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"Mafra,
datura Armando
Severiano Maia
A presença do coronel Severia

no Maia, ôntem chegado a esta

capital, não podia deixar na nos

sa reportagem politica o natural
interesse de asculta-lo, em face
do momento nacional, dada a sua

grande influencia na região serra

na, que nêle tem enconrtado em

todas as horas e em todos os

tempos, um dos mais ardorosos
propugnadores das justas aspira
ções daquele povo.

Figura exponencial na politica
do nosso Estado, seu espiriLo de
independencia se tem imposto,
criando-lhe uma autoridade que
bem se ajusta á inteireza moral
do seu carater impoluto.

Fomos encontra-lo, palestrando,
em frente ao café "Bubi", solici
tando-lhe alguns minutos de aten

ção, ao que prontamente acedeu,
com a fidalguia que lhe é pecu
liar.
-Diga-nos, coronel: Como vão

as coisas pelos seus pagos P
-Vão ás mil maravilhas. Todos trabalham dinamicamente, S. PAULO, 27-Traçam-senes-l!vre".

procurando cada qual, na medida de suas posses, contribuir para o
ta capital as bases de uma gran-I O novo partido politico congre

desenvolvimento e progresso da região onde exercemos a nossa ati- de organização politica com ra- gará elementos de todos os parti
vidade-respondeu. mificações por todo o país, Será I dos poliLicos, indistintamente,

-Não é isso. Desejavamos saber, como correm ás coisas em
um partido nacional, comnucleos desde que�esteselemento�estejam

matéria politica, em face do atual momento. estaduais e municipais, cujo obje- de acôrdo com o seu programa.
-Correm muito bem. Mafra dará mais uma vez exemplo tivo primordial reside na defesa ----------------------------------------------------

admirável de civismo e de cultura. dos principios democraticos. Ao I NTENS I F ICAM -SE-Terá dúvidas ém elucidar-nos sobre as preferencias e ten- tornar-se publica a noticia desta
derreias do eleitorado, no que concême ás candidaturas dos srs. Ar- arregimentação de forças, falou-

OS trabalhos da campanha.mando de Sales Oliveira e José Américo de Almeida P se que o Partido consistiria no 1
Sem embargos nem subterfugios, o coronel Severiano Maia, resurgimento da Aliança Nacio- •

Irespondeu. nal Libertadora, extinta em 1935, presldenda-A quasi totalidade dç eleitorado é "armandista", vendo no pouco antes do surto revolucio-

tex-governador bandeirante o simbolo de ideiais democraticos. Não nario de novembro. guramente para a vitória
são apenas os ferroviários, mas todas as classes, por sua vez centrá- Adeantava-se, então, que oS __., que será a consagração
rias, na sua quasi totalidade também ás teorias importadas do es- seus chefes seriam os mesmos da da vontade nacional.
tranjeiro. A. N. L., ou sejam: os srs. Mi- O ex-governador do Rio PromotorlaO nosso reporter, politico, em face da preciosa declaração, a- guel e Daniel Costa, Caio Prado Grande do Norte está con-
vançou numa pergunta mais íncisrva: Junior, Ráfael Sampaio Filho, DE CONCO"RDIA-Poderá dizer-nos quais as suas tendencias nesse particular? Hivadavia de Mendonça e outros. vencido, por sua vez, de

ltõr] d J' Está aberto, na Secretaria daCom a mesma franqueza com que respondêra ás nossas per- Entretanto, através de decla- , que a VI orla o sr. ose

I A
• ,

·f·
. Côrte de Apelação, pelo prazoguntas anteriores, o coronel Severiano Maia, diz: rações á imprensa, feitas por es- merlco e paca Ica e In-, de.tri

.

. . I
e trin ta dias, concurso para o-Pessoalmente todas as minhas simpatias vão para o sr. Ar- te ultimo, desfez-se aquela primei- dlscutlvel,

_ _ preenchimento do cargo de Pro-mando de Sales; todavia, as injuções de ordem partidária obrigam- ra impressão. I C
- -

Iomo se ve, seria uma motor Público da comarca deme a não quebrar a disciplina a que todo o politico é obrigado por A Frente Nacional Democra- I Curna questão de honra e de dignidade, demais quando o partido em ,tica-designação da nova entida-
I teme�idade avançar

_

pro- oncórdia.

que militamos é chefiado por vultos da tempera e do valor do em i- II de politica-vinha sendo objeto gnostlcos em relação ao i "Mônitor PeI••
nente dr. Nerêu Ramos. de cogitações desde que a 21 de dese,!'lace. da campanha nambuco��Esta declaraçã� since;a e leal do coronel Se;-eriano Maia, vem I abril passado: estiveram 'nesta ca-

!
presldenclal. Todos con-

demonstrar, clara e ineludivelmente, que nem so as correntes que I pital os srs. Mota Lima e Café flam na VI·tO'rla, Mas a. L'� R bli Partid R blí Lib I C
. RIO. 28 -- l) ministro da M,l.1'í-constituem a egiao epu icana e arLI.O epu icano I era a- Filho. ,3 de Ianelro de 1938 ha- h btarinense, chefiadas, respectivamente, pelos srs. dr. Hupp Junior e B t

�

f t
.

t
n a rece eu um telegrama do co-

Aristiliano Ramos, apoiam a candidatura do sr. Armando de Sales.
a

e�-set-ao�os r�nt'deullls ats Pdor verá naturalmente vence- mandante José Felíx da Cunha Me-
N�

.,

d
. . .

d M f " ." ". . uma orien açao III I amen e e- d·d E nezes c nnunicando estarem concluíao existin o no mumcipio e a ra rupistas nem aristi- ti di
�

d
. ores e vencI os • •.' -

1"" d d I IS' M
. moera ica. na ireçao a COIsa . das as obras de reparacão no monitorl.amstals.d, de sden OI' .ctomod e"c ara °d.colro,n,e evlenano aia, a

qua-I publica. I
emquanto só se póde for- "Pernambuco", que fí'cou completa-SI tota I a e o e ei ora o arrnan IS a , conc ue-se que essa qua- " mular um vóto E' o desi totalidade é constituida por elemenLos das outras correntes poli-

- C?mo pr_ograrna
- declarou �. """

&'"-
• mente remodelado e dentro das con-

ticas estaduais, excepção feita ao integralismo que tem o seu candi- ? sr. Hivadavia de Mendonça- I
que os vencidos estendam díções exigidas para o fim a que se

dato proprio. Ire�os ??s bater por uma .orien- • RIO! .27 -- Estão sendo nobremente as mãos aos destina.
Neste ponto reside a alta significação das palavras do coronel t�çao� llltIdame:r;tte democratica, na mtenslfu:ados os traba- vencedores. Esse seria o

----

Severiano Maia, que asseguram e provam não serem só os elementos direção
.

da .cOIsa publIcai p�alhos de organiza çáo da
I
magnifico e edificante re-

\ Seguiu o Major
da Convenção de 15 do corrente mês, que simpatizam, prestigiam e plena vigencra da COI_ls.tItmçao direção dá campanha pre- mate de uma campanha I DaI·ata
apoiam, em Santa Catarina, a candidatura do eminente dr. Arman- de 1934, no seu texto original; su-. •

• RIO.28 -- PeIo avião da "Panaír".
do de Sales Oliveira, á suprema magistratura do país. pressão das leis e aparelhos espe- sldenelal, tanto entre os verdadeiramente amerl- acaba de embarcar para Belern, no

ciais destinados a restringir as elementos que sustentam cana • • • Pará, o major Mag;;Jhães Barata
liberdades publicas; medidas efi- a candidatura do sr. Ar- ex-interventor daquele Estado.

•

cient.es para a r;dução do custo mando de Sales, quanto Antenor de Morais o major Barata, quve estee ôatem
da VIda; proteçao ao trabalho, tr t t no NIíntsterío da Guerra. apresentan.
ampliando e melhorando a legis- en e os que sus e.n am Procedente do Rio de Janeiro, do suas despedidas ao titular daque-
lação trabalhista em vigor e cria- a do sr. Jose Amerlco. pelo avião da Condor, chegou, la pasta, var a Pernambuco em mis-
ção da justiça do trabalho; am- De um lado e de outro, hoje, a esta capital o nosso co- são de propaganda da candidatura.
paro, inceI_ltiv?, credito �o peq�e- procura-se dar a impres- lega de imprensa sr. Antenor de do sr. José Arnerícol á. presídencía da.
�o comerCIO, a pequena �nd�ustl'la, sáo de absoluta confian- Morais, elemento prestigioso das Republica. e da sua propria á senador
� pequ�na la,:oura e

. cna.çao das
"a na vitória. Ainda ho- oposições coligadas. federal.

mdustrIas basIcas naCIOnaIS; com- :: •

bate ao Integralismo e a todas as Je era o que faZiam os

fórmas de regime totalitario que sra. Otavio Mangabeira e
visem a supressão das liberdades' José Augusto. O primei
publicas e democraticas. Com um ro é um dos chefes da
prog.rama assim, em suas !inh�8 Uniáo Democratica Brasi-
geraIS, dentro de uma orgamzaçao • _

em tais moldes, pretendemos e �elra. O sr. Jose Augu�
com toda certeza iremos arregi- to, conforme o proprao
mental' todos aqueles cidadãos testemunho do sr. José
sinc�ra�ente devotados á .d.emo- Americo, foi um dos pri
cracIa,. mdepenrle�tes ou .Ílhados meiros paladinos da sua
a qUaIsquer partIdos, aCIma de
todas as fronteiras doutrinarias, candidatura.
que desejarem pugnar por um Segundo o ex-chanceler
povo feliz, dentro de um Brasil declarou: caminhamos se-

na sua

Sales"

CEL. SEVERIANO MAIA

uma

I t
· Imposto territorial

co e orla urbano

Taxa d'água
e exgoto

A role;oria Estaôual efetuaró,
até quarta-feira proxima, a co·

brança, sem multa, õas taxas
ôe água e exgotos relativas ao

segunõo trimestre ôo corrente
exercicio-

Criada

Por decreto ao sr. r- overna'
60r ôo Estaôo, foi criaôa na

SéOe 00 Oistrito Oe Paz oe Ouro,
no munic!plo Oe rruzeiro ôa 5ul'
uma coletoria Oe quarta rlasse,
com as atribuições Oe suas I:on

glZneriZ5.

Apresente-se
Por pOital publtccõo no orgão

competente; está se+ôo lntirnc
O o o 40. escriturário resarino
Koôrigues ôe Uma que, sem ccu-
50 justificoOa, vem faltanào ao

serviço na coletoria ôe Passo 005
Inôios, anele servia como coletor,
a reas5umir o exercicio Oe suas

funções.

,

quasi totalidade,
declara '� â "A

,
J�

entusiasmo
deputado Cei.

AtlZ o ôia 30 00 anôanttz, .a
Diretoria 00 E'azenela municipal
promoverá a cobrança (lo impos
to Territorial Urbano, relativo
ao primeiro semestre do corren
te exercicio Oe 1937,

pela candi
liberal

vibra de
Gazeta", o

GA ET
voz POVOA DO Sem quaisquer liga�ões politicas
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Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O CALLADO
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'=11'Gal. Daltro
Filho�NT ELEMENTOSI G O S

LibertadoraN.Aliançada Por via maritima, com destino
ao Rio de Janeiro, onde vai apre
sentar-se afim de assumir o alto
cargo para que foi recentemente
nomeado, passou, hoje, por esta
capital, o general Daltro Filho,
ex-comandante do destacamento
de cobertura, que se encontra no

sul do nosso Estado.
O distinto militar, depois de

haver estado em palacio, onde
foi agradecer ao governador Ne
réu Ramos a visita de cumpri
mentos feita por intermedio de
sua casa militar, capitão Ernesto
Nunes, visitou os quarteis do
H B. C. e Força Pública, onde
foi recebido com as honras inhe
rentes ao seu alto pôsto.

O general Daltro Filho almoçou
no Hotel Gloria, seguindo mais
tarde para bordo, acompanhado
de numerosos oficiais do Exercito
e da Força Pública.

vão fundar uln partido que se denominltrá "FI·ente
Nacional Democratiea"" -II

Não se fará restrição quanto a

religião ou crença, pois, segundo
seus organizadores, o que interes
sa é a defesa de uma democra
cia na mais lata acepção da pa
lavra.

Mobiliarios completos para o lar

FINOS TAPETES
(A" PRAZO)

na A MODELAR

Rua Trajano, 15

'."1"" ,
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



B t\RCELONA, 27 - O sr. A alimentação tem grande in-
Luiz Companys, presidente da fluencia sôbre a pele. As jovens ClNE ROYAL, ás 7,30 ho
(�eneralidad, declarou á impren- sabem, geralmente, os alimentos ras-.A filha do saltimbanco.

Presidída pelo dr. Djalma Mo- sa que se produziu uma crise que lhes �rejudicam a cutis. AI-

ellmann e secretariada pelos drs. hoje de manhã no ministério da gumas se abstêm. par exemplo, CINE ODEON, ás 7,30 ho-
Arminio Tavares e Artur Perel'- Catalunha, devido ao voto de de camarão, chocolate e de pra- C t

r f: li.
fi d C II d' J ras � .an a e seras te IZ.

ra de Oliveira, realizou-se, sexta- cen ança e ôntem no anse no tus muito con unentados; outras

feira ultima, mais um sessão or-
da Generalidad. se privam, por completo, de íei- CINE IMPERIO (E ito)A t t f jão e de pão. En.). te ultimo ali-

I & ,strelto ,

dinaria da «Sociedade Catarinen- crescen ou que con a ormar às 7. I 5 horas- Varieté.
se de Nl.edicina». novo governi até segunda-feira. menta tem sido apontado como

Estiveram presentes os drs. responsável por muitos casos de I r rad ia9ão da
Bukão Viana, Joaquim Neves. ram discutidos e aprovados os dispepsia que se acompanham de A Ie rn a nha
Augusto de Paula, Artur Pereira, estatutos revistos. manifestações aneilormes da pele. A estação DjN e DJQ, de
Aurelio Rotulo, Osvaldo Cabral, Com o fim de exprimir 05 O que poucas jovens sabem é que Berlim, irradiará amanhã o seguin
Sizeuando Teixeira, Cambará, sentimentos de cordialidade e o estado seborreico da pele e do te programa:
Djalma Moellmann, Miguel Boa- coesão da classe medica de FIo· couro cabeludo, assim como o A's 12.00 hs.-14.00 hs. €

b 'd A
..

T F d' I' dA" T auarecim 'Dto de cestas espinhas, ' ?2 50 h 4 45 h d B li
'

ai, rrmmo avares, ernan o nanopo IS, o r. rrmrno av a- t' ,as �. S.-. s, e er im,

Wendhausen e o doutorando res convidou todos os associad is estão ligados, em 450[0 dos ca- corresponde às 8.00 hs.-l0.00
P I F I I d fOS, a uma insuliciencia chlor í- h '18 50 h O 45 hau o ontes. para um a moço, que e e e o r. s. e as . S.-. s. no

Aberta a sessão é aprovada a Djalma Moellmann oferecerão ao drica do estomago. Rio de Janeiro.
áta anterior. A seguir, a «So- dr. Barca Pelon, na aprazível e Nesta caso, o melhor trata- ,22.50 Anuncio DJN e DJQ
ciedade Catarinense de Medicina» pitoresca praia de Canasvieiras. mento para a pele consiste em cor- (aI., po: t.).CançãJ popular alemã.
tomou conhecimento de um oli- no proxirno domingo, dia 27. A' rigir etiologicamecte esta insufici- 22.55 Saudações aos nossos

cio dd A.C. de Farmaceuticos" disposição dos convidados achar- encia chlcridrica, pelos comprimi- ouvintes.
e decidio, por unanimidade, ar. se-ão, em frente ao Hotel Gloria, dos Bayer de Acidol-Pepsina , 23.00 O concerto dos Mestres:
quival-o. Tomou, ainda, a deli- ás 9 horas daquele dia, cinco que se tomar ás refeições. As Edith v. Voigtlãnder, violino.
beração de continuar a agir con- automoveis. No caso de máo jovens devem, natur slrnente, con- 23.30 Radio da j.H.:30 dias
tra toda e qualquer infracção re- tempo, ficará adiado pifa o do- sultar o medico da Iarnilia, antes de j.H.
lativa ao exercício da medicina, mingo seguinte. de iniciar o tratamento. 23.4 j Noticias e serviço eco-

levando ao conhecimento das au- Inegavelmente, a nossa Socie- nomico (al.).
toridades competentes todo e dade de Medicina, dia a dia, se

f 24.00 Joguête da alegria.
qualquer fá to que nesse sentido avoluma e os seus associados já Luxo, con orta e ele- 1.15 Noticias e serviço econo

lhe viér ao conhecimento, para representam uma forte corrente gancia encontrará V. 5 mico (port.).
que se faça sentir a ação reptes- de solidariedade e de cultura me- servindo-se dê limousine Ol- 1.30 "Lá é a minha patria, là
sara das mesmas; dica. DSMOBilE rr 200, guiada por estou eu em casa". Noite' nativa
A seguir teve a palavra o dr. Multiplos têm sido os proble- perito volante. da baixa Alemanha, de Rudolf

Amilcar Barca Pelon que, depois mas submetidos ao seu estudo, Kinau.
de expôr as suas diretrizes, orça- todos discutidos com o maior in- 2,15 Eco da Alemanha.
mento e plantas dos serviços àe teresse, sendo manifesto o entu- Expu IsãO de 2.30 Relatorio alegre da ie

higiene do Estado, comunicou á siasmo dos seus associados em le- extrem;stas mana.

Sociedade a visita do dr. Barros vantar bem alto o nome da agre-
W 2.45 A entrevista da m es:Prof.

Barreto, figura de destaque nos rniação a que pertencem e que RIO, 27 - Sf'guirão terça- Langsdorf: As excavações alemãs.
meios científicos do País e dire- já constitue uma força poderosa feira para os seus repectivos paí- 3.00 Ultimas noticias (em ale-

I
tor geral do Departamento de e controladora em nosso meio ses, expulsos do territorio nacio- mão).
Saude Publica, que na proxima científico. nal. a bordo do «Comandante 3.15 Solução dos enigmas mu-

segunda-feira rhegará á Floriano- A sua orientação é incontesta- Ripper», 26 extremistas, CUjOE SI cais.

polis. velmente merecedora de frdncos decretos de expulsão Ioram assi- 4.30 Ultimas noticias (em es-

Ficou, então, resolvido que a aplausos, que lhe não têm sido nados pelo presidente da Repu- panhol).
«Sociedade Catarinense de Me- regateados pelos espiritos cultos e blica. Os prêsos serão escolta- 4.45 Saudaç õ

es aos nossos ou

dicina> homenageasse tão pres-: bem intencionados de nossa Ca- dos até Pernambuco por um vintes, De3pedi da DJN e DJQ
tiogioso visitante, assim como ao pital. destacamento da Poliei l Militar. (aI., po tt.).
dr. Barca Pelon, oferecendo-lhes ...eeDfjft--------It.== -------'.,__ �••••�•., ti.·
um almoço no Hotel Gloria, no ti ,O f

dia da chegada. D Cd' t M t d
· I

�

Além da comissão designada. r e I o U j� � o r e I a. i,:pela diretoria e composta dos. fqfT

drs. Bulcão Viana, Sizenando fi .,
Teixeira e Aurelio Rotolo; para :O II
receber o dr. Barros Barreto, O maio. e mais acreo ijtado cf u beficou deliberado que todos os me-

'

dicos residentes em Florianopo- 50 rte ios do B res i I
lis fo�sem incorporados ao desem·
barque do ilustre diretor geral do
Departamento de Saude Publica.
O dr. Carlos Corrêia saudar4,
como orador da Sociedade, ao

dr. Barros Barreto e o dr. Os
valdo Cabral ao dr. Barca Pe-
lon. O dr. Djalma MoelImann,
presidente, foi incumbido de, pes
soalmente, fazer o convite oficial
ao Governador do Estado. Os
drs. Artllr Pereira e Joaquim
Neves convidarão o dr. Donato
Melo, diretor de higiene do Es
tado.

Nessa sessão foi apresentado o

trabalho da comissão composta
dos dOl1tores Osvaldo Cabral,. A

III •
Miguel Boabaid e Artur Pereira, • pressa l-VOS, pois� em faZer a vossa inscrição hoje mesmo na O
nomeada para rever os estatutos D •
do Sindicata Medico, que, pas-! CREDITO l'VIUTUO PREDIAL !,,'..sou a denominar·se ·Sociedade � �

.õiiiiiiiiiiUiiiiiõ;;;;;;;;;;; liiiiiiiiiiiiiiõiiiiii__Iiiiiiiiiiii__;;;;;;;;;;;;iiõiiiiiiiã__;;;;;;;;;;;;;;;;;;�..-,;;;;;;;;;;;;;;;:: Catarinense de Medicina". F0- ••••••• ' ��- c+�·e.�••��
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HOMENS ACASA CAUR
RECEBEU UM LlNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPOS MAISMODRE NOS PEOS MELNORESPREÇOS
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS '

CAMISA DE ..JERSEV OE SEDA A 16$000

IC AS·A O A U R A á RUA FELIPE .

NA
SCHM:DT N. 19,

• _ ,se • a emPi� "_"$*,,5* ; #sntt1'it1-ôl'í+4f'4Cf9· fig ,P4.tzm u�." Zi·jtt!,& "'Ui 4.

A CAZE rA-Florianopo1i�,-28-1937

Ajudando a montageln
UJiCIlB'�

-O-
RlO, 27 - A proposito da noticia de que viriam

técnicos americanos ajudar a montagem de nossos <des
troiers", o ministro da Marinha, ouvido pela imprensa
disse:

'

"Não tem fundamento as noticias hoje divulgadas,
em telegramas procedentes de Washington, segundo as

quais o Brasil teria pedido aos Estados Unidos técnicos
para assistirem e orientarem a construção de navios de
guerra nacionais, a serem construidos nos arsenais do
Rio de Janeiro. Atualmente, o Brasil se encontra emanci
pado quanto ao problema de técnicos em construção na
val. Além de varias engenheiros que se dedicaram á ma

teria, possuimos um dos mais acatados lengenheiros do
mundo, o capitão de mar e guerra Regís Bitencourt, que
acaba de construir, no Brasil, o monitor "Paraíba". e que,
na lngla,terra, assistiu e orientou, como principal delegado
do Brasil, a construção do navio-escola «Almirante Sa
danha."

O Brasil ainda precisa comprar material na estran
jeiro, Não temos até agora fôrnos de alta tensão neces
sarios li fundição do aço indispensavel para a ocnstrução
de motores e outras peças importantes das embarcações
de guerra.

Procurando proteger a industria nacional, que se
desenvolve dia a dia, a Marinha está empregando em
suas construções todas as boas materias primas nacionais:
chapas de ferro, madeiras, tecidos, objétos sanitarlos. etc.
comprando no estranjeiro apenas o que nãot emas ou não
podemos produzir."

,'NJ�NC�,' EX.ISTIU IGU�L

PRRR FERIDRS. INFLRMRCOES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo·

dernissimas.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

SO'MENTE

e..*seee •

2

Crise minis,· Para ter
terial calalã boa pele

CARTAZES
DO DiA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-O rei dos condenados.

"Saciedade
Catarinellse
de Medi
cina"

de

A CREOI-ro II\��J"'I"'UO PRE-
D I�L, destaca-se das mais sérias c \!1ntaosas sociedades porque:

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

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

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

-seus premios, cOi1sequentemente, não ficarão em casa.

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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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\ ��,����'�'�>i�I!i���������."
•
__ "-I"'����������-�""'�;z:oM�-�-��zr�'-�-��� �.'�.�"

.

!!:!!___�.. wm�'__ ti MI
_

_

�
;�

� IJ -,I "li(.2i\').�dI;� í'&'a � "w�.r�- I I, �11' �;��,Ií���d� wü' e ,a /lu=::::::.' I p. ft, r t �'
I �1J, .----"-�--- -,--- ,. y es es usas I ��I,I:

Endereço Tdegr.: DOLA.l� - Caixa Postal, 32
I I� VCNDEI\4-SE A VIST/\ E Ei'/I PRESTAÇÕES�: S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI"',," I

" NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI-AGENCIA DA I
será tnaugursdc em JOINV!LLE I�� COLA DE SANTA CATAWN.A, A' RUA TRA-Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina 'I II� lANO N. 16.

Limitada.,-·Rio
rnoderno, conforta\/�1 e ��,��",,�Companhia Salinas Perynas=-Rio

H � I' F� �.1 $jif""Prlr\� Torres & Cia. Limitada '-Rio
h igie n ico � �fí� I. � Ori IAa ���iVandcnbrand & Ciô..-Santos U �V

�� I IViagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn-
!;t� Lm. iiIões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque

de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
m SAN'! OS: hiates-motcr Pirafininga, Saturno e Braz

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

Cubas.
En! arreca-se cL� classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneliciadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior

. -

do Pai d'!..�Recebe cargas de importação, o aIS ou o r.x-

tcrior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEr ViÇO' GArV\NTIDO E RAPIDO

COSINH� DE ta, ORDEM
I SITUADO NO PONTOMAiSCENTRAL DACIDADe

,

ESTA

.i

D'r'., Osvaldo !:3ilva Saback
ADVOGADO

Cons. [v\aíra, 33
Fc:nc" 1.191

Preços: CONCOHDIA <) ;\1. RAMOS 15$000 �IDA E VOLTA 25$000
Empreza DALLA COSfA

.���
�$iI
ê}iii"'\J�
r.-J".

��N. B. Em caso de temporais U] de estradas em máu ��estado, as passagens terão o aCreiC!'n) de 20 o �l
.f1��l

:f.� �.!.:1o:".
, '!!J.';/

I

,I

Capital

ME[:)I ";0
Especialista em mo/estias de creanças, nervosas,

tmpaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe

le.e nervosas pela'lfiutohemotherapia
Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

Telefone, 1.584 IConsultasv-Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas
__

.,

Matriz: - LIBERO BADARO'. 10.)
S. PAULO

107

Reserva Os mel horas preços
Ao alcance de todoso •• _ .• � ....�. � ��.__•• �__"_

���T.�__'

�._,
--

I DIi". h,@ d'Aquina
M Adovgé1do
�i Florlanopol is
��I------�--..��----��------�

sr

I?A6AliOQ 05
INSCREVA-SE PARA O PI�OXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL
,

Sr. Albano de Souza Lncto

SEGUINTES JUROS:

ALUGA-SE
quartos para casal.

jnformações pelo fone n.

C(C Limitada 5'1. ala
C(C. Avísol'revtoõj. ala
Prazo Fixo 8'(. ala RUA FEliPE SCHMIDT N, 2 - (SOBRADO)

�',--------------------

/,��-----------------------L- ___
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I '

ICa r
Metriz:

o
N�-O·"II.'��'."" ... "

1SB,1�'lliinnenau ., JoinviHe Sao "'-raneie®o Laguna-
Mostruarie F»errnanemte e� Cruzeiro da Sul

SeC3çã. de Se�9"() de

I
Filiaes em-•

$eG)�ão de
FAZENDAS:

fazendas naclonaes e extrange;ras rlaf8 tcRlOl fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machina's de beneficiar madeira
Lonas e Impermeaveís MMi,rial em geral para cGDstru:cções: Machina,s para effid1iras meehanícas
Tapetes e trilhos Cimemt0-feJIO em barras, ferragens para portas M"aell'rnas para la{-)eh�3
Roupas feitas e ja:taell�, thi:ta Maehinarlos em geral para a lavoura: (l ados,
Sêdas CaMs gslvaa:izados e pertenees grades, cultivaderes, moínhe etc.
Lnha para coser e setgir FG,ões e Camas J ocemevels, Motores de esplosão, iV1otc:,es
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - appareMa0s ele jantar -:ítalhe- electrícos
3abünetes e Perfumarias res Material em geral para tsansmísszes: ;-:or I

. \!Colchoados e Colchas Louça sanitaría - banheilas mancaes, correias de couro e tona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)le08 e graxas lubrificantes
t"'oalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos QS fina Automeveís e. Caminhões FORD r iças, tt,:CCS-

Sap,atos, chínellos, meias Predsetos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechaníce
� DePositarios dos afamados � Conservas nacional e extrangeiras Pneurnaticos e camaras de ar GOQBVER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebid.as nacionaes e extrangeiras Material electrícs em geral �
il1 Ernpreza Nacional de l'Javlsff,sçãO "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite Maria' -� Fabrica de Gelo URita Maria" - Estalerro 'Arataoa" �� ,�
.��ÂV�âV.Db...�-�_�����A'V�VÂ.VÂ���

Indica:

I a � Advogados

� re I ra tem seu escríp-

• Felipe Shcmidt ns. 7 e 17a � tório de advogacía á rua

Vísconoe de Ouro Preto.

n. 70. - Ph01''-:' 1277.-

ç.,7'����í;;:�m�.f"JJ���,�� A (���,�����6.&��'
f.J' .,��r'M-�,!!i-.{�7iIl4'D'(�_� 'U ��.��(�'Ul�����!8

empanhta "Aliança da Bahía"i !
FUNDADA EM 1870 .1

•
Seguros Terrestres e Marítimos ::

PRIMEIRA d("J Brasil •
•

Rua Trajano, 2 L(sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior.

6
e
fi
��
�t
"
�
., I ncontestavelmente a
�� CAPITAL RALIZADO

RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935

Dr Aderbal
da Silva

R.

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, lO (sob..

t___:0ne. 1631 • 129�19.000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de�crianças
. Diretor da Maternidade
Medico do HOlpital

(Curso de especiaJizaçlo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.

,

ANITA GARIBALDI, 49

•

I
Dr. Carlos Corrêa

A"entes, Sub ..Agentes e Reguladores .de Avarias rem
do Braell, no Uruguai 8 nas prlnalpai. praças aslrangelr.s.

A.gentes em Ftortanopotls:

Campos Lobo & Cía.

Iodos os Estados

li
•

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal; 19 •
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇA •

• •

ii -Escrítórios em Laguna e Itajahí =
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages •
• •
�••SJG••U�.-------.----__;;_.-......-----.---.,•••••••

!Dr. RicardO!
Gottsmann

Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (Psoreseor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kréuter)
Especlalls1a 8m� elrur"a

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,

,

cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

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

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Miguel
B(:>abaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamenta moderno das
molestias do Pulmão

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

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

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CUnlca má.lloa de crlan•

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente OtH
4 ás 6 Iwr-o,

Consultorío. Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siclência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

AdvogadO�f
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 29 t
----�.---l

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 70RJO:

??_ua Trajano n: /7
(sobrado)

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

VENOE--SEno lagar denominado vila
Afonso Micholé, três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se C0m
Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com ótÍ.
mo ponto e dispondo de bô.

freguesia.
Para qualquer outra informa"

ção, dirigir-se li Gerencia desta
jornal.

VENDE.SE uma casa no dis
trito «J}ão Peilsôa», Estrei·
lo, á rua do Nestor no. "',2

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

vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial, Tratar com [ooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de Iaran"

j�iras, limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CAR� NILSON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Quinta-feira
1-: D E J UL H o

--;OMAD�I
MINA,NCORA
E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERI
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL 111

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo}, curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 c.onseguiu curar! ! 1

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com uma

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS 1

Tem havido centenas de curas semelhantes 1 I !

Adotada em muitos Hospitais. Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadefra «POMADA

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori
ginais, com ° emblema simbólico ácima. Recusem imitações 1

Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR 1 ! 1

',E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -

JOínv�1
Ora. Josettna Flaks Schweidson

MEDICA

Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hospitais:
da Gambôa, Fenda'rão GaffIé-Guinle e S. Francisco de À'ssis.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n: 12-Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

formados tem sido muito re

duzido o número dos que se

Os jornais da capital no- fazem eleitores por parte do
ticiam a exibição de quatro referido Partido- politico.
filmes nacionais nos cinemas

C
A

t dlocais. Or e e
Quasi todo o Estado, de Apelaçãoquando em vez, tem o pra-, .

ser e o orgulho de assistir Sumula dos julgamentos da
á projeção de alguma fita ultima Sessão
brasileira. As canoinhense, Apelação crime nO. 5.705

porém. eSM oportunidade àa comarca ele Chapecó' em que

I
não é dada. pois parece que é apelante a Justiça e apelado
a empreza do nosso único Francisco Oliveira da Silva. Re
cinema não simpansa muito lator o sr. des. URBANO SA�
com a cinematografia nacio LES.
nal. Por que será? Mandado o réu a novo julga-

mento, por ser a decisão absolu
teria manifestamente contraria a

prova dos autos.

Agravo nO. 903 da comarca

Será lançada a II do
de São José, em que é sgrevan-
te o dr. JOão Acacio Gomes demês de julho vindouro, a pe-

dra fundamental do Hospltal
Oliveira e agravada a Prefeitura

de Caridade' de Canoinhas. Municipal, Relator o sr. des.

Está sendo organizada pela
SlLVEIRÁ NUNES.

Foi negado provimento ao

I
nossa sociedade uma gran de

agravo para confirmar a senten-

! ����a para comemorar aquele,
çs do dr.Juiz a quó que é juridi

I
ca e está de acôrdo com a pro
va dos autos. Vencido os srs.Melhoramentos des, URBANO S A L E S e

. GUILHERME ABRY.
.
Prusegue �tlvamente O ser-

I Agravo nO. 906 da comarca
ViÇO d� nivelamento das de Blumenau, em que é 8graruas �dJacentes á Praça La_u-, vante d. Maria Jenrich e agravadaro M�lIer., para colocaçao a empresa Electro Aço S.A. Re
de melo-fio em torno á me�- lator o 'sr. des. HENRIQUE
ma: Essa será uma das mais FONTES.
valtosas obras que a atual Negado provimento ao agravoadministração presta a Ca-

para confirmar a sentença pelo.noinhas.
seus fllndamentol. Vencidos os

I'. des HENRIQUE FON
TES, MEDEIROS FILHO

Sob a orientação do I' - e GUSTAV� PILA.

tenente Osmar 8. da Silva, Apelação civel nO. 1.827 da

está sendo organizado nesta
comarca de Campos

. Nov�s, em

cidade um grupo de escoteí- que é apelante \_Aana Tnnd�de
ros, fíliado ao Departamen- Rocha e apelado JQão Batista

to Infantil da 'Bandeira" Valente e sIm.. Relalor o sr.
. GUILHERME ABRY.

Estrada de rodagem Dado provimento á apelaçlo
para onular a sentença que foi

Graças aos esforços da proferida por juiz incompetente.
Inspetoria de Estradas de Embargos de apelação crime

Rodagem neste municipio as nO. 5.627 da comarca de Fio
nossas estradas de rodagem, rianopolis, em que é embargante
que já eram bôas, estão o dr. Otacilio Câmara Martins e �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�__ 1
agora em ótimas condições. embargada a Justiça. Relator o ..J O rn a I P rOpaga f"lda
O que é motivo de alegria sr, d�s. SILVEIoRA Nl!NES. paraibano peceista

I para o comercio de Canoi- FOI dado provimento aos em-

nhas. bargos par� decretar a prescris- JOÃO PESSOA, 27-Rea. PORTO ALEGRE, 27-A

I
- ção, Vencidos os srs. des. SIL- , .

I
.

b d .J DI' 'D -

", VEIRA NUNES e GUSTA� parece!a nest� capital, no proxi- or o co
. talt� &�gulU a car�.Com ité pro Arman-

Vo PIZA
mo mes de julho, o nJornal da vana de umversitanos democrat-

do Sales _. Paraiban, sob a orientação do ex- cos que percorrerà S.Paulo, Bala,
C lu be dos Fune io- senador Otacilio de Albuquerque, Minas e o Espirito Santo, em

narres Publicos Ci- que farà a propaganda da candi- propaganda da candidatura do sr,

vis de Santa datura do sr. José Americo. �nna?do de Sales .Oliveira à pre-

C t
-

I
sidencia da Republica.

a arrna Dr. Arm�nio
CAIXA BENEFICENTE

, Tavares Banquete á
misão brasi

leira

"A Gazeta" nas

municipios
Canainhas

Filmes nacionais

Hospital de
Caridade

Escotismo

Consta que será organiza
do dentro em breve em Ca
noínhas . um comité de pro
paganda pró candídatura do
grande brasileiro dr. Arman-

,

do de Sales Oliveira.

Desanimo!

Comunico aos Srs. socios deste
Clube, que a Diretoria, devida-
mente autorisada pelo Conselho Ouvido - Nariz - Gar-
Diretor. resolveu suspender por I

ganta - P!?SCOÇO I WILMINGTON, 27 _ O
noventa (90) dias o pagamento da Consultas das 10 ás 12- I sr. Crane McCoy, vice-presid-n-joia para os Associados que se das 16 ás 18 te da Dupont Co., ofereceu, ho-inscreverem na CAIXA BENE- je, um banquete á missão finau-FICENTE, bem como, reduzir Consultório: Rua João ceira do Brasil, e ao embaixa-
para cinco mil réis (5$000)a taxa Pinto, 7--"Tel. 1456 dor Osvaldo Aranha, no Dupontde cada chamada por ocasião do Res. Rua Bocayuva, �114

Country Clob-.
falecimento do Associado. Tel. 1317 Depois do banquete, que nãoOutras informações serão for- teve caracter oficial, o sr. Lam-necidas em nossa séde social à

moi Dupont, presidente da Du-Rua Conselheiro Mafra'n. 2 (2' As p'endas pont Co., a sra. Dupont e os con-
andar), no seguinte expediente: 9 •

gauChas
vidados se dirigiram para Dela-ás I 1, 13 ás 18 e 19 ás 22 ho-
ware Park, afim de assistir á

ras, diariamente.com excepção dos b d idRIO 27 A d ã da ertura as com as.
domingos e feriados. ,

- arreca aç ° as
O doi d f '1'd f d

.

'E t d d R S OIS camarotes a arm IIiClube dos Funcionarios Publi- Gn ad e

deraS JO� s a o. d :{ Düpont fcram reservados para a
cos Civis -de Santa Catarina, em

. ra? e o. U

d'
no peno o e

comitivã,
7 de junho de 1937. )allelfO a maio o corrente ano, , _

atingiu a 60.612 contos, contra Dr. Pedro de Moura Ferro
.fldolfo Bittencourt Silveira 48.077 em igual per iodo do ano Advogado

Presit lente da Diretoria passado. Rua Trajano n, I
. \,

Com as recentes deserções
verificadas na A. I. B. nota
se um certo desanimo nos

arraiais integralistas de Ca
noinhas. Segundo fomos in-

Sente-se. mal?
Do Estomago, Fígado, Rins, Bexigas, Intestinos?

Lembre-se do

Chá das 9 hervas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S. A.

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

5

• Contam-se aos milhões em todas as partes
do mundo. as pessôas que buscam sempre na

CAFIASPIRINA allivio ás dôres de cabeça. de
ouvidos. de dentes. enxaquecas. dôres B
rheumaticas e resfriados. A "-

BA;{ER) �
• CAFIASPI�INA. o remedio d� con- y �fiança que nao affecta o orgamsmo. �',

���������������=�.�������1,.� :S$�,�� :;*>"1

o sonho da mulher
S�r bonita e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

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

MEDICO-ESPECIALISTA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Santa Catarina
-

do sr.

Contra o Integralis�o Proclamada
------------------------�-----------,---

O oper�riado paulista
Memorial enviado ao governo do Estado

por 26 assoeia�ões sindiealizadas de tra-

balhadores .la eapital· Nos amplos salões do Clube 15 cional socialista da Alemanha e l-Quem é anti-democratico, nós

ga, empregar os meios mais vio- de Outubro, á Praça 15 de No- fascista da Italia. Mostrou á evi- com programa definido e com ples
lentos e terroristas, quais sejam vembro, realizou-se na noite de dencia, que o Integralismo, se dis- bicito, ou êles sem programa e

os sequestros, espancamentos, e sábado, uma muito concorrida ses- tancia do fascio e do hitlerismo sem consulta as suas forças? Con

obrigar os dissidentes a ingerirem são solene dos adeptos do sigma. pelas seguintes razões: o hitlensmo clue o admiravel orador declaran
oleo de ricino. Ao lungo de uma mêsa toda for- criou a selecção da raça e o Ias- do estar lançado no Estado, pela

O proletário de São Paulo, por rada de verde e caprichosamente cismo o estado totalitario; enquan- Ação Integralista Brasileira,a can
intermedio de seus sindicatos re- ornamentada com ílôres e bandei- to que o sigma separa-se dessas didatura do sr. Plinio Salgado, a

presentativos, protesta contra es- ras partidaria, tomaram assento doutrinas, porque, não cogita de suprema magistratura da Nação
sa afronta ao regime e aos traha- os seguintes graduados do movi- casos raciais, mesmo porque, nós no pleito de janeiro de 1938 e

lhadores, pedindo-vos, como re- menta, no Estado:Arnoldo Cuneo, brasileiros, procedemos de diver- aberta por conseguinte a campa

presentante dessa democracia, uma secretário de Corporações; desem- sas raças e tambem não consta I nha eleitoral. A assistenoia qua
ação no sentido de se pôr um pa- bargador Carneiro Ribeiro, Presi- na doutrina que abraçára, consti- por várias vezes interrompeu o

radeiro a êsse terror, que, se não dente do Conselho Juridico e tua na sua ascenção, um estado orador, aplaude-o entusiasticamen
fôr eliminado, produzirá amanhã Membro da Camara dos Quatro- totalitário. Mas, as treis doutrinas te e o cumprimenta. Encerrando
dantescos quadros de sangue em centos; Jacob Vitalli, operario, se entrelaçavam, quando se pre- a sessão, todos os integralistas de
nossa patria. membro da mesma Camata: dr. tendiam á grandeza da nacionali- pé e de braço erguido, cantaram

O proletariado de S. Paulo não Carlos Sada, governador da la. dade. o hino nacional e reafirmaram o

teme os integralistas, porquanto Região, que compreende a Capi- Entra o orador na analise da seu juramento de fidelidade ao

. .
está pronto a lutar nas ruas, em tal e municipios visinhos; jornalis- personalidade de Plinio Salgado e seu Chefe Nacional.

S, PAULO, 27-Vmte e SeIS defesa da democracia fazendo ta Nunes Varella, secretário de discorre sobre a sua vida desde Merece especial destaque a re-

sindicatos de S. Paulo enviaram então justiça pelas sua; proprias Imprensa; Emidio Cardoso Junior, 1930, acompanhando-lhe as inten- ligiosa disciplina e respeito que
ao dr. Cardoso de Melo Neto, I mãos. secretário de Assistencia Social; ções politicas. notamos nessa solenidade.Nenhum
governador do Estado, um pro-I Espera, da parte de v. excia., Carlos Gassenfferth Netto, secre- Explica a origem do integralis- dos oradores preocuparam-se com

testo contra a Ação Integralista 1
• •

de e ar-
. .

ôa contrárias ao movimento
Brasileira, em virtuc e os recen- tido que pregando a unidade da mia Reis, secretária da aregimen- minucias, citando fáto por fáto e dirigindo as suas críticas dentro

tes, átos praticados pelos seus pátria, a 'está
e

esfacelando, para tação Feminina e Pliniana; acade- pessôa por pessôa. de um cri teria de elevada educa-
adeptos.

, entregal-a ás mãos de estrangei- mico Danilo Carneiro Ribeiro, se- Analisa a situação dos candida- ção moral.
Esse protesto esta assim redi- ros. cretário de Propaganda; Antonio tos de outras correntes, dizendo

gido: Certos de que V. excia., saberá Fedrigo, secretário de Cultura Ar- que no liberalismo primeiro se
� Os sindicatos proletarios de agir com a necessária energia, que tistica.Hans Buendgens, secretário arranja o homem para depois

São Paulo, abaixo assi?ados, se�- o caso requer, subscrevem-se res- de Estudos; sub-oficial da armada apresentar ,o programa, como está DE;em-se do presente,. afim de VIr peitosamente os sindicatos prole- João Ramos, chefe da Provincia acontecendo.Alega que desde 1932,
a presença de V. eXla,.:, para �ro-I tarios de S. Paulo," do Mar; Ewaldo Baasch, chefe que todo o povo brasileiro já sabe
testar _contra a act�açao terr?n.sta A seguir, vêm as assinaturas municipal de Palhoça e os secre- qual o modo de pensar e a orien
da Ação _ Integra�Ista BrasIleIra; I dos representantes dos sindicatos tários municipais de Florianopolis, tação politica que terá o sigma

?rg�msaça� fasc;�ta, .

que esta de S. Paulo. "I Biguassú e São José.
.

quando fôr governo. Acha o ora-

rmp antan o no. s� o patrio _os g:r-, A assistencia era composta de dor irrisoria a crítica adversaria Em 1925 ou 26, valha a verdade,
me�s da dfest:l�Içaob e �la. mqute- OU.em achou cêrca de duzentos camisas e blusas que diz ser o integralismo anti- estreou Bidu' Sayão no "RIGOLET-

taçao na ann la rasi erra. \ d f T ilit democrático. E faz a pergunta TO", desempenhando, com grande
E tid f di'" ver es, arm las, mi 1 ares e pes- � surpresa para o Brasil artístíco, comsse par 1 �'. arma o por e. e- sôas simpaticas ao movimento. seguinte: rara felicidade e brilho a parte de

n:en�os. estranJeIro�, na sua m.aIO- Na escrivaninha do saguão dos

I
Ao fundo da mêsa, viam-se as I Gilda. Foi por aquela época que a

na, imitando � aça? de partld�s �orrei�s um .,embrulho c�mtendo bandeiras nacional e integralista, Hospital Carlos ouvi no Teatro Colyseu santísta ,

deI outrast faclO��h�ades, d e�Ja, r �:iC; :�l;ee:an�o v:�a���l:ã: ��:ro em cujo meio aparecia o retrato Chagas ���ab���iaa�:i:e�����2�e �:���
pe os me o os ap ica os e e,? a-

Gomes, no Hotel Gloria. do sr. Plinio Salgado. Pelos lados cido maestro Del Cuppolo.
?Ient.e compro,:ados pelas noticias dos salões, viam-se expressivos RIO, 28-Com a presença do Era então a voz de Bidu' bastan-

�nsen�as por dlve.rsas vezes n?s CI-rco 9 I rmãos cartazes de propaganda. presidente da Republica e do co- te agradável e maviosa, dependente,
jornais desta capital e do Brasil, F' Ch f d P tio sr nego Olimpio de Melo foi' ontem

I
porem, de melhor escola. Passaram-

praticando toda a sorte de desa-
OI : e o ;0. oco o,..

'1' d h
.

I C' 1 Ch
se os anos e o nosso soprano, depois

. .

I
., Adolfo ReIS, secretário municipal Inaugura o o ospita ar os a- de ter atuado brilhantemente no

�n?s e �o encI��d sem que a�e Terá lugar hoje, ás 20 horas da de Finanças da Capital, que co- gas. estranjeiro, integra-se na Compa-
oje �en a rece 1 o o necessarro noite, no Pavilhão armado á Praça mandou os camisas verdes ás sau-

.

•
nhía Lirica do Teatro Munic�pal em

corretivo, General Osorío, uma variada e in- d
-

d til I
Terminou o inquerI- 1933, hombreando com cisu, Clau-

Abusando daliberal-democraci.a, teressante função. As senhoras e açpoes 'd.e es 10:., A ld to dos generais dio Murzio, a r�gencia de Marinuz-

AI I' d
.

I senhoritas acompanhadas de cava- resi lU a sessao, o sr. rno o
. zí, como que vmdo dar contas á

que e es �anto ai'meJa.m estruír,
i lheíros não, pagarão entrada. Cuneo, que ao abri-la, deu a pa- !lIO, �8-Por �aver,.ermma�o sua Patria d� gue houvéra adquiri-

agem os. íntegra Istas Impunemen- .--- - - , lavra ao secretário de Assistencia o mquento relatIvo a denunCIa do em pe�felçao nos, grandes cen-

te, pratIcando toda sorte de desa-

C h- R·b
-

S· 1 d' da f'na- apresentada pelo general Goes tros artístIcos europeus.
.

I
-

ompan Ia I elro OCla, para que Issesse
.
1. . Foi um assombro. Ouvimos en-tmos, �ssa tos e coaçoes, sem se- lidade da reunião. PronuncIOU o �ont:lro, apresentou-se ao �I- tão Bidu' Sayão no BARBEIRO DE

quer sel:m �o�estados. C"I
sr. Emidio Cardoso Jr., expressivo, i msteno dã Guerra, o general Flr- SEVILHA. Quem o cantará me-

Procedente dé Curitiba, onde A ma!or v.ttu�a desses elemen- ance a bélo e incisivo discurso sobre os mino Borba. . lhor 7. Anuncia-se �gora,que Floria-
G abastado comerciante e capi- tos reaCIOnanos e, sr. governador, t' t t' le i -, .� --- nopolls a hospedara e e de crer-se

,.. acon emmen os an enores ao p s- I A d· t t- d
". lt . i italista, chegou a Florianopolis o sem duvIda alO'uma o proletana-I b'

. .

d
'

ISpU a nau lea e que os nOS,,03 meios cu ura s sa-
u b ,

C h i" Ci C él
ICItO ha pouco reahza o, a sua bam corresponder tão elevada dis-

nosso disdinto patricio sr. Afon- do om casas c e a", a a. anc a .

'd d ontem no Rio t'
-

t d
'

...1 b
.

, p.
. .

_ O· b Ih d encenou sabado a farça "Casa as- ongem e a sua neceSSI a e como l�çao, pres an o a m�IDne �asI-
80 nsco,.�ue velO a est� CI s poucos

, t�a a a ores que, sombrada" que teve magnifico de- consulta prévia ao pensamento e RIO, 28 _ Na disput'l nautica de lena as homenagens tao merecIdas

dade em vlSlta aos· seus fIlhos

I
na sua boa fe, Ingressaram nesse sempenho e agradou bastante. On- a vontade individual de cada in- ontem nessa capH.lI, a cla'lSifiCação

..
pelO grande valor que tem e que

Carmelo e exma. sra. d. Flóra nefando partido, e que, neste mo- tem, em duas sessões replétas, te ralista Anunciou em !!e uida 10i a se�uinte: I façan:'- coro na. consagração.
Prisco Lombardi, dignissima con- mento, estão vendo que não pas- apresentou-nos a comedia "Mulhe-. gl' 'd 'f

g, IIIPrimeIro logar Vaseo d� Gama; I daqUilO. q�e o BrasIl possue de

'd B" L b d' d
.

T
-

'1 res modernas" Quer a p"ça de sá- a eltura o mam esta programaI' segundo, Guanabara; tereell'o, Club I mais preCIOSO em arte.
sorte

. � sr. IagIO om ar 1, I sa e uma mlstI Icaçao as c asses
bado, quer a d� ontem satisfizeram 'I

com' o qual o seu partido pleitea- Natação; quarto, São Cristovam. I

banquello. trabalhadoras o progra�a apre- plenamente, não só pelo brilhante rá á presidencla da Republica nas
----------------

ENLACE s.entado pelo mesmo, estao .s: des- desempenho como pela graça que proximas eleições. Terminou fa- O DISSIDIO DO CATETEhgando do seu quadro pOhtICO. encerram. d' _

LIMA-FERREIRA Entretanto, o re ime de coa- Piadas finas, entrecho engraçado, z�n o uma mteressante �omp�ra
_ . g.. emfim tudo que póde fazer rir, sem çao entre os metodos hberms e

Na residencia dos pais da �ao que. opnme os mscntos no imoralidades. integralistas quanto á escolha dos

noiva, á rua Anita Garibaldi n. mtegraltsmo chega ao extrem.o _

Cancéla atende� a nossa observa- candidatos. No seu partido disse

59, realiza-se hOJ' e á tarde, CI' - de, quando alguem dele se desh- çao. A �rquestra e que está agor� o orador os proprios eleitores o
na berlmda: Tudo que executa e Ih' I' t l'b O sr_ Maeedo Soares está deitando aguavil e religIOsamente o enlace ma- reira e por parte do noivo o sr. musica p'ra boi dormir: está abai- esco eram Ivremen e, e no 1 e-

trimonial da senhorinha Lidia Osmar José de Lima e a senho- xo da critica. ralismo o candidato é imposto ao na fel·vura•••
Lionice Lima, distinta filha do rinha Zilá Ferreira. Avisa-�e ao maestro �ue Floria- eleitorado pelos representantes de
sr. Mar'colino José de Lima, te- Servirão de testemunhas, no

nopolis e terra de mUSlCOS. I governadores e de Partidos, sem RIO, 21 _- A noHeia politica do I raram as divergencias pessoaes en-

soureiro da Delegacia Fiscal, com ato religioso, por parte da noi- Prêsos 7 pastores
I

que o eleitorado tenha oportuni-I
dia, espalhada nas rodas ml[S chê" I tre OS srs. Getulio Varsas e Flores

b d d d 'f d' gados ao ministro da Justiça. é a da Cunha.
o sr. A elardo Sergio Ferreira, va, o sr. João Paulo Ferreira e a e

.

e se mam es�ar Iretamen.te. de que o sr. Maceio S;>ares está Nesse sentido está sendo eficaz-
comerciante. sua exma. esposa d. Maria Faní BERLIM, 26 - Por ordem do Termmou o seu dISCurso debaIXO I envidando esforços para atenuar e mente auxiliado pelo ministro da
Paraninfarão o ato civil, por Sohn Ferreira e por parte do governo, foram prêsos, ontem,

de vibrante e prolongada salva de I �esmo, se possivel, eliminar, o con- Guerra e pelo general Luelo Este

parte da noiva, o sr. Herminio noivo o sr. Marcolino José de mais sete pastores, que estavam palmas. Em seguida foi lido pelos flIto entre o governo federal e o ve3. E, ao que parece, as noticias

\If
.

d L' dr. Carlos Sada e academI'cos Da-II governo gau'c,ho,. desfazendo os do sul eram hoje mais favoraveis •

. ,,,oreu'a e sua exma. esposa . Ima e sua exma. esposa d. reunidos em uma igreja desta ci-
.1 C

.

R'b' N equivocos e re3entImentos que ge-
Maria da Gloria Ferreira Mo- Dulcina Pires de Lima. dade. mo arneIrO 1 eIra e unes .-..

·
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I
Varella, o programa de governo

I

Inst.-tuto
FANTAST IOO 'dos integralistas. A leitura dessa

plataforma foi ouvida com O má-

do• ximo interesse num ambiente de

I
completo silencio por todos os

31.702 -100 contos da Loteria Federal I �;:��te;�l��sdap:al��i:����. ouvi- o sr. dr. Nerêu Ramos, Governador do Estado, recebeu o

! Vendido peLa nova Agencia daFavorita II to��:� o;:!�raof�Ci���:e:�!st�� seguinte]�;�I��E, 25-Levamos ao conhecimento �de Vossa Ex-
rista camisa-verde Carneiro Ribei- celência que o Instituto Interestadual do Mate resolveu em reunião

á Rua Fellipe SchrJ1ldt n· 7 A ro, que produziu eloquente confe- de ôntem, ultimar a sua organização com a fundação da Empreza

HABILITEM""SE quinta-Taira 50 contos rencia,analizando com sabedoria, Interestadual, cujocontráto será organizado em Curitiba, napr5-
a procedencia da doutrina nacio- xima segunda-feira. Renovamos a Vossa Excelência agradecimentos

da Ra inh a das Loterias nalista. Discorre o apreciado ora- pelo apôio dispensado á nossa organização. Respeitosas saudações.
dor com a habilidade que lhe é VITOR ISSLER, HANS JORDAN, OTAVIO RAUEN, ALGA-

�ii;;ii;;iiliiiii;;iiiiiE;aiiii;;;;;;iir.;;;iiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiii"LUp.e�c�ul�ia�r�,.s�o�b�re�a:s�d�o�u�tr�in�a�s.n�a�-�C�Y�R:'M�A�D�ER, ARNALDO DOUAT.

NOSSA VIDA
AI'iIVERSARIOS

MURILO RAMOS

Decorreu ôn tem o aniversario
natalicio do jovem Murilo Ra

mos, filho do sr. dr. Nerêu Ra

mos, ilustre Governador do Es
tndc.

Fez anos ôntern o sr. Irê
Llíssêa, representante comercial.

JAIME COUTO

Regista-se hoje o aniversario
do nosso distin to con terraneo

sr. Jaime Couto.
Completa hoje o seu primei

ro aniversario natalício a inte
ressante menina Norma, filhinha
do sr. Nelson Moreira Neto,
Iuncionario do Banco Nacional
do Comercio.

FAZEM ANOS HOJE:

o sr. Pedro Leão de Campos,
chefe do Departamento Telegra
fico da Diretoria Regional dos
Correios e Telegrafas de São Pauio;

a menina Adir, filhinha do

cionario da Caixa de Pensões e

Aposentadoria dos Maritimos;
a menina Doris, filhinha do

farmaceutíco sr. Eduardo Santos;
o sr. Argemiro Cabral fun

cionaria de Carlos Hoepcke S. A.;
a senhorinha Soraia Jorge;
a menina Nilda, filhinha do

sr. Agenor Povoas.

CHEGAM UNS

PREFEITO PEDnO KUSS

Procedente de Mafra, encon

tra-se nesta Capital, o nosso dis
tinto patricia sr. Pedro Kuss,
operoso prefeito daquele munici
pio e elemento liberal de gran
de prestigio naquela zona.

REV. JOSE' FAHHAN

Acha-se em Florianopolis, o

rev. José Fahham, dignissimo vi
gario da Igreja Ortodoxa "São
Nicolau", da Capital _Federal.

De Tubarão, está nesta capi
tal o sr. Antonio Castro, in
dustrial alí residente.

AFONSO PRISCO

'·'Virgem Especiâ.lidade"
de Wetzel & eis••• Jaínville

-

em

a candidatura Plinio Salgado
Odes. Heraelito Ribeiro aeha irrisoria a erítiea adversaria

que diz sei- o integralismo anti-demoeratieo

"<
---------------------------

ARTE
João M. Barbosa

o sabão

Com o governo gaucho

Interestadual
Mate

(MARCA
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