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deixar a ta
Esboça-se um rnovirnento dos generais

er,uncíados, no sentido de afastar do Exérci
..o o general Góes Monteiro

RIO, 23 - Publica hoje o ftDiario da Noite'.

-------G--------------,·"Estamos informados de que, em face dos últimos

A A Z E T'"contecimentos militares. o general Waldomiro de Lima,
.

stá no firme proposito de deixar o Exercito.
"

O antigo interventor em São Paulo sómente toma- ,=I,�
á essa atitude após a conclusão do ínqueríto que solicitou
Justiça Militar, em virtrde da denuncia do general Góes
onteiro. \

Sabemos também que o general Waldomíro de li
a está disposto a envidar todos os esforços, juntamente
om os generais José Pessôa, Pantaleão Pessôa e outros

íiciaís-generais denunciados. no sentido de afastar defini- ANC
varnente do Exercito o general Góes Monteiro, a quem
onsiderarn elemento de dissidio,disassociação e desordem
o seio das classes armadas.
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ONFERENCIARAM COM O MINISTRO DA GUERRA

RIO, 23 -- O general Guedes da Fontoura esteve,
sta manhã, em longo conferencia com o ministro da
uerra.

Conferenciaram tambem com o general Eurico Du
a os generais Firmino Borba e Pargas Rodrigues.

Como presidente do inquérito instaurado acêrca da
epresentação do general Waldomiro de Lima contra o

cneral Góes Monteiro, o general Firmino Borba apresen
u um relataria ao ministro da Guerra, em relação aos

.abalhos até agora realizados.

RIO, 23 - Na hora prefixada pelo ministro da

Iuerra, compareceu ao gabinete daquele titular, acompa- Fin íssimos
hado de escrivão do inquerito sobre o caso dos generais, I •

general Firmino Borba, que ouviu as declarações do ITal II e u ro
-_ IV' a r') te a uX

eneral Gaspar Dutra, durante mais de duas horas, sobre

C r'íse Para RIO, 22 --Foram designados
OSSE DO GENERAL GO'ES MONTEIRO NA CHEFIA - ajudantes de ordens do generalDO E. M. E. naense Almerio de Moura, o capitão

RIO, 22 -r-Pelas noticias correntes atualmente no
, . .

Teofilo Ferraz Filho e o primeiro
eio do Exercito. a representação do general Valdomiro �URITI BA, 22- Solicitou tenente Vicente Pressas Junior.

I
e Uma contra o seu colega Góis Monteiro, em nada im- demissão o sr. Garcez do Nas-
licará para que o ex-ministro da Guerra tome posse da cimento, secretario do Interior. Dr. Pedro de Moura Ferro
hefia do Estado Maior do Exercito, cargo para o qual foi Esse pedido foi aceito pelo go-l Advogado
ecentemente nomeado. 1 vernador, Rua Trajano n. I

DEC�ARAÇÕES DO SR. GETULIO

RIO, 23 - Foi anunciado que o sr. Getulio Var
as encaminhará, escritas, as suas declarações relativas
o inquerits sobre o caso Góes Monteiro-Waldomiro de
ima.

O general Waldomiro de Lima declarou que se en

ntra fóra da jurisdição do ministro da Guerra e que es

elaborando a sua representação contra o general EUfÍ
Gaspar Dutra.

o MINISTRO DA GUERRA DEPOZ

caso.

No seu depoimento, que foi tomado em segredo
e justiça, teria o ministro da Guerra explicado os mo

vos que o levaram a demorar nas providencias solícita
as pelo general Waldomiro de Lima, contra o general
óes Monteiro. Corno um dos motivos principais da re

resentação do general Waldorniro contra o ministro da
uerra, que é o da sua prisão disciplinar, o general Du
a também esclareceu as razões que o asistiram para a

ratica daquela medida.
Mais tarde conferenciaram com o ministro da Cuer

os generais Guedes da Fontoura e Pargas Rodrigues.

O CO.'\i\ANDO DO 2' GRUPO DE REGIÕES

RIO, 23 -Em consequencia de certas alterações
ue são esperadas por estes dias em alguns postos de co

andas do Exercito, vêm circulando com insistencia noti
as que dizem que o general Daltro Filho, atual cornan

ante do Destacamento de Cobertura. no sul, será nornca

o para comandar a 5' Região Militar, em Curitiba. em

bstituição do general GUedes da Fontoura, que possi
lmente irá para a 2' R. M., com séd � em São Paulo, ou
ara a Inspetoria do 2' Grupo de Regiões.

O GENERAL PARGAS RODRIGUES

RIO, 22 -Segundo a impressão geral no Exercito,
general Pargas Rodrigues, que durante muito tempo
xerceu o comando da 3a. R. M. e atualmeute se encontra
m função, serà designado para importante comissão, den-
o de poucos dias, em virtude das alterações existentes
o alto comando militar.

!'

Sem quaisquer ligaçõesPOVO politicas.voz DOA

Proprietario e Diretor Responsavel
III I Florianopolis, Quarta-feira

---------------------------------------------
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ti O Para n á Esperadas em Floria ..

Fusão de 3 partidos· nopolis altas perse-
RIO, 22 - Acaba de ser Iun- margo, Itali� Sardentert, depu-

na 1111dadespaUI;S"asdada, no Paraná, uma secção tados federaIs Artur Santos, Pau- III ,
da União Democratica Brasilei- la Soares Neto, Francisco Pe-

'

ra, formada pela lusão de pres- reira: deputados estaduais Laerte
tigiosas agremiações politica! da- de Macedo Munboz, João Viei
c.uele Estado. Comunicando êsse ra, Arnald Bley.
acontecimento politico, o sr. Ar- Saudando v. excia., o pionei
mando de Sales recebeu, hoje, o ro da de-mocracia brasileira, 16'"

seguinte telegrama: novamos a nossa confiança pela
«CURITI'BA, - Comunica- vitoria da grande causa nacional,

mos a v. excÍa. que a União representada pela sua candida
Republicana Paranaense, Partido tura.

Liberal e Aliança Democratica Atenciosas saudações: (aa).
Paranaense, em reunião hoje rea- Munhez da Rocha, presidente
lizada, resolveram fundar a União da União Republicana Para
Democratica Brasileira, secção naenser-e-ldalio Sardentert, pre- PO�TO �I�EGRE,22- .o,
do Peraná, constituindo li seguinte sidente do P. Liberal e Ivo vespertinos noticiam que a 3a.

comissão diretora provisoria: Con- Leão, presidente da Ali�nça De- �ompar�hia Motorizada do Exer

selheiros, Marins Alves de Ca- mocratica Paranaenses ,

CIto �sta, atualmente, percorrendo
a região serrana afim de desarmar
as forças improvisadas como traba
lhadores de estradas.

Os jornais acrescentam que em

de Iã Bom Jesus verificou-se sério inci
dente entre um sargento de Rio
Branco e elementos provisorios,
pois que, estes, ao serem intima
dos a entregar as armas,reagiram,
alvejando o sargento com um tiro.
O sargento respondêra com

vàrios tiros, que resultaram a mor

te de um provisorio e ferimentos

Devem chegar. possivelmente hoje. a esta capi
tal. vindo de São Paulo, por via terrestre. os srs. drs
Alberto de Sales Oliveira. Ins Meinberg e Rubens de
Sales Oliveira. figuras de remarcada projeção na
politica paulista.

Ao que somos informa-tos, os ilustres políticos
bandeirantes demorar·se·ão 15 dias em Florianopolis.
Entre forças !graves em �iversos outros.

.

dO EXé rc ito e I Os demais element�s q.ue faziam
p rov iso r ioS pa�te do grupo 'proVlsoClO foram

presos e conduzidos ao acampa
mento mais pr oximo.

Rua

Expediçãu
aleluã ao

Himalaia

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PaschoalCasacos de Pelle

Renards

Capas- Sobretudos

A MODELARna LONDRES, 22-Telegrafam
de Simla (InJias) à t\gencia Reu
ter o seguinte:

«Anuncia-se oficialmente que o

doutor Karl Wilchel, d� expedi
ção alemã ao Himalaia, morreu

em consequencra de urna avalan
che, assim como 7 outros compa
nheiros, tendo escapado somente

����������� o dr. Ulrich, de Munich.
O major Kirbridge, agente de

policia que esteve no local do de
sastre, ainda não comunicou as

circunstancias em que o mesmo se

produziu» .

TraJano, 15
----------------

General Almerio() Co"',ego
Olirnpio

pedirá
demissão

O
na Ia.. Região Militar

RIO, 22-Como presidente
RIO, 22-0 caso do Dis- do inquerito sobre e caso dos ge·

trito Federal terá sua solução nerais, comanda interinamente a A U C) U b I'
I R M 1 F·

.

B
•.• a a·

ainda esta semana. a. . . o genera lrmIDO or-

O CODego Olimpio de Melo ba. na apoia o sr.

deliberou solicitar exoneração ao Afim de que o general se preo- A rmando
presidente da Republica, sabado cupe exclusivamente com o inque- Sa Ies
próximo, depois de inaugurar o rito, e para que o mesmo, dentro
Hospital Carlos Chagas construí- de poucos dias. esteja terminado, BAfA, 22-A União Demo- Bebidas Nacionais e Extran
do em Marechal Hermes. Tai o ministro da Guerra jà se enten- cratica Universitaria deliberou o geras só NO
atitude foi motivada pelo fá to de deu com o general Almerio de alistamento de academicos das OAFE' ..J AVA
verifíc.ar o conego interventor Moura para que o novo coman- diversas Faculdades. em favor do Praça 15 de Novembro
que não poderia conciliar as cor- dante da I a. Região assuma, na sr, Armando de Sales Oliveira. Antonio PaschOIl/
rentes políticas do Distrito Fe- proxima sexta-feira, as suas novasF ''---11deral em torno da candidatura funções. II lOO NV liTEimposta pelos governadores. � Jà for,.�m providenciadas as

I'jSabe-se tambem que o gover- honras militares que serão presta-
no convidará para a interventoria I das ao novo comandante da I a. A chefía Provincial da Ação Integralista Bra-
o sr. Henrique Dodsworth. R.M, por ocasião do seu desem- sileira, convida, pelo presente, a todos os camisas

barque. e blusas verdes e suas Exmas. Famílias, bem como
ao povo em geral, a assistirem a sessão extraordl
naria, que terá lugar ás 20 horas, de 26 do corren
te, nos salões do Club i5 de Outubro. gentilmente
cedidos por sua Diretoria.

Nêsse dia e hora marcada será proclamada a
candidatura do sr, Plinio Salgado á presidencia da
Republica e lido o Manifesto-Programa de Janeiro
de 1936, com que a Ação Integralista Brasileira
compan.:cerá ao pleito eleitoral de 1938. �

;,
'f,
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A GAZETAr -Horianopolis, 23-6 --1937 2

ão foi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------_____

Dorninar.do desde o inicio do
corrbate Braddock, perde para
.Jc-e Louís o titulo de campeão
de todos os

a)-Trazer o candidato livro,
papel, impresso, ou lançar mão

de qualquer expediente que íaci-
_� . Ilite a execução das provas;

. CHIGAG?, 23 -- James. Braddock desfére o pn-
_

b)-auxiliar ou aceita! auxi-
melro g?lpe des.e assalto. Continua no ataque, levando ho para execu�ão das provas;
JfJe LoUIs ás cordas. JO\! segue usando a sua esquerda, C)--noio s'! conduzir conven!'
reacionando líndamente. Uma série de socos abala nova- entemente.
mente James Braddock. Mais duas esquerdas de Jae Louis
atingem a face do adversaria. Jae permanece no ataque, INCORRERA' EM ANULA-
A sua esquerda trabalha ativamente. NJ centro do tabla- ÇAO DA PROVA
do trocam socos. Joe atua com grande energia, vibran-

a)-o candidato que Ia.nçardo uma série de golpes com a esquerde. Subitamente, .

t 1 d'f t
quando a guarda de James Bractdock, por efeito do via- dua .ad�ma/ra em �g�r I

ere'd
e

lento ataque, é descuidada, Jae .:"ouis vibra-lhe tremendo
o

T :r/ da fal
e lm�ressa v

;rolpe com o punho direito, que atinge o maxilar de Brad. pa):)
e� Ina o vrova,

I
.

c1ock. Este, como uma pedra, cái ao sólo. Toda a assis- I d�? �e eX'drarf�ua �uer SI

tencia se levanta, gritando. Juiz, Tammy Tomaz, inicia a
na

'ães Idna .01
a 1

�tn
I caça0 por

U d· t'" d J B dd k
ocaSl o o JU gamen o.

cont�gem. m,. OIS, res ... nove e ,ez} ames ra oc SERAO ELlMINATORIAS
continua estendido na lona. Jae LouIs e o novo campeão TODAS AS PROVA.s.
do mundo.

_. Florianopolis 22 de junhoOs segundos do ex-campeao entram no ringue, ar- de 1937
'

rastando·o até o seu «comer», procurando faze-lo voltar
.

José do Carmo Flor..
Delegado Regional

Braddock, ex-campeão mundial

-'" HIGAGO, 23 - Zero hora brasileira - O ma-

g'nificolestadio de Cornískey Parck desde cedo está re

pleto de povo. Milhares e milhares de pessoas, anciosas.
ocupam os seus lugares, adquiridos com varias dias de
antecedecia. Trens, automoveis, bondes, etc., despejam
constantemente grande massa de povo que, presurosa,
acorre para as bancadas que rodeiam o ringue.

A enorme massa de povo que se comprime no

Comiskev Parck está num estado de nervos, muito natural
antes dós grandes acontecimentos. A luta entre [oe Louis
e Braddock está empolgando o mundo íntelro. As prelimi
nares são acompanhadas cem pouco interesse pois todas
as atenções convergem para o embate principal.

[oe Louis parece conquistar maiores simpatias. O
seu nome é constantemente vivado pela multidão. Os Rfa:1s"
de Braddock, também em grande numero, em represalía,
clamam por seu favorito.
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Viole_nto "Jab"

a si.
Emquanto isso, os segundos e torcedores de Joe

adver I'·-.�
II!

r.:>esos
I que milhares de pessoas aclamam delirantemente

ao ar, ao mesmo tempo campeão mundial de todos os pesos.
o novo

Louis, entusiasmados, eleva rn-no

Instituto de lnauqura-se noApDsenta�o·
�

rias e Peu- d IIf·
·

dsões dos ln- e; leiO a
dustriarias

ia (te -Janelre o

an
II

menean
SI:

r r w a y sConcurlo bállco

o que é essemOílilumento arquitetonico
erigido no - AeropDJj�'io Santos Dumont

Em todo o Brasil terão IniCIO

no dia 28 deste mês, os exa

mes do Cr-ncurso-Bâsico, desti
nado a selecionar os candidatos Com a presp.nça dos srs. dr. I,ás funções de Auxiliares, bem Getulio Vargas, presidente da I'cerno habilitar 0$ candtdatos aos

f _ d Republica, dr, ]:Jão M .rques ,ir,s
concursos para as unçoes e car R

- _.

ri V - Ob I

d S
-

C bilid d eIS, mimstro ra laça0 e ras Igas e ecretana, anta I.i ii
-

e D bl ," d T-
-

, F _,�.

I F- I'
� U IC,.,�, r. I ajan» urt ...no Ie Isca ização, R' d- d D

A I eis, iretor o -part irnento I

5 provas serão as mesmas d ,-,-

-, I I
d B 'I

e Aeronautica C1Vl, a tas auto-
para to o o '·aSI. id d' di f

N
.

I
I n a es, Imprensa, iretores P. un-

esta capital, as provas terão, .

d P
o

d P. .. , 19 h d " . clonartos a anatr e a ao
IOICIO as oras o ola acima A-A' I-
f

.

d Ed'fi' d O
menca 10 irways, rea rzou-se

re en ,o, dno Ed'
J CI� o epar- no dia 12 de junho corrente, no

tamento e ucaçao. R' d J' I id d
-

did
10 e aneiro, a so em a e mau-

O caén 11sato �u� não

comPdd- gural do novo edificio construido
tecer at mnntos antes a I d d
h

. . . . por ague a gran e empreza e
ora para o l!llCIO não tomara _, d

d
'

d
. navegaçao aérea para aten er os

parte o concurso, sen o consi- ., f d
d d d d I I" d d serviços de um tra ego ca a vez
era o es e ogo e irmna o o mais intenso.

mesmo. O d fi I d
Os candidatos devem vil mu-

novo e i cio erigi o em contra-se a outra ala separada da ereto. A.o redor do edificio ha
nidos de lápis-tinta ou canêta-tin-

terreno cedido pelo governo ��. pnmeira pejo hangar monurnenial u-na ampla pista de concreto pa

teiro e do cartão de identidade.
deral dentro da arra do magmfJ:: coberto de telhas especiais de para fdcilitar as manobras do'

NãC) poderão trazer borracha.
co Aerop�rto Santo.s LJu�ont, e amianto. repousando sôbre estrutu-j aviões sendo todo o restante d

O
.

f
a base aéro-comercial mais com- ra metahca. A illtura uul do han-] area zrarnada e rnacad

-

d T
mgresso será eito por tur- I da Ameri L' 'I

<>" armza a, f

mas, de acôrdo com a numeração peta. a menca atma, lOC ü-
gar é de cerca de metros e dando um belo aspécto ao edifí-

indo Instalações mo.jelare� para o portal, com 44 metros cio construiuo em estilo moderno.
IMPORTARA' EM EX.

todos os Depa.rtament�s e :Seções e meio de vão é cerrado E,se é ° novo monumento

CLUSÁO DO CONCURSO
da �an American A1r�Y5 e. da por 14 portas metal.c as dt, 3,51 com que a Patlatr veiu enriqu::cerPanair, �l��fls dos quais reff1�e' por nove me ros rolanÍo S Jb r e

I
o aparelh...lmcnto aeronautico bra

rados �rhhclalmente 'par�. maior �cilho� e embutidas nas paredes sileir,'J, o��!rc:c",ndo a� paiz e ao
comodidade dos funcionatios nos íaterars quando ab ertas. publico instalações dignas do pre-mêses estivais. Ad' I d f dsegun a ala, com o mesmo

I
sente e o uturo a navegaçãoA serie de construcões compíe- d' t

-

I
' B-I:$ numero e p'lVlm':O_05 que" pn- aérea

__n_� rasi .

ende U'TI edifício abrigando a Es- meira, abriga no andar terreo as I C'�i II
--

8- 5
o

tação de Passageiros, Adrninis- oficinas de carpintaria, re.iaro de i U • de
tração, Restaurante, Bilf, Ofíci- helices e o escrit?rio do Almoxa-' IIU fiembronas e hangar, alem de uma ram- rifado. alem de lDst:llações de ba-

-

"0:)'- _

pa de acesso para hidro-aviões e terias, compressores d.� ar e qlla- EST {."," c.. I ro'
amfibios, e um flutiJante para dro de força. O 2. pavimento' é C On V ite
atração dos grandes hídros. ocupado pda afie; I).'] de revisão A diretoria tem o prazer- deO edifício comta de duas alas de motores, ofiei !a de f rreiro e convidar aos ses. associados e suas
separadas por um vasto hangar um amplo vcstiarío com b,whe:-I eX'llas. familias para aSRistirem ade 44 metros e meio de testada ros e armarias índi viduais para festa Joaaina, na noite de 23 do
por 61 de profundid'ld�, cobrin, os opera!ios. No 3. pavimento conente, ás.2 J horas. 'O trajed.o um area total. .com os tres rJa-- funCIOnam as Seçõe� de Compras para cavalheIros será dejéCa. senh?
vlment03, d! maIs

o

de 12.00,0 escritorios do engenheiro cbefe do ras e senhorinhas de «pelucia».
metros qU'ld�'aJ�$. Ach,a-se art-/ D,�partamento de Conservação, Pede-se CiOS srs. socio's apresen

�ntad) na dlfeçao. I\prOXlma�� �e escritorio ?e ConstfU�ão, oficinas t�rem o convite; expedido ante.-
I

llorte. a Su� dominando belIS�I- de mecamca de prtC1s,i:). Almo- r Ofl!lente, ao porteico do Clllb.
�as Vlstl:S ,sobre o (\erop�rto � xarífad� de material d_� radio.

_

Não terão ingresso pessôas quesobre a bala de Guanabar.8 ..En papelana e uma escula para me- nao façam parte do quadro 50.trandu-se pela fachada prinCIpal, canlCOG. cia!. .

depara-se com um vestibulo mo" Alem do eMicio prop-riarnente São primeiros f st
.

M J
I 5 d'

e eJos o sr. a- 1numenta com metros 6 pe dito, faze:n parte das ins:alações riano A. Vieira d N .'

d" d' d
' e . oernla

nelto, estma o aos passageHos uma rampa de concreto armado Gevaerd e segund f t' (bl' I A'
, os es euos o

ed ao pu lCO. em ger_a . esquer- de 12 por 40 metros e uma es· sr. Tenenle Aparicio Corrêa e
a estão a5 mstalaçoes para I) de- tação flutuante tambem em COU· SUei Exma. esposa.

sembaraço dos passageiros e o 1

escritorio .do. geren�e do aeropor- "Precisam - se de tr_ila ..

·

I

��afeg: duelta as Instalações do
Ihadores'� I

Subindo aI) 2·. pavimen�o, en- Dão-se passagens gratis aos trabalhadores agrí-
contram-se as instaiações da. Di- colas inclusivo suas farlilias, que desejarem sef1:Tuir oara

retoria, Contabilidade, Operaçõ�s a lavoura do Estado de São Paulo, pagando-slÇo bons sa- 1

e Comunicações, emqlJanto o 3'. larios, com direito a casa de residencia confortavel e

pavimento abriga a Seção de credito para as pri:n�iras despezà?, fazendo contrato por I

Propaganda, Restaurante e Bar. um anos com garantIa da Secretana da Agrkultura, l'Tli. �
No sub solo encontram-se a caixa gração daquele Estado. I

d'ag'la, bomba � maquinaria di- Informações. com o Agente--]oão G0l11es Cama .. , I
versa, iaclusive o aparelho de ar cho) Hotel ,MagestJc, ou por favor na. Agencia da Conm.-
ac.ondicionado. panhia NaCIOnal de Navegação Costeira, nesta Capita).

Do lado oposto do edificio en- o 5-1

O edifício da Pan American Airways� no aeroporto
Santo Domont

de bar e restau rante

Casino Imperíal
no majestoso prédio do Clube Martinelli

ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAyEIS DANÇAS E CANÇOES

Bom Cabaretier

Danças .- Serviço irfepreensivel

Otirne orquestre
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Car De c

Filieee
Matriz:
em:

pr-L.OIltIANQIIDOk.I.
EB1w..rnenau - Je;'nvjlle - Sã•.J='"ranoi... Lall'�f)a-

Mos"trrw'arie plerrnaFlemt.e er:'R Cruzeir. cd••ul
S••çêo d. SeQ(j)iio ele

MACHINAS:
Macmnas de be».�ela,r makira

M6iMà1 em lesal ,..'c�: M� para@� mechanlcas
� .. Mn-es,�s para (Mtrlas .Muldms para �Gs

e ju:JJl!lJu, .. 'MatlflnaÃes em g{:JB1 pala a laveura: � .idos,
Oaoos piv__* e perteaHs gr-nes, c.:vaà�tes, moinll" etc.
P�5 e Camas J erem8ve.i$, Motores de esplosão, :vlot()�es
UMiça esmaltada - appar�DleI de i--1taIlo- eleotficos

l'8i Materüd em geral para t�iS:i.0êS: ;-:0 I

Louça sanitária - baaMitas mancaes, correias de C01UQ e rona
nrrias • QWw e esmaltes Jleos e graxas h.tbrifi�ai1tes
Arame de forro - télas pua tados GS fina Áut<�meveis e. Caminhies FORD F -ças, 4L.i.:fS-
P�tGa clIimieos e pharmateuticcas seRes, servi,o naecbaruao
COAHrVM nacioaal e extanpkas Pneumaãeoa e eamaras de ar GCQliYER
Bebidas naeionaes e extrangoiras �teliaJ electríce em gera'l

I'-Jav�if,açêo. "Hoepcke"--vapores "Car! Hoeflcke" "Anna" e Max"
Maria' -, Fabrtca de Ge.o URita Maria" - Estaleiro 'Arataoa"

!����---.�t��; A ·Gazeta lridlce;
�w. � :�

� a" ri a �AdVOgados IDr. Ricerdo"j
� I' I Gottsmann
�� Em Loterias :III sua F'avorlta t �ccaciO Mo-

E.-cb.I. da clinico do Hospi

r� re I ra tem seu eseríp-
tal de Nürnberg, (PI.<Jre5sor

ll� Indórg Burkhardt e Professor

�i� R. Felípe Schm,ldt ns. 7 e 17- �I tório de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

I,'" E8peolaU8;' em[-clrurgla
Víaconoe de Ouro Preto geral

I NO ESTREITO�Pontos do L.al
n. 70. _ Phone: 1277.-

alta cirurgia, gioaecologia, (do-
enças dai seaheras] e partos,

I Caíx cirurgia do sistema cerV8SO e

�l Postal, 110. operações de plastica

IDr. ,..:. d. M:ura.::]
J

$ecepêo Gte
FAZ�AS:

'-4Zendas �i�s e o_IAFlas .,>ara __
M4ria8 fi�
Lonas e Impetm�aveis
Tapetes e triTh0s
�Qupas feitas
St4as
Lnha para caser e seqir
Lã em nov.&e6 e .....
liWonetes c ,�
."lehoaoos e CGtebas
�inas e Cortfnaoos
�has e par8a-A.a,05
�ttlS, olDnellos, mGias

l)�sitario-s dos a.tama�
Charutos cOANNEMANN.

Ernpreza Naci�nal de
Fabrica de Pontas "Rita

FERRAGENS:

sI H ET E
Advogado

Sta. CataJina Rua Trajano, n· 1 sobrado

1 Telephone n· 1548 Ie
,.: .�

� Nos, �lassico••Env.IOpes�f.chados �
��� �����
..}�;. iiô.... _ . -".......... Rua Trajano, 2 fi(sob.)

" \
Fone 1325-Atelkde cha-

! Companhia "Aliança da Bahía"1 '----mad�osp_ar_a_oin_terior. I
� w I
•

. . ,ar • lo I
.i'1�i!> FUN ....ADA EM 1870 • Dr.;:Aderb�1 R.

;
�

" da Silva

: Seguros Terrestres e Marítimos : RuaC����:�!:IO(sob.
= Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II Fones 1631 e

129_� I"'� CAPITAL 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 2.7'17.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

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

ADVOGADO

Médicos

It'
.

Ap,entls! Sub�Agent.. e Reguladores d�f.AYll ias (em todos 08 E8tadol I Partos _ Molestias deI§o B raell, no Uruguai I nGI prlnclpai. praça8 8I1ran"8I'18.
Senhoras e

Agentes em Florianopolica: Molestias de crianças.

Campos Lobo & Cía.: li Diretor da Maternidade
.r,! • Medico do Hospital
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
" TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALL/A/'vÇA�- • (Curso de etpeciaJizaslo em

�
--

G molestias de senhoras)
�, Escritórios em Laguna e ItaJRahí e L\tende na Maternidade
ti ., até ás 8 112 da manhã
• S'-Jb-Agente�s en'" Blumenau e Lages • e á !arce-C�>nsultorio!

I• •
..

ANITA GARIBALDI, 49
,

•••••• 000----.------.--........ _

Dr. Carlos Corrêa

CONSVLTORIO---Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás 12 e

dall I 5 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Advogadas

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1rolamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Res, Hotel Gforia-Fone 1333
I Comultas das 13 ás 16 hrs.

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2<J I',,

Cirurgião
dentista

Or.-H. Gg. Sip Ipe
Formado no Bra

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sísternas conhecidos.
Tratamento das moles-
• tias da Boca.
CONSUL 10RIO:

1?_ua Trajano tr /7
(sobrado)

Teleíone 724: (manual)
HORAS MARCADAS

""......·.� .. ·_�.�'r.
�,__dIl',...,,, ..•

r-

Dr. Artur Pereira,
e lOlivei ra�

Cltn.ca mélhea di II'lal--
ças e adultoa: �

LABORATORIO DE I
ANALISES CLINICASI

.\

'.,

Con�ullas diariamente dQSI.·4 ás 6 horas
.

Consultoria: Rua' J(J{jo
Pinto /l' 13

FONE-1595

ResicJência: Rúb. Viscon.de
d� Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

-

VENDE--SEno lagar 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, de
vidamente montada, com éli�
mo ponto e dispondo de bôa

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dis·
trilo «J::;ào Pessôa», E.tu:i
(o, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
jantar e cozinha.
0tirnas instalações. No aprllsil

ve} recanto da Ponta do Lea·
Preço especial. Tratar"T com Jcoi
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

jeiras, limoeiros e grande quan·
tioade de enxertos altos de rosá
rai, tem para vender

e.tlR'l N!LSO 1'�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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:� Lf!;SO wm�!i �!)el'l).ril �
�� En'�pfeza .de Fransoorta de Passa�:

___iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiõíiiii__-·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii ;;O;:; (S;(� ge!r(s e Encomer.das •

.; Entre Concordia e ll\iãarcelino Ramos:
O •
"�� EM;,;,C0íviBíNAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS e
';� de C't{TIGARA & CENER�LLI fi�
;�jtt Passará a funcionar, do dia 1 0. de Ou- �
�;Y� trubro em diante ��9
1�1) DIARIA:VIENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �I
��1 da manhã, regressando as 4 da tarde ,�
',�i�; Para LicilitH a boa marcha d � Efl preza, scr« colocada em �
� ..' -v,� cadll povoado uma agencie para vendas clt: � assagens, como _
lt� abaixo �descrimiflam(.'s: G
,� Concordia:·--·bcritório Mosele G
�t� Suru vl --Ca�a Comercial Boscatto gr �

'cJ Tarnauduá=-Csss \.'úmorcial julio Schn �+
d& Rancho Grande-Hcrd de Maximo de Secco fii$ Barra do Veacto-Ca:la Comercial de Irmãos Poy �J�
�J Bela Vista'-BoteqUli"n ROEse �*
�, Vilal Rica-Casa Cumereial Mezuti tt
1�;� Marcelino Ramos- EscrÍtóri? Moseie "

I�� �i
i �� Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 !
I� IDA E VOLTA 25$000 ii
i� Empreza DALLA COSfA ,�,
• •N. B. Em caso de temporais Oll de estradas em máu ��

estado, à, p3'l33.Jc;ns terão r) acrcscuno de 2Q J •
•

����.��.�.�"�g"���,�-������,,��

Por estes días
dolar Schwarz_

Endereço Tefegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL,- STA. CATARINA

AGENCIA DA

Sociedade de Naveg;ação�Paraná-·Sanh! Catarina
Limitada.r+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres &�Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand .:&,Cia.-Santos

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

�I ra SAN'IOS: hiates-motor Pil atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega"se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o ExtHior
Recebe cargas de ímportação]do País OUL do Ex-

r' terior, para desembaraço e redespacho para

I,',I[ as praças do interior

SEr VIÇO GARl\NTIDO F: f<APIDO

�L_� p r e9 ":)�, "';'';\ (.) ('1 i ,.,. ...o 'À.

I
) De
I

,

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone ---1.191

.,

"� ;1�LMVt

Dr.. Alfredo P. de Arauiol
MEDIC;O

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
impaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludismo e das moléstias da pe
le e nervosas pela jlutohemotherapia

Consultaria e residencia+Praça 15 de Novembro, 1 �

I Telefone, 1.584 _j, Consaltas+-Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas
,__ . . .. -_._._._�- .._._._--_.

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Florianopol is

será inaugurado em JOINV'LLE

moderno, confort.:3'./��1 e

higienico Hotel�Florida
�

caSINHA DE la. ORDEfv'l
SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DACIDADt.

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO""ANCIOS'�'NtÉNTE
ESPERADA

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das maias postais
Za-feíras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·feiras 8150" 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11.50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 ,. 5a.-feiras 20 »

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

i 2a.·feiras 12,50 horas Za-feíras I 1 »

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

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

t
� A mala postal para a Europa fecha:
� na Agencia 5a. feira ás 9 horas
1 no Correio 5a. feira ás 10 horas�

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

.Secção de maquinas

�.��!�M���Bm--�����__.��·

VENDE--�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.
Para mais informações

nesta redação.

��'.''_, '

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

vel prédio de resídencia
á Rua Spivack, no dis

trito de «)oão Pessõa-.
A' tratar no Banco Agrí

cola, Rua Trajano n. 16,
nesta capital.

Capital
Resern

136:700$000
56:424$498

�RECEBE DEP()SITOS

PAt5AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C(C Limitada 5'1. ala
ele. Avlsol'revioô'j. ala
Prazo Fixo 8'(. ala

ALUC3,A-SE
quartos para casal.

Infcrmações pelo fone n.

1'436'

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

VENDEM·SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES
NO BANCO DE CREDI TO f'OPULAR E AGR[
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA
iANO N. 16.

I

,

I f;2
1/

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

I

ii��Ç�;;� E S T A J::�r(��� T�,-'7'f21 ó,;0;;��}s I i nd a cas a p6-
.ft:"l'i'i:d:3 ,'002 LLLl--' lel;l ifl�

����-=':_j] de ser sua pa-
.

gando apenas
5$000 10$000 ou 20$000 I..-._

pOf" rrll6S n.a

Empresa Construtora
-Universal Ltda,6

Matriz: - LIBERO SADARO', 103 107
S .. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lnclo

f

RUA FELlPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
nmm)'.. Htlt'Q'dWf;fiW'j'PSã'U'f'7GZ1'Wltilti' ••"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A O :\.ZETA-Flo.nanutJ0u:; 23 - 0- 1:1,;) I 5

n��&\.OOD�•••�.G.G•••oe.o•• O Sal�o Pro-
�9' �.�"J:l ., grasso enrl-

:� V�C�O da embriaguês � quecendo o

� I povo!
'�1� Um só vidro do O O "SALAO PROGRES-�� REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES I SO," o feliz distribuidor dos gran-:: basta para a cura desse triste vicio ! � des premios, distribuiu os CEM.

G • CONTOS DE RE'IS na extra-

; A' venda nas bCas Farmacias. e ção de sábado ultimo, da Lote-

�" E' 11m produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" _ Iolnvílle � ria Federal .do Brasil, e que cou-

c.i� U beram ao bilhete n'. 31.702.

�,���������aooo�•••••�.fJG. E o "SALAo PROGRES-
r ����i) ",." 50» continuará a enriquecer o

povo, vendendo na próxima

I QUINTA-FE.IRA, DIA DE

d I h
S. JOÃO, os CINCOENTA

a mu er ICONTO? da "Nossa Loteria.ê
SALAO PROGRESSO

-------,--------

(SEMPRE O SALAO PRO·
5"3 r br, n )ta e predíiéta, GRESSO ! I

.

r-ealizar-se-á usando o RUA FELIPE SCHMIDT
No. 5

Telefone n'. 757.

ficha ueràe
ficha amarela ...

o caso da dama que voava

sábados para o Ria
aos

S. PAULO. 21-0 caso do figurava o excesso de juros, em

desfalque de cerca de 500:000$ que a funcionaria marcava sua

verificado no Banco Nacional do participação nos lucros extorsivos.
Comercio, e em que é apontada Aida exibiu uma das fichas
como autora Aida Carneiro Oi- amarelas, que lei juntada ao pro
raldes,toma agora rumo imprevisto cesso.

e sensacional. Afirmou Aida Giraldes que de
Aida e seu marido Wady Kaia- junho de 35 a junho de 36, por

ta. como noticiámos, tiveram sua essa manobra, o sr, Almeida' teve
prisão preventiva decretada pelo o lucro pessoal de oito mil contos
juiz da 5a. Vara e acham-se te- de réis!
colhidos á Cadeia Publica, aguar
dando a marcha do processo.

-----------

Hoje, perante () promotor dr.
Ataliba Nogueira, teve lOlCIO a

formação de culpa.

a ameaçá-lo de revelar o segredo
de ambos e fazer um grande es

candalo.
Respondeu-lhe então o sr. Al

meida textualmente-e- afirma Aida:
"Quem tem dinheiro serra de ci
ma ...

"

Surgiu ai uma forte desinteli
gencia entre Aida e OH. Almei
da.

Este resolveu não mais lhe dar
participação nos lucros.Ela cobrou
se pelas proprias .mãos. E, então,
o caso teve o desfecho já conhe
cido, sendo a funcionaria acusada
de ter dado o vultoso desfalque.

O MARIDO

I��-..
O sonho

I

I
I
I
I

I
_1_-

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL
o CASO DOS

.AUTOMOVf.IS

CARTAZES
DO DIA Confirmou Aida que .realmente,

adquirira dois automoveis: um por
16:000$, e outro por 52:000$,
ambos pagos com cheques emiti
dos pelo sr. Almeida, sendo que
o ultimo carro ele proprio pagou
com um cheque visado pelo Banco
Novo Mundo.

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

FALA AIDA
CINE REX, ás 7,30 horas

Armadilhaperfumada. Terminou Aida Giraldes por
garantir que seu proprio marido
tudo ignorava.pois havia um com

promisso de honra entre ela e o

sr. Almeida, para que a trama fi
casse em completo segredo.dizen
do a dama apenas a Wady, SEU

marido, que tinha uma comissão
nos lucros do banco.

Como se vê, o fato toma novo

rumo, esperando-se que no decor
rer do processo surjam outras re

velações, pois Aida concluiu que
se viu obrigada, na Delegacia de
Furtos, a assinar declarações, do
cumentos e tudo quanto quizeram
o sr. Almeida e seu advogado.

Aida compareceu ao sumano

de culpa.CINE �OYAL, �s 7 e 8,30 Disse de começo que não pôdehoras-'Dozs campeoes. defender-se na pulicia,ante a pres-
são que lhe fizeram. Não dera

C�NE ODE<?N, á,s 5 e

8,301··deSfalqUe algum. Ha dez anos era "QUEM TEM DINHEIRO
horas-M9�nolta; e as 6,45 ho- funcionaria do banco e pessôa de SERRA DE CIMA ...

"

ras-Capitão Blood. absoluta confiança do sr.Almeida,
chefe do estabelecimento, a ponto Ha pouco, o sr. Almeida ob
de suspeitarem de suas ligações servou a Aida que seu luxo esta
com o referido senhor .1\1as a ver- va dando na vista e que ela fosse
dade é outra. Tinha a comissão mais discreta, retorquinrlo-Íhe esta,
de 10 por cento nos lucros parti- que estava em Superioridade moral
culares do sr. Almeida, que lesava sobre o cheíe.que faria o que bemA estação DJN e DJQ, de
os demais acionistas do banco, quizesse com o dinheiro ganhoBerlim, irradiará amanhã o seguia- I I d 1fazendo figurar o juro ega e pela forma já conhecida.chegandote programa: .

A' s 12.00 hs.-14.00 hs. • por cento DOS empreshmos e tran-

, ?2 50 h 4 45 h d B I' sações, quando, realmente, cobrava Ias ..., '. S.-. s. e er im, 6 t

I"corresponde às 8.00 hs.-l0.00 Ppor c�n o.

d d fih '18 50 h -·0 45 h '

ara ISSO, eram usa as lias -

s. e as . s. . s. no h d t IR· d J
. c as: uma ver e e ou ra amare a.

lO e aneiro.
DI' , I

.

h >

22.50 Anuncio DlN e DTQ
esta u tima 50 e es tm am co-

J J nhecimento.(aI., esp.). Canção popular alemã. A primeira servia para fazer22.55 Saudações aos nossos
constar o juro de 1 por cento. Aouvintes.
d' '1' d23 00 C d segun a, que era muti rsa a.repre-

· antos para uas vozes, 1 ..í • •

d 6d B h sentava o vereaaeiro aglO e
e ra ms.

23. I 5 Joveos autores: Gerhard
I porAcefintoh· d tidS h I S'ff c a ver e era reme 1 a pa-

c2u3,z3e-O eAIert. di �

I
ra a contabilidade e escrituração,

· cantora mamarque· .

fi
.

dH I \1' k nas quais guravam o JU�O e
sa , e ga v\ ee e canta.

O
.

I 23 45 N' .. . praxe. s CIOCO por cento exce-
· oneras e serviço eco-

dentes i I
.

I.

( )
entes Iam para o ucro particular

nom2J4coOOesMP. '. P 11." do sr. Almeida. lucro esse que era
· aximo avese: I"'OVI- d Aid dd d d 11.1 h

anota o por I a em seu ca er-
a es a >-\ eman a.

d d00 I 5 O I'
. . no e notas, encontra o em sua

· s· u trmos CIOco mlOu-
f' d

.

P b di f
. mesa, para e eito e comissão.

tos. equenos es oçoe ra 10 001... E d f
.

d h d F· k G' ntretanto, esse ca erno OI ras-
cos esen a os por ranzis a Ir- d te nri

.

I dga o em sua par c prmclpa ,on e

gen;�oo Canções de Marta Linz.•••••••
--------••--------•••DD••�

Agues v. Spãtzler, soprano. : •

mic��:sp��tici•• eseniçoecono-: C r e d í toM u t u o P r e d i a J :
1.30 Georg Kulenkampff, vio- • ::��t�. _

_2.15 Eco da Alemanha. ..
�

2.30 O pequeno ABC ale- O malor e mais acreditado clube de
mã�:45 Impulsos creativos na sorteios do Brasil

I Alemanha (espanhol). As aulovias
do Reich.
3.00 Ultimas noticias (em ale

mão).
3.15 Concerto recreativo.
3.45 Hora de concerto com

obras de Carl Maria v. Weber.
4.30 Ultimas noticias (em es

panhol).
4.45 Saudações aos nossos ou

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

QUinta-feira
24 DE J U N H o

Irradiação da
Alemanha

Escritorio geral de
advogacia

Fundado ern 1931

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

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

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

Secção de Procuradoria
Alfredo dos Santos GaIvão

e

João Baptista Figueiredo

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

-a extração de seus premios é feita� unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.Executa qualquer serviço junto aos Ministerios

e suas repartições snbordinadas. Aceita rupresenta
ções permanentes quer individuais, quer de escrítortos
profissionais ou de associações pias ou de class�.
Na secção judiciaria executa trabalhos de advogacia
nos juizos locai e federal e Côrte Suprema.

IRealiza este escritorlo o que necessitam as pes
sôas 'residentes nos Estados: As.'stencia dedicada,
proibidade e presteza na eX'lScuião nOB serviços.
A correspondenda deve ser dirigída ao Dr. Confucio A. Pamplona

Rua 'Buenos Ayres, 120-10 - Te!. 23·0443 RIO

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

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

.....----._- __ .

Vende-se uma casa com o
terreno numa area de
1.782 metros quadrado,. A

•

�,instalação de luz e agua etc. • pressa .-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na fiporpreçodeocasião.Atra-.
aVlUTUO PREDIAL !.'tar com Quincio Silva, no • CREDITO ,

�Estreito, esquina da Rua D. • •�iiíiiiiiõiiõíiiiiíiiiiiõiiõíiiiiíiiiiiõiiõíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiii__��iiiiiiiiiiiiii�Luiza n. 163. ••••,•• --,.- .8......
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31.702 ·100 contos da Loteria Federal
Vendid,�· pela nova Agencia daFavorita

á Rua Fellipe Schrrlldt n· 7 A

HABI LITEM ..SE quinta-feira 50 cor'\tos
da Rainha das Loterias

Faleceu, ôntem, Dal cidade
de, Laguna, onde eCfl proppe
taflo do «Café Tupi». o sr.
Manoel Fiuza Lima.
O extinto era ueo cavalheiro

J. , , ,

... istmhsSlmo, � cbefe de familia
t:xemplaI.
A' fdmilia enlutada, aoresc:

[amos sentidas çondolenci�s.

-----------------------------------------------------------------------------------------------'------.----

==.A. GAz:ETA FlORUUlOpnLl�� 23 de Junho de 193"1===

Eleito num àia, renuncíou no outro
-----_,---------------------------------------------

o governador
presidencia do partido !situacionista mineiro,
tendo esta atitude causado grande impressão.
ILHARES 'O maridoB RB RO!

de sargentos do Exer-
cita IImeaçados de

exclllsãa

Benedito Valadares deixou a

GOLPE QUE FALHOU vadas as prescrições rituais, após
o que marido e mulher partiram
para Whgton em viagem de nup
cias afim de gostarem em 11m

lindo e aprasivel recanto a sua

PORTO ALEGRE, 22 (Argus) - O crimonoso Marti

'? nho VIlela, ha pouco indultado do crime de assassinio da esposa
III a facadas, tentou no sabado último matar apropria mãi, de

60 anos. Não tendo podido realizar o seu intento, deitou fogo
á casa de sua progenitora. Foi prêso 1l0vanJente.

lua de mel. Ord acontece que
--

uma semana depois do casamen�o I "O
In la f·'·a· g I' �� In o· taz noa população de Harrogate VIU I' B � II

.

��:It:��r�:r °u�!r��r:adod;ais:� I B ra� ; � e que o d I�abo;:ti::�o'I:�h�: :e���:�·e� .::�:; I _.
� 1,- ,

•

o seguinte: O marido o joven 11aft faria no ParaiznJohn Lionel Dihng, não era ho- IUI. "
mem, porém uma <jeune-fille». PORTO ALEGRE 22-A
De pleno direito, o casamento foi i

Federação trata da vi�ita dos
de�larad� nulo e

.

separados os integralistas ao sr. Getulo Vargas ,
dOIS conJu?es. A Jovt.m esposa dicendo que o representante do Nassa V ida
mostra-se inconsolavel. Sigma usou d f f I'e uma rase e iz ,

referindo honrosas responsabi- fAZEm At"ms: tiOJE:

Mobiliarias completos lid�d���posíto, acentua aquele o sr. João Batista Sabino m-

pS ra a Iar jornal que o integralismo, nesse dustrial;
,

O C!!. TES
contato com elementos da politi - a exma, sra. d. Amelia Ete-

FIN � TAPE ca tradiconal, faz no Brasil, o semberg Balster, viuva do sau-

(A' PFiA ZO) que o diabo não faria no Parai- doso jornalista Romeu Bahter;

"A Mode Ia r"
50

A'
. •

,

do j
o sr. A�Oãú BLatista Camara;

s conquistas o I,�teg�alismo j
o sr. rtur uz.

fic�ram, assim. �csde ja proseg�e I Ct-lEEiAm UNS

R T· 15 o Jornal, contaminadas pelo ml-

Ua raJ ano, crobio destruidor de' todo o -Encontra-se ::nesta capital o

-F-e-s-t-I-v-.--.- I
ideal, sr. CeI. Argemiro Gomes,' resi-

E, como ficha de consolação, dente no distrito de Painel, em

artistíco ICriancinhas o integralismo te.á, pelo menos, Lage�.
'

,,� h um senador, . . -Vindos do .Rancho Qoei-q'u � C Dram l E' o senador Getulio Vargas, mado, então nesta ;capital os srs.

I para sermos mais claros ... - �ranchim dos Santos; e Alexan-
(Regras de I' conclue a Federação». dre Bf!reta, respectivamente en-

U ti! idade pa ra carregado da estação teleíonica e

as mães) cemerciante naquela localidade.

"A Gazeta" ' ,-Flohri�nopol�s,hC'6peda o pres-
ti glOSO c ere politico de Itajaí e

membro do Diretorio Central do
Partido Liberal Catarinense, sr.
CeI. Francisco de Almeida, ilus
tre deputado estadual.

e r a mu I h e r

BAIA, 22-«0 Estado da BaíaR divulga o boletim no.

340 do, MinÍsterio da Guerra, enviado ao Departamento do
Pessoal do Exercito, respondendo á consulta do comandante da
Escola de Educação Fisica do Exercito. Essa circular, se Iôr
posta em prática, desempregará seis mil sargentos.

O mesmo jornal divulga um. telegrarr a que o deputado
Negreiros Falcão dirigiu ao general Góes Monteiro, pedindo-lhe
para que interceda junto aos poderes competentes para evitar que
Stj'} posta em pratica a aludida circular.

LONDRE'), 22-0 fato pas
sou-se ha poucos dias na cidade
de Harrogate. Dois jovens com

pareceram perante a igreja para
se casarem, ele de luvas brancas,
traje a rigor, vestido com apura �

da elegancia; ela chamando, so

bretudo, a atenção pela sua bele
za singular. A cerimonia realisou
se sem maior novidade e obser-

Tentou empregar o "cor,·
to" selldo prêso em

flagrante
Ontem, ás 16 horas, mais ou em ação afim de descobrir opa

menos, uma correria atraiu a radeiro do socio, que desapare
atenção de toda a agente que se ceu.

encontrava nas imediações da Pra- -------------------------.'

ça 15. A nossa reportagem poz
se logo em ação e conseguiu Luxo, conforto e ele
averiguar que um desconhecido gancia encontrará V. S.
pretendêra passar um «paco» servindo-se da limousine OL�
no negociante Alberto Nienkõtter, DSMOBILE rr 200, guiada por
estabelecido em Anitapolis. perito volante.

O fá to passou-se assi m: Fone 1.600
o negociante Nienkõtter, nas

imediações do Tesouro do Esta- Nervosismo
do, foi abordado flor um cava- •

d
· Realizou-se ontem no Royal

lheiro bem vestido, que usando eP I em Ica Cine Teatro o festival promovi-
da velha escola, hoje bem des- do pelo Gremio Esporti vo dos
moralizada no meio malandro, A civilização trouxe, a par de Funcionarios Publicos. Após a

contou-lhe coisas de pessôas do" grande beneficio, tambem grande exibição de um interressante filme
entes etc. e pediu para trocar prejuízo para a humaniciade. da Cine-Atiança, representou-se
uma nota de 100$000 ou então Nesta época da velocidade, IiO palco a comédia O Tnpio- Quando uma creancinha de

emprestasse-lhe 5$100, ao mes- nem todos os pobres mortais mata cujo desempênho foi con- peito chora e p0rque alguma cou,

d
.

d
" d d C Dl2vido d solerrlôuôe ao aio, não

mo tempo que mostrava OIS «pa- conseguem a atar-se ás novas fiado ao magnifico conjunto cêni- sa a esta mcomo an o. on bt!912 pu icnr-c, amanhã, 12'5te [orncl.
cos de envoltorios perfeitamente contingencias tumultuosas e exhaus- co do Gmpo Particular Recreio vém verificar se as roup-nhas es- Aprovl2itanao a opor-tun íônõe, a
, ,

t ti I ti D
.

O I' tão muito apertadas: muda-la de gerl2nt:ia 012 "A 6azl2ta" pr-orno-
Iguais ao que a vmma maa, rvas. amatrco. espetacu o saiu a r verá a reforme aos suo s oficinas

prodúto da venda de generos Em consequencia, reina um contento, espeeialmente na parte posição no berço: vira-Ia de cos- ôororrõo-us com o material tipo- U!5ITA5

f
'

[\( dO' d
' ,

d d I t I d - I grafico ôntl2m rl2cl2biao, q:.H! é a
t'lta no erca o. otano estava sem numero e VItimas, an o desempen�ada pelo esp endíd:. as na pa ma as maos, c� oca�· priml2ira rl2ml2ssa àl2 uma grO·10e
ali mesmo e ignorada a prefeu- Impressão de epidemias de ner- conjunto de amadores, á frente do a cabeça um pouco 1Oé1IS bal- �ncoml2n{;a ha tempos feita a uma

J I 'd f
' '

b d d N
' t d d IlmpOrTantl2

casa forneceàora
ça pe O a vela o, a ação OI ra- VOS1SmO, sa retu o nas gran es do qual se encontra Dante ati" xa que o res o o corpo, uran� Destl2 modo, "A 6azl2ta", ODre-

pida. Emquunto um entregava capitais. vidade figura marcante da arte, te alguns segundos, afim de que sl2ntar-sl2·á completaml2ntl2 rl2mo

dois pacotes de papr:is velho& com Nluitas vezes esse nervoSISmo cenica e reputado o ma�or d06 eliminem pela boca os gares que �12����i�� :12��a�f�����atl2rial 12m

notas de reclame de 500$000, ocorre em pessoas aparentemente conhecedores da arte de João porventura se achem acumulados
o outro batia o cobre e pôz-se slldias, mas com desordens, do Caetano, o que demonstrou so- em demasia no estomago; dar
a :orrer, perseguido pela vitima metabolismo celular. Para estes bejlmente desempenhand<l o lhe alguma,; colherinhas de agua
aos grilos de «péga o ladrão», casos basta, muitas vezes, o re- Francisco. da interessanti�sima co� f�rvida, porque as creancinha:; de
<,tê cheg'lr a Praça 15, onde o pouso de algumas semanas, um média O Diplomata. Casa re' peito sentem muita sêde nos dias
meliante jogou o embrulho que regimen adequado, ou mudança pléta e platéa entusiaemada. de forte calor. Muitas vezes

havia surrupiado, tentando en� de clima, para corrigir o estado Foi um sucesso I choram de sêde e as mães pen-
trar no Café Bubi, onde a Poli- peychico. Casos ha. entretanto, sam que é de ftime, dando·lhes CAIXA BENEFI<::ENTE
cia o segurou. O dinheiro fo: em que é suficiente estimular o d� mamar fóra de horas, BATI5ADO

ajüntadc pelo sr. Clemente Ro" metabolismo celular por um me� Ass-ã-ãsrr'o·u-··· A agua filtrada ou fervida de- Comunico aos Srs, soc:os deste S' I d
I d· f f

.

d d Ih d Cl b O" d 'd
era eva o amanhã a p'vere e um outro seu co ega, e Icamento os orico para que tu- O SOC IO ve ser a a as co. era as. u e, que a lretona, E;VI a� b· I I

la

entregue ao verdadeiro dono. Na do entre nos eixos. Neste sen� Para evitar a� perturbações rnente autorisada pelo Co:;selho I Fatls�l o� g� �nte menino JOão
C I D· I I ranclsco Sepltrba estr f'Policia ivi foi lavrado o fia- tido, o melhor medicamento é o RIO, 22--0s vespertin03 ocu- gastr�s-mtestinais, comun� no ve- lretor, reso 'leu suspender por Ih· h

,emoso 1-

d I d h T C I d I d b '90 d'
10 o do sr. Togo S '(b

grante ten o o meiante itoc a� onosfofam da asa 3ayer. pam-se, em amplas ,rep'>ftagen,s, rão, ,é in ispensave, cU,i,ar em noventa.\ ) las o paglm':!ltoda d d' d f
.. �Il d"

J MIl 1:'1 1 d d h d I C b I
' ,

A· d
e Ica o unClOna lO da ui t

mar�se oão endonça, natura _ e evanta as energias perdi� a sangrenta ocorencla e ()Je,' o elte. orno e sa Ido e e se JOla Faca os s:;()(;la os Cjue se d E d d
re 0-

d i3 d d I f ·I'd d· C IXA S'..,
na e stra as e Roda

a aÍa e ser propagan ista. as com o uso de poucas inje� na Avenida Rio Branco. a tsra, com muita aCI I a e, cau� mscreverem na A· c.NE- d
gemb e

Em seU poder foi encontrada ções fazendo desaparecer as ma- O comerciante Benevenuto sando tais desarranjos. Nestas FICENTE, bem como, reduzir ,c Lua cixmav esp�sa ,�. Mana

uma caderneta contendo licenças nifestações erroneamente capitula- Assis Vieira assassinou-a a tiros ocasiões, convém submeter as cri� I para cinco mil réis (5$000)a taxa
Cle

S
oU,r es

d
az

.1 �plhba.
d f

'

I d d d I P d
"

d' I' d d I I 'd ervIráo e paormhos o
e pre elturas, um sa vo con ut:> as por «nervosismo ou neuras· e revo ver, o seu SOCIO e ro anças a uma crrtenosa leta a 1- e ca a c lamaCla por ocaSião o r J' C 11 d'

)or�

com retrato. A policia poz-se tenid». 3chubert. mentar, que não ultrapasse de falecimento do Associado.
na ��a ,alf0 a ii o, duetor des-

II·
12 horas. Durante esse tempo, Outras informações serão for- ele laClV' e a exma. sra. d. Alice

.1 FANTAS··T ICO
e mesmo depois, adminIstram� necidas em nossa séde social à

osta azo

•' se�lhes papas com cRseinéito de Rua CO�15elheiro Mafra n. 2 (2· fALEl'Imet-HOS
��--�----��----��-�----�--�----�����---�--��� c�cio e, sobrcludo o �� and�), no seguin� expe�e�e: 9

mio da Casa Bayer, que com� ás 11. 13 ás 18 e 19 ás 22 ho�
bate a diarréa, revestindo, prote' ra5, díaríamente,com exc�pção dos
toramente, as mucosas intestinais, dcJmingos e feriados.

Na estação quente do ano as Clube dos Funcionarios Publi-
mães precisam, pois, redobrar de cos Civis de Santa Catarina, em

atenção com os alimentos dos fi� 7 de junho de 1937.
lhos, tendo sempre em casa um

tubo de comprimidos de E/do- ,Ado!fo Bittencourt Silveira
forrnio da Casa Bayer. Presidente da Diretol'ia

118

Deu-nos o prazer de sua VI�

s.it�, .por estar d.:: partida para
Jomvde, ú sr. Eudoro Batista
membro do ciiretorio municipl1í
do Panido Liberal.
HOIUADO

Clube dos FunCio-1narios Publicos Ci-' �Na c,idade de Tubalão,
vis de Santa

com a genttl senhorinha Arlete

C.
Corbela, contratou casamento oatarl na sr.' F,rancisco Carlos Regis, te-
soureiro da Prefeitura,

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