugitivo.
CINE ROYAL, ás 7,30 ho..

ras-Guerra sem quartel.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FORTALEZA, 10 -o jor-! votaram em Belisario Tavora, que circun.tancia que o Gabriel.aque-

I nal � «Rezão>, desta capital, era ca.tolicc, e, p�r isso, merecia te ali do Mercado, votou e fez

publicou a seguinte nota: .) aporo dos catolicos. cabala rara Tavora.

«o jornal «O Estado», noti- Foi por isso tambem que o Nãv: o Circulo não póde dar
ciando o grande avanço da cam- grande jornalista catolic:o Andrade o seu Il�)oio a um maçon, 101'01-

RIO< 20,- o panha eleitoral pró José Americo.re- Furtado votou em i3c1isario Ta- go d� Igreja, como I) dr. José
.'

O presidente da gistou que se havia fundado o vora. I Ámerico,�ep�bhca vetou a resolução le-, Comité Operario e deu, em se- Foi ainda igualmente por essa I

glsl�!lva gueo tranelere
o �ara a guida, os nomes dos cidadãos

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

Umao os serv-ços da PolIcia Ma-
< que o compõem entre 05 quais o l\", '0<"< apaga rritima,o Aérea e. de Fron�eiras, sr. José Agostin� da Silva. ,_.,.,,,.

por dlv:rsos mctivos que, constam Depois Je varias considerações das IU2'.esdas razoes do mesmo veto. �A Razão», pergunta:

da gaverl10GetulioVargas

Hornenagern
d� governador han
aelrame ao general

Almerio
SÃO PAULO 20- O go

vernador do Estado e sra. Car
coso de Melo Neto, querendo
homenagear o general Almerio dI'
Moura, que acaba de ser trans

Ítrido para o coroando da 1 a.
Pegião Militar com séde no Rio
dei Janeiro e sua senhora, vão

oferecer-lhes um almosso, segunda
feira, ás 12 heras, no Palacio
dos Campos Eliseo5.

Tomarão parte os H5. gene! a!
Guilh�[me Cruz, comandante in
temo da Segunda Região Mili-

tar; Henrique Baima, presiden
te da Assembléa Legislativa; Silo
vio Portugal, Valentim Gemil,
Clovls Ribeiro Caniidio de Mou
ra Campos e Àrtur Leite ds Bar
ros, secretarias de Estado; Aris
tides Bastos �v1achado, secretario
do governo; Fabio da Silva Pra
do, prefeito da capital; coronel
Milton de Freitas Almeida, co

mandante da Força Publica e

altas patentes do Exercito aquI
destacadas.

O-situacionis
rno do Parena'

•

apoia
RIO, 20-0 sr. José Ame

rico recebeu mais os seguintes
telegramas:

«Tenho a satisfação de co

municar que a Convenção do
Partido Social Democratico, hoje a� I=-RUOzEfbreunida, sob a piesidencia do
sr. Manoel Riba�, presidente
honorario, estando representados
52 municípios do Estado, ho

mologou por entre aclamações o

nome de v. excia, para seu can

didato á proxima eleição presi
dencial da Republica.

Congratulo-me com v. excia.
por êsse resultado expressivo que
é a vontade inequívoca do povo J

paranaense [azendo recaír a es

colha no nome do eminente bra-! PORTO ALEGRE, 20-
sileiro. Atenciosas sandações. - Foi defillitivamente encerrada, em

Carvalho Chaves. pre:idente dv Pelotas, a safra das xarqueadas
Direl.oric Central». de Pelotas, acusando a produção
"'Mall!ity-Ceará -- Recnnhe- total de 11.800 rezes na seguinte

cido pela sua benemerita ação ordem: N\Olloel Ferreira da Sil
em pról do Nordeste, apezar de va, 5.481; Guilaim. 3.398;
acompanhar o Pa,tido Opo�icio- Osorio, 2.921.

(I sr. José Americo
nista, o diretorio do P. S. D.'
deliberou apoiar /li candidatura
de v. excia. Saudações. - José
Guadínio de Morais. presidente».

r�IO, 20--(Band)-A atitu- ral.
de do sr, Barreto Pinto, passan- Como se vê, as cousas estão

do a criticar o sr. Carlos Luz, ficando sérias para o sr. Getulio
«leaJer» da maioria na Camata, Vargas e não será de admirar

patenteia a curiosa situação que como já temos prognosticado, que
se desenha pala o encerramento ao apagar das luzes de seu go
do quadrienio do sr. Getulio vemo, não mais conte com o

Vargas. apoio dos governadores de Mi
Ninguem ignora que o depu- nas, BaíCl. e Pernambuco, a sua

tado classista é o homem de forrnidavel tríndade.
confiança do presidente da Re-

V
iii ii

publica. Seu gesto de apoio aosl lalJav. c••na
--------------------------

integralistas e a afirmativa �p.que destina ..

os mesmos nunca conspiraram
contra o <regimen, são a co�tinli�- m:a IIte ,

ção do discurso do sr. Cletuho

IVargas na recepção �OS, nca,f_?i- BAÍA 20 o-A bordo do va-
ses-verdes", no PalaclO do '-'a- v:o' • o

t I por 19O, fOI encontrado viajandote

eO' �

I L I d d.
l andestmamente, o pintor italia-

sr. L-ar os UZ, « ea er a A1b B
o

b'", b
'

I
no I erto orrr, que em arcara

.naiona> , era, como em esta " . o

! S d did t d
no RIO de Janelf030 desejo d!

I
em

'da 0,-::>0 dc.an,
I

Vil °I dO go: chegar á ltalia,
vem a, or Dene ItO d a ares a

I O· o

dI' 'dI J J'
.

d I pintor ec arou as auton a-

I pasta
08 ustrça, preten o pe o

d
o

d á d
. J .

M d S t b d I
es que assim proce e eviuoa

sr. ace o oares, am em a
<

f d d
o I

f I f< d G I pro
un a sau ade que senha de'

pro une a con lança o sr , et u- .

I V
sua patria.

;0 argss , Il!!flNllliiillll.II'IB- _
O sr. Carlos Luz, combatido CO rn íC iO Pró

pelo sr, Barreto Pinto. dernons- A rnJa ndo
Ira que não está nas graças do
sr. Getulio Vargas, () que signi
fica, verdadeiramente, que o che
fe da Nação não esqueceu os

"impulsos" do governador minei

Iro, lançando a candidatura José
AO' erico depois de seu inopinado
regresso á Belo HOrizonte.

Por outro lado, as palavras
do presidente da Republic� á de
legação integralista. férem rijamen
te o governador Jurací Magalhães,
despretigiando-o.

Acresce, ainda, que o gover ..

nador Lima Cavalcanti quasi foi

1------------
recolhido á prisão, em victude

Dr. Pedro de Moura Ferro da denuncia contra êle levada

Advogado ao Tribunal de Segurança e Se

Rija Trajano n. 1 mostra arredio ào governo fede·

!Transferena
cia velada

Emenda fra·
cassada

RIO. 20 -Dizia-so'_! hoje no

Senado ter fracassado a tentativa
de ser apresentada naquela Casa
do Legislativo uma emenda á

Constituição, cassando a autono

mia de D!stritu Federal.
A maioria dos senadores con

sultados teria recusado apoio a

uma iniciativa tão antipatica.

sAO LUIZ. 20 - Em Lo
feto, no Interior do Estado, foi
assassinado a tiros de fuzil o I
sr. Rocha Cunha, encarregado
da Estação dos telegrafos.

Xarqueadas
de Pelotas

José Agostinho votarà mesmo

com o sr. José Arnerico de Al
meida. quando o ex-ministro da
Viação é incompativel com a

Santa Madre Igreja e maçou de
alto coturno. Ou o Circulo «São

José" estará disposto a negar as

suas tradições, os seus principias
intransigentes de catolicismo?

Foi por motivo de ser o sr,

[ustmiano de Serpa maçon que
os operarios catolicos, tendo á
[rente a figura humilde, porém
brava, de !\ [arcos José da Silva,

PRRR FERIDRS, INFL�M�COES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC
�

L�BORfHORIOS "MI N�NCOR�r'- JOINVI LE

Casino Imperíal
no majestoso prédio do Clube Martineili

Danças -- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

1,

Sales
BELO HORiZONTE, 20-

Os a(;ademicos da Faculdade de
Direito desta capital promoveram
um comício de propaganda pró
Armando Sales, tendo usado da

palavra, entre outros, os acaderm
cos Ovídio Andrade, David Car
valho e Caldeira Branco.

Frota do
Lloyd

RIO, 20-Como noticiámos,
o L10yd Brasileiro vai reformar
sua frota.

Já está aberta cOllcorrencia para
a construção do primeiro grupo
de doze navios.

o NOVO

TEXACO
MOTOROll

:\\\.\.
EXfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Otime orquestra - Bom Cebaretier
1

������ii���ii====�ii�==ii�ii�iiiiii

fÕO�·'Õ·QÕEs--FINÃS�-A�
f I-IOMENS ACASA OAURA
�: REOEE3EU UM LlNDlSSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS 'IIPOS MAISMODRE NOS P EOS MELNORES�PREÇOS
1 MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

f OAMISA DE ..JERSEV DE

� SO'MENTE NA C A S A O' A U R
SEDA A 16$000

Iá RUA FELIPE

SCHMIDT N. 19
................................� I ••••••• z..F�M 8.E �LiUMU'P..t e.s=';'WH�i�we.@._jm&m.E·=-qBR�,2��!�·�·�·�73�;e�.�=��.;4=u:�·�_�!$=5S i"il!

P�··· N'tIE��.
•

<

h.�
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C' a r Ho e ':8 k:�e, SI•• �;
I'l1atriz: ....L.OIlltIANO,.OL.I.-

.. i
"'nn' liBd....rnenau � JeinvUle SA_, ,....ran.if8.e l:-efl'Yn.,� - _8!;8il �I�.- • Mostrw'arie ... rmaR••"'••�{ Cruzelre •••'ul i

$., .epêo Clte 5••9•• ale Segcp.o cd.
'

.

FAZIiNIJ AS:
paz." 1l�� e c."dtaRF�ras ,Jara ...
�eAl",
Lenas e 1ntp.e)':QJeavcis
Tapetes e triThos
R&lJIas feitas
Sü'á.s
Laha para csser e SCIJIir
Lã Im D0VoIH e mae.4aa

e�on:-.p�:=as e Cortinat4Ds
as e �da�?S'-atos, �os, melas

DéPo�s QOS aja_ado,
Charutos «DANN1!MANN.

Emprez.a Naoional de
Fabrica de Pontas "Rita

,Salvio GonzagaAdvogados
_ I Dr. Ricardo\ Dr. LeobertoLeal

I Accaclo Mo''''' -\ Gottarnann FPOLIS.

I
"

"_'.
Ex-cbJ. da clinicá do Hospi Rua Trajano n. 2<j I'

re i ra tem seu eseríp-
tal de Nttr�beri, (P• .reslOl _)

. Ind6rg Bur�ardt e Proíesecr
Erwin Kreuter) -------

tório de advogacía -. á rua
, E.....III,I...n(�.lr..rgla \ Ciru rgiãogerll

dentista
Dr. H. Gg. SiPpel

.'

Formado no Bra
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL70R/0:

1?ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

'

Filiaes

Em Loterias a

MACHINAS:
Machina'S ele �4_r ma"elra

Mat.triaj em letal para�es: Mac.Wnes para 0tffêilàs meClianica$
0meat.1afro _ �.�"ell$ pira ,portas Mashinas para la�s

e juI.M.r, .. 'Mat'Htoor4GS em plal para a lavcurar .»: ados,
CMes pi'auiBdas e p....... gra.ms, c.va4eres, moinhG etc.
f� e Camas f erom0veis, Motores de esplosão, Moto!'es
Louça eswaüa. - appareJàll de ;.ter� ele:elt-ieos

TU Material em geral para tllfMl'Jllis35�s� j':o",
Louça sanitaria - balÜllil!aS mancaes, corretas de <.:awte e lena
rmtas a oIeo e -.altes .)lefl)s e graxas lubrif"ntes_
Arame de ferro - "Ias para tedol ... ftna Aub)moveis e.Cami.� FORD Peças, 4CCCS-
Pr_ttetos chiei.s e pharmaceuticea 991te1, s'crvifQ Il1e,huJiQ.
COftswvas nacioaal e extraapiras Pneumafle@s e Gamar-u .de ar GOQl)YER
Bobidas nacionaes e extranpilas Material �ectritG em meral

I"av��eçâo ."Hoepck,e"--vapmrés;:';-Carl Hoe,�k.�! uAn'na". Max..
Maria '.� Fabrica de Gelo "Rita Mar;Ja""· Estaleiro Aratao."

FERRAGENS:

sua Flavarlla

R. Felipe Schmidt ns. 7 e 17-
NO ESTREITO·Panta do Leal alt. ciruJ"8i�� giaaecolo;ia, [do-n. 70. - PhOJi.�, t 277.-,

enças cJ.a 'se.horas) c partOll,

I I Caix ' I ciruraia do sistema nervoso e

�l Postal, 110.
I' operaçõ.. de p!a,sba.

'I
�
- r .

- - e,_

CONSULTORIO·....Ru. Tra-

1.'1 Dr
•.
p.dro �. Moura, 'erro d:: I�· á! 81 iatl2'�o:�s.12 e

E T E'-,S-
Advogado TELEF. 1.285

Rua Trajano n· I' sobrado 1 RES.IDENCI�- Rua Este-
, , ' ,

" ves junior N. 2e

----2el�Phone n' 1548_II� TELEF. l.l31 I
Nos classicos.Envelopeslf..ch.lfos I :..= Dr. Rlmato ,,0

, ===Batbosa�
���_� ,_�... ADVOGADO,

I

-----o------'''''••AA*•••*. Rua Trajano. 2 fj(sob.)--- ...
'

Fone I 325-Ater-de. cha-

Companhia-"Afiança da Bahia"i '

modo. para o interior. I
-

FUNDADA EIVI IB70 I' IDr.�Adel.bal R�
,

da Silva

S T t M iti O &) I\dvogadp
egu ros erres res e 'arl rm S

I" Rua Cons. Ma&a...10 (sob.
Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil, Fones 1631 ft

129_0, 1",,:CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 .

----

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000 Dr. Artur Pereira
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Ap'sntll! Sub:'Agentes ., Reguladores' delAvarial (em
';0 Brasil, no Uruguai 8 nls prrlnclpaí. praças ..�ranu,rral.

Agentes em Florianopoli«D:

Campos Lobo & era. �

Consel heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFltO ALL/AlvÇA't;;'
Escritórios em Laguna e Itajahí

Sub-Agentes ef"Y""< Blumenau e Lages

-===) -

EI L.I

e Sta.Federais

Rua

CataJina··

•
todos OI E.�d.. I

·-'••D� ooa------o__",..------

Visconde de Ouro Preto '

e rOli,�eira
ellnlc. médica d. �I.r� VENDE-SE uma casa no dis-

9a8 • adultos!' _ _

trito «Jnão Pessôa», Eltrei�

LABORATORIO DE II
io, á rua do Nestor D?: 4,2'

ANALISES CLINICAS _

,
com 2 qua,rtos, salas de vlSltae

, jant ar e cozinha.

Consultas diariamenle I
utimas ,inst"alações., No apra,

sil
aal vel recanto da Ponta do ua·4 .s 6 h6ras�,.. " Preçô ejpecial. Tratar:com Joeã

Consultorio: Rua' jQão �.l.!etI',�,Canto do Estreito.
Pinto s' 13

..... _ ..

FONE-1595 ENXERTOS

Médicos

----------

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se cem
Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE-SE uma padaria, dL
vidamente montada, com éli·
mo ponto e dispondo de bó.

freguell�a.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se iÍ Gerencia deste
jernal,

Dr. Carlos, Conta

Partos - Moleitias de
Senhoras e

Molestias. de crianças, 1

Diretor da Matem.....
Medico do Hospltal_

(Curso de especializas•• em
molestias de senhcnas)

t\tende 'na Mate�nidade i

até ás 8 112 da manhã
e á !arce- CrJnsultorio:

�

-ANITA CARIBÃLDI� 49·

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

De varias q�lidadeii de laran"
jeiras, limoei[o� e grandt:: quan ..

ticlade d�:_ cnxertQS �kos de roseí"
ras, tem para vender

'

c,,� N!..SOM

Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

Rea. Hotel Gforia·Foge 1333
I Comu/ta. das 13 ás 16 hrs.

Resiclência: Rua Visconde
de 01110 Preto 1J' 57

FONE-1524

.' t'
'

.,.!' . ;�._ ._"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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���d�o�'!'!I!'ra�r��S!':�'��!!!!I�h�w��a�r!!l!z���·IIIflII!__.�-�P�:::o�r���':�-�-'-���d�I'��s�-�pr�-�I i -:��;
Éndereço Telegr.. DOLAR Caixa Postal, 32

.• estes a n !!
«Obras do Porto de Pernambuco. �

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A lt� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES �
1AGENCIA DA r �. NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRl- Iserá inaugurado em JOI N.VILLE",.. �'.�,.,�.':. � COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �Sociedade de Navegação�Paraná-·Santa. Catarina

" � 1ANO N. 16. r.�Limitada.)-Rio [(i �
Companhia Salinas Peryr.as-Rio moderno, confortava; �e, ���� I
Pring Torn.ls�&'�Cia. Limitada -Rio h"

.

Hotel Florida' ��
Vandenbrand'�&�Cia.-Santos _J !gle niCO I I

.

'��� •
Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- � I I �E !Iões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque f<®i Ia.a" � �

de Macedo. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa- COSI N HA DE la. ORDEM �.r.':.! ,JI�-i�:�'rr�h;ão"�-e-'-
-

Omoilaus �
"I ,�ll��TOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz

SITUADO NO PONTOMAIS CENTRAL DACIDADt. �� :
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SEN'6�o��Ar,:rEtô�TE � L�ã'D d" Serra •
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

,ESPERADA �g Ernoreza de Transoorte de Passa.!tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer '<!�jii' ....
W'

porto do Norte ou do Sul do Pa15, bem como para o Exterior ;;._;;;;;;;';"_.iiiiiiliiõiiiiiíiãiiiiiiõiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii__iiiiiiõm_- õiliiiiiiíiiiiiiiiiiõiiiõiMiiiiiiiii__triiiiiiiõãiii'-;;;di"",,,ãiíiãiiiiii-"; �:� geir, s e Encometvdas G
Recebe cargas de importação.jdo Pais ou.do Ex-

� ,�_.�*,�__.�D_·O""","-=="""___
�

E t r d lilllfl R
•

teríor, para desembaraço e redespacho para f�� .n re (;�onCCer fa e �Ina.rcenno amos.
as praças do interior ·tt. 'fi

SERVIÇO GAR,t\NTIDO E RAPIDO .� EMEC0:V\BINAÇÃO COM A LlI\JHA DE CAXIAS •
:��i de O'1TIGARA & GENERALLl �

I
J:;� Passará a funcionar, do dia 10. de 'Ou tJ
�� trubro em diante •
I'il� DIARiAVIENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora',:.

'�,"iJ da manhã, regressando ás 4 da tarde O
"fI� Para bulitar a boa milr-:ha da Empre'!a, será colocada em •
".'� I d

. .

_l �ia' caca pOVD8 _) uma agencIa para vendas ne ,. assagens, como _"'-'," bai "I •• ���.t�@' a â!XO �oeSCrHn!r'talnos: lfilfl
, ;� Concórdia: -E:;i..:ritório Mosele O
� ';� S,-lruvI-Ca�a Comerciai Boscatto @
I ! .�� Tamanduá-c-Coa Comorcial julio Schn ��

� ':;1� Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco �
�, Barra do Veadu+Casa Comercial de Irmãos Poy O

��� Bela Vista-BoteqUlm Ro(.se ti
;:jt� Vilal Rica--Casa Comercial Mazuti '. e
,� Marcelino Ramos- EscntórilJ M05de �,
�

.

�..:i;l �

�; Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 m
� IDA E VOLTi\ 25$000 �
� Ernpreza DALLA COSfA o
I� �
� N. B. ['11 caso de temporais ou de estradas em máu "

estado, as passagens terão o acreJcimo de 20 )

I
�����··.Q�IJJ. • �

I
I

Preçoq ""',of'ii,�o',�
&I iW"w@ttt!ftttt#i2tiA4A4MCe

.

I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fe'll1e-1.191

3 A Companhia Editora Nacional
�, LANÇARA' NUM VOLUME DA
�J Seria Brasil-ana
�'I
f&1

o

I
•

Santa Cai.rioa
.

fi
�.�,.'" �
II:�'�

* i.d1. i � ... ,.b ç.T. �
� o_� A Conquista .. A"IColonísação�J .Ç, E l �

�� � votuçao •
t:Y� TODA A� �!HISTORIA DE tSANTA CATARINA "

�; Um Uvro de Osvaldo ·R. Cabral I
f� POR ESTES DIAS� Em todas las Livrarías.1� .

I
ORCOA[REOC

, ,/------ /'7---
, �(> ..

.

�'-.

� ',,'l,�'" � '",ià�

r)",,�<���0� '�,_.
.,"> :;::,).�:Uih" . ��)

<;.,o'/lt-V .�,,_
�

"I� �

,

�./-/C��� �J'
'� .''3'':.'''c;'�.,._ '·';l:;;'.. Ç ••�k;jAH'(!!A� _

r:5bS:����f���::�;�ó. �:���
Partidas dos aJõ�ar�c�a���ldas malas postais

� LA vAZ 1)CUYA2Á � Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

� c' r,,! 2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

h�;" vY--_"__"_ \"COf.:UJ"IBf\ RIO }{ r 4a.-feiras 8,50 horas 4íil.-feiras 7,30 »

1,$ ';!'t/l'
'"..c....----. DF. 'ANCfRIVV. 1

.

5C.Gl�:'ND( ·�L.;,:,· ....<jilí � 5a.-feira� 1 �,50 horas a.-feiras 11 »

�. �� vLO .�, ,."'" .., �

'I ��.A,. •

' SA:'r.°fr/'·''''' I A mala postal para a Europa fecho :

.

r .r..
:j na Agencia õa. feira ás 9 horas

I h PORTO ALEG;tEd::� ���'fiü�i � no Correio 5a. feira ás 10 horas:
I� li�i �

I��
i

�SANTlt.1.jO ft"oV��Vlfjf() IA/Ir 1ll�j;��;��;1-1 �i";1'J'fl>�,I\;-;.,· .... �}ti
o -----;:,)�-.. ,' "';i !BUENO,') AIR.S '��'I!!P .

�..o;JW_;liiiiiiS')iõiiii�;.miiiii,!l!j!j"�iiiili-J..iiiii'·�iiiii:_.iiiiii,-k_:J�_:,!-r;iiiii'�iiiJiíiiiiii"!iiiiiiiiiõ'fl;;;;;1ffi'iõiiii:lWiiiiiiiii"iiiiii:<i'(ii1iiiiit:íii'�"iiiiiitft_-,-�1�����'�������V�EEJN�'c5,�E�"",�'-�-�r;E�
- Banco de Crédito

--I Popu lar 'e Agri- uma farmacia bem afre-
A raujO cola de Santa quezada, n'um bom ponto

da linha férrea São f'ran-
Catarina cisco,

Para mais informações
nesta redação.

Dr. Alfredo P. de
MEDICO

Especialista em molestiq.s de creanças, nervosas,
ímpaludismo e molestias da pele

Tratamento do empaludismo e das moIestias da pe
le e nervosas pela .f/utohemotherapia

Consultoria e resz'dencia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, J .584 _jCons�!���:�Das 8 às 11 e das J 4 às 1� horas
r'

II Dr. Ivo d'Aqulna
�I Adovg�do
�I \.

Florianopol is
t. .-���------------------�------�

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.jA.

Secção de maquinas

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio) ALUGA-�SE.

; o conforta
vel prédio de residencia
'á Rua Spivack, no dis·

�rito de «João Pessôa».
A' tratar no Banco Agri

cola, Rua Trajano n. 16,
nesta capJtal.

Capital 136:700$000
IReser·va 56:424$498

�RECEBE DEPQSITOS 1
PA6AHDO 05 I

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
e(c. AvisoPrevib6·I. ala
Prazo Fixo S'I. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.

lr.formações pelo fJne n.

1'436'

I'

...___. ...,. � oi, '\' L".

----"'--

ESTA

linda casa pó
de ser sua pé?! I:.... ;
gando apena�

:

5$000 10$000 ou 20$000 11..........

por n"16S na

Empresa Construtora
�Universal Ltda.
""

Malrlz: - LIBERO BADARO', 103

s. PAULO

Os mel hores precos
Ao alcance de todos

107

j"

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

Sr. Albano de SOllza Lncio

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAlEt ;1.' - Florianópolis, 21-6 - t 937

QUinta-feira
.----�---------------------

24 DE JUNHO

I I
I

I

Comunico aos Srs. socios deste
Clube, que a Diretoria, devida-

I mente autorisada pelo Conselho

I
Diretor, resolveu suspender por
noventa (90) dias o pagamento da

joia rara os Associados que se

inscreverem na CAIXA BENE
FICENTE, bem como, reduzir
para cinco mil réis (5$000)a taxa

de cada chamada por ocasião do
falecimento do Associado.

Outras informações serão for
necidas em nossa séde social à
Rua Conselheiro Mafra n. 2 (2'
andar), no seguinte expediente: 9
ás II. 13 ás I 8 e 19 ás 22 ho
ras, diariamente.com excepção dos

domingos e feriados.
Clube dos Funcionarios Publi

cos Civis de Santa Catarina, em

7 de junho de 1937.

..
,
"1

POMADA

MINANCORA

E' A POMADA IDEAL!
Cura TODAS AS FERi
DAS. tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL! 1 !

o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cútis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc.. sem des-

I cascar a péle.
· �------��------iiiiiiaiiiiii .J1do!fo Bittencourt Silveira

Presidente da Diretoria

••••0_0,----------0.1----------••••••••
•

•

: Credíto Mutuo Predial:
•

•

•
•

•
•

o maior e mais acreditado clube de

sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PRE-

D I ..L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

"
lO

' 2.
� Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na u

- .

:I CREDITO �'\IlUTUO PREDIAL "

•
•

•••�••.����_••_-����.O••••••I������������

-a [oia de entrada é accessivel a todos-2$000

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

-a extração de seus premias é feitaj unicamente sôbre

o numero já realizado de cadernetas inseri tas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró

pria séde em FLORIAN0POLlS, á rua VISCONDE DE

OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

o sonho da mulher
-----------------------------------------

S4'9r br<- n�ta e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CRErvlE VITAMINOSO

PROCUTOL

Conferer,cia- Côrte de
rem o rninis- -

tro da Justiça Apelaçao
e oda Guerra Sumula dos iulgamentos da

RIO, 20 -O general Eurico ultima Sessão

Outra, ministro da Guerra, man-

teve ôntem longa conferencia com
Recurso crime �o. 2.752 ria

o ministro Macedo Soares
comarca de Canoinhas, em que

Al' que se afirma a palestra é recorrente o dr. Juiz de Direito

versou sôbre o caso dos gene.
e recorrido JOãO Pereira Moço.

rats.
Relator o sr. des TAVARES

-:--

0

__ SOBRINHO.

Na res iden• Foi negado provimento ao

.

d
recurso, para confirmar a sen-

e Ia D autor tença que decretou a nulidade do

d " B processo ab-nitio.
e aga- Recurso crime no. 2.739 da

ceira" comarca de Araranguá, em que é
recorrente o dr. Juiz de Direito e

RIO 20 -E ti I recorrido Lauro Cirico. Relator o
,. .' . .

s rveram na .re- sr. des. TAVARES SOBRI-
sidencia do mimstro jesé Amenco NHO

�I�ANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori-
os srs. àrs. Ricsrdo Xavier da N' d

.

gma
..

ts, com o em.blema simbólico ácima. Recusem imitações ,
Silveira, Adolfo Xavier, Gabriel ega f? provimento

ao recurso,

d P I F C'· B
para con irmar a sentença que im-

EXIJam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.
e au a onseca, mcmato ra- . .

ga, Sampaio Vidal, José FCI1tuo-
pronunciou o recorrido por estar

REPAREM BEM AO COMPRAR J ! I so Dantas. general Ivoo Soares cer� a prova. dos autos.

I E' d t d LAB
Tte. coronel Magalhães Barata e' ecursdo cTnm,.e no. 2.733 da

_um pro_u
o os ORATORIOS "MINANCORA" _

JOínvi_lI.e.1
r:

dr. Rafael Schos e varias outras
comarca e

d 'Jufcas, dem que é

pessôas.
recorrente o r. uiz e Direito

____

e recorridos Saturnino Zosino do

Luxo! conforto e e'e-IUnião Demo CAFE' BOM SO' NO Nascimento e outro. Relator o sr,

gancia encontrará V. S. _ (II.JAVA des. TAVARES SOBRINHO.

servindo-se da limousine OL- eratlc. Bra- Praça 15 de Novembro Confirmada a sentença que

DS�OBILE n' 200, guiada por S -.1e.'ra Antonio Paschoal decretou extinta a ação penal in-

perito volante.
.------------------------. tentada c.ontra o recorridos.

Fone 1.600
Reveleção Recurso crime no. 2.740 da

.C-
..-------.--------------. PORTO ALEGRE, 20 - dO a I rTl i re n te comarca de Orleens, em que é

IU,be dos. Funcío- O.sr ..Bruno Lima realizou a sua Raeder recorrente odr. Juiz de Direito

I
narres Publlcos Cí- pnmeira co?ferencia de propagan-

e recorrido Elias Bonetti. Rela-

vis de Santa d.a .da Umão Democratica Bra- Wilheimshaverz, 18-0 al- tor o sr. des. MEDEIROS FI-

, C t
. sileira. t E' h R d di LHO

a ari na O
miran e IC ae er, rscurssn-

•

conferencista abordou os d
.

d f A C" t
.

o, por ocasião os unerais das or e negou provrmento ao

CAIXA BENEFICENTE pon�os do programa com que o trintas 6 uma vitrmas do recurso, para confirmar a senten

parridc se apresenta ao eleitorads cDeutschland> , revelou a ordem ça de impronunciá por achar que
nacional. d b d J'e a rir fogo contra os aviões o r. UIZ a quó decidiu com

O sr. Bruno Lima farà ainda governistas, simultaneamente ao
acerto.

duas conferencias sôbre o mesmo lançamento de bombas sobre o
Recurso crime no. 2.720 da

assúnto. D hl d d C d
c eutsc an lI).

comarca e encor ia, em que
-----•••- •••••• - ••--•••••• é recorrente a Justiça e recorrido

Luiz Martins Lima. Relator o

sr. des. MEDEIROS FILHO.
Confirmada a sentença que

concedeu o «sursis".
Recurso crime no. 2.721 da

comarca de Urussanga, em que �
recorrente o dr. Juiz de Direito e

recorrido Valery Hermogenes.
Relstor o sr. des. SILVEIRA
NUNES.

Negado provimento ao recurso

para confirmar a sentença qu;
está de acôrdo com a prova dos
autos.

Recurso crime no. 2.714 da
comarca de Jaraguá, em que é
recorrente o dr. Juiz de Direito
e recorrido Carlos de Lara Cam
pos. Relator o sr. des. SILVEI
RANUNES .

.

Foi co�firmada a sentença de
impronuncia por não haver nos

autos prova de que o acusado
tivesse agico com imprudencia,

Recurso crime no. 2.728 da
comarca de Campos Novos, em

q�e .é recorrente o dr. Juiz de
Direito e recorrido Augusto
Walter. Relator o sr. des. SIL
VEIRA NUNES.

Não foi tomado conhecido do

recur�o por não ter cabimento na

especte,
Recurso crime no. 2.728 de

Cenoiehas, em que é recorrente

o dr. Juiz de Direito e recorrido
Francisco Rodrigues de Slluza.
Rehttor o sr, des. GUILHER
ME ABRY.

Conrir�ana a sentença que jul
gou presenta a ação.

� �armaci�. Cruz, de Avaré (São Paulo), curou com a

J

Mmancora ulceras que nem o 914 conseguiu curar I ! ,

D. Carolina Palhares, de joinville curou com uma

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I
.

Tem havido centenas de curas semelhantes' , ,

Adotada em muitos Hospitais. Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira cPOMADA

Porque procura, o Snr., ter

limpos os para-brisas do
o "limpador" dos seu.

rins é HELMITOL, da Casa

. _--•.....•..••--.

Suicidou-se
urn ator

portuguez
FUMHAL, 18-Suicidou-se

aqu�, o ator J. Figueiredo, que
havll'1 regressado ha poucos dias
do Brasil, onde fe� parte do elen
co da Companhia Alda Ganido.

I'

seu carro? "Bayer", o melhor dos de

sinfectantes do appar-elho
renal. Os comprimidos de

HELMITOL acabam com os

Para que não seja prejudi
cada a visibilidade, o que

poderia resultar em desas-
males presentes e evitam

os achaques da velhice.
tres.

Tombem o Snr. evitará de-

sast re na sua saúde, lim

pando os seus rins, livran
do-os das impurezas que
nelles se accumulam, pre
judicando-lhe o perfeito
�uncciOllamento.

Jockey Club Florianopolís
---------

O mais elagante centro de diversões fami
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria
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PORTO ALEGRE. 20-0 governo federal determinou,
ante-ôntem, ao general Lucio Esteves, comandante da Terceira
Região Militar que continuasse o policiamento da Assembléia Le
gislativa do Estado a ser feito pela força federal.

Cêrca das 14 horas, com efeito, chegava ao Palacio do
Governo o oficio do Quartel General da Região, comunicando es

Sá resolução, Informava nêle o general Lucio Esteve� que, a partir
de segunda-feira, passaria a dar policiamenro á Assembléia, ape
sar de ter cessado o estado de guerra, por ter a Mesa do Legisla
tivo, por intermedio do seu presidente e de dois secretários, reque
rido essa medida e ter o governo daaRp.publica ordenado, por inter
rnedio do Ministro da Guerrfl, fosse ela efetivada.

Cêrca da meia-noite
pedidas irlstruções ao gal, Lucia Esteves
dando sustar a rl'edida anteriormente toma
da COM relação ao policiamento da A.ssembléJa
gaúcha por tropa do Exercito

1------------------------------------ __

Ainda o

incidente
flHIUER5ARI05

d,·�.. �.I· ontem na ex-
rnan-

Nossa Vida MGbilia�aDS cOllipletos
para ii lar

FINOS T,APETES
(A' PFlA· ZO)

"A odelar"
Rua Trajano, 15
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Continuação da Ia. pagina Dep. lndalecio Arruda
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ró e

Ainda à tarde, depois de expedidas os telegramas acima,
f.Ji enviada procuração ao profeg,or Astolfo de Rezende, advogado
e jurista de renome no Rio de Janeiro, para impetrar ao Supremo
em mandado de segurança para o governo do Estado. Assinaram
essa procuração o general Flores da Cunha e todos os membros da
bancada liberal na Assembléia, bem como os deputados Adolfo Ou

pont e Fay de Azevedo, além de varios classistas.
Todm êsses parlamentares dirigiram-se lambem em telegra

ma ao ministlO da Justiça, protestando contra a resolução do gover
no federal e, sobretudo, contra a afirmativa feita pela Mesa da As
sembléia de que faltassem garantias aos deputados para o livre fun
cionamento do legislativo.

RIO, 20 - O «Oíario da
Noite», noticiando que no inque
rito deporã cêrca de 400 pes
sôas, a saber: general Góes Mon
teiro, como denunciante; valias
testemunhas civis e militares e

São os seguintes os fins dessa coronéis Gustavo Cordeiro de O "SALÃO PROGRES-
moção: l: -aplaudir calorosamen- Faria e Oiwalrlo Cordeiro de 50." o feliz distribuidor dos gran-
te os generais Guedes da Fontou- Faria; general denunciado, Wal- des premies, distribuiu os CEM
ra e Lucio Esteves e o Estado domiro de Lima; testemunhas, CONTOS DE RE'IS na extra-
fAaior da 3a. RM., pela atitude A data de hoje assinala a

presidente Getulio Vargas, co- ção de sábado ultimo, da Lote-
que assumiram em face do Rio

plssagem do aniversario natalício ronel Dilermando de Assis, ge- ria F�dertll do Brasil, e que cou-

Grande do Sul,' assegurar integral d
' .

I nerais Firmino Borbiít e outros. beram ao bilhete n'. 31.702.o prestigioso po itico ser! ano

respeito á ordem constitucional b Ih d d I Generai� acusados: Pantaleã(J 1-.' o "SALA-O PROGRES-e ri ante eputa o c assista sr. ....

vigente na Republica; votar abse- Indalecio Arruda. feles, Pantaleão Pessôa, J06é 50» continuará a enriquecer
luto respeito ás autoridades cons- Politico da velha guarda, len-

Pessôa, !3rasilio Taborda, Castro. povo, vendendo na próximaAo general Eurico Dutra a comunicação telegralica loi íeita tituidas nos Estados, afim de que do feito parte de varias legisla- JUnior, Coelho Neto, Horta Bar-', QUINTA-FEIRA. DIA DE
nos seguintes termos:

, , . • possam exercer com inteira liber- turas, onde se houve sempre com
bosa, Pedro Cacalvanti, Silva S. jO;',O, os CINCOENTA«General EUrico Gaspar Dutra-e-Miiistero da da Guerra- d d f -. t J

.
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a e, as suas unçoes; man er-se o grande capacidade, mostrando in, umo�, o atmo . arques, argas CONTOS da "Nossa Loteria."
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- ienti ca o pe o coman o a egrão ihtar E it idi t t d
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, xerci o equi 15 an e as corren- vulgar competencia, o deputado
o ngues, e ano e a e o. OGRESSOde que por deterrninacão do Governo Federal devera o po iciamento t ri' I t fi d I· daleci A d t t
Favoraveis ao general Gôes SEMP. L>E O SALAO PROd A blé' L 'l�' .
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a ssem la egls ativa contmuar sen o eito por contmgentes a I
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tropa 'e era, evo ao con ecirnento e v. excia, que, não se con or-
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I' I' d h' Ih c araçoes os generais a tro 1-
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cessar-se rvrernen e; agrr com es-

e OJr' certamente e orestsmando meu governo com essa roem a o ensiva a autonomia o sta- irit d
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. e Newton ....ava canti
mais êsse atenta o ao regime, a onstituição e as eis a epu ica, d' , .

t d d t'
com os votos Sinceros porque a

Atenciosas saudações.-(a) JOSE' ANTONIO FLORES DA
e

quet
50

matls t
a� e, e

grta ad,l- significativa data se repita por gem do aniversario natalicio da
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vamen e, SP. ra ara, em eo en 1- longos anos. exme , sra, d. lVlarita Corrêa,CU , governa ar o stado o 10 ran

...

e ou».
mento cordial com &S autoridades

O advogado do governo digna consorte do sr. dr, Carlos
estaduais. Osvaldo Melo

Corrêa, abalizido clinico ,,,! poetaAssinaram o importante doeu-
de destaque.mento os generais Pantaleão PeS-

sôa, Pantaleão Teles, Brasilio Ta'
borda,Waldomiro de Lima, José
Pessôa, Castro Junior, Coelho Ne
to, Horta Barbosa, Pedro Caval
canti, Silva Junior, Manoel Rabelo
e Colatino Marques.

Além desses generais, sabe-,e
que são solidarios com as idéas
expressas na referida representação,
o general Pargas Rodrigues e mais
dois outros.

Agora, o Ministerio da Guerra,
em nota oficial. desmente a vera

eidasJe, tanto do telegrama acima,
quanto do apêlo ao presidente da
Republica, para que retrocedesse
nas suai atividades. No entanto, o
RDiario da Noite" diz-se informa
do de que um dos documentos
apresentados pelo general Góes,
em fôrma de certidão, para o in
querito presidido pelo general Fir
mino Borba, é o apêlo ou repre
sentação que o Ministerio da
Guerra diz nâo existir.

Reune-se O secretártado

Q apelo a que nos referimos
anteriormente foi motivado pelas
declarações dos generais Lucio
Esteves e Guedes da Fontoura,
dizendo da tranquilidade comple
ta do Rio Grande. Tambem em

virtude dessas declarações, foi di
rigido áqueles dois generais uma

moção de aplausos, depois de lida
na tribuna da Camara, pelo depu
tado Café Filho.

Imediatamente após o recebimento do oficio do comandante
da Regi80, o general Flôres da Cunha convocou para uma reunião
no P,,!acio do Governo todos os secretários.

Nessa reunião foi resolvido que o governo do Estado, não

se conformando com a deliberação do presidente da Republica, jul
gada inconstitucional, recorresse ao Poder Judiciaria.

Essa resolução foi imediatamente comunicada, por telegra
ma, ao ministro da Guerra, ao titular da Justi�a, a todos os gover
nadores dos Estados, excepção feita dos interventores do Distrito

. Federal, Mato Grosso e Territorio do Acre e aos presidentes da
Camara e do Senado.

o Sal;:§o Pro
gresso enri
quecendo o

povo!

o telegrama ao Ministro da Guerra

Sra. dr. Carlos COI rêa

Re�istrQu-se, ôntem, a passa�

Faleceu, ôntem, nesta capital
o sr. Joaquim Fernandes� reali·
zando-sê o seu hu\erat hoje, ás

I
" C

.

5 �Qras da iarae. para o eml-

terí,) de São José.

fiZERAm AH05 OHiEm Ha del. anos passados preten-
a exma. sra. d. Alexandrina dia -se curar os males submeten-

Gonçalves; do os pacientes a dietas draco-
os m. ceI. Hipolito Boiteux, nianas, sem quaL.Juer criterio fí

Ren� Nunes Matos, .JoãO Jesuin:) síologico. NQ caso, por exemplo.
d� Souza e Artur Romeu de de febre tífoide, recebiam êles
Lemos Junior; miseravel quantidade de aiimen·

o nosso �)nterraneo Tulio tos, tornando-se fraquissimos, sem

Ferrari, digo.) oficial da mart- defesa, sendo. por isso, ás ve

nha mercante; zes, al.omêtidos de delirio. Atu-
a interc'iSaüte menina Rosita, almellte são melhor alimentados e

filha do sr. Mario Candido da de tal modo, que não sofremp
Silva, alto funcÍonlilio da Con- abs<)lutamente, 3S referidas dé·
tadoria Geral do Estado; bacfes.

o menino Luiz. Gonzaga, filho O .. medicos modernos nã.'> se

do sr. lo ge Pchbio Coelho, descuidam das alterações patolo
funcionaria da imprensa Oficial. gicas do intestino delgado nem

"
.

l. se esquecem de manter em per-5EHTE ·HOVA
.

f
.

d
.

O lar do se Euclides Lago elto esta o a nutrição geral dos;
e de sua exma. esposa acha- enfermos. O mesmo se verifica
se em festas com o nascimento nos casos de mal de Bright.
de sua filha Maria lolan.h. de ulcera gastrica, de tuber�

culose, de dia:betes, de hiperten
são vascular, etc, Jà se foi o

tempo das dietas de fome...
Contra a má digestão das ar

buminas, da Cítrne por exemplo,
por falta de acido chbrídcic.o n{,

suco gastrieo dos dispepticos. não
mais se proíbe o uso deste ali
mento, por contar o doente com
o recur30 certo � rapido do Aci
dai-Pepsina, comjJfimidos da Ca�
sa. Bay_er. Não ml\i5 precisam.
pOIS, prtvar-se do alimento acim81
referido, só por causa da defiei·
encia chloridrica do suco gas"
trico.

RUA FELIPE SCHMIDT
No. 5

Telefone n·. 757.
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Revogação da ordem
Lauto Gonzaga Vieira
Vê pas.ar, hoje, a sua data

DIETA
RACIONAL

Faz hoje anos o sr. Osvaldo
Melo. Nosso amigo e nos,o con

frade, superfluo se toma cercar

de adjétivos laudatorios o seu

nome, conhecido de sobejo, como

um dos que mais honram a gf'
ração conlr.!mporanea intelectual
de Santa Catarina.

Os que mourejam nesta tenda,
abraçam o ilustre confrade, en

viando-lhe os melhores parabens.

RIO, 20-Acabamos de ser informados de que o presi
dente da Republica acaba de mandar expedir, por intermedio do
ministerio da Guerra, ordens ao general Lucia Esteves, comandante
da 3a. Região Militar, sustando as deterrninaçõ;�s anteriores relativas
ao policiamento por tropa federal da Assembléia Legislativa do R.
G. do Sul. A contra-ordem foi expedida cêcca da meia-noite, em

rádio do quartel general.
Liga-se aqui a contra-marcha do sr. Getulio Vargas à con·

ferencia que manteve à. noitinha ColO o ministro Bento de Falia,
procurador geral, que foi chamado ao Catete onde tambem esteve

:0 ministro da Justiç�.

amversarIa, o nosso prestimoso
auxiliar sr. LaUlo Gonzaga Vieira,
dedicado gráfico deste dl<trio.

,
•

Completa mais um ano hoje
o travesso menino Haylton filho
do sr. Alcebiad�s Dias, alto
funcionario da Credito Mutuo
Predial.

fAZEm FlH05 H01E:

F TASTIOO

fAc.EClmeHT05
a senhorinha Oarcí Lentz,

margeadora das oficinas da Im- FaJeceram, sabado, as exmas.

prensa Oficial; õras. d. Maria Marques Lunar-
os srs. professor Antenor Ci� delli e d. Maria das Dores To"

dade, Guilherme Vare!:!, José lelltino, cujos sepultamentos se efe
G. Aguiar, Rodolfo Monejaao tllaram'se no cemiterio:de Itacorobí,
Junior; com grallde acompanhamento.

os Jove.!lS Os valdo Luiz Car- .\' S familias enlutada.� A Oa-
pes e Armando Romeu Lemos; zeta, apresenta seus piOzames.

da Loteria Federal
Vendid(� peda nova Agencia da Favorita

á Rua Fellipe Schrrlldt n" 7 A

HABILI1·EM ..SE quinta-feira 50 contos
da Rainha das Loterias

318702 -100 contos

a travessa e graciosa menina
Terezinha! filhiQha do sr. pro
fe�sor Ad Machado.
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