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um grande nome! E a auréola de simpatia e de respeito que o en

'�ólve já seria o bastante para a razão do nosso acatamento, si mo

�ivos outros, si motivos mais ponderaveis não viessem ainda e mais

sobejamente reforçar essas qualidades eminentes desse homem pú
Mico. E' que ARMANDO DE SALES OLIVEIRA vem do povo,
,:}sm da pura democracia popular, vem da plébe que já lhe é grátis
sima pelo muito que fez quando no Governo do grande Estado de
São Paulo, a demonstrar a cada passo a sua indole de defensor acer
rimo do braço que trabalha, proporcionando o progresso do Brasil,nas artes e .nas industrias!

AHMANDO DE SALES OLIVEIRA é ainda o benfeitor
das classes estudantis, como já o demonstrou fartamente na sua

passagem pelo Governo de São Paulo.
O testemunho dessas afirmativas aí está vivo e ardente em

cada brasileiro que sabe discernir a luz da tréva! Todos os seus

âtos que o puzeram, antes de qualquer bafejo politico, no altar
desse culto popular tão pujante, tão grandioso como o que se ani
nha em cada coração brasileiro, todos os seus átos são públicos.]
são notórios, são materialmente _palpa;eis, _pois que a prosperidade

I

EXPULSOde S. Paulo o atesta com a maior evidencia.
Mas ha ainda um testemunho profundamente respeitavel,

porque é um testemunho póstumo. E' a palavra ainda quente, ain
da viva do mais querido e pranteado dos escritores nacionais,
HUMBERTO DE ;)AMPOS, O OPERARIO DA PENA,-é a pa
lavra de serena previsão dêsse grande brasileiro óra no gozo das
bençãos divinas, que nos oferece o maior, o mais sagrado testemu
nho dos anseios de brasilidade de ARMANDO DE SALES OLI-
VEIRA e dos grandes ideais dêsse ilustrado patricio quando na di-· RECIFE 29 R r
reção interventorial do Estado de São Paulo. Esse eminente estadis- ,

- ea 1-

ta visitára Humberto de Campos, procurando-o na sua moderta zou-se a convençao do
tenda de trabalho. E conversára e dêra largas á sua inteligencia, Partido Social Democrati- Procedente da Capital da Re-

percorrendo com Humberto a estrada dos mais alevantados ideais CO, sob a presidencia do publica, chegou ,hoje o no�so pre-
em pról da grandeza do Brasil! sr. Lima Cavalcanti. sado confrade Po:oas de, SIque�ra,

Humberto de Campos, como se lê no seu bélo livro póstumo .- •

h que com raro brilho atua na im-

«REMINISCENCIAS ... », recebêra§com indizivel admiração a visita Nessa reum30.fol o-I prensa carioca. S. s. segundo pa-

expontanea, verdadeiramente amistósa de ARMANDO SALES, e melegada a candidatura lestras que manteve com varios
assim se expressára quando viu entrar em sua modesta vivenda o 1 do sr. José Americo á politicas republicanos, mostrou-se
-eminente estadista de S. Paulo: «Depois da visita de Alexandre presidencia da Republi-l francame!1te fav.oravel á candida-

Magno a Diogenes, em Corinto, é a primeira vez que um soldado: tura Jose Americo,
ilustre interrompe a sua marcha vitoriósa pare conhecer um Iilossfo l

ca.
i O jornalista Póvoas de Siquei-

no seu tonneI ! « E Humberto diz, a certa altura de sua reminis- Nessa mesma con- ra vem participar da convenção
cencia sôbre a visita de Armando Sales: «Ali estava, entretanto,

I

venção, foi resolvido ex- do P.R.C. no próximo dia 3 de
diante do escritor enfermo e alquebrado que lhe aparecia apoiado, I clulr do Partido todos os Julho.

.aos quarenta e sete anos, ao bengalão a que os seus antepassados: elementos que discorda- • •

só recorriam depois dos oitenta, O ILUSTRE HOMEM DE ES-
ram da sua orientação,

Estudantes
_ �rasIlel-TADO CUJAS MÃOS HABEIS E FIRMES APERTAVAM, NO; deputados e outros poli-

ros em POltugal
MOMENTO, COM ESPANTOSA SEGURANÇA, AS RE'DEAS IROMANAS DO MAIS PODEROSO, DO MAIS RICO, DO MAIS o sr. Agamenon Magalhães ticos de destaque, inclu- LISBOA, 29-0 sr. Costa Le-
ELEGANTE E AGIL ENTRE OS VINTE CARROS QUE FA- sive O ministro Agamenon Magalhães. bo ofereceu, em sua residencia,
ZEM, AHRASTADOS PELAS _9UADRIGAS ARDENTES A COR_I uma festa aos academicos pau-
'InDA FINAL DA REVOLUÇAO.» listas, tendo comparecido á rnrs-

.

Eis as palavras de fé com que Humberto de Campos se re- LAVOURA, PORQUE E' ELEA CERRIMO DEFENSOR DO OPE- ma o sr. Araujo Jorge e numeo-

feriu ao grande estadista que São 'Paulo adóra, que o Brasil venéra, RARIO MODESTO QUE PROPULSIONA COM O SEU BRAÇO sos estudantes portugueses.
lia ardorósa esperança de vê-lo á frente dos destinos desta Patria GIGANTE AS ALAVANCAS DO PROGRESSO BRASILEIRO,
�ençoada ! PORQUE E' ELE, EMFIM UM DEMOCRATA DE VERDADE, V.-sl-ta deVOTEMOS POIS EM ARMANDO DE SALES OLIVEI- COMBATENDO COM FE'RREA ENERGIA OS EXTREMISMOS

M, PARA UM miASIL MELHOR E MAIS FELIZ! DA DIREITA OU DA ESQUERDA, E TUDO FAZENDO, COM
VOTEMOS EM ARMANDO DE SALES OLIVEIRA NA AMOR E COM JUSTIÇA, PARA QUE TENHAMOS, EM BRE-

CONVICÇÃO DE QUE PELO DIREITO DO VOTO SECRETO
VES DIAS, UM BRASIL UN� E G�ANDIOSO !

,

_, Flonanopohs, 29 de Junho de 1937.
IREMOS DAR A' PATRIA BRASILEIRA A POSIÇAO QUE ELA

.,
_

MERECE TER PERANTE AS DEMAIS NAÇÕES DO UNIVER- A COMISSAO DIRETORA:

80 ! Milton Eduardo Sullivan, Hipolito Pereira, Aristides Olivei-
VOTEMOS EM ARMANDO DE SALESOLIVEIRA POR- .

ra, José Ferreira de Souza, Renato Pires Machado e Antonio Apos
QUE E' ELE AMIGO SINCERO DO HOMEM SIMPLES DA I tolo e muitas outras assinaturas.

A' DIGNA CLASSE DOS TRABALHADORES, EM GERAL!

A' SANTA CATARINA LIVRE PELO SEU ELEITORADO ES
CLARECIDO E COESO NOS ANSEIOS DAS SUAS

JUSTAS ASPIRAÇÕES!
POLITICA DE ILHE'US

Solidários e dissidentes
A "União Popular Pró-Candidatura Armando de Sales Oli- I

veira", formada unicamente de elementos da massa popular, orga-
nizada por pessôas que têm vivido fóra da politica profissional, tem BAIA. 29-A propósito da crise politica que se verificou em

a grande satisfação de apresentar ao sufragio do eleitorado catari- Ilhéos, nas fileiras do Partido Social Democrático. o lm
nense, desse eleitorado livre na sua faculdade de livre escõlha, o parcial publíca hoje a seguinte nóta:
nome do digno patrrcio, do eminente homem público DR. ARMAN- "Conq1!anto se mantenham os dissidentes solidários com o go
DO DE SALES OLIVEIRA para candidato á Presidencia da Re- vernador do Estado. vóz corrente que o sr. Eucinío Lavigne e seus

pubhca no periodo 1938-1942! companheir is de cisão. reservaram-se o direito de deliberar de módo
E quando' os homens do povo, os verdadeiros elementos! diferente sobre as candidaturas presidenciais.

provindos das camadas sociais chamadas "inferiores", como os que I . �\11, relação ás mesmas. o .ca�o, que ve� de ocorrer. pela
aqui estamos, proclamam com o seu modesto mas expressivo bene- sua simplicidade e pelo. que tem de sígnífícativo, diz bem do ambí

placito, um nome para o sufragio da mais alta investidura como a ente de indecisão reinante em toda parte onde o fenômeno se

que óra se apresenta, é que motivos fórtes, motivos muito superiores repete com Insistência desconcertrnte, parecendo mesmo que as resolu
assim o exigem, assim o determinam. ções tomadas das atitudes Ilefinídas. não o foram com a sufkíente COD-

AHMANDO DE SALES OLIVEIRA é verdadeiramente ststêncía e necessária sinceridade".'

Mobiliados completos para o lar

FINOS TAPETES
(A� PRAZO)

na A MODELAR

Trajano, 15Rua

DO P. S. D.

olsr. Agamenon
Magalhães

o GENERAL FLORES
vaí fazer apropaganda armandista no nOI·te

RIO, 29-Colhemos de fonte autorizada que o gal. Flores
ca Cunha está resolvido a participar pessoalmente da campanha do
candidato nacional.

Para isso s. ex. deliberou solicitar licença em setembro,
passando o governo ao sr. Darcí Azambuja.

Em seguida o governador org anizará e dirigirá uma cara

vana de politicas, intelectuais e representantes das classes conserva

doras gauchas, que percorrerá o norte em propaganda da candida
tura do sr. Armando Sales.

Jornalista Póvoas de .

t���Siqueira
�

MAJOR HUGO
RAMOS

Pelo avião àa "I'onõor», prece
õente ào Rio àe 1aneiro, chegou
hoje a est.: capital o ar, maior
Hugo Ramos. figuro altamente
prestigiosa nas altas esféras po
liticas àa rapital àa Republica.
Espirita brilhant .. , fiàalgo e ca

valheiresco. na mais ampla nce

pção ào termo, o maior Hugo
hamos. pela sua àiplomacia pc
litica conseguiu erguer-se á nosl
çõo àe àestaque que presentemer
te àesfruta.
Colocanào as suas conulcçfir s

acima àe tuào mais. em tO·jas as
arrancaàas clvlccs tem o seu no
me surgiào, honranào sobrema
neira as traàições ôernocr-ctlcos
ào seu Estaào Hatal.
Ainàa agora, o Ilustre patricia

nos àá uma prqJJa exhubercntz à�
sua granàe inàepênàencia, tor
ncnõo-se um palaàino intemerato
àa canàiàatura ào sr. Arrnanõo
àe 5ales Oliveíra.

•

O major Hugo �amas era aguar
õcõo no trapiche por creactõo
numero àe amigos.

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE

i LOS DAS AFAMADAS MAR-
I CAS DA CIA. UNIÃO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

INTERVEN(:ÃO
NO RIO GRANDE

RIO, 29 - O GLOBO registra
as palavras de um deputado, gau
cho dizendo que o general Flores
da Cunha acha que se deve es

perar a intervenção até maio de
1938.

CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

Visitará a Côrte
�"�

de Apelaeão
RIO; 29 -- O ministro Macedo

Soares visitará amanhã, oficial
mente, a Côrte de Apelação do
Rio de Janeiro. O ministro será
recebido com honras oficiais.
Afirma-se que, nessa VIsita, o

sr. Macedo Soares pronunciará
importante discurso.

. -

mspeçao
do general Desehamps

RIO, 29-Anuncia-se que o general Deschamps Cavalcanti,
inspetor do 2'. Grupo de Regiões Militarls, seguirá por estes dias
para Mato Grosso, devendo viajar dali a Curitiba e depois ao Rio
Grande do Sul, inspecionando os corpos das regiões que pertencem
á sua jurisdição.

O general Deschamps Cavalcanti aguardará o ministro da
Guerra em Porto Alegre, quando este viajar para. alí,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NOVA YORK. 29 -- O -Nova Yorb Times" consigna a I
chegada a est» cidade do sr. Valentim Bouças, membro:
da missão brasileira. que terá curta estada em Nova \

York antes de encontrar-se em Wilmington com o minis
tro Souza Costa, O jornal acrescenta que, de chegada, o

sr. Valentin Bouças, dirigiu o inicio das negociações com

o sr. J. Reuben Clark. representante do Forn Bonnolders
Prote.ctive Council, a respeito do serviço da divida bra
sileira. Não se tratava. porém, senão de simples con

ver saçõcs, O sr. Valentcm Bouças desmentiu os rnmores

segundo os quais o serviço da divida devia ser reduzi
do. Elogiou o sr. Clark, no qual via um negociador ama
vel disposto a facilitar a tarefa comum, e terminou ex

primindo a sua esperança de que fosse concluído o al

mejado acõrco.

festividades

religiosas
de hoje na Cai:ed.-al

As

E
ti
..I A

Em nome (.10 grupo organizador do Núcleo Cen
tral de "Bandeira", organ.zação apolitica, sem ligação
partidária de espécie alguma, que visa sobretudo a pro
pagaI�(ld e consequente realização intensiva dos iáeais de
-iocr áticos no Brasil, bem como a defesa das nossas

"verdades da terra e do homem", são convidados todos
os brasileiros de bôa -vontade para a sessão inicial de

organização, que terá lugar sexta-feira próxima, dia 2 de

Iulho, ás 8 horas da noite, no Curso Milton, R. Felipe Realizam-se hoje, ás 18 112 horas, na Catedral, o en-

Schmidt. cerramento das festividades em honra do Sagrado Coração de

"Bandeira" não é politica, mas é contra o Fascis- [esus, sendo o áto presidido por s. ex. revrna, o sr. Arcebispo
mo e Comunismo; fundada por brasileiros ilustres, entre Metr0politano, de acôrdo co.n o programa seguinte;
os quais se contam Vicente Rao, Cassiano Ricardo, Mot- l--A' entrada, Hino Oficial de Santa Catarina.

ta (llho, Vicente Machado, Plínio Barreto e outros, já se 2-No altar, Ladainha do Sagrado Coração.
aspraiou por todo o Brasil, levando de vencida os grupos 3-Palavras por S. Ex. Rvma.

»apagueadores de ideologias alheias. 4-No trono: Recepção de associadas, sub-zeladoras e

Na sessão inaugural, será lido o programa e ma- zeladoras do Apostolado da Oração da Catedral, e respectiva con-

nifesto da nova e pujante organização. sagração ao S. Coração.
- 5- Benção com S. Sdcramento.

t.uxo, conforto e ele- Pessôas .6-Entrega da chave;-incensação; - lançamento de

gancia encontrará V. S • fiares.
",ervi:ldo-se da limousine OL- ranzlnzas
D;)M�BllE n: 200, guiada por
perito volante.

A' saída: Hino de S. Catarina.
Existem pessôas ranzinzas, en

tre outros, pelos seguintes moti
vos: pcrque não dormem bem á
noite: porque são impcrtunadas
a todo instante; porque não se

COl'ltl�a ...tort"j alimentam convenientemente. Ha

�JJB .

l'oI uma espécie de ranzinzice muito

r:me,belrOS I frequente, que se pode dizer de
WASHNIGTON, 27 -- \.) origem toxica, gastro-intestinal.

S". Summer WeIls, sub-secreta- Não é exagero afirmar que o

(10 de Estactr., conhrrnou que homem revela, por SUl1S atitudes, RIO, 29--0 OlARIa DA Terminando, o OIARlO DA
os Estados Unidos pretendiam a maneira [jela qual se processa NOITE, publica hoje longa NOITE, diz que o caso será re

auxil:ar a Marinha brasileiras a o sua digestão. Quando digere I reportagem sobre o inqrerrto rea- solvido possivelmente com a pu-

ex-curar o programa naval e par- bem, apresenta-se, via de regra, lizado pelo general Firminio nição do general Waldom:ro Li-

t cipar na construção do; tres senhor de s:, calmo, refletido e I Borba. ma, por ter feito uma representa'
contra torpedeiros tipo MAHAN bem disposto. Já quando digere I Diz o referido vespertino ca- sem fundamento contra um co

cujo armamento compreende ca- mal, não dorme bem de noite. rioca que o general Borbl cun-Ilega.
nhões de cinco polegadas, de torna-se durante o dia indisposto, clue pela inexistência da conspi-
lmgo alcance, doze tubos lança- mal humorado, irritavel e sem te" ração denunciada pelo general
t.Jtpedos e vários canhões con- nacidade para 05 trabalhos que Góes Monteiro, e na qual como

t o aviões. requerem pac�enClíi e perseveran- se sabe, estariam envolvidos os

Os na via> serão construidos ça. generais Waldomiro Lima. José
r;:J Rio de Janeiro, declarou o Afim de corrigir as más diges- Pessôa e outros.

sr, SumnYr�Wehs, mas o mate- Iões, recomenda-se comer deva- O referido jornal diz-se inlor

ria] necessario será adquirido nos gar, martigar bem os alimentos, mado de que, no inquérito ficára

Estados Unidos. ter horas certas para as refeições. revelado que o general Waldo
0, circulo5 norte-americanos Muitas veze� os individuos ran- miro Lima cometêra um gráve

competent�s opinam, entretan�o, zim:as, que sofrem das vias gas· equivoco, atribuindo a denuncia

que os es�aleiros navais brasi- tro·-intestinais, só melhoram com ao genp.ral Góes �\10nteiro, quan'

l:ir')", nao estão ap.uelhadoã pa- àidas rigorasa3 e com o uso dos do este apenas disséra ter sido

Ma a construçiw de,se5 navIO•. comprimidos de Eldoformio da informado que o capitão Felinto
O �J. Summer Wello, acres- Casa Bayer, que protegem a \1ueller, chefe de polícia do Ois"

c �ntou que não se cogitava de mucosa intestinal e evitam as ir- trito Federal, de que os referidos
wn empl��timQ ao Brasil, no ritações provol..adas p::!Jas fer· generais haviam apresentado su

a .ôrdo relativo / ccnstrução dos mentãções, responsaveis pela un- gestões ao govêrno. que estariam

vuos d(> gUerra em qllesLlo. titção do sistema nervoso. no manifesto de maio.
-
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o gal. Waldorni
Llrnaro será

punido

ro
,.

I os

Comunico aos Srs. sacias dest
Clube, que a Diretoria, devida
mente autorisada pelo Canseih
Diretor, resol veu suspender p.,o
noventa (90) dias o pagamento
joia rara os Associados que 5

ínscreve�e,� na CAIXA BEN�FICEN 1 c., bem como, reduzi
para cinco mil réis (5$000)a tax
de cada chamada por ocasião d
falecirnento do Associado.

Outr as informações serão f(.l"
necidas em nossa séde social 1

Rua Conselheiro Mafra n. 2 (2
andar), no seguinte expediente:
ás I I. 13 ás I 8 e 1 9 ás 22 ho

CINE ROYAL, ás 7,�O h�. ras, díariamente,com excepção do
la�, no palco, a Compsnhia RI· domingos e feriados.
beiro Cancella, levará á cêna- Clube dos F

. .

P I I'
D

uncionanos U1> I
eus lhe pague, na téla-Ju- cos Civis de Santa Catarina, e

ventude dourada. 7 de junho de 1937.

CINE OOEON, ás 7,30 ho- .fldo!fo Bittencourt Silveira
ras-Mulherengo. Presidente da Diretoria

Seja caute
loso ao atra
vess.r as

ruas

Escriiario
da U.O ..B

Casino Imperíal
----------------------------------

Ao sair á rua lembre se que
está exposto a muitos imprevistos
perigosos. Não se descuide ao

atravessar as ruas, mesmo as de
pequeno b ânsito.

A qualquer instante pode sur

gir um veículo em velocidade.
Os pedestres confiam derna

síadamente na perícia dos moto

ristas.

Est��, entretanto, nem sempre
pódem manobrar o carro para

I desvia-lo do transeunte, que se

obstina em não dar passagem.
Além desses existem ainda os

pedestres descuidados, que atra

vessam as ruas como se estives
sem atravessando o proprio quar-

I to de dormir. O resultado é se

I
rem apanhados pelas rodas ou,

pelo menos, pelos para-lamas dos
veículos.

Quem sáe á rua precisa
aprender ii locomover-se, não em

baraçar o trânaito, nem se expôr
a atropelamentos. Se é descui
dado por perda de fosfato ou

porque sofre de insonia cemvem

procurar um médico para tratar

se. Dentre os melhores medi
caTentos indicados para estes

casos, cita-se o Tonoiosfan da
CasaBayer. Ao fim de àuas
ou tres injeções os pacientes sen

tem-se renovados, retemperados,
mais espertos.r+conseguindo an

dar na rua sem atropelar nem

ser atropelado.

CINE REX. ás 7,30 horas
Cuidado, espiõcst

RPO, 29-No dia dois d
julho proximo inaugura-se o escri
torio da União Dcmocratica Bra
sileira, devendo a reunião ser pre
sidida pelo sr. Artur Bernardes
afim de ser aprovada a lei oroa.,
nica do P�rtidl), constituindo-a
uma Comissão Executiva, a qu
será composta dos mesmos ele
mentos que a integram provisoria
mente.

No dia 16 realizar-se-á u

grande cornicio, no estadio d
America Futebol Clube, para
aclamação do sr. Armando d
Sales Oli veira, para a presidenc
do Partido e leituras dos princi
pios da União Democratica.

Por essa ocasião, o sr. Arma
do de Sales pronunciará impor
tante discurso, que não será,porém
sua plataforma, a qual deve se

conhecida do público noutra opor
tunidade.
---------- . .,.,- ......

Clube dos Funclo
narros Publlcos Ci

vis de Santa
Catarina

CAIXA BENEFICENTE

no majestoso prédio do Clube Martineili

EXIBiçÃo, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ir. eoreensivel

. �_. _ .. "_
_ _.l� __ (

de bar e restaurante

Bom Cabaretier

de farínhas de trigos, que são as preferídas devido

Otirne orquestra -

As melhores marcas

excelencia sâo as afamadas

�A ...NACIONAL. E NACIONAL, 00
OINI-IO IN�L.ÊS,

I

;,;

a sua'
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Filiaes

Gazeta
Médicos

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CUnlca méthca de ertan

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�,iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

D r. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 'hrs.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de�crianças
Diretor da Maternidade
Medloo do Hospital

(Curso de especializaçãc em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Cnnsultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Metrtz:
em:

c
FI-ORIANOfIDOLIS

ES,I!ur-raenau ... ..Joinvil'le São Franeises La·gwna-
MostruariCD plermanemte erm CruzeirQ GleD Sul

Sesção de S�cç"o de

Indica:

l�lIDr. Arminion Tavares
UJ MEDICO-ESPECIALISTA

SeQção de
PAZENDAS:

Pazendas naclonaes e extrange'ras -,ara temot fERRAGENS: MACHINAS :
Morins e Algodões MachinélS de b�ner�çiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gesal para cen8trllcções: Machinas para offiéinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, férragens para portal .

MadlÍnas para Iaeeírss
Roupas feitas e janellas, tintu 'Maehínarios em geral para a lavoura: C' ados,
Sêdas

. CaMS galvani.zados e pert8l'l8OS grades, cultivaderes, moinho etc.
Lnha para coser e serglr ForOes e Camas f ecemoveís, Motores de esplosão, IV!.Ok';:,r,f,S
LI em nove líos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar _'�afb&. electrícos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísaões: Lor I
.<\1colchoados e Colchas Louça sanitarla - banhelsas mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)le@s e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos QS lnI Autorneveís e. Caminhões FORD Peças, i:lcces-

Sapatos, chinellos, meias Prodsctos chimícos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanícs
Dept>sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOQDYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Ernpreza Nacicanal de I�av,e�açâo "t-loepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max.. �
� Fabrica de Pontas "Rite r\/laria' _. Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.g�V.àVAV..à..V.Da _$W�Â�V�'b..VÂ.��.

�������������{Ijl!$�� �I
E s p e I, h o s IA Favorita �
Só os fabrícados em [oinville pela única fabrica

do E S T A D O
PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLEOuvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 1 O ás I2-
das 16 ás 18

Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oressol
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E,peolanaJa em" olrurgla

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. I e das 1 O ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'L�' ves Junior �. 26

TELEF. 1.131

Advogados
I Dr. ftedro de Moura ;::1

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone rr 1548 ,
Ora. Josefíf1a Flaks Schweidson

MEDICA

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese tia

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

tias da Bóca.
CONSUL10R/O:

�ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefonet 724 (manual)
HORAS MARCADAS

..........-- •••O:.�••••
• a

------ ., Companhia "Alllança da :
VENDE-SE uma casa no di.. I Ba h ia" •

trito «Jl1ão Pessêe», Estrei- I: G
lo, á rua do Nestor no. <4,2 �

2 I d
.

FUNUADA EM 1870 SE'DE BAHIA �
com quartos, S3 as e visitae • G

jantar e cozinha. a.
M

,. •Ótimas instalações. No aprasil; t eguros Terrestres e antimos D
vel recanto da Ponta do Lea- • •
Preço especial. Tratar com Jooã • CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 �::
Alves, no Canto do Estreito. • RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 eBENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) J5.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897

I��������_�������� RECEITA EM 193 21.421:545$220 D

0,, SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660' .

A�antes, Sub�Agentes I Reguladores de Avarl••
em todol OI Eatados «:0 Brasil, no Uruguai " n.a

principais praças ,strlng.lr.l.

,t. Agentes em. Flortanopotls: 2.Usae o afélmado � �

CREME VITAMINOSO : Campos Lobo & Cía. :
Ex-as,istente do serviço de Ginecologia dos Hospitais: P R O C U T O L Nr. 1 • Rua Coneelhlro Mafra, 35 (sobrado) CaIxa PCltal19. •

da Gambôa, Fenda'rão Gaffré-Guinle e S. Francisco de Assis. • TELEFONE N. 1.083 •
Ex-interna do serviço de Pediatria. da Policlinica • END. TELEGRAFlto ALL/A/vÇA •de Botafogo • fi
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS que limpa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que tira • L It

.

h' "
Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sabr. as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais � Escritoríos em aguna e I aja I "
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

II
impurezas da péle • SUB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES •

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA A' venda nesta praça. •
�----------���--�--I�••""••••---- •••••·.�.�

Consultório: Rua João
Pinto, 7 .. -- Te!. 1456

IRes. Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317

__ I
I Dr. Ricardoli IGottsmann Accacio Mo-

Dr Aderbal
da Silva

R.

Em loteria a sua favorita �

:':/\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 � 1290

QUEREIS

Rua Feltp Schmitde n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal
I

�
� Federal e Santa Catarína �� rn

� �

� NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �
� �
.g�����---_"!�

B I LH ETES

•

rei ra tem seu escríp-

tÓI ia de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

o cutis limpa e sadia?

n. 70. - Ph01I ... • 1277.

I Caix 1 Pqstal, 110.

Advogad�1
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto leal

I,
FPOLlS.

Rua Trajano n. 2�
__,_I

"'<"1 <
- ,;.

....,:.' _':.
'-'f' ,-" �.�ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PIf""�t''''''OQ ''-''''-'''orl'l'r',o=II '..__,. .,..
!1' ... � � •. , ti, ..._.,1. -. ...:::s.

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. [\J1afra, 33
Fone-1.1 9 1

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

i:t!I""_�,,- ,a_ j.�_'" _

���'� �:1é."C*.::D')taii"�����'L:IÇj��::t#J���

riIi AdO IarSêhwarz ·1 -p-��M��.�
..�..

��"'�.nr�=�-�·�C'�d�,�-�'
,

I � ApoIi�es g?�i�O�i�����d�Od�SJ���d��e����uIO �
�\l:JI
-

-

ar estes Ias I � «Obras do Porto de Pernambuco. �
!l Endereço Tet;gr.: DOLAfZ C�ixa Pcstal, 32 ij �'l
tli S. FHANCISCO DO SUL- STA. CATARII':A � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES �J

�I AGENCIA DA ij NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
� Sociedade de Navegação Paraná-Santa Catarina será inaugurado em JOINVILLE � COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA· �
� Limitada.j-+Rio �

lANO N. 16. �
� Companhia Salinas Perynas=-Rto rr)C"Jderno, confortaval e ij � ...�... �'fflIi;:1f"���.H��':ie1���;,��-:::;I:)"ti!:r*-:r::#" ""�

�",! Pring Torres & Cia. Limitada -Rio hl'gienl"co Hotelt,,',r.orlsda �.iB�������.'���U.'D a
i Vandenbrand & Cia.-Santos I I' r I a

!i tões Pa'/d��ense d��';;/t;ta�J;:', �:vi!�!:;!rR��a�;:; i: 1..1N1-1À I:)E I
�! de Macedo, Eva, Perynas, Aliados,' viagens dirétas pa- COS I N HA O E 1 a. OR O EM O I" •

h
-

O'"b
�

I' I �� ,,",.,rh.111 ao e m�la us �

'I�')·.;!,· is:sN.
TOS: hiates-molor 'PiratiRinga, Saturno e Braz ;i�:",

�
â1I

:,r.
•

SITUADO NO PONTO MAIS CENTRAL DACIDADt:. �� u

Encarrega"se de classificação, medição e EMBARQUE de

".1
ESTA INAUGURAÇÃO t;:STÁ SENDO ANCIOS'\MENTE! Leão da Serra f�

todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em ESPERADA W E O
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer G rnpreza de Transporte de Passa •

porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior --- G geircs e Encomendas G
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex- • •
terior, para desembaraço e redespacho para � Entre Concordía e fv1arcenno Ramos.

as praças do interior G
�

C+

SERVIÇO GARANTIDO E RAPJDO � EM C0MBINAÇAO COM A LINHA DE CAXIAS •
� de ORTIGARA & GENEHALLI ��
, Passará a funcionar, do dia I». de Ou' G
.. trubro em diante �j
G DIARIA!ViENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas tj
• da manhã, regressando ás 4

.

da tarde I'
� Para f.lcilitar a boa marcha da Empre'Za, será colocada em �
� cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como �
'. abaixo descriminamos: ..
" Concordia:-E�critório Mosele G
t� SuruvI-Casa Comercial Boscatto �
� Tamanduá -Casa Comorcial Julio Schn i��

! � Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
� Barra do VeadO-Ca6a Comercial de Irmãos Poy �
:� Bela Vista-Botequim ROlse O

: � Vilal Rica-Casa Comercial Mazuti G
: fi Marcelino Ramos-Escritóri'l Mosele •
� O

:: Praças: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 �!
�:tl. IDA E VOLTA 25dPOOO ��:
�.� � .
� Empreza DALLA COSfA G
� ,

G
• N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu •
• estado, as passagens terão o acrescim i de 2 O o �

· .

�

••""'!'��O••".!pu:

t: "
'�

u· :,
\--,

'

!Ir'-----aJ
\.

SERVICO AEREO CONDOR

Dr" de AraujJAlfredo P.
MEDI(;;O

Especialista em moles/ias de creanças, nervosas,
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do empaludismo e das molcstias da pe
Je e nervosas pela 'fiutolzemotlzerapia

Consultoria e residencia +Praça 15 de Novembro, 13
I Telefone, 1.584 II_�s��!.��=���_���_� das 14 à��_�_��__

.�'"
",' :

'ty

Dr" Ive d'Aquino
Adovgé:1do

Florianopol is

I Para o Norte

� Partidas dos avíões.LFechamento das malas postais
� Za.feiras 11.50 oras a.- erras

t 43.-feiras 8'50» 4aAeiras 10
� 5a.-feiras 11,50 « 5aAeiras 20
I 6a feiras 8,40 » Sa.-feiras 20
I

Para o SUl
Partidas dos aviões-e-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7.30 horas

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

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

t 5a.-feiras 12,50 horas Sa.-feiras 11 »

� A mala postal para a Europa íecha .

i.
na Agencia Sa. feira ás 9 horas

�
no Correio Sa. feira ás 10 horas

»

»

»

Paramais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

VENDE--
uma farmacia bem afre

quezada, n'urn bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.

Para mais informações
nesta redação.

\
� "

" �;/I � }:t"
O MELHOR ',�
APERITIVO �

, TONICO :�
. ESTOMACAL

4te·4
, ,,1

p''''lgVr<

Banco de Crédito
Popular. e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soc. Coop, Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio] ALUGA

•.SE, . o conforta
vel prédio de residencia
á Rua Spívack, no dis

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

cola, �ua Trajano n. 16.
nesta capital.

I

linda�=a:: I
de ser' sua pa-Igando apenas

5$ooo-10$oo� ou 20$000 I
por�:.mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO SADARO', 103 - 107

s. PAULO f,

Capital
Reserva

t 36:700$000
S6:424$498 Os melhores preces

Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O Ne>SSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOllza Lnclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

)RECEBE DEPQSITOS

C?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada S·I. ala
ele. Avísol'revloô]. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.

Informações pelo fone n .

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAlETA� -f'lorianopolis, O�- - 193-1 5

I
--

15ente-se m�l? .

'I' Do Estomago, Figado, Rins, Bexigas, Intestinos?
I Le'�'nbre-�::,e do

I Chá .das 9 hervas

I·
DEP()S!TAR!OS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke 5 A.

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

.D�.O�.O��.�.�fr"G�ÚG.. _,.�J� �

:: VIcio da embriaguês =
"'''� • RIO, 26 (Band)-Estão pu- F I

_--- -

--I; Um só vidro do • blicados os quadros comparativos esta ,-- ---I� REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES" da arrecadação do Imposto de popular E' erlme morreri S Consumo e outros tributos, 110 1.�

basta para a cura desse triste vicio! �
1936 d:: ; tt�7�re de e no e

I�o arraial de
de fome• A' venda nas bêas Farmacias. � Em 1936, I. trimestre, a São ROque .

� E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - ]oinvílle e arrecadação foi a seguinte: São
S d d dPaulo. 58.893:600; Distrito Fe- A diretoria da ocie a e e

deral, 43.423:222$; r�io Gran- Assistência ao Lazaros e nefeza
de do Sul, 13.251 :065$; Baía, contra a Lepra, está organizan-
4.626:231 $;Plólraná, 3.024:422; do uma FESTA POPULAR,
Santa Catarina, 2.671 :736$; genuinamente brasileira e sem

Piuaíba, 1.875: 145$; e Rio precedente na nossa capital. A Quem vai ao cinema, e leva uma criança, ali, pelas
,Grande do Norte, 785:780$. praça GetulIO Vargas será trans- dez horas vê chegar um guarda, que diz a criança não po-

A arrecadação em 1937, no formada em ARRA.IAL DE de continuar ali porque ... «são ardes",
mesmo periodo, registra: S. Pau- SÃO ROQUE. Serão levanta- A lei não quer atropelar a divina frescura do
lo, 65.777 :259$; Distrito Fede- das ali a CASA DO CABO- botão de rosa infantil, e faz muito bem. Pensando bem, e

ral, 44.661 :633; Hio Grande eLO e diversas barraquinhas, é este o meu pensamento tácnico a respeito, menino não deve
do Sul, 14.012:313$; Baía, cheias de originalidades e atra- sair á noite, acompanhando os seus pais em suas diversões
5.090:680$;Paraná, 3.064:392; ções, Não �Ó o espetacub iné- mais ou menos nudistas ...
Santa Catarina", 2.773: 173$; dito, mas milito mais o fim al� Mas a questão f. que a lei é uma tapeação CID!ca.

Paraíba, 1.930:320$; R. Gran- truistico a que se destina, vêm No calor etiopico do Rio, ou no frio romano de São
de do Norte, 620: 111 $. interessando grandemente a po- Paulo, é a coisa mais simples do mundo os milionarios v:-

A arrecadação para mais, em pulação ilhôa, que cone sempre rem agachada a uma porta, de dia ou de noite, uma mu-

1937, comparada a 1936, con- ao emcontro de todos os movi- lher qne pede esmolas, Ela tem como isca uma cnancinha,
signa: S. Paulo, 7.878:655$; mentos e iniciativas de beneme- não raro alugada, e que portanto o dia todo passou ali sem

Distrito Federal. 1.233:460$; rencia e assistência aos iníelizes. comer.

Rio Grande do Sul. 761 :233$; E: pois; com grande ancieda- A lei, que é o guarda, não raro trepado num cavalo
Baía, 470:309$; Paraná, ..• de que se espera o dia IOde gordo e artistico, zela pelo transito, movendo o páu duro

139:969$;
Santa Catarina, . . • Julho vindouro, para quando está" da lei e da paz democratica. Perante a nossa ideologia .

hu-
101:433$; Paraíba. 54:173$. marcáda a encantadora festa. manitaria, crime algum que ali se desse seria tão enorme, tão
Só o Estado do Rio Grande ·C I b D

trágico, como esse crime legal ou oficial que ali se comete:

I d S I d U e aze uma criancinha de peito agonizando, perto das patas lustroo u arreca 011 menos.;..

1 05 623$ AI' d
.

zas do cavalo da lei.: • em o mais, oe A incansavel diretoria do ve-
àados acima evidenciam o seguiu- lho CLUBE DOZE promove

Criancinhas retalhadas de chicotadas misteriosas fervi-
te: no 1. trimestre deste ano, o para sábado, dia 3 de Julho, lham entre os carros de luxo. no centro cinematogrelico do
Estado de S. Paulo concorreu um baile á caipira. Rio ou S�o Paulo, vendendo jornais. Outros desgraçadi-
para a União com quasi tanto Reina grande animação entre nhos se encolhem atraz de escadas de dubs de jogo ou de
Quanto os demais Estados apura- OI associados e estamos cértos de bordeis de luxo, engraxando os sapatos dos caltens ou dos
d· S P I 65 777259$ I

marcara' bicheiros internacionais. São os filhos do Brasil, são a raça
os: . au o., . : ; que a nFesta carpira»

e os outros, 72.152:622$. época. brasileira. Nas fabricas, meninos mortos de uma vida que
O interesse desperlado e in- duplica a morte-trabalham para trustes judeus, para con-I L i berdade no tenso; a procura da c"ita é um desatrínarios, par� ba.ndidos beneme�itos.

é
.

A di tori d I Todos esses iníelizes pagam o cnme ... de morrer de fome. III it caso s no. Ire ona o

p e I o
I
DOZE já providenciou valiosas I ''';''IiiiiiiIiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':'iiiiiiiiiiiiiiiiiii8iiiõ__õ-iiiliiiiiiiiiliiiii_1iI'JMANAL'S, 2'7-Em entre- lembranças para os compadres Palavras devista concedida «A Tarde», o I e comadres que melhor se apre"

governador Alvaro Maia decla- sentarem. Emfim, a 'Festa Cai
rou que nada pretente, in�ivI- pira" promete.
dualmente, .

no proximo pleito, 1;-
J mirando-se a assegurar ampla li-
berdade ao eleitorado, como no

I pleito de 1935.·
.

O Iuncionalismo votará em

quem bem entender, contando o corpus

QUinta-feira
.--

1-: D E J U l H o

Imposto de
consumo

ses propositos, com o apoio sin
cero de todos cs seus auxiliares.
O sr. Alvaro Maia afirmou que,
no fim do seu quadrienio, se

retirará das competições politicas.
vollando ao magisterio ou, nova

mente, pie teando um posta na

magistratura acreana, \

O prefeito de Manaus, sr.

Antonio Maia, manifestou iden
tico proposito. Disse que, seguin
do o exemplo do governador,
voltará ao seu lugar na Fazenda

I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� Federal.

·CONFECCÕES FINASIt.

I-IOMENS ACASA

Jocke

O mais elagante centro de diversões famí-
Bares.

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
,.

•RIO, 28 (Band) - O sr, clarou ao nD�ario da Noite" que rua da Alfandega, existia umFrancisco Pereira da Silva, ado o sr, Armando de Sales Oliveira homen morto. AIí chegando,vogado do deputado Otavio da terà no sul de Minas mais ele cem constatou a autoridade que Sé!Silveira, condenado pelo Tribu- mil 'Votos. tratava do individuo Domingo,inal de Segurança Nacional. re- Informou o entrevistado que os Farinha. espanhol, de 48 anos l:l
quereu um mandato de habeas- srs, Armando de Sales e Artur morador na casa em questão.corpus ao Supremo Tribunal Mi· Bernardes, qlle--VlSltaI;ao.�.ue:Ilasrl---J�9ffit)ru:ta--a-PQlta-49���__-jlitar, alegando que o mesmo foi serão homenageados com um ban
condenado por um artigo da Lei quete de mil talheres.
de Segurança diverso dos arti- Concluiu o professor Melo Sou
gos lo. e 20. da licença de pro-] za dizendo que Minds Gerais con
cesso concedida pela Câmara tribuirà com 50'(. do seu eleito
Federal, em virtude de suas ímu- rado para a candidatura do sr.
nidades parlamtHltares. Armando de Sales Oliveira.

(ORIGINAL DO PARTiDO Gí\NHISTA
NACIONAL, pelo mahatma Patiala c.

postal 2911, São Paulo. - Nossa exclu
sividade.)

"Pão duro"
fez escola

Dr. Padro da Moura Farro
Advogado

Rua Traiano�n. I
um pra.
fessar�------�.-

Impetrou
habeas-

RIO, 29-Encontra-se no Rio
o sr. Mario Melo Souza, proles
sor da Faculdade de Direito de
Alfenas e secretàrio do diretoria
do P.R.M. RIO, 27 A policia foi inlorrnada

partimento em que vivia, arreca

dou a policia uma caderneta com

18 contos de rs. em dinheiro e

uma carteira com 1 :060$000.
O morto, não obstante possuir

baveres, vivia na mais extrema
muena.

PARA

OAURA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o

conden�ndo a intro�
lnquerlte será arqalvaéo,

f--CIGANA f� ERt�A--os

restrlngfu-se ao oficio remetido ao

missão no Rio Grande do Sul, pelo
DADIANI INICIOU Creado o Tribunal

-,;. G'RE'VE
-

DA FOME de Contas

Ministro
que

da Gllerra,

RIO, 29-0 conego Olimpio
de Mêlo, interventor no Distrito
Federal, assinou decreto criando
o Tribunal de Contas, composto
de cinco membros. Já foram fei
tas três nomeações, recaindo a

escolha nos senhores Cassiano Ta-
RIO, 29-0 "Diário da Noite" vares Bastos, Antonio J. Noguei

diz que o apelo do pseudo-princi- ra Penido e Pedro Firmeza, estes

pe Dadiani para desembarcar em dois últimos deputados pelo Dis
Leixões, em virtude do seu estado trito Federal e Ceará, respectiva
de fraqueza, oriundo da gréve da mente, os quais deverão renunciar
fome a que se submeteu,não será I aos seus mandatos.
atendido, sendo êle trazido dire- Falta a nomeação de dois mi-
tamente para o Brasil. nistros. Ocupará a vaga na Ca-

Os irmãos de Peroni, Abel, mara dos Deputados, pelo Dis
Paulo e Angelo virão ao Rio de trito Federal, o sr. Olegario Ma
Janeiro, afim de acompanhar de riano.
perto o caso e acusar Dadiani. -----------------------------

Anistia para
eleitores

o sumario
do governador
de Pernambuco

Fini§shnos RENARDS

1�'Qgiu d@ aenJmApafD�...ltO i).�l�a .fl.uio sei-

I vendida :C_1@!· dez eon�o§ de lpélis .

RIO, 29-Foi aprovado ôntem RIO, 29-0s vespertinos publi-
I eueia de (bis máus cspi-itos quepela .Cama!·a .dos Deputados, .�m I

caram longas reportagens de Sete' a pP!·s.eguem CJ istantcmente». E,
terceiro e último turno, o projeto Minas, onde Rosita, filha d« ci- concluindo: <, Esta menina é cape
qu� concede anistia a todos. os 1 ganos mas educada de acôrdo ia. I�,n tudo se afasta de nó".
el�ltores, que falt�m �com o. curn-I c.om

a c.iy�lização,' !lloderna, rebe- Ü�rle já se

..
viu Ul�� cigana �ortarprimento das obngaçoes estipula- lo i-se co H 'a a vida e c' 'sÍ-w tf)S t'éloe103, usar vestidos bonitos e

das no.Codigo Eleitoral. de seus patrícios, não concordando pintar as unhas i'.
,

em ser vendida por dez contos Rosita continuará hospedada
Blumenau fundou de réis, fugindo de casa e homi- na rcs.dencia do casal Galdino

siando-se na residencia de lima Teixeira, até o juiz ',de menores

U D B família amiga. resolver sGbre 6 caso.
uma IJ o. Rosita, ouvida pela reportagem,

declarou peremptoriamente não �I O � 'A V � n Aser cigana. Disse ter duv idas SD- i I u J g U
bre ser filha de ciganos, pois a "",.."""''''">·'_r.=_-''''......._,'>'''�

sua alma e os seus sentimentos ANI'IERS,IiRIOS
são completamente diferentes da
queles que dizem ser seus pais.
Acredita que foi roubada de

sua Iamilia em Ilhéus, na Baía,
tal o receio que têm os ciganos �ü npleta hoje o 850. �niver-
de voltar áquela cidade. sano. a exma. sra. d; Mana Cle-

I A jovem mostrou desejos de mentína de Souza Lopes, digna
que as a-itoridades esclareçam a prog-:nitora do major José Lu
sua �en�ncla .. lnfoT:llou q�le urna I �el:�,LO ,�opes ,con}ac:ol' da De�e
sua Irma, Anita, fOI vendida por zncia FIscal ue I'esouro Nacio-

.. nal ne3 e i'Q' o ,] '. �
,

BLUM.l!:NAU, 29 �- Foi fundada e

instalada aqui, tendo sido eleito o

seu díretorto, a União Democratíca
Brasileira, que já iniciou os seus

trabalhos de propaganda da candi
datura Armando sares.

o audacioso aventoreit-o quel-ia ficar
em Portugal

O caso do pseudo-principe Hen
rique Dadiani, de que se ocupou
a imprensa do país em dias suces

sivos, volta ao cartás, com novas

noticias que nos traz agora o te

legrafo.
O indigitado autor da morte do

seu companheiro de viagem, João
Pedro Peroni, desaparecido mis
teriosamente de bordo do navio
brasileiro "Raul Soares", em via

gem para o Havre, graças as ri

gorosas medidas postas em pratica
pela policia francêsa, fôra captu
rado, conforme noticiamos,na fron
teira franco-belga, ficando em po
der das autoridades da Belgica.
Estas, porém, de nada podiam
acusar Dadiani, a não ser da falta
de passaporte.Por isso, detiveram
no por alguns dias. Reclamado
pelas autoridades brasileiras, foi
êle embarcado no mesmo navio

Queria ficar em
Leixões

,.;;n \.. IvJ,\RT \. CLE\1E�TINA
DE SOUZA LOPES

Casacos de pelle

TALLIEURS -- MANTEAUX DE LÃ

II1'élS, sendo seu comprador um
matrona eXd;'\'eu durante longos

ser reconduzido ao Br�sil onde I
RIO. zo-« !erante o Tribunal

CAPAS __ SOBnvTUDfi� proprio irmão. anos o maglstefio público, onde
.s; d 'I de Seguranra Harional foi início- lU; 'U'�

de J' 1 •de.vera respon er .ao processo pe o
ào hoje o �umário do sr, Líma

I Vasili, o apaixonado pretendeu- -u provas ue mvuigar capaci-
cnme que lhe é Imputado. t'avalcanti, como curnpüce do mo- te á compra de Hesita declarou dade. Pela data de hoje ver-se-á
Agora, entretanto, segundo in- vírnenlo comunista d� novem-

na A MODI=LAR que esta é desobediente: dizendo: a bondosa sonhara rodeada de
forma o telegrafo,Dadiani iniciou, bro. L « Tambem a coitada solre a infIu- parentes e amigos que lhe irão
b d d I

. , t'ompar�ceram numerosos p o-
presta ma if . �.J da or o aque e. na.vlO, a greve lltlcoa, estando presentes toõo s ,

.

c.i . ani estaçoes ne gran e
da fome, com o intuito de ser de- os õeputcõo s situarionistas de � � I jubilo por tão significa! ivc e
sembarcado em qualquer outro Pernamburo. Rua Traiano, 15 �rave oasas"" �r�L? acont.ec:menLo ..A (;AZETA
porto européu Parece assim que t'omparereram tombem ramo ad- ,

IlehClLu a distinta aniversariante,h' .

d P .

'

vogado do er, timo t'avalcanti, 'i. � .-

� ex-compan CIro e. er.om tem.e er, Astolfo de Rezende. ire erl1 .QJJaJO I nTOH Dl HRdefrontar-se com a justiça brasi- Dcpõs percn+õ o Tribunal o

leira. Todavia, de acordo ainda sr. Andrade Bezerra, que exer,

A gréve da fome Vencerá
no Paraná

--- Fez al10S ôntem o sr.
(>·ianJ Silveira, estudante,
veceoeu muitas Ielicitaçõs.

Ota-

RIO, Z9"-Apezar de não ha
ver, hoje sessão na t'amara õos
Deputados. as portas do Palá
cio Tiradentes abriram-se, por
que era dia de pagamento do
subsídÍo.
Brandes numero de parlamen

tares mantiveram-se em palestra
no rerinto àas sessões,
O deputado Paula 50ares, que

regressou do Paraná, rompare
ceu á Camara dizendo que veio

M· impressionaàissimo com Dom·

em Inas I biente em t'uriíiba, que é todo

(favoróvel á candidatura Arman
do d� Sales Oliveira.

RIO, 29--0 jornalista minei- Depois de d�srrevlZr a reunia o

ro Jacinto Lima declarou ao
dos tres pa�trdos que se �I·

.. . .

d N'" ram, para Integrar a UHlnC)Dlano a Olte que cresce DEmOt'RATlt'A BE,ASILEIRA,
diariamente o entusiasmo em orrecentou que em seu Estaôo a

Minas pela candidatura Arman- a. r�nditura. demarraiir� .sergdo de Sales Oliveira que bro- vlt�rlOsa, P�IS os governIsta
,

. IZstao �esarhculados.
tou expontaneamente da SImpa- -------

tia do povo. Minas e S. Paulo
estão irmanados pelo seu passa
do glorioso e identica comunhão
de vistas.

RIO, 29-Uma correspondencia
especial para o"Diario da Noite",
de bordo do "Raul Soares" ,infor
ma que o pretenso principe Da
diani, que viaja a bordo desse
vapor, está fazendo a gréve da
fome, desde a partida da França.
Dadiani vem recusando, sistema
ticamente, qualquer alimentação.

o sr. Marçal Grumiché;
o SI'. Rudolfo Pedro Coelho.

Entusiasmo

(ONV�T[

Procedente de [Lages acha-�e
I 1 A ", ,

ue"ue ontem, nesta capital, o sr.
coronel Amaro BitLencoUl't da
�il\eira,

. Comanchnle do B. S.,
aquartelado naquela cidade ser-

Roulien está en

fermo

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

nu nr�·�':;llI>I'U;.""a..�:,·t.Jtêt!::tiI�·::.._".Hj�\?_:i'... "0

Prefeitura

rana.

.•, "€

De ordem do sr. Presidente Lenho D hourst G.c c lU v i i·· QO"

srs. socios e suas exmas. familias para 'a Festa Ca·pita q l' est"

Clube, atendendo a numerosos pedidos, faz realizar em a lluiLe de
RIO, 29-Telegrama proceden- 3 de julho proximo. _

te de São Salvador, na Baía, in- MATRICULA Servirá de ingresso, devendo ser obrigatoriament.e a,Jre:,Ci1-
forma que o artista Raul Roulien tado aos porteiros, o talão da men"alidade relativa ao corl'caLe m3s ournos :?ARTF.M
foi obrigado a se recolher a um de junho.
hospital, em virtude de molestia ""'Na secretária da Escola de Apren- Ingressos avulsos só serão fornecidos até a '{espera, a pedi-
repentina adquirida ali. dizes Artifices, encerrou-se hoje a do exclusivo de socios. Com destino ao Rio de JaR I R r f' SN Sal- matricula aberta naquele estabele- Flor'., p r 28 de' h le] 9'17 .

1 . Jau ou len ora a ao
. cimento federal de ensino, para

luno o IS, Jun o ( .,. netro, one e rJ511e, seguirá hojevador assistir a estréia do seu I preenchimento das vagas existentes. RUBENS RAMOS pelo "Cari Ücl0pàe, o nOS3_)filme <: Grito da Mocidade�. nas diversas Seções de Oficios. Secretário
. ..

conte.rran90 sr. Nôlecinio Silva.ge BSE W •••••••••••••__••••••••IIII••1II!l1!11li1••liIIvrrn••��iillblWrm!'&ii!lMiiilM\1li.H!!fi ;itr�-j��;:;� .�i.�'�i.�Z��W,....�;��� ..",f""'._:�a..j..;�;-�����i.;.;.;.::k._rW-�«JL;' ,I

ELEGANCIA MASCULINA SO'
COM CHAPEOS "CHESPI DE

LUXO
CASA "ó PARAIZO"

J\IACAHIO ;BEC-IA.HA

A
Está em Florianopo!is o nos

so (hstmLo patricio Sl'. N[acario
Bechara, abastado banquei1'0 em
.J oin vile.

paga os juros de
apoliees

A partir do dia cinco vindouro, a

Prefeitura Municipal, pela sua Di
l'etoria de Fazenda, inictará o paga
mento dos juros de apólices, titulos
e bonus da divida consolidada, re
ferentes ao primeiro semetre de
1937.

NE {ECINIO SILVA

!MEde

"Virgem Especiâ.li
de Wetzel & Cla••a Jojrtrvil��

o sabão

(MARCA

recon1menda ..se

\
I
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