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Cresciulna

Cresciuma, 21--Está sendo

esperado hoje, ás I 5 horas. nes
ta vila. o ilustre general Daltro
Filho. que virá acompanhado do
seu Estado Maior.

Sabemos que Sua Excia. pas
sará revista ao Regimento de Ca
valaria Andrade Neves, aqui
aquartelado.

ronel Souza Dantas e demais ofi
Cl'US do Regimento Andrade Ne
ves, continuam recebendo os

mais francos elogios resultante da
magnifica impressão da disciplina
e garbo deixada pelo desfile do
Regimento, em continencia ao ge
neral Daltro Filho.
Ao baile realisado a noite pas

sada. compareceram alem do ge
neral Daltro e do Coronel Sou
za Dantas, os oficiais do !:.stado
Maior de Sua Excia. e a oficia
lidade do Regimento.

o DESFILE

INCANSAVEIS

Cresciuma, 21-0 desfile da

tropa será assistido das janelas
do Club Mambituba, onde fo-
ram reservados legares para o

ilustre general Daltro Filho, seus

ofiCiais de Estado Maior, autori

dades, damas e senhoritas da eli-
te cresciumense.

HOMENAGEM

Cresciuma, 31-Acaba de

rea'isar-se, com grande brilho, o

imponente desfile do Regi'llento
Andrade Neves, que causou vivo
entusiasmo na população.

Na sua passagem por entre o

povo, estrugiam as palmas, sendo

erguidos vivas ao glorioso Exer-

SAIRAM SATISFEITOS

Cresciuma, 22--Tanto o ge
neral Daltrn Filho, como 05 dis
tintos oficiais que fazem parte do
seu Estado !Viaior, se mostraram

encantados com a acolhida da
população e progresso do muni-

cito.

TROCA DE CUMPRI
MENTOS

Cresciuma, 21-0 general
Daltro Filho foi saudado pelo
deputado Eriberto Huelse, em

nome do município, tendo o ho

menageado respondido em termos

calorosos. mostrando o seu reco

� hecime�to pela recepção de que
era alvo.

cipio.

UM BAILE

pertubararn
O comícío or6
José Amarico

RIO, 21- Nos suburbios do
Me�r teve lugar um comicio de
propaganda da candidatura José
Americo de Almeida, á presiden
cia da Republica.

Em dado momento surgiu im
previstamente um grupo de inte
gralistas, que começou dirigindo
pesados insultos aos oradores,
acabando por entre vivas ao in
tegralismo e môrras á Democra
cia, agredirem fisicamente 1'1 as

sistencia, provocando sério con

flito.
Um piquete de policia, com

parecendo no lo:al, pOl em de
bandada os provocadores.
O comicio foi suspenso.

Cresciuma, 21- Reina grande
entusiasmo entre a população,
com a visita do general Daltro

, Filho.
O prefeito Elias Angeloni tem

sido muito felicitado, pela ma

neira com que se houve no seno

tido de rodear do maximo bri

lhantismo as homenagens presta
das ao bravo general Daltro Fi
lho.

.

Esta noite será oferecido á dis
\:íD:ta oficialidade, um baile nos

salões do Club Mambituba.

IMPRESSÃO DO DESFILE
Cresciuma, 22-0 ilustIe co-

tro
•

com as mais

de simpatia o

Estado Maior.

AZET

o povo de Cresciuma recebeu
significativas dernonstrações
valoroso chefe rnilitaf� e seu

II VISitou
II

A DO povo quaisquer

II' O presidente Getulio 10
__s_r._J_os_é_A_m�erico

atacou rudemente o
Gast. da C.tete coma iptegralísmo

o pinta da asa d.
galinha

voz

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

Sem ligações politicas.

RECIFE, 21-·0 sr. Assis
Chateaubriand, falando no comi
cio ontem realizado nesta capital,

Cresciuma, 22-0 prefeito i iniciou as suas censideraçõee com

Elias Angeloni, deputado Heri- as seguintes palavras:
berto Huelse, telegrafista Addo «Que aqui ninguem nos ouça,
Faraco, vereadores Cincinato minha gente: mas êsse Getulio
Naspolini e Silvio R<. y iris e co- Vergasé mesmo levado da care

merciante Abilio Paulo, foram pa.
Cresciurna, 21-Após o des- incansáveis para que a recepção Quando eu vou conversar com

f�e da tropa •.
será oferecida no 1 ao . gener�l Daltr� se feve�tisse do êle costumo

. tom�r varies olhos
Club Mamhltuba, uma taça de maior brilho e imponencra. emprestados, inclusive o de Mos-
champagne á distinta oficialidade, cou e o olho verde do Sigma.
sendo o general Oaltro Filho, co- PROSEGUIU VIAGEM Levo um sortimento de quinze
100 representante do Exercito a vinte olhos para yêr como êle
NaCional, saudado pela rneniaa Cresciuma, 22-0 general me quer embrulhar,
Delza Meller, que oferecerá a Daltro Filho, acompanhado do Getulio Vargas adora o Catete
Sua Excia. um lindo ramo de I seu Estado Maior' acaba de pro- como pinto gosta da asa da mãi.
iiôres, em nome da população. seguir na sua viajem de inspeção Vencido, arranjou como ultimo

I até ArlV4nguá, devendo retornar triunfo esta confusão diabolica da
GRANDE ENTUSIAS\10 aqui onde almoçarão e proseguin- sua tecnica despistatoria.

do viagem para Urussanga e D()is candidatos, um do Norte
Orleans ás 14 horas. outro do Sul, o Brasil se comen

do de um lado e de outro e êle,
no meio, sorrindo e esperando.Que
bela promessa de "fico"'

Assim desconta a certeza dessa
fatalidade.

O choque será regional pela
exaltação de sentimentos loca listas
das respectivas pequenas patrias
de origem de ambos os candida
tos.

I Tanto mais passional, tanto

------------1'
mais crispado, mais violentamente

O ' , i crispado o drama, tanto melhor.
S cam· Borrasca mais grossa. entendimen-

5 as,..verdes" tos mais dificeis, Certeza de peixe
grande e bom no arrastão.

ANC Florianopolis, Terça-feira

..JAIRO CALLADO
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-
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Desse modo, Getulio Vargas
nlo tendo podido parir de novo

o ditador-o ditador que êle soo

nhava-pariu essa confusão, em

que nos debatemos a essa candi
datura anfibia que vos olucina,
que vos ataranta.>

BELO HORIZONTE, 21 - O último orador a falar
por ocasião da manifestação aqui realizada após a Convenção, foi
o sr. José Americo de Almeida, o qual, em violento e \'ibrante
discurso, atacou rudemente o integralismo.

Gremio Es
portivo dos
F' uncionarios
Publicas

Realizar-se-á, hoje, ás 19,30
horas, no Cine Teatro Roial, um
grandioso festival dedicado aos

Lira Tenis Clube Flcrianopolis e

Clube 12 de Agosto, promovido
pelo Gremio Esportivo dos Fun
cionarios Publicos.
O festival promete revestir-se

de grande brilho, pois além de
uma super-produção na téla, será

representado um atraente ato va

riado.
Agradecemos ai localidades

que nos foram oferecidas.

Mobiliarias completos
para o lar

FINOS TAPETES
(A' PFiAZO)

"A Modelar"
Rua Trajano, 15

o gal. \Naldo
miro prefere
silenciar

RIO, 21-0 general Waldo
miro de Castilho Lima, foi sôlto
ás 13 horas, dirigindo-se imedia
tamente para a sua residencia,
acompanhado de numerosos oficiais
seus amigos,

Abordado pelos jornalistas, de
clarou ser preferivel, por enquan
to, silenciar, aguardando a devida

-M-E-N-T-I-R-A-S-- oportunidade para dar conta ao

• !II. publico de todas as novidades ...

RIO, 21 -O general José Presen�e O Papa
Pessôa reafirmou, que a denún- CIDADE DO yAT(CA�O,
cia apresentada pelo general Góes 21 (Band�-Reahza-se �oJe a

Monteiro, apoia em mentiras grand;:; reumão dos <;ardeals, em

flagrantes. presença do Papa. Ignorando-se.
------- porem, os verdadeiros motivos que

determinaram essa raríssima medi
da.

Os circules oficiosos adeantam
que, possivelmente, a sessão da
Congregação dos Negocies Ecle
siasticos Extraordinarios foi convo
cada para tratar dos problemas
alemão e espanhol, examinando-se
a perseguição contra os catolicos
na Alemanha, fato de que ha far."
ta documentação compulsada pelo
Santo Padre, a situação dos ca·

tolicos bascos e o problema relígio
ao humanitario,

Empresa
Rodoviária
Aliança
Chegou ontem á esta capital,

em viagem de propaganda uma

limousine a Empresa Rodoviá
ria Aliança que faz o serviço
de transportes de passageiros en

tre Joinville e Curitiba, com liga
ção para São Paulo, em viagens
regulares, áll terças, quintas e

:.sabados.

11a

-

)-0· .

S Jaguares •••
--I

I
.-----------------

I_Tragica canificação
• _ iíiiiiiiiiiiiii--

REClFE, 21 - Falando no

comicio que se realizou. ontem,
nesta capital, em pról da candi
datura Armando de Sales, o jor
nalista Assis Chateaubriand, teve

a seguinte tirada: Saudação do
«Jose Arr erico era ontem todo p

.

tt
e sangue-sangue vermelho, ge- sr. I man n
neroso e rebelado. Hoje é todo as sr. Souza
sangue branco chupa baratas hor-
rorosas, como essa do P. R. P. Costa

Mas é que êle sofreu um pro- WASHINGTON, 22 (Band)
cesso monstruoso de castração ci- -O presidente em exercício do
vica. Senado, sr. Key Pittmann de-

De resto Get�li<) Vargas, en- pois de dirigir uma saudação,
tre as suas especialidades, possue, atravéz da imprensa, ao ministro
essa

.

de emascul�r suavemente I SOU7d Costa, sugere uma coope
os felinos, que o Incomodam, e ração monetaria entre os Estados
dos quais por isso mesmo êle se Unidos e o Blasil. se este paiz
quer desfazer. desejar, pois os E�tados Unidos

possuem reservas suficientes de
ouro e prata para qualquer auxilio
ou reorganização do seu sistema
rnonetrio.

Entretanto, a iniciativa deve
partir do grande paiz sul-ameri
cano, se pensa obter qualque cou·

sa nesse sentido.
Ao mesmo tempo, os circulas

comerciais e ímanceircs evidencia
ram a sua impressão de que Bra
sil deve procurar melhorar o seu
credito nos Estados Unidos, afim
de facilitar o seu comercio com o

No P. R. P., de São Pau'o
existem centenas a disposição e

das mais velhas, das mais engraça
das e das mais descaradas.

José Americo era nosso, m

trin-secamente nosso, genuina
mente nosso, um dos esplendidos
jaguares do Jardim Z oologico de
1930.

CAFE' BOM 50' qNO
..JAVA'

Praça 15 de Novembro
AntQni� Paschoal

Entregue aos carcomidos per
repistas com que bandeira se

apresenta a Pernambuco a onça
mosqueada de outubro?
O meu amigo e velho confes

sor espiritual Getulio Vargas con

cebeu um progresso habil de
aniquílamente desse ultimo herói,
que era uma das cariatides que
ainda prestavam da causa: cas

trou a onça, e fe-Ia raposa.

Mas, senhores, raposas andam
aqui aos milhares, e das onças
é que a famili;, se tinta a :aba
do,

mesmo.

�. 'A' ..
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Bidú"Sociedade Catari·
nense de Medicina"

Prozrama do 2' concerto
.,

la. PARTE
-0-

Realizou-se sexta-feira última limo. Snr. Presidente da So-
a sessão extraordinaria da nossa ciedade de Farmaceuticos de FIo
Sociedade de Medicina, convo- rianopolis.
cada para recepcionar o dr. AI- Em cumprimento de delibera
micar Barca Pelon, abalisado ção tomada pela <Sociedade Ca
técnico, contratado pelo Governo tarinense de Medicina», em sua

para organisar o serviço de higie- ultima sessão, comunico a V.S.
ne do Estado. que, apóz ponderado exame de

Estiverem presentes á reunião denuncias fidedignas apresenta
os drs. Djalma l'I\oellmann, pre- das á Sociedade, e com a apro
sidente (por si e pelo dr. Alfre- vação do dr. Almicar Barca Pe
do Araujo, Arminio Tavares, lon, técnico contratado pelo Go
secretario, Sizenando Teixeira, vemo para organisar o serviço de
Bulcão Viana, Aurelio Rotolo, higiene do Estado, ficou resolvido
Artur Pereira, Tolentino de Car- se solicitassem imediatas provi
valho, Augusto de Paula, Fer- dencias a V.S., na sua qualidade
nando Wendhausen, Miguel 30a- de presidente da Sociedade de
baid, Joaquim Neves e o dou- Farmaceuticos de Floriancpolis,
torando Paulo Fontes. no sentido perfeita execução da-

Aberta a sessão, foi o ilustre quilo que concerne á pratica da
recepiendario acompanhado até proíissão, da qual V.S. é emi-I
o recinto por uma comissão com- nente ornamento, dentro dos limi- I
posta pelos srs. Augusto de Pau- tes que lhe determina o Regu
la. Miguel Boabaid e Artur Pe- lamento Sanitario em vigor.
feira. Aproveito a oportunidade para

Em seguida [ai lida pelo dr. levar ao conhecimento de V.S.,
secretario uma carta do dr. Car- que esta Sociedade conta, como

los Corrêa em que saudava o ho- é natural; com o apoio decidido
menageado, excusando-se ao mes da RepartiçãO fiscalisadora, cu

mo tempo do seu não compare- ias autoridades Iarão aplicar o

cimento. por se achar doente. citado Regulamento. sem com-

Teve então a palavra o dr. placeocias ou restrições.
Barca Pela0, que expoz, com Prevaleço-me da oportunidade
admiravel clareza e proficiencia, para apresentar a V, S. os pro·
o seu plano de organisação dos estas de minha elevada conside
serviços de higiene do Estado. A ração.
realisação do seu projeto consti- Dr. Arminio Tavares
tuirá uma obra modelar, qUI! fará 10. secretario
honra ao nosso Estado. Na e:JC- Na próxima reunião da. So-
ljlanação das suas ideais a res-j ciedade deverão ser apresenta
peito do magno problema, reve-I dos novos trabalhos medicas e

Íou-se o dr. Barca Pelon perfei- tratar-se-á das medidas 'a serem

Cesti
Donandy
Benedict

C. Gomes

La Farfalletta
Freschi luoghi, prati aulenti
La cajunera
II Gua!any

2a. PARTE
C. Gomes

Chopin
Liszt

Gounod

Lo schiavo (come serenamente)
Tristes�e
Rêve d'amour
Romeo et Juliette

3a. PARTE
Bizet

Rimsky"Kc,lsah ff
Si6ella

Garme Guetary
J. Migllonc

Auber

Ouvre too coem (serenê,ta)
Le rossignol et la rose

La giromdta
Mi Nina
Trevas de Amor
I,'eclat de rire

[OS
I

RiO. 21 (Band) - Sabe"se I te divulgado pela imprensa.
agora, que os generais acusados Ao que se resume, o gene·
de conspirarem contra (, regime, ral Góes f'i10nteiro teria adrmtido
conforme denuncia do general que os mesmos tramavam contra

Góes Mcnteiro, ao presidente da a segurança do regime e levado

Republica. são os seguintes: seu pensemento ao chde da
Waldomiro Lima, José Pessôa, Nação.

Está definitivamente assentada para 5 de Julho a estréa do Basilio Taborda. Pantaleão Te-
magistral soprano patricio, a sra. Bidú Say1io. que lá fóra tanto enal- les, Castro Juniol, Pantaieão Pes
teceu a nossa cultura ar tistica e o nome do nosso Bra.il. A E:;;pre- sôa, Pedro Cavalcanti, Colatino
za Cines Coroados trazendo á nossa capital a insigne artista, ernpre- . Marques, Manoel Rabêlo. Par
endimento de grande vulto, demonstra mais uma vez, que não mede gas Rodrigues, Silva Junior,
esforços, nem sacrificios, para proporcionar ao nosso publico oportu- Herta Bardosa, Coelho Neto,
nidade de ouvir a vóz maravilhosa de "passara canôro que se fez signatários do apêlo ao sr. Getu
mulheril. Pelo programa dos dois grandes concertos que publicamos Íio Vargas,tpor imtermédio do
a seguir, pôde-se ajuizar, a importancia do grande acontecimento ar- ministro da . Guerra. sobre os

tistico, que serà a exibição da nossa genial Bidú Savão, acontecimentos do Rio Grande
do Sul. e que i' foi amplamen-

CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

�jMqtlliXt;..<ifi5'tM'!'W�

Club R. 5 de
Nuvembra
ESTREI·-ro

,>

Convite

adotadas em relação ao charlata
nismo que impera em outros nu

cleos de população, no interior
do Estado.

to conhecedor da sua especiali
dade, e despertou entre os seus

colegas justificada admiração pelo
seu saber e pela perfeição técni
ca do plano que vai excutar. Es
pirita lucido, de solida cultura e

real capacidade de organisador,
produziu o dr. Barca Pelon a

melhor impressão entre os seus

colegas, cuja colaboração certa
mente lhe hão faltará para o com

pleto êxito da sua benemerita
missão.

Nessa mesma sessão extraordi
naria foi discutido o caso do
exercicio ilegal da medicina, fi
cando resolvido que se dirigisse
ao presidente da Sociedade de
Farmaceuticos desta cidade o se

uinte oficio:

Programa do l '

concerto

la. PARTE casaloMoaart
Mozart

V. BeI!ini
G. Verdi

A Flauta Magica
Ninnarella
La Farfalletta
La Traviata (ah! íors'e'lui]

2a. PARTE

A diretoria tem o prazer Je
convidar aos srs. associados e suas

exmas. lamilias para assistirern a

íe.sta Joa:1ina, na noite de 23 do

Amisky-Korsakofl corrente, ás 21 horas. O traje
Saint-Saens RIO, 21 [Argus] O senador para cavalheiros será dejéca senho

Saint-Saêns Pacheco de Oliveira, relator do ras e senhorinhas de «pe'ucia> .

Massenet é:3S0 da int- rvençao no Disüito Pede -se aos srs, sócios apresen
! Federa.I, já tem em mão todos tarem o convite; expedido ante-

L. Deliles I?S d�çumentos necessarios para I, riormente, ao porteiro do Club.

J. Nin mstruir o seu parece)', que, por Não terão ingresso pessôas que
M. Persico este motivo, é aguardado para I

não façam parte do quadro so-

Lisa Lekmann muito breve. cial.
Barroso Neto Tais documentos são. na in- São primeiros festej0s o sr. Ma-

Alberto Costa tegra, as resluuções da Câmar;t Tiano A. Vieira e d. Noemia

1.· ·.·.·.·.····1 Municipal, citadas no decreto de Gevaerd, e segundos festeiros o

intervenção e alegadas como mo- sr . Tenente Aparicio Corrêa e

I
,i.o' dê"•• ,� �'""'o, !!!a EKn;��'? _=

Vende-se uma casa com o

terreno numa area de
1.782 metros quadrado,

instalação de luz e agua etc.
por preço de ocasião. A tra- Le coq d'ar
tar com Quincio Silva, no Le eygne
Estreito, esquina da Rua D. Le RossignolLuiza n. 163. Manon (Gavotte)
------..- -- .

Luxo! conforto e ele- Les filles de Cadix
gancia encontrará V. S. Palo
servindo-se da limousine DL- Rosemonde
D5MOBILE n' 200, guiada por The Kuko:> (em inglês)
perito volante. Cantiga
FO ne 1.600 Serenata

do Dist:�7!itD
Federa5

3a. PARTE

Casino Imperíal
mal?5ente-semajestoso prédio do Clube Martineilino

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

Do Estomago, Figado, Rins,
Lembre-se do

Chá das 9

Bexigas, Intestinos?ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBlitAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

hervas
A.Danças·- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S

",,_

CONFECCOES FI NAS
�

HOMENS ACASA
AFi'

U
.(

o
RECEBEU UM LlNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPOS MAISMODRE NOS PEOS Mt:LNORES.;Pl�EÇOS\
MAIS DE 50 TIPOS C·E CAMISAS

,_ S DA A 16�$'OOOOAMISA DE .JERSEV DE E
�

RUA FELtt.'E
SO'MENTE NA C A S A 0, A U R A a

SCH�ID'T N. 19
., 1J t

� .. r
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A Companhia Editora Nacional ��l �J

�l� LANÇARA' NUM VOLUME DA •
� Serle Brasil-ana 2.i' •

��i Santa Caiqrina .'
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= A Conquista - AI .Cotonlsaçâo :
�tii} A Evolução fi
v.t TODA A� �iHISTORIA DE �SANTA CATARINA ..

t:� Um Uvra ESa OSVd IdQ ·R .. Cabral I
i: POR ESTES DIAS� Em todas las Ltvrarías

I

I
••oa.o•••e"�.,,",,•••�

Endereço Telegr.: DOLAI� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação=Paraná-·Sant4' Catarina
Limitada.i-+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Píir�g Torres Iê, ';Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand>;i.&�Cia.-Sa·t1tos ;�}

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
iões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas oa

ra SAN TOS: hiatos-motor 'Piratülinga, Saturno e Braz
Cubas. .

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies 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 Extnrior
Recebe cargas de irnportação] do País ou. do Ex·
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPiDO

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone- 1.191

Por estes dias

I!
, I

I
.. _

Alfredo P. Arauiolde
MEDI;C:�O

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
tmpaludismo e molestias da pele

Tratamento do ernpaludísmo e das molestias da pe
Ie e nervosas pela .J1utohe/1lOtherapia

Consultoria e residencia--Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584

I Cons��t.��_��Da�_�_às __�_e das ��_�� horas

� 0.1". Ivo "-Aquino,
l Adovgado
jçJ
�I Florianopol is
�; ,

C
será inaugurado em

JOi.
NVILLE

=_imoderno, co;....,fortavi91 ,=1
hígienico otel Florida

caSINHA DE la. ORDEM

SIrUADO NO PONTOMAISCENTRAL DACIDADt.

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO=ÀNCrOs�NT'E
-ESPERADA

D Para o SUl
Partidas dos avtões=-Fechamentcjdas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

-i 2a.·feiras 12,50 horas Za-feiras 11 :o

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

\ 5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »
t
� A mala postal para a Europa techa .

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

�.
l Para mais informações procurem os Agentes
I Carlos Hoepcke S.§A.

I Secção de maquinas

a' !',;$ d4

VENDE--S�Banco de Crédito
Popu lar e Agri- uma farmacia bem afre-

I d S ta quezada, n'um bom pontoCO a e an da linha férrea São fran-
Catarina cisco.

i Para mais informações
nesta redação.-

Apólices Consolidadas do Estado de Minas
« Divida Fundada do Estado de S. Paulo
« Obras do Porto de Pernambuco.

VENDE1\1-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGR(
COLA DE SANTA CATAI�INA, A' RUA TRA
JANO N. 16.

••

=$'tll'e;..Cà..�,,,,�,,,,+.,1T' , .......4

) .

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malasgpostaís
�. 2a.·feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas

4a.-feiras 8'50» 4a,-feiras 10 ,.

5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 "

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

ALUGA-SE
quartos para casal.

Iníormações pelo tone n.

J '436' J
�--�----���----�""a&.

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

ESTA

lir"ida cas� pó
d(� ser� sua pa-

J

·

gando apenas
5$t�OO 10$00t') ou 20$000 I

por· rro1ês na

Empresa Construtora
��U niversal Ltda.
iJJI

Matriz: - UBERO BADA�O', 103
s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

107

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

Sr. Albano de Souza Lncío

RUA FEUPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

e : Rua Trajano n. 16
• .

(Edifício próprio]
tUGA-·SE, o conforta
vel prédio de residencia
á' Rua Spivack, no dis

trito de «João Pessôa-.
A' tratar no Banco Agri

cola, Rua Trajano n. 16,
nesta capital,

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

:RECEBE DEPC>SITOS
I?fH5AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'{, ala
:.ÇIC. Avisol'revioô'j. ala

. Prazo Fixo S·I. ala

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Car citeDa

"
•• ,_._,� 0,0, .....�.... -_ o,' .'_ ..

._

SI··
Matri:z:: prL..OIltIANOflltOL-I.
�r---T"""'.' I!BI1wrnenau·, Jo.inville - Sê. ""ranei... Lall·�n.-
� I Mostrwarie ... rrnaA••1Ie eF.1llft Cruzeiro d. S'u·1

S.ovAo cd. Se��.o ai.

MACBINAS:
MacbtnalS de �i��r tn.a��,lra.

� em leAl para c�es: MaoWo!as par-a eflas medtíarucas
am.. ,.,. _ ltamIt.�s para portas Maekírtas para .ta�

e�, ... MatHil'Mir.Gs em g;f!161 para a lavoura: ;1 adas,
CaAos piv_aêe8 e pltteaeea gnmes, cuiflvaderes, mojnqo etc.
pr� e Camas J Gr0m�veis, Motores de esplosão, �\1oto1t�s
LettÇa esmabda - appar.... de jutar -1tdte- eleetelcos

r85 Material em geral para t�iS3Õ<.!S� Lo",
Louça sanítaria - baDi.oiAs mancaes, correias fie couro eTona
TIMas a 0\00 e ...altes .)le@s e graxas lubrif�antes
Arame ete ferro - *,las para tMos GI fina Aut0R1Gveis e. Camlnhies FORD Peças, �L;ces-
PrM1tetos chimieQs e pharDUleeuticos �ÂN, servíso ll1.eehaaiao
COM8fvas nacioaal e extranpas Pneumatíees e samaras de ar G0GüYER
hàid6s naeionaes e extrang.iras Material eleetríce em geral

l'Jav'�ij1açêo. "Ho$pcke"--vapiu:�)rea "Carl Hoe,cke" "An-os" e
Maria' -� Fabrica de Gelo U�ita Manã" - Estal,elro 'Arat.oa"

Fíliaes
Seacpão de

FAZaNjAS:
P��aa ll'::YL.S e �"anFir.a,s ,>at:a __
tAQmIJilS I AJ��
Lonas e lmpermeav-eis
Tapetes e trilhes
ltQupas feitas
!Gáàs
Laha para coser e HIIf.rr1..1 em novelos e meaIu
Iabonotú e p�

eitoados e C&Wias
as e Cortinados
as e �cla-Iil�s

".tos, êelloi,. meias
DéPosiútries dos .�.

<lwutos cDAN'N1!MANoN.

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas liRite

FERRAGEN&

n. 70. _ Ph01H�� 1277._
aka cirurgia, giaaecologia. [do-
enças das senhoras) li partos,

I _j
cirurgia do sistema RelVOSO e

Caix1 Postal, 110.. '.

,

operações de plastica

I CONSULTORIO-·-Rua Tra-
� O P d d M F ano N. 18 das 10 ás 12 e

.S � I
r. e ro e oura Irro

das 15 ás 16 112 horas,

Advogado TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

I
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131
- '-.

-

Em Lotar'ias II
I Accacio Mo-I

Ire i ra tem seu eseríp..

tõrío de advogacía á ruaR. Felípe Schmldt ns. 7 e 178
Vlsconce de Ouro Preto

NO ESTREITO·Panta do Leal

.... ---

E1 EETI L.

Federais eSta. CataJina Rua Trajano, n· 1 sobrado

l�elePhone n' 1548 I
,_

., .... _ . _z _____

:.-= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Nos classicas.Env.lopeslf.chada.
����------�.
iGi...... • �"

.

Rua Trajano, 2 f;(sob.)
O \

Fone 1325-Ater.de cha-

Companhia "Aliança da Bahía"1 �d.,. para o interior.

FUNDADA EM .;;70 IIDr.�Aderbal
• da Silva

S T t M iti • Advogado
eguros erres res e arl Imos

S' RuaCons.Mafra •• IO (sob.
Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil' Fones 1631 r.

129_0 ICAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES -AsSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

R.

Médicos

Apental, Sub-Agentel e Reguladorea de[Avariallem
'::0 Brasil, no Uruguai e nal principais pr898s es:rangelral.

Agente� em Ftorianopous :

Campos Lobo & Cía.

I
"

todol OI Eltad.. I
Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestías de crianças
• Diretor da Maternidade
.. Medloo da HOlpHal
•
• (Curso de especializaç•• em
• molestias de senhoras]
• Atende na Maternidade
.. até ás 8 112 da manhã

Sub-Agentes en'" Blurner1Bui,e Lages" e á !arce-Cl'msultorio:
• ANITA GARIBALDI, 49

'•• iJ� ••�----G-......,..._....__- ••_••". ---------

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) CaIxa Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFltO ALLIAlvÇA': 7.

Escritórios em Laguna e Itajahí

'Drr Ricardol
Gottsrnann

Ex-cheEe da cliuics do Hespi
tal de Nürnberl. (P.lllfe86Ol'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E,pellallata en(-llrurgla

geral

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

,

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molesttas do Pulmão

Consult.-R. joio Pinte, 13
1 eleíone, I 595

Res. HotelGloria-FORe 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Artur Pereira

e rOliveira
CUnle. médloa de Irlan

çaa e adultol�
LABORATORIO DE IANALISES CLINICAS.,

Consultas, diariamente aai'4 ás 6 heras

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

RcesiJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

��- "/
.

-,.,,'. ",:. . ... , .... -.,_ ,..'... " ... .- ..... ,

\ A -d�v-o----ga d-O-S.-_-r-
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal'
FPOLIS.

I.__�ua Trajano n. 2�
------

Cirurgião
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 conhecídss.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL10RIO:

1?_ua Trajano tr /7
(sobrado)

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

VENDE--SEno logar denominado vila
Afonso Mícholé.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 0li�
mo ponto e dispondo de bô.

Ireguesia,
Para qualquer outra inlorma

ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal. t�

VENDE-SE uma casa no dis
trito «J0ão Pessôa», E.trei
io, á rua do Nestor no. ",2

com 2 quartos, salas de visitae
jant ar e cozinha.
Ótimas instalações. No aprasil

\fel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar�com [ooã
A!�es, no Canto do Estreito.

\ ,

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

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

01\f{L NlLOOl1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� O Brasil deve
ulher I 15 milhões de contos

RIO, 2 J - Telegrama de O ministro da Fazenda pre-

Washington -- aqui hoje publi- tende demorar-se cêrca de 40
cado - informa haver o minis- dias nos Estados Unidos, com

tro Artur de Souza Costa de- tempo para conferenciar com as

I clarado na capital norte-ameri- altas autoridades do Departa
cana, que o total da divida bra- raento do Estado e do Tesouro,
sileira é de il.250.000.00U .... assrm como com os represen
(quinze milhões de contos de tantes dos círculos bancarios de
réis, aproximadamente). Nova York.

E acrescentou o titular da _ ••

Fazenda: ·A]lSoivf,rõ··-·-
«O Brasil jámais deixou de

Tomada de
Bilbáo

da
� I

,I

ViTAMINOSO

U t L

24 E JU HO

HEMORROIDAS
-E

INCOi\;10DOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedia indicado é:

"Minervina"

Vende-se nas bôas Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCOl�A" - JoinviI1e
w

w! ilWiDY' ",,&ii

Jockey Club Florlanopolls
o mais elagante centro de diversões famí-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estraajeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, la-sobrada-nos altos da
Sorveteria ulona

satisf szer 05 seus compromissos
financeiros, e não tem a inten
ção de faze-lo, mas 11m método
organizado para a coordenação
das economias de ambos os pai
zes seda uma resposta lcgica
ás nossas dificuldades».

r
Até agora, o ministro Artur

de Souza Costa, não tinha feito
nenhuma revelação, sobre a ati
tude do Brasil, a respeito da
renovação do acôrdo entre a

Alemanha e o nosso paiz, so

bre a base dos marcos compen
sados, acôrdo que deve expirar
dentro em breve.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

CA.RTAZES
DO DIA

I CINE REX, ás 7,30 horas
Armadilha perfumada, A ca

tostro]e do Hindenburg e a

Coroação do rei Jorge.

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras, na téla-Assim acaba um

grande amor, e no palco-o

'I "Grupo Recreio Dramatico" leva-
rà à cêna-O diplomata.

CINE ODEON, ás 5 horas
-i-Capitãa Blood, e o Circuito

I da Gavea; às 7,30 horas-Ma
gnolia, e o circuito.

CINE IMPERiO, (Estreito),
às 7,15 .horas-No dia em que
me queiras.

h-radiação da
,A..lemanha
A estação DJN e DJQ, de

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

às 22.50 hs.-'4.45 hs.de Berlim,
corresponde às 8.00 hs.-l0.00
hs. e às 18.50 hs.-0.45 hs. no

I
Rio de Janeiro.
22.50 Anuncio DJN e DJQ

(aI.. esp.}, Canção popular alemã.
22.55 Saudações aos nossos

ouvintes.
23.00 Hora infantil: A familia

alegria brinca de teatro-mas,
COulO!

23.15 "Cochichado e murmu

rado".
23.4 5 Noticias e serviço eco

DOmico (a!.).
24.00 Concerto recreativo.
1.15 Noticias e serviço econo

mico (esp.).
1.30 Hora da Juventude Hit-

lleriana: Viagem ao desconhecido.
2.00 A musica moderna de

I piano. Agathe v. Tiedemann.
2.15 Eco da Alemanha.
2.30 Revista dos periodicos.

Redator-chefe Hans Fritzsche,
2.45 Hora feminina: Vocação

e decisão.
3.00 Ultimas noticias (em ale

mão).
3.15 Baile de màscaras. Um

•

I' apanhado
ela opera de Giuseppe

Verdi.
I 4.45 Saudações aos nossos ou-

vintes. Despedida DJN e DJQ
(aI., esp.).

PARIS, 20 -Um obser-
vador argentino comunica pelo Súmula dos julgamentos da
telefone de Saint-Jean de Luz: ultima Sessão

"Fui informado telefonicamente

pelo quartel general nacionalista
de lrun de que os autonomistas
bascos de Bilbào resolveram, ôn
tem, á noite, entregar a cidade
aos nacionalistas para evitar a sua

destruição, com o possivel massa

cre dos relens.
Os autonomistas fizeram a co

municação aos nacionalistas pela
RIO, 21 (Argus) - Foi madrugada.

absolvido o dr. Pedro Clara de O general Solchaga entrou em

Me[}ezt�s, funciona rio da Facul- Bilbào ás 2 horas da tarde, e o

dade de Medicina desta Capital general Davila cêrca das 5 ho

pur ter sido julgada improcedent� ras.n
1 __ ,

__

a acusação que lhe [ôra feita,
de expedir falsos diplomas de Dr. Pedro de Moura Ferro

médico mediante dinheiro. Advogado

Não concedeu �ua Trajano n.

entrevista
Tribunal de
Segurança

RIO, 21 (Argu�)- O Mi-
rrstro de }Istiça, sr. Macedo RIO, 20 - O 40 Globo»

Soares, desmentiu uma entrevista diz-se seguramente informado de

que lhe era atribuida, e na qual que os juizes Lemos Bastos e

teria dito que o caso dos generais, Barros Barreto, do Tribunal de
embora puramente militar, pode- Segurança, não [.ediram, como

ria influir na orientação politica constava á tarde. àernissão de se us

do momento. cargos. Acrescenta aquele vesper-
Com o desmentido, s. excia, tino saber com segurança, que o

declarou não haver feito declara- minis.ro da Justiça está no firme

ção de especie alguma sôbre c proposito de negar demissão ae

caso. I juiz Costa Nt't o. Negado provimento ao recurso,

para confirmar a sentença que
concedeu a indulto de acordo
com o decreto nO. 24,351.

Apelação crime nO. 5.685 da
comarca de São BentO) em que
é apelante aJustiça e apelado
Leoncio Pereira e outros. Re
lator o sr. des. G U S T A V °
PIZA.

Anulado o processo desde o

libelo inclusive.
Apelação crime nO. 5.681 da

comarca de Blumf'nau, em que é

apelante á Justiça e apelado Franz
Becker. Relator o sr. des. GUI·
LHERME ABRY.
A Carte negou provimento á

apelação, para confirmar a senten

ça absolutoria por não ficar pro'
vado dos autos a existencia do
crime, e muito menos 11 autoria.'

Apelação crime nv, 5.687 da
comarca de Tiju('a,;, em que
são apelantes e apelados a Jusli·
ça e Francisco Antonio Gonçal-

D Ia n a m
II

t LeHE��oABRY: des. GU-

I a r a m Dado em parte provimento à

I
apelação para confirmar a senten-

as autos que conduziam
ça de 6 anos imposta ao

.

ape-

;;;
lante e manda-lo a nove Julga-

eleitores mento pelo crime previsto no

artigo.

RIO, 21-( l\rgus)-Foram, pelo Tribunal EleítoraÍ do
Apelação de desquite nO. 179

Rio ,Grande do Norte, anuladas todas as eleições municipais de
da coroar,ca de Campos N?vos,

Sant Ana de Matos, por ter havido coação sendo que se che ou
I e� 9ue e apelante o dr

'. JUIZ de

a dinamitar autos que conduziam eleitores 'oposicionistas.
g

j DdueltoF e apelados Sebastião Car-
oso rança e slm, Relator o

�������������������Isr. des SILVEIRA NUNE8.
Anulado o processo AB-INI.

TIO por ter sido a petição ini
cial assinada pelas partes que se

não habilitaram para o exercício
da profissão de advogado.

RIO, 21 (Argus] - Subita
mente afetado de urna indisposi
ção, o Ministro Souza Costa.
atualmente em viagem pelos Es
tados Unidos, foi internado numa

ca�a de saúde de Washington.
Ainda não se sabe qual é a

natureza do mal que atacou Q

_""iiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .iiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i nosso titular da Fazenda,

Côrlede
ApelaçãD

Recurso crime nO. 2.716 da
comarca de jaraguá, em que é re

corrente Heidrich e recorrida a

Justiça. Relator o sr. des. UR
BANO SALES.
Foi dado, em parte, provi-

mento ao recurso.

Recurso crime nO. 2.723 da
comarca de Bigua:ssú, em que e
recorrente o dr. Juiz de Direito e

recorrido João Adão GUIlherme.
Relator o sr. des. URBANO
SALES.

Negado provimento ao recurso

para confirmar a sentença recor

rida que julgou prescrita a ação
penal.

Recurso crime nO. 2.730 da
comarca de de Campos Novos,
em que é recorrente o dr. Joiz
de Direite e recorridos Nic�láu
Guimins e outros. Relator o sr,

des. URBANO SALES.
Confirmada a sentença de im

pronuncia, que está de Inteiro
acordo com a prova dos autos.

Recurso crime nO. 2.75 I dll
comarca de Tubarão, em que é
eecorrente o lo. suplente do Juiz
de Direito em exercício a recorri
do Teodoro Gutilha. Relator a

SI. des. G U J L H E R M E
ABRY.

Escrilaria geral de
advagacia

Fundado ein 1931
Secção de Procuradoria
Alfredo dos Santos GaIvão

e

João Baptista Figueiredo

Secção Judiciaria

Dr. Confucio A. Pamplona
Da Ordem dos Advogados do Brasil

---

._------------------------

Enfêrm\l
D ministra
Souza Casta

Executa qualquer serviço junto aos Ministerios
e
_

suas repartições subordinadas. Aceita rupresenta
çoes. permanentes quer individuais, quer de escritoríos
profissionais ou de assoclações pias ou de classe.
Na �e�ção judiciaria executa trabalhos de advogacia
nos JUIZOS local e federal e Côrte Suprema.

Realiza este escritorio o que necessitam as pes
sôas 'residentes nos Estados: Ass�ltencla dedicada,
proibidade e presteza na Ixecu;ão nos serviços.
A correspondencía deve ser dirigída ao Dr. Confucio A. Pamplona

Rua 'Buenos Ayres, 120-10 - Tel. 23-0443 - RIO
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O I TEGRAL-ISMO
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--------------cantraiu eanpr-estima
RIO, 21 (Argus) -A Ação Nacionallntegralista acaba de lançar um �m'presti

mo interno de seis mil contos de réis, afim de ocorrer ás despezas de suas atividades

politico-sociais, ao juro de 4.8010 anual e v�ncimcn�o p�ra 3! de dezembro d,e 1942,
Oferecerá como garantia iodos os seus ben� moyels e Imovel�, de todo .0 pars,

,

terre-

110S� prédios, bibliotecas, aparelhos médíco-cirurgicos e dentarios, farl1_1aclas, velculo�.
mobiliários. praças de esportes, aparelhos ginasticos e esportívos, depo?ltos de. almoxari
fados. objetos de escritorios e cOlltabilid�d�, aparel�os de radIO. .emlssores e

receptores. tipografias, objétos escolares, díreitos autorais, e qualquer direito cont.ratual
relativo a vantagem ou iucros comerciais, que atualmente possue ou venha pOSSUIr, até
a data do vencimento.

comissão executiva Casacos de Pelle

Flnlssirnos Renards

fLORIANOPOLIS, 22 de Junho de 1937__ /
!

do

que

partido
.. .

m;nell--O
Tallieur�; -- Mat"'"\teaux de lã

novo

BELO HORIZONTE, 21 (Band) --Encerrou-se o con

gresso dos partidos situacionistas mineiros, composto dos antigos ele
mentos do Partido Progressista e dos membros do Partido Repu
blicano, que ultimamente aderiram ao governo, tendo sido organiza
.10, de suas fusões, o no v o Partido Nacionalista de Minas Gerais.

E' chefe desta agremiação pertidaria, o governador Benedito
Valadares, que preside a Comissão Executiva.

A referida comissão é ainda composta dos seguintes mem

bros: Waldomiro Magalhães, vice-presidente; Otacilio Negrão de
Lima, l : secretario; Cristiano Machado, 2' secretario; Bias Fortes,
tesoureiro; Adelio Maciel, Augusto Viegas, Carlos Luz, Djalma Pi
nheiro Chagas, Dorinato Lima, Eduardo de fAenezes Filho.Gustavo
Capanema.Tdalino Ribeiro, Israel Pinheiro, Jaques Montavdon, JoãO
Beraldo, José Braz, Carneiro de Rezende, jehovah Santos, José
Maria Alkimin, Ribeiro Junqueira, Levino Coelho, Martins Soares,
Noraldino de Lima, Odilon Braga, Pedro Aleixo e Virgilio de
Mdo Franco.

O numero de seus componentes bem demonstra as dificul-

I'" b d ddades ocorrida.s par� a conciliação dos interesses gerais e das asPi-j I er a e
rações dos dois partidos.

Capas - Sobretudos fAZEm fH-W5; H01E: Faleceu ante-ôntem, em quarto
, . . . parti, ular do Hospital de Cari-

a gentil senhorinha Aricia da dade, o sr. Severo Lino da
'Costa Brasil, filh�' do saudoso Conha, antigo carpinteiro da
general Sales BrasIl; Pref�itura da Capital,

a graciosa �e gentilissima se-I O sepultamento do cadaver
n�orinh� ,Mar�a do R(lsario Pe'-I realizou-se ôntem pela manhã.
reira, diléta Iilha do sr. PedlO I saindo o [êretro do Hospital
de Alcantara Perevra e elegante para o Cemiterio da Trind�de_

I ornamento da nossa sociedade; Acompanharam o entêrro mui-
as exrnas sras. d ..Orbina Si- I tos Iuncionarios e operarias da

mões, esposa do sr. Elisi0 Simões Prefeitura.

I
e Li,bania Ooulart, esposa do O. sr. Olivio Amorim, pre-

I.
� sr. Rlcarto.Goulart;., .

leito Municipal, lesteve represeu-

Peite Iam a senhorinha Olindina PaulI- tado pelo sr. Batista Pereira_
na dos Paôsos;

os srs. João Klatemberg, João .. ..__ •

�atista Dutra, Paulino José da I
Silva e Carlos Bonetti; � As areas

cultivadas

na A MODELAR
Rua Trajano,

Senhoras
15

HOI\lADO
RIO, 21-(Argus)-Urna comissão de senhoras de pre-

50S poliiicos de São Paulo está atualmente no RiQ, afim de Com a gentil senhorinha Ali-
pleitear com o Ministro da Justiça as medidas tendentes a mino- ce �u�ra, pren�ada filha do .sr·1 RIO,21 (3and)- O Departa
rar-Ihes as circunstâncias. DelgldlO Antom.o Dutra, fU�lCJO- mente de Estatistca organizou uminte- Essa cornissãe tem visitado as redações, relatando epi- nano f�deral, ajustou nupcras o mapa geral das áreas cultivadas;
sadios verificados no Presidio Politico Maria'Zélia, quando por sr.

, Antonio. Moreira Carpes, em todos os Estados, em relação
ocasião de uma tentativa de fuga de detentos, vários deles radio-telegrafista do paquete Ana. ás suas superlicies. E' curioso es-

foram metralhados pela policia paulista. se quadro para varias condu-servil de rHEBAm UH5 �����"l�������� r l sões .•

� CARLOS BOABA!D � Dr. Silvio Ferra! o S. Paulo, superfície, 247.239,
Ilt E SENHORA t" � area cu'tivada, 4.332; l\ hnas c- J
� par ICI- � De sua excursão ao Norte do
''!I � tais, superfície 593.610; area� pam aos parentes e pes- � Estado regressoif ante'ontem I

.

2 623 R.of) AdI
- �I'

1 , cu tivada, , ; ia Grande
� soas. e suas re açoe.s o

1llI, ....or via terrestre, o sr, deputado d S I f� d f Ih I.l"..... o U J super icie, 285.289.
'itJ

nascimento e SEU I o �! Silvio Ferrare, J 0. Secretário
area cultivada, 1.158; Rio de� CARLOS.

� I da Assembléia Legislativa. Janeiro, surperficie, 42.404, area

ij FlorianopoJis, 18-6-37 � I Aristides Rego cultivada, 643; Pernambuco, su-
� �

, , I perficie, 99, .254, ,a�ea cultivada,::'_::Çl�����������' Procedente de JmnvIlp, acha- 633; Ceara, :>uperhcle, 148.591,
Crise minis- se nesta capital, o sr. A�istides area cultivada, 476; Baía,imper

Rego, nosso brilhante colega de ficie, 529.379, area cultivada,teri li I f I·. n - imprensa e valaroso elemento do 41)8; Espírito Santo, superficie,
ceAsa' Partido Liberal Cataril1en;�. 44.684, area cultivada. 415;

Paraíb'l, superfície, 55.920, areal

PARIS, 21 - Caiu o gabi- Df. Hermes Athayd(, cultivada, 338; Goiás, superficie�.
nde c�e�iado pelo sr ,Leon Blum., Florianopolis hospeda, desde 660.193, area cultivada, 251;

NotiCIa-se que sera c}1amado o alguns dias, o nosso ilustre pa
Santa Catarina, superficie, ...

sr. Chautand. tricio dr. Hermes Augusto de 94.998, a[ea cult:vada, 240;
Athayde, dígno e competente Sagipe, superfície, 21.552, area
diretor regional do Institllto de cultivada, 178; Rio Grande do

Apúsentadorias e Pemões dos Nocte. superficie, 52.411, area

Comerciarios, com séde em Cu- cultivada, 167; Alagoas, superfi
ritiba e jurisdição neste Estado. cie, 28.57 I, larca cultiva, 15 I ;
° dr. Hermes Athayde teve a Maranhão, superfície, 346.217,

nimia gentileza de "i"itl:lr-no: de� area cultivada, 132; Piauhí, 5U

morando-se em aguda vel palcs-. perficie, 245.582, arca cultivada
tra em nossa rcdaçã J, L.zcndo- 68; Par�, superfic�e, 1.362,966;

.•

se acompanhar do nosw distinto area �u�ttvada, 56; Mato Grosso.
conterraneo sr, 'Sebastião dé' s�perfIcle, 1.477.041, area cul
Carvalho' Costa, dIligente diretor I hvada.') 24; Acre, ,superficie,

.•.

da Caixa daquele Instituto nesta
14.80 ... , area cU!�I�ada, 13; e

capital. Amazonas, superfJcle,I.825.999,
area cultivada 6.

Dr, Confucio Pamplona E' interessante observar que o

, .

. Estado do Rio, em relação a 5ua
Pelo aVIão da carreira proce- superficie, é o que tem maior

•••iiii.F..nii&�p�e:ss�ô:a�s· IB.__II'III'*�d':l::n�te�d�e�r:'!!:�=�Zli' J@iMit

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & ela••• Joínville

gresso enri
quecendo o

povo!
O "SALÃO PROGRES·

SO,R o feliz distribuidor dos gran
des premios, distribuiu os CEM
CONTOS DE RE'IS na extra

ção de sábado ultimo, da Lote
ria F�derdl do Brasil, e que cou

beram ao bilhete: n·. 31.702.
E o "SALÃO PROORES-

Religião
Festa de Sao

..Joao

a serviço de sua profissão, pas
sou p-Ío nosso porto o ilustre
causidico dr. Confucio Augusto
Pamplona, figura muito conheci
cida nos meios jnridicos da Ca
pital da }7epublica e nas dos
Estados.

AHIVER5ARI05

Sra. Aurea Carneiro Ribeiro
Aniversaria-se hoje, a exma.

sra, d. Aurea C. IRibeiro, vir
tuosa .. esposa do sr. desembar
gador Hersclito Carneiro Ribei-

Estudante
sequestrado
gralistas

par

Todas as noites ?olé o dia 24
do corrente, realizam-se na prllça
fronteira a linda capela de São Se
bastião, na Praia de Fóra, as

tradicionais «barraquinhas», com

leilão de prendas e queima dê
fogos.

Tanto as novenas que prece
dem a essas festividades popula
res, l.omo a venda de prendas,
vem se efetuando com a compa
rencia de avultado número de

S. PAULO, 21 (Band) - passam de uma copia
O Centro Academico XI de tantos outros praticados em paI

Ag(%to, realizará, afinal, amanhã, zes fascistas».
uma reunião na Faculdade de Declarou mais o referido par
Direito para protestar contra a lamentar que nem mesmo os pro

agressão sofrida por um estudan-c esses de violencia dai adéptos
te, que, por haver publicado um do sr. Plinio Salgado conseguem
manifesto em ()ue apresentava as ser ongmais.
razões pelas quais se desligou da
Ação IntegralIsta Brasileira, foi •••••••••••••• - •••••••••••

sequestrado cêrca de trinta dias
por integralistas ó:irma2os, em

plena cidade, e obrigado a in

gerir grande quantidade de oleo
de ricino.
A proposito das violencias

do! adéptos do "sigma", nesta

Capital, sobre os que awmpa
nbaraM o movimento de rebeldia
encabeçado pelo deputado Jeovah
Motta contra o Integralismo, o

deputado Campos VergaI teve

oportun°dade de pronunciar um

-discurso na Câmara Estadoal pro
t ,stando vêementemente contra

1.IS atentadus-que disse - «não

o Sal�o Pro-

roo
C I_
oro um acraço que muitoA' s inúmeras homenagem que

nos desvaneceu e sensibilizou,á ilustre dama serão prestadas deixou o ilustre itinerante o carhoje.A Gazeta-e associa iespci-
tão do seu escritorio. cujo teor

transcrevemos noutro local para
conhecimento e uso dos nossos

leitores.

Deixou .. pri
são o gal.
Wa Idom i ro SO» continuará a enrique�e� o

povo, vendendo na proxlma
. QUINTA-FEIRA, DIA D:':

RIO, 2 � �-(Argus)- DeiXOU S. JOÃO, os CINCOENTA
ontem a pnsao o general Wal- CONTOS da "Nossa Loteria. n

d��ir� Lima, que fôra detido SALÃO PROGRESSO
diSCIplinarmente por ,ordem do

SEMPRE O SALAO PRO.Presidente da Republica. Esse
GRES"O ,'1' fi ' d" D ::; t

mi Itar, cara a 100 ao eparta -
.

menta do Pessoal do Exercito, RUA FELIPE SCHMIDT
ou ao Estado �\'1aior da presiden- No. 5
cia da Republica. Telefone n·. 757.

tosamente.

Artur Galletti

I
I

Ocorre hoje o aniversario na

talicio do nosso talentoso con

terraneo sr. Artur Oalletti, digno
escrivão de Orlãos.

E'ALErtmEHT05

Severo Cunha

FANTASTICO ,
•

31.702 -100 contos da Loteria Federal
Vendido pela nova Agencia daFavorita

á Rua Fellipe Schrrlldt n· 7 A

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

i__&SI@( 4U:;.,........;,;P;;;;;;;;;;W",ljA

o sabão

reconlmenda-se tanto

(MARCA REGISTRADA, .Jl

•
para roupa fina como para roupa commum

.
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