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". '. nIO, 30-0 MINISTRO DA .JUSTIÇA, SR. MACEDO
• SOARES,r R.EA�BEU UM TELEGRAMA DO GOVERNADOR

\ tlO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIZENDO QUE SE VE
RfFICOU r.qfJ MOVIMENTO DE REBELDIA NUMA UNIDA-

• DE,t ESTALU'�L, QUE ATUALMENTE ESTA' A' DISPOSI- ���������������_.
'CÃO DO GOVERNO FEDERAL, A V o Z D o &:� ')FORAM PRESOS, EM CONSEQUENCIA DO MOVI- r

<J-'" M,EN'T0, CINCO OFICIAIS E DIVERSOS INFERIORES,
('

O COMANDANTE DA UNIDADE, QUE HAVIA SIDO
DEPOSTO�PELOS AMOTINADOS, FOI NOVAMENTE REPOS- ANO] O NO SEU CARGO, SENDO RETSABELECIDA A ORDEM.

O SR. MACEDO SOARES, TELEGRAFOU, EM RES-
POSTA, AO SR. PUNARO BLEY, CONGRATULANDO-SE COM

'

o. GOVERUADOR CAPICHABA POR TER CONSEGUIDO ABA- 'IrtneuF��R RAPIvAMENTE O MOVIMENTO.

O MINISTRO DA-GU'ERRA Bornhausen' 1

6 ao sul
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cinco oficiais

o Sem politicas

IIII
Proprietario e Diretor R� l11�nsCl':�<l, . J A I R O

Florianopolis, lde

�AL.i..."-DO

I NUMEnO 903Jun"

.. �r liga�ões

Virá no dia

�fOO comprar
". t�da a borracha

J'

RIO, 30 -- Anuncia-se que o Par
tido Economista ameaça retirar o
seu apoio ao sr, Getulio Vargas. ca
so este não resolva a situação do
Distrito Federal.
Acrescen ta-se que o sr, Henrique

Dodsworth só ira para a Prefeitura
se forem considerados nulos todo os

átos do conego Olímpio de Mélo,
praticados ultimamente, os quais
são tidos como prejudiciais para a

administração do Distrito.

.

WASHI�GTON, 30 (Band)
p:'; úlga-seJnesta Capital que es-

,

tá sendo �I'ganisada uma empre
sa para "a extração da borracha
no Territorio Jo Acre, Brasil, por
indu,striais desse país e da Ale-

I,
manhc-

As mes.nas informações acres

,eenian que o Reich prefere tratar

,"::'retaill'Jute p.om o governo fede

ra1·Ji':Y"{'.rande paír da America
-do Sul a negociar com os Esta-
«los. "

.'Pelos termos do acôrdo que re

.�gerá a empresa em visita, a Ale

:njanha I;.eceberá, toda a borracha
!

-

''''':V3:Íd�, �m tro?a de pr?dutos
«las, SU.1S industries especialisadas,

Disturbios na
Alemanha O Partido Economis-

BERLIM, 29 -- Ontem á noite ta amea�a romper
houve sérios disturbios em frente á com o sr. Getulio
igreja da praça Hohenzohler, onde
o pastor Niemoeler presidiu a duas Vargas
reuniões. Ao fim da sogunda reu

nião, um grupo uniformizado da
Juventude Hitlerista penetrou gri
tando: "Alemanha aguarda" .

As portas do templo foram fecha
das. Quando a multidão saiu sur

giu uma discusão entre aderentes e

opositores da igreja confessional.
A policia interveiu, dispersando

a multidão. Foram feitas dez pri
sões. Os conselhos juridicos e o ad
vogado da igreja foram prêsos on

tem pela policia secreta.

GENERAISA<LGUNS
� �3L -- __

sobre os inconvenientes da
tervencenlsta do Catete

politica
•

In-

RIO, 30 (Band)--A imprensa local, por intermedio de um de seus

orgãos, escreve que a impressão que se tem do caso dos generais, é a de

que o sr. Góes Monteiro, avançou demasiadamente na denuncia que fez ao

presidente da Republica sobre a existencia de um "complot" de seus cole

gas de posto, para depois o sr. Getulio Vargas, terminando por assegurar
que esso conspiração, em rigor, nunca existiu.

.

O mesmo jornal adianta que alguns generais se reuniram, 'dellberan
do representar ao ministro da Guerra sobre os incovenientes da politica in
tervencionista do Catete.

A representação foi executada em carater oficioso, significando, as

'sim, não um ato de rebeldia, mas um protesto.

_-',-

PORTO ALEGRE, 30 (Band)
-Será realizada sábado próximo,
na cidade de Rio Grande, uma

reunião promovida pelos Ierrovia
rios da localidade, com a Iinalida-

E_de de manifestarem sua adesão á

xoneraçao candidatura Armando Sales.á fu
tura presidencia da Republica.

e nomeações DEMITIDO

FORTALEZA, 30 -- A imprensaREPERCUTIU local anuncia que o governo está

MUITO BEM arrecadando quotas clandestinas

I
provenientes do jogo do bicho, afim
de emprega-las Da propaganda eleí-RIO, 30 (Argus).- Repercutiu toral,

favoravelmente aqui a nolicia uln- O fáto está sendo vivamente cada ae Po;t� Alegre, ae que. me- I mentado e censurado, apesar de
lho!,,?u vlslvelme�te o aTblen_!e I constituir a repro.tução do ex.redí
POhtIC,?, e que a Intervenção nao ente usado nas eleições municipais�e fare, realizadas no ano passado.

Dr. Adolfo
Konder

CONFL� � \

UM OFI�IAL E .....

FERIDOS

apoiam a candi
datura nacional

Pela ouêrno ao Eatuôo fai no
rnecõo Olga Uoigt Lima para e

xercer, Interinamente, o cargo de
Apuraõoc de la. nasse õo Depar-

Acha-se entre nós em compa
tomento ae Estatística.

nhia de sua exma. esposa o ilus Pela resolução n, 2.688, foi
tre jornalista Aurino Soares, dr exonercõc, a peõiõo, Rita Avi:a

gno diretor da nossa confreira molheiras ao cargo de Auxiliar

A NOTICIA, o vibrante e bem Técnico ao Departamento ae Esta·
tistica e nomeoriõo, em substitui-

feito jornal joinvilense. ção, para exercer interinamente o
O distinto confrade, que diri- referido cargo miltan l.eite õo

ge brilhantemente um dos mais rosto, que fica assim exonercõo

importantes orgãos da imprensa ao cargo ôe Apuraaor de 10. rias-
se ao mesmo Departamento.catarinense, e que faz parte do

consorcio com A GAZETA, de
morar-se-á alguns dias em Flo
rianopolis.

Os de A GAZETA abraçam
n'o afetuosamente.
Amanhã o diretor e redatores

de A GAZETA oferecerão ao

brilhante jornalista, um almoço
no restaurante "Cascatinha"

O concgo Olilnpio?
.

RIO" .30 -- Anuncia-se que o pre
sídente da Repnblica assinou decrê
to exonerando o cónego Olímpío
de Mélo, da interventoria do Dís
trito Federal.
Não foi divulgado o nome do stt

�stituto, mas tudo leva a crer seja"
ele o sr. Henrique Dodsworth.

Dinheiro de
•

Jogo

(
,
..

em pl·opaganda
politica

.,...... '
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CON F CQO,ES;'I N S P �:"R A

ll-lOM NS AO.:t CAU��A
REOEBEU U:,,� LlNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAM1\S PARA HOMENS. OS TIPOS MAISMODRE NOS PEÇ'S Mf\:LNO ttES. PREÇOS 1
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISP-4.S I '.- I

CAMISA oe" JERSEV DE SEDA A 16$000

C Sá RUA FElJfPE' ,I
NA A A/ O A U R A SCHMI'DT N. 19L'

�����.�=�··_='__9E�a�pmim@�#c�_-�;�'__�••a����.__a��-m�M;m�'I�W�"M,*j���§W.i J

A iIÍIlnda o caso / ��:1�;V::g:;,n:;:::i;;.mo,o ,:;: 'B A N D E I R.A· '�.

'mos de uma representação- ����!����----������oral dos seus colegas, sôbre a

ação de tropa no tocante aos pro- Em nome do grupo organizador do Numeb Cerr....
blemas politicos, na qual se ha- trai de "Bandeira", organização apolitica, s�m ligação·�viam manifestado contraries a partidaría de espécie alguma, que visa sobretudo a pro-
uma possível intervenção Iederal paganda e consequente realização intensiva dos ideais de- �no Rio Grande do Sul. .uocrãticos no Brasil, bem como a defesa das nos sas _

Assim procedendo, a mnguem "verdades da terra e do homem", são convlr'àdos to rios
conhecimento publico, o mesmo

denunciara.
os brasileiros de bôa-vontade para a sessão inicial de

acontecendo ao general José Pes-
A

03 come�tarios que abor?ou organização, que terá lugar sexta-feira próxima, dia 2 de
soa, que divulgou um manifesto sobre o assunto, nasceram urnca-

I Julho, ás 8 horas da noite, no Curso Milton, R. Felipe
sôbre o assunlo. mente de encarar como atentato- Schmidt.

De posse da aludida repte-
ria da disciplina 11 '1tit��de dos au- "Bandeira" não é politica, mas é contra o Fascís-

sentação, o general Eurico Outra. tores da rep�esent&çao oral. mo e Comunismo; fundada por brasileiros ilu:.. tres, entre
ministro da Guerra, mandou ins- Nada MaIS.

, . lOS quais se contam Vicente Rac, (assiano Ricerdo, Mot-
taurar o inqueríto reclamando, no A�ha, o general G,oes Montel- ta Filho, Vicente Machado, Plínio hdrreto ç outros, já se

qual sob a presidencia ::b general ro, .o,ao lhe cabe:, a:slm, res.pon- aspraíou por todo o Brasil, levando de vencida os grupos
Firmino Borba, depuzerarn os

sabilídade na agitação ?Oi't�rIor a papagueadores de ideologias alheias.
acusados e outras pessôas, inclu- uma conv�rsa com o presidente Na sessão inaugural, será 'lido o progr=:n e ma-

sive, por carta, o chefe do go-
da RepublIca, que se ,�r�nde a nifesto da nova e pujante organização.

'

vemo
condutas de outros oficiais, '

P
.

. .

f'
se justificando, assim, as medrd is tar teria declarado ql': genere

'

, hrodnto, o lOsquento °T' 'benca-) I PROVAVEL ARCHIVA-' tomadas pelo govêrno. Waldomiro de Lima, seu ami-
mm a o ao upremo n una

O" denoi fi'
"

M"l' l'\l1ENTO iz mais a carta- epoimer.to go, em con ança, aS3mZ;,ra. em .seu
1 itar ,

. .

G d dê d R 'bl' 'd I_]'Não tendo o mimstro da uer-t
' e presi ente a epu rca que orne, a a r:l!da nota, e que não

ra tomaco qualquer providencia, êle, ao cientificar o general Wal· teve tempo ele examinar' o as

li.nitando-se a remeter o inquérito dorniro d:! Lima, que' este fáto stint� .

que, afinal ,Dão pasT
á Justiça. é fóra de duvida que éra do seu cophecimentc, frisou sou �das. cogitações elos seu- ,u-

lf'

não cabe, na espécie, punição dis- que o general Goes ·\1onteiro légas, não sendo levado a( te.• ,

ciplinar. o havia contá do. porque rchava 'Recusava se, :pois. i). co, ;cec. 'I
E' provavel qlle, ante o que perigô.o que [ôsse" ocupar o cac- culpa sua, ou de �uaiquer 105 I \

declarou 0 general Góes Montei- gó de chéle do E. M. do Exer- outros apontados, num fátl> qu.
I

ro, o procurador gelaI se incline ci�� justamente um general ,que não· se realizof']
pelo arquivamento do inquerito. ent-eava não concordava com atos \.

Caso se lhe afigure existir cri- governamentais. OUTRC')S 'GENERAIS ,

me, a matéria será preliminar- E terrnima o presidente da Os general s José,.Pessól, .pan·limente confiada a um conselho República a sua carto depimento taleão- Téles, Pantal'_ãô Pess&a.
de justificação e, em seguida. dizêndo que não falara ao gene- Brasilio Taborda, igualmente, de- (�
entregue: ao julgamento do Su- ral Walào'lliro de Li,ma em c1arcilll n �o lhes caber culpa al� I,.
perior Tr;bunal Militar. consjJiração, mas ap"!nas da gunJa. porqllanto, cogitando com"

, ('
referída nota que não cheg"Íra a altas nnalIdades patrióticas de

conspl- CAH:TA DO PRE,::>I��NTE I ser dirigIda a) minist,o, por in- preserVilC o f;xécito de atividades
.

ld, 30 -O «Dla.Tlo da

I fluência do general Góes Moo- politicas, não levaram adlânte v
I

No,tf'!», em sua 7 a. edição de telro, que havi 1 nnoifestd') S'1& seu intui,o, deixando, portanto,O QUE HOUVE hoje, �efere-se a alguns itens ,do discordância plr interméJiJ do d� existir o móvel que indicáva aHa dias, dissémos que no in -

reJ'\'oru hnal do general Flfmmo general Guedes da FantOiJfa. sua

-

c'llpab;lidade.
quento, llaturalmente, constaria a H orba, relativo ao inquerito [,or O DI�L\RIO DA NOITE,existencia de um fá to notorio, ,,1, pre<do em torno do caso dos DEPOll;\.JtEN�lO DO nAL. fi da � quaji no 'n a sua reportágem,

I pf,Jterlte, fáto amplamente divulga- aenerais. se bem que ainda não aSORIO, d'
.

d
. _I.

to II alO a que o umcG, 'Ylflimen·do pelos «Diarios Associados.» tenha ti,do divulgação ofic, ia!. Pro'egue o DJAR··10 DA b ,. d dReferiam-nos a um oÍ!cio reme- P bl I
" to compt'O atono a nóta pe in- •

u ,lca, aque e vesper�mo, que NOITE, a sua report'lgem fala0' do a retira·h das trór:a� cio Riotido por vÁrios generais (inclusive d d R bl I
l'

o presl ente � cpu IC�,. ,em do á respeito do depoim.�nt() do Grand� do Sul é uma cana es
os acusados), ao ministro da

sua cflrta-dcpOlmento, dlf'glda g,�n�ral Jose' Oso'rl'o. E-te rnl'l!'- C t" 6'

IG I
- -

'de sOell UIIlSU atll'l:aih02l·SP"gélnaa. 1- ,',r
'

uerra, estabelecendo alguns itens
ao presidente do inq:Jerito, t-:ria

alusivos á conduta das cltisses ar- f d h d -���������....�����a !rma f) aver engan) o gene'jmlldas nas que�tões políticas. En� [aI V ét1domiro Lima, quando re'

t t do anJo protetorre ou ros erros, con ellavam, os presentou contra o çreneral Góes
g�nerais, a evidente intromi5s�o Monteiro, ao afirmare que este o

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

,

m,L�ar do governo federal. na vl-iacusára dp. conspiração. "Lombrigueira MinanCQf9."da mterna do RIO Grande do O ar. Getuh<? Vdrgas, ao con- -
'

Sul. ferenciar com o general Wald,)-
E foi só isso, de fáto, o que miro, apet1as lhe disséra que ti-

apurou o inquerito. nha ouvido referenci8s a uma

nóta que êlc e o general José
DEP0H\lENTO DO GAL. Pessôa, encabeçando outros co

GO'E� légas, teda dirigído ao ministro
E mAis' mais na:la do que is- da Justiça, pedindo a retirada das

,0 afirmou no inquerito o acu- trópas federais que estão nl) Rio
sador Contestou, o general Góes Glande do Sul, baseado em Il\ (onteiro-segundo informações um relatório pedido, em caráter

Ique temos -que tivesse formula-' particular, ao general Lucio E�
do propriamente uma denuncia teves, () qual di7ia estar aquele I
("O presidente da Republic;a�.�E�s�ta�d�o�e�m�p�er�f�ei�ta��c�a�lcn�a�,��nã�o�l�'�������������������������

SO'MENTE

2

,

• 4

de conspiração dos generais
marcha que está te�da o inqueriio

II respe�to
A

RIO, 30-Conforme notrcia- presidente da R"put-J'tica pelo ge
mos, o inquérito instaura.lo só- neral Góes Mor:J't�iro, segundo a

bre O C.::lSO cios generais. depois I qual divers-y, ofiriais superiores do
de entregue ,p�lo gener'al Firmin� I �xer�ito estariam tramando urna

Borba ao mimstro da GUerra, fOI conspiração contra o governo.
remetido ao Supremo Tribunal I Um dos envolvidos na acusa

Militar, e�tand('J, �gora, com vis-
I

ção, o general Valdomiro de
tf.S ao procurador geral.

'

Lima, então comandante da Ia.
Nesta fasf,! do rumoroso caso, í�egido Militar. posto a par da

pr�curámos 'colher informes que denuncia pelo proprío sr. Getulio
onentem o pu�lico. I Vargas, imediatamente �n�ereçouDado fJ caráter reservado do I uma representação ao rninrstro da
proce�so;, não nos foi facil obter Guerra, pedindo a abertura de
os elf'�mentos que a seguir divul- um inquerito.
gamos. Dando publicidade a esse do-

cumento e mais a uma carta en-

A QUESTAO viada ao mesmo ministro, o gene-
O fundo da questão é, como IraI '!aldo�ir,o ,de Lrna sofreu a

se 'ilbe, a acusação levada ao pUnição diSCIPlinar, o que é do

Quinta-feira
1·: D E J U L H o

ração.

NADA DE CONSPIRAÇAO
Teria procedencia a denuncia

levada ao chefe da Nação pelo
general Góes Monteiro?

Teria, de fáto, havido uma

reunião na residencia do general
José Pessoa, e nessa reurnão,
com a presença dos generais
Valdomiro de Lima, Brasilio
Taborda e Pantaleão Peswa';, al
guma conspiração se urdira con-

tra o governo.
Segundo o que podemos sa-

ber, o inque úo fortnalmente
conclue pela negativa.

Não houve nenhuma

Vermifugo Sllave e de pronto efeito. -,' I

Dispensa purgante e diéta !
Serve para qUlllquer idade, conforme o n.

(l, 2. 3 ou 4). •

. '"

, Proteja a saúde de seus filhos e a 'sua proprla 1 IEvitará muitas doenças e poupará dinllfiro 't:!m-,
remedios.

-

J'
, •

Compre hoje mesm0 uma «LOM8RIGOEIRA
MINANCORA» para seu filhinho. � I

I
I
�,

<I

.

E' um produto dos Lal'Hirat,orioa "MINANCORA:Jolnvilla

I I GL.ES

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. �nédi cos
,� Af. ,DL, rtur Pereira

.. ',I r €r Oilvelra
I :�IGa méllhca aJe cria0-
•� eas e adultos
��

T

. @ABORATORIO DE
) ��AUSES CLINICAS
•

.

fjnslllt(j's diariamente das
; ��, . 4 �s 6 h.T�S

. � -

. .

onsultórlo: 'Rua Joãor, '

Pinto n- 13

� , FONE-IS95
') IL
.' IKc'!siJência: Rua Visconde

J II de Ouro Preto n' 57

/ FONE-1524

I Dr, MiguelJ

Boab-aid
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

./f., =Tratamento moderno das
,

moles tias do Pulmão
Co.isult-R. ,;oão Pinto, 13

1 elefone. t 595
Res. Hotel Gloria·FoRe 1333
ComuLras das 13 ás 16 hrs.oi
-------

�'l Dr. Carlos Corrêa
·1 Partos - Molestias de

J

r Senhoras e

Moléstias de: crianças
•

Diretor da Maternidade
Niedloo '110 Hospital

•

I,. c

(Curs� de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde - Consuttorio:
ANITA GARIBALDI, 49

r
I

I

Mertrtz:
I

FLa.OFtIANOpDOL.I�
lalJ;urnenau - ..Joinville São F"ranciscsG:> Lag\;,,;lna-

Mostru�ri0 Ji)errnanemte era Cruzeiro do Sul

Sesçi:io de Secç�o de

:';/\dvogado
Res. Rua Bocayuva, 114

I
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.Tel. 1317

I Fones 1631 •

129�1I Drr Ricardo 11- II
Gott:smann Accacio Mo-

Indica:

li]Dr. Arminio' I
I! Tavares-
iJ MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gur
ganta - Pescoço

Consulta, das 1 O ás 1 2-
das 16 ás 18

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

Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.<.J[essor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpaclallshl Im � tlrargla

girai
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 I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-I
LI

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Advogados
I Dr, Pedro de Mou!a ;::1

Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobrado

1__Telephone n' 154_8_1
]
i

Ir

Ora: Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

n. 70. - PhOI\'" 1277.-

Icaixl Postal, 110, 'I
-

&-.0••_. ••••8••••:
� Companhia "Alllança da :I VE,NDE-SE uma "casa no di�·1 Bahia" a

tnto «J>ão Pessoa», Estrel-

I
'

.....

�lo, á rua do Nestor no. -4,2
. !�

co� 2 quartos,. salas de visitae., FUNuADA EM 1870 SE'DE Bl�HIA =jantar e cozmha... M iti �
Otimas instalações. No aprasil; t eguros Terrestres e an Imos U

vel recanto da Ponta do Lea· " ADO 9.000 ..000$000 �!Preço especial. Tratar com [ooã O
CAPITAL REALIZ �;Alves, no Canto do Estreito. • RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 �,;�

.. BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADE5 IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897, )

RECEITA EM 193 2J.421:545�')- I'"
• SINISTROS PAGOS EM 1936 4,737,A'JAraS

\I d"al e nas

I A�ante8! Sub-Agentes li Regulad""
em todos os Estado. Gl) I3r8�1' •

prlnalpail praças astr.r lorianopoll�: ��

I LH ET ES

I ---IDr Aderba I R .

da Silva

•

reira tem seu escríp-

tório de advogacia á rua

Vísconoe de Ouro Preto

Federal e Santa Catarína

IAdvOgadOS
Desernbar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

Rua Trajano n. 2<J
--------------- �I

,Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 aCirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel No Estreito Ponta do Leal

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por' �
these e pontes em todos �os sístemas conhecidos.
Tratamento das moles-

t'as da Boca.
CONSUL TORlO:

�ua Trajano n: I T
[sobrado]

Telefone: 724 (mancal)
HORAS MARCADAS

B

o cutis limpa e sadia?
QUEREIS

I A:�pOS Lobo & Cía.
CREME V ITAM INOSO

I :..U8 Co...ihlro M.ira, 35 (.obrad�) Caixa POllal 19

P R O C U T O L Nr.' " TELEFO�;D�T��:gRAFKO ALLIAlvÇA
r: ,

- qu� tira : E ritoríos em Laguna e Itajahí
que limpa, conserv.a e rejuvenesce .�.b"e demais •.

se
GENTE<:: EM' BLUMENAU E LAGES 1\!

as sardas, espinhas, cravos,.;fe O SUB-A ..., .®l
.

in�purez.as �ác' praça �. . R���A ".�••G.G.SIA' venda ,...;.:J
•

��•••G._��. �

Usae n afamado

\
T

Ex-essistente do serviço de Ginecologia dos Hospitais:
da Garnbôa, Fenda�ão Gaffté-Ouinle e S. Francisco de Assis.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

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

IIFLORIANOPOLlS " SANTA CATARINA
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� ..� A Conquista - A Cotonlsação
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�-I � Apolíces Consolidadas do Estado. de Minas' t.�
.

,

d
' ? «Divida Fundada do Estado de S. Paulo I�·�
IaSi' Obras do Porto de Pernambuco. �

---.------�----- � VENDEM-SE A VISTA E EM PRft:,tÇOES �.

���81'
NO BANCO DE CREDITO POPUL)R É. AORI- �: COLA DE SANTA CATARINA, -e: RU, TRA- �JANO N. 16. .
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• �,an�,lnfillaG e Ornolbus f)
• •

: Leão da Serra f�
� Ernpreza .de Transnorte de Passa :I�
�, gerrcs e Encomendas

. G.I
: Entre Concordía e Marcettno Ramos I'
U �
G EM COMBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXiAS �j

(.� de Ot.rnGARA & GENERALLI �j
, Passará a funcionar, do dia l», de Ou- �
� trubro em diante t�
� DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas ti&!
�� da manhã, regressando ás 4 da tarde �
�� Para Iucilitar a boa marcha d.1 Empreza, scr.oi -colocada em �
, cada povoado uma agencia para vendas '·de . .,{'assagens, como *
� abaixo descriminamos: .

«9
��j Concordia:-.E;:;critório Mosele G
� 'SuruvI-Casa Comercial Boscatto �"�1;\ T dá C�) aman u - asa Comorcial JIII� Schn

-

.-�I@
I � Rancho Oranúe-Hotd de Maximo de Secco �:I

� �,: Barra ?o VeadO-Ca3a C(Jmerc�al de Irmãos POf.·e
� Bela VIsta-Botequim Ro€se •

• ��
�

<

Vilal Rica-rasa Comercial Mazuti .• '

• a
� Marcelino Rarnos-Escrít<iriQ Mosele l. �j ,

·
�

"_
: Preços: CONCORDIA á M.:RAMOS liJooo�.�
t\� IDA E VOI.,.TA 25$00oer

"

� Empreza DALLA COSfA 'o;;/t.
" 1 e

•

.\L

G N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu
1

G estado, as passagens terão o acrescimo de 2 O o I
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Adolat� Sch
_

arz�
g Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32

II S. Fl.<ANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A

�l AGENCIA DA

m Sociedade de Navegação Pamná- Santa Catarina

Iii
Limitada'I-R.io

.. 1" Companhia Salinas Perynas=-Rio
Prir'g Torres & Cia. Limitada -Rio

I Vandenbrand & Cia.--Santos
� Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn

�! Iões Paraná e Sem ta Catarina, navios-motor Buarque
�I de Macedo, Eva, Perynas, Afiados; viagens dirétas pa

ti ra SANTOS: hiates-rnotor 'Piratininga. Saturno e Braz
a��. I

EDcarre�a .. se de classilicação, medição e."EMBARQUE de
, lpdas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc" cereais e mercadorias ei t geral, para qualquer
porto do Nmte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterior

;
- Recebe cargas de importação, do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

S""'D'V'ÇO GAD "j\lTID'O r:' ;.) i\P'I)')t.l·" !. 1\t"'1 , 1 ..• n,' ,I _

.

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

'1) Secção de maquinas I ! �) d ·::3 CaS.9 p6 .. '

.

. - ------. - ..... -. ------=--':---I-�B�an--cO;..;.,.,..,d··�······-'e;:_i'�('--;·-r·--e·-':dM itO=:""'-V""EN DE--S�'Ed
i
...--::o.

...ea'=:::::::'-...:::.JI d 11-

.�'"
- � _---

- I!:'� '�:3(3'r: sua pa-�-�...",...,___,.-.III� I

---I Popular e Agri- urna farmacia bem afre-
.' �

ga :Ido ape i'''as'
..

f
I

Alfredo P. de ArauJ·o I d S t quezada, n'um bom ponto 5$000' "iO$oo� ou 20$r::,·"oo·.1 i'"co a e an a da linna férrea São Fran- g

�.�

....

MEDIC�O Catarina cisco. por ,,....,es na

I
'

T' ítJcialista em molestias de creanças, nervosas, Para mais informações Em presa Construtora:ra anh.l"""oaludismo e molestias da pele (Soc. Coop. Resp. Lida.) nesta redação.Je e I.

1 d' d I t' d R T j 16 ALUGA-.SE, o conforta- Universal Ltda.
.

''Ia u lsmo e as mo es las a pe· ua ra ano n.
Cansaltono e residencP.!a o../lutohemot12erapia (Edifício proprio) .

vel prédio de residencia Matriz: _ LIBERe) BADARO'. 103

I C T,telefone, 1.584
.

. 15 d No embro 1�
á Rua Spivack, no dis- S. PAULO

--.!!!!.s.�"_���=Das 8 às J 1 e das I .

e v " Capital J 36:700$000 �rito de «João Pessôa».
Reserva 56:424$498 A' tratar no Banco Agri
RECEBE DEPQSITOS cola, F!ua Trajano R. J 6,

nesta capItal.

será inaugurado em JOINV!LLE

moderno, cC1!""�fortavel e

higienico o:tefFlorida
�
'"

caSINHA DE la. ORDEM

'SITU 1\00 NO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDAD.t:.

ESTA IN'AUGURAÇÁO ESTÁ SENDO ANCIOSl\MENTE
ESPERADA

91
I��__�_'r .� �

"'.

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.- feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4aAe:ras 8'50» 4a.-feiras J ° »

5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 ,. 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões=-Fecbamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

, 2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

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

I
5a.-feiras J 2,50 horas 5a.-feiras 11 »

A mala postal para a Europa íecha .

]
..

' na Agencia 5a. feira ás 9 horas

� no Correio 5a. feira ás J ° horas

"'f-H5AHDO 05

�I F (,
; lorianopol is �ic. Av\tada 5·!. ala

I Prazo Fix(fOvi06·!. aja
,.. . �'. alEi

,
.:-

I

, .

õ • !!AA

107

Os melhores precos ,

Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de SOLlza Lnci�

RUA FELIPE SCHMIDT N. >')
- (SOBRADO)

ALUGA-SE
quartos para casal.

informações pelo. fJne n.1
........iiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiií�·_;;:r--.

, I
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ti í', t ..
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E... São Pa�lo, para o I,�Represen�antes Brasil, a malar argani- �� �,�� Telg. PRIMUS zação, no gênerD da rl,

i� �
í'\t •

Ca'xa Postal, 37

� I�
•

l� Rua Cons. Mafra, 3� .. FPOLIS.

�'
��
�.
� I.

�
�
�
�
�

�" Para tomada de aç.ões e negooies da Companhia no EstadoJ!c:le �,

�
de Santa Catarina rf]

Representantes autorízados e exclusivos·
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 31

.0.. ••.•.••
. ._ .
.

._------- -' ".. � .•�������f�I)-----------------í���;i�������� à,
• • •

.... ·_ao_.

"

�

.'
i'\, 1(1 I

• •
1/ �
l •
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[,)iretoria
Presidente - j, M. Vieira de Moraes, advogado e proprietario na Capital e Pirassununga.
Vice-Presidente - Deputado Francisco Vieira, lavrador em Itapira e Mogy - Guassu.

• Superitendente - Luis Amaral, escri'tor e jornalista, antigo diretur do Departamento de Assísten- �
1& cia do Coperativismo, e da "Folha da Manhã" e da "Folha da Noite". �

Secretario Depurado Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pirajuhy. m1
Tesoureiro - Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissario. ff]

Conselho F"íscal
�

.

Merr-bros efetivos �
Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial. L�

� Deputado Dr. Frederico Marques, advogado. �� Sr. Luis deI Nero, banqueiro e comissario.
�

� Membros suplentes �
� Dr. Carlos de Souza Nazareth, presidente da Junta Comercial e da Bolsa de Mercadorías e

ItlD lavrador.
ct1 Sr. Joaquim Ribeiro Branco, comerciante e industrial. �
� Sr. Fausto Muniz, Técnico cinegrafico. �"������------_._------�������

,�� i(i�������

Apresentando ao grande público catarinense a C 01',11PANH IA AME - �
R IICANA S» A .' para produção e comércio de filmes, cem séde em São Paulo, fazêrno-lo �
prazeirosamente, não apenas por se tratar da MAIOR ORGANIZAÇÃO, NO GENERO, DA AMERlCA DO ��,
SUL, senão tambem por constituir o mais seguro 'penhor de êxito do cinema nacional. [1.]

«No Brasil a industria dnematografica constttuirá uma das melhores aplicações de capital "e a �
par dos resultados financeiros dessa iniciativa a COMPANHIA AMERICANA S. A. se propõe crear �em .São Paulo, para o Brasil, o bom cinema. norteando-o, particularmente, no sentido educativo e de defesa

[iJsocial» l�

I
•
O

I

AMERICA DO

Algumas informações importantes:
.

Os; grandes estudios da COMPANHIA AMERICANA S. A.estão situados entre São Paulo
e Santo Amaro, em terrenos de sua propriedade.

Só acamara insonora mede 50 metros de cumprimento, por 30 de largo e 18 de alto, SEM
COLUNAS.

SUL

"

A corrente eletrica fornecida pela Litght e transformada em corrente continua pela Central Eletrica
dos Studios, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBEIFÃO PRETO (São Paulo).

Léo Marten, -ntetter-en-scéne", colocado entre os dez melhores do mundo, e um dos consagra
dos técnicos da Con.panhia, e sob sua grande direção vae ser trabalhado "ETERNA ESPERANÇA", o filme
que em breve todo o Brasil aplaudirá.

Tenho sido coberto com excesso o capital inicial e tendo-se ampliado os horizontes da Compa
nhia, em .vlrtuce de contratos referentes á indústria cinematografica, foi autorizada a sua elevação para

Oe2: mil contos de réis
(10.000:000$000)

Em ações de DUZETOS MIL RE'�S (200$DOO)
"De acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais teem 15 010 de bonífí

cação na participação dos lucros.t

Companhia Alnericana Sociedade AI10 .. ilti.3
Para oroduçao e comércio de filmes

C A P ! T A L' R S 10.000:000$000
E D I F I C 10M A R T I N E L L I 9: A N D A R SÃO '"P A U L O

A maior organização, no gênero, da Ameríca do Sul
"

'".'

'"

•
e
•
�
•
�
•

"

•

I
1

•
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Florianopolis, 1 de Julho de 1937

"�

------�-------------------------------�--------------------------�--------------------------------------------'-------------------------------------------------�

RIO, 30 - A propósito da no- -respondeu-nos. Percorri, em três
ticia veiculada na imprensa desta anos, os sertões da pátria, para
c .pital acêrca da fundação em S, levar a todos os seus recantos, até
P au lo de uma União Democrati- os mais longinquos, as nossas

cu Hadical, que contada, entre idêas, Sou social-democrata, pois
us seus principais organizadores penso que a social-democracia é
e diretores, com o general Miguel o único regime dentro do qual os

Costa, procuramos nos aproximar homens podem viver com digni
du ex-presidente do Partido Po- dade.»
pular Paulista' . E, continuou:

O gencral l\Tigucl Costa, fi ue -« Eu sou 11m homem simples,
esteve j)rêso crrca de 19 mêses, de berço humilde e vida nobre.
tr-ndo recuperado a liberdade ha Nasci pobre, cresci pobre. E' na

poucos dias, em virtude do "ha- tlJral, pois, pela minha origem,
beas-rorpus" concedido pelo Su- que me incline pelos que sofrem,
premo Tribunal Militar, recebeu- pelos desprotegidos da sorte, por
nos ama velmen I e. E posto ao par Lodos, em fim, que sofreram e so

do assunt o, que nos levava á sua Irem o que eu já sofri. Tenho
presença, disso o seguinte: tido em toda a minha vide, esta

- Nao, não é verdade. Não única e obcedante preocupação: o

cogitei da fundação de nenhuma Brasil e a felicidade de seu povo.
l niâo Democratica Hadical em Por êsse ideal tenho vivido, com

S. Paulo. Nem ninguem me falou êle quero morrer, O povo pede
a respeito. Não recebi convite al- ,pouco; uma casa limpa para mo- RIO. 27- -(Banõ)--O côrnntetrc-

õor 1'0 necrotério 00 Instituto
p:ilm para ingressar na sua dire- rar, ullia mêsa sadia para comer, médico tlZgal reclamou, ao Hos-
(lo. Isso, pois, deve ser apenas uma escola para os filhos, E es- pitai alZ Pronto 50corr.J, as õuue Omais um boato em curso pelos tou convencido, profundamente

I
pernca ar uma vltlrno ,õo de- sr.

interessados em perturbar o am- convencido de que um governo
sastrlZ de tr�ns em Clerbl Club,

I· t d I l'd d h
. .' .

I que para la foram rpmlZtlaas.
COU O sr.aen � � ca ma e norn;a I a. e onesto que se apoiasse, rea men- Clanõo uma iàéa expr-esetuc iiiconstituoional a que o pais fehz- te. no povo, um governo realmen- 00 vulto do rlZfedóo desastre

mente e em bôa hora vaí voltan- te democrático poderia fazer a o P�onto 51Corro r�mrtlZu-lhe Vargasdo.» felicidade do país» lrneõlctnmente um .calx<3o con-
, tenõo 9 perllas, 0019 pé. e um PORTO

. _.. . I - · - braço, que lá se encontravam,

I
� .ALEGRE, 30:� Na ses- maniítstam contra essa pretensãoPartidos e nao lndlvlduos BISpo simpatieo sem po"e.r ser averiguado a sao de hOle. da Assemblel� gaúcha, do governo federal.

quem poOlam pertencer. I OCupou a trtbuna o sr, Simões Lo- A seguir, usou da palavra o sr-
A mais uma pergunta nossa! A d

-

N
pes, que pronunciou um díscurso Carlos Santos, que estudou a si.

respond-u o general Miguel Costa: r ao sr. rman O Ti:STAME TO DE a,tacando víolentameute o sr. Gctu- tuação do proletariado do Estado,
- « Não'-eu não compreendo 110 Gargas e os seus últimos atos analismdo as conferencias que so-

l�ma União, uma Frente, uma A-I de Sales MARliNS fONTES reIatjv�mt!nte ao Rio �r.'m�� do Su!, brz o ass�nto fez o �r•. �runo Li-
liança, ou cousa semelhan te, de. os quais demonstram VISIVel.!' p,ropOS1- I ma. Terminou por Iustiftcar um
iidividuos, Comrpeendo que de-

. FORTALE�A, 29 -:.Tendo o tos de intervir no Estado. � oroiéto de assístencía aos filhos de
I erminados partidos, em determi-I Jornal go;e�Dlsta noticiado q.ue SANTOS, 29 - Foi aberto o Aproposito, lêu repertazens do operarias factlítando. lhes o acesso ás
l:adas circuJista.ncias e para a de-I Dom Jose _lllSPO de So�ral ap?Ia- testamento do poeta Martins "Diario dil. Noite", do

�

Rio de Ja- escolas superiores.
lesa de dctermmados pontos de va" a ca�dldatura Jo��, Amenco, Fontes. Nesse documento, o poe- neiro, e de outros orgaos, que. seJ
v:stas, sem unam numa frente I o CorreIO do Ceara Imando.u ta lega metade dos seus direitos --------------,-----------

comum. Não compreendo, porém, um de seus representantes OUVIr autorais, sobre os seus numero

l!{ 1C indi\ iduos, isoladamente,. q daqu�le a�to prelado, o _qual de-s sos livros e escritos a seus ami-
'çam. Sería atc ridiculo que eu, men�lU, dlzend� .que n�o se en-

gos Valdemar Silveira e Agenor
pJr exemplo e outros companhei- volvIa em pohtICa. Nao sendo Silveira. Institue o legador como
I'')S, l'epresedtando cada qual ape- h?stil a .nenhum candidat<:, nem

seus testamenteilos os

sr.s. B.
reno

In'1S a sua propria pessôa delibe-! ve .

motivos para que nao se Barbosa e Breno Morais.
r.lssemos nos constituir em união, .

apOIe o sr. Armando de Sales ---------------

frente comum ou aliança. Sería
I Oliveira.

Traged-Ia no Hos'�'p; I·. CLUBE 12 DE AGOST·Oridículo e pretencioso. O que po- OS AFAMADOS CHAPEUS
�-:����-=��;����;;.����deriamos Jazer, embora não se "G:RESPI DE LUXO" •

C
·

Lcnha <;ogitado disso concretamen- CASA "O PARAIZO" CIO anoca C O N V I T Ef c, sena nos cong�egarmos uun

Ipartido, nitidamente partido com

O assass·lnl·o da RIO, 29- Guilherme Oliveira,
o seu programa definido, bpm de-

recolhido a quarto forte do Hosfiniclo com os seus qlladr'"\s arr-e-:
,K

b f -I- G d picio, matou o seu companheiro,gimentados e disciplinados so

aml Ia e eon Pedro Vicente.
n.na só clireção, fiéis �,0dos as

Mais tarde, o louco declarouidéas que Lemos e que iriamos
I r 1 CHICAGO, 29 -- O promotor pu'- que obedecell a uma vóz que lhe
( �

em,cr.».. "

_ blico, ao se inform'i, estaria dispos- impunha que fizesse isso'.A palestra tOll1ava�sc mtetes
to a denunciar e iniciar o processo

"ante. O w'ncral Miguel Costa
I contra o escultor Rivardo Irwing,

tllostra\'a-se bem disposto. Os lon- autor da morte da seuhora Gedeon, CDnfereneiou
".)S mêses de carcere não lhe aba- sua filha e do inquili�o da casa. seeretamenteg

., . .
. O promotor, estana disposto a

teram o IISICO e mUlto menos o
não pedir a pena de morte para

animo de velho lutador. Irwing.

IntegraliSmo
partido provisorio

d i g n i d a d e
RIO, 30 (Band) -_ O secretário do

Superior Tribunal Eleitoral comu
nicou ao ministro Hermenegildo
de Barros que o pedido de registro
do sr, PUno Salgado, como candi
dato da Ação Integralísta Brasilei
ra á presidencta da Republíea, de
sapareceu da mesa do protocolo,
onde estava sendo manuseado.

I Tendo sido solicitado novo pedidoO general Miguel Costa se re- á Ação Integralísta, este requeri
ferirá a governos.. Qual sería mento já}Oi entregue, pleitea�do
o seu pensamento sobre a próxi-I a tundação de um partido proviso-

_ rio, sendo que os requerentes se
ma suce�sao ?

..... I comprometem a juntar as assina-
-« Sal do carcere ha tres dias, turas de 200 eleitores, exigidas pelo

Ainda não conversei com os meus Codigo Eleitóral.

amigos e companheiros de S. Paulo i ---------------------------------

para onde, entretanto, pretendo Casacos de pelleseguir no próximo mês, Por ora,
só posse dizer queua tendo que
a próxima campanha presidencail
deverá ser travada dentro do
maior espirito de ordem e de
respeito mutuo.>

Finissimos RENARDS

A 6AZETA

SOCIAL RE'US DA
NOVEMBRADA ANIVERSARIOS

RIO, 29 - Foram sumariados Ihoje, perante o Tribunal de Se- DR. ABEILARD PEREfR
gurança Nacional dois oficiais, im- GOMES
plicados na novembrizada.

O ex-oficial Tassiano Fernan
des confessou que lhe havia sido
confiada a missão de promover a

revolta na Escola Militar e que
o fizera realmente, assumindo a

responsabilidade do seu ato.

NOSSA VIDADEMOCRACIA
Regime da

� efemeríde ide hoje regis
amversario natâlicio do n

distinto patriciu S? :Abeilard
reira Gomes, digno 20. pro
tor público da comárca da
pital.

Passa hoje "o aniversario
talicio da exma. senhorinha
Nunes Pires, esforçada prof
ra do Colégio ÇoraÇ..ão de J
e filha do sr. Colornbo 'N
Pires, funcionario federal.

"1

I FAZEM ANOS HOJ'k:
o jovem ginasiano Nei:

valho, filho do sr. Tito Cr
lho, diretor do nosso corr
DIARIO DA TARPE;

a senhorinha Dalmirb: di
meida.

o ex-gellel�al Maguel Costa� saído ha dez dias da prisão� 'oeaU
sa os magnos problemas poUtieos soeiais do país

A sucessão

CASEM IRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

Reclamou duas
na

Rua
A MODELAR

15

TALI...IEURS -- MANTEAUX DE LÃ

CAPAS--SOBRETUDOS

Trajano,
pernas

ata-

Procedente de Blumenau �

g:ram ôntem a� seguinte;{)1
soas: Edgar Sa, IVQ dp-L
Montenegro, Renate Muelle'
poliro E. RodrigueS,: B. ti
paio, profussor Mario Nr
Ce!so Caldeira, Edia eo eTrtpIna Truppel, Ernanê e A
Santa Rjta, Gelasio �o�Reinaldo Behr. .. '

. .

De Joiavile, êhegarain oiChas D. Reed,�Elias -de OI i
a senhora, Edmundo To
Pls.cido Gomes e ,oAdorfo SOill.

,

Simões Lopes
Getulio

.

De ordem do sr. Presidente tenho a houra de convidrir aossrs. SOCIOS e suas exmas. familias .para a Festa Caipio que esteClube, atendendo a numerosos pedidos faz realizar em a 't d3 d
.

Ih'
' nOI e e

e JU o prOXlmo.

Servir� de ingre�so, devendo. ser obrigatoriamente apresentad� aos porteIros, o talao da memahdade relativa ao corrente mAde Junho. es

I�gressos a;ulsos só serão fornecidos até a vespera, a pedido exclusIVO de SOCIOS.

Florianopolis, 28 de junho de 1937.
RUBENS RAMOS

Secretário

dos
va·NOVA YORK, 29 -- O Crande Jn

Não é comunista mas i ri Federal apresentou hoje três acu-
socialista sações contra o eseultor Ricardo

Irwing, isto é uma acusação de ho-
. micidio por cada uma das suas vi-

O general MIguel Costa falar� timas. que foram a senhora Ge-
pm idéas. Quais seríam as suas? ! deon, sua filha e o inquilino de am

-«O Brasil inteiro as cenhece bas.

RIO, 29 - O capitão Felinto
Muller, chefe de Policia do Dis
trito Federal, conferenciou longa
mente em seu gabinete, com o sr.

Macedo Soares, ministro da Jus
tiça.
Nada transpirou sobre o assun

to dessa conferencia.

g(3ner�is
Continuação da 2a. pagina.

crita pelo chéfe do Es,ado Maior
do general Waldomiro Lima a

um matutino desta c>tpital, es

c1arecêndo o assunto, dizendo
c1arament� g'le, de táto. faram
consultados vários "�nerais sôbre
a possibiildade de ser dirigída
uma nóta ao govêrno, pedindo ex

plicações definitivas sôbre a sua

aluação no Rio Grande.
E termina aquêle vespertino

acentuando que, "pelas condusõ s

do inquérito do general Firminio
Borba, a 50 loção do rumoroso

caso verificar·se-á apenas c:>m 8

punição do general Waldomiro
de Lima. a quem será impósta
uma penalidade disciplinar. e r

virtude de ter cogitado dirigir
sugestões ao govêrno, envolvendo
colégas no assunto".

CHEGAM UNS

HENRIQUE STODIEcC
Regressou da Capital Fêer

pelo avião da Condor de! ôie
o sr. professor Henrique Stoe

Procedente de Itajaí clg
o sr. José Heis, funcionarÍl
Obras. ti-,j.... Porto <laqueIa di..

OUTROS PARTFM •

Ainda o caso

Casino Imperíal

,t

CAPITÃO MARIO GOcCS
Para Capital da" Re!hli

seguiu b.oje, em objéto d S
vfço, o capitão Mario

ibrioso oficil\l' do Exercit N
cional, servindo no "Regi n
Andrade. Neves", aCl:\ntona e

Cresciumao
o

ENLACE •

I

oSOUZA LIMA -'SIM
Realiza-se hoje o enla m

trimonial da prendada s or
uha Alexina Souza Lima lét
filha do sr. Alvaro Souz�'m
e de sua exma. consorte D
lorme Souza Lima
5r. Nazareno Simas.' lu na
rio federal. O ato civil t lu
gar ás 16,30 horas no p Je
Eduardo Horn, á praça eir
e Oliveira, servindo de
h _. -

n os, por parte da noiv
major Eduardo lIorn e
ria Luiza Schmidt· Simas d
noivo o sr. E;,uripedes S id
e exma. sra. 'do Dhava ai
lazzi. A cerimonia religio le
tuar-se-á ás J 7 horas na él
de N. S. <ios Passos, p
fando, por parte .da
coronel Guido Bott e exl1'''' :0,,0-
sa e pelo nq3v{;> a exm ra
Delorme Souza Lima .. ..e o joEduardo Horn" A� jOVf:l a
A GAZEtA Í':I,z vot' d
muitas felicidaà(i_s.

no majestoso prédio do Clube Martineili

Choque de
pores

SANTOS, 30 (Band)-O vapor
nacional « Lages» chocou-se, neste
porto, com o Cargueiro america
no «West Selenne», quando am
bos demandavam o cais.

O primeiro em consequencia
do encontro, fez agua nos porões
e o segundo teve a prôa amol
gada.

EXIBÍÇÃO, TODAS AS NOITES. DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

de bar e restaurante

Ora. Josefí'1a Flaks Schweidso
MEDICA

Ex-as�iste.,te do strviço de Ginecologia "dos H'osF·.da Gambôa, Fenda'rão- Gaffré-Guinle e 5. úFrancisco ·dd
Ex-intema do sal viço de Pediatria da Policlinica

de Botafogo . �
DOENÇAS DE SENHORAS E tR�ANÇASConsultorio: Rua Trajano n' 12.L...Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 h

FLORIANOPOLIS SANTA CATAR

.,

Danças -- Serviço ir. epreensivel

Bom Cabaretist'"

FORMIOAVEL. ? ,
• FANTASTICA?-

----------..:---1.

J
a liquidação de artigos de inverna. Elegantes, bélos e

gem, estão sendo vendidos, par preços módicos, pela
�IK
III,'

�I PARAIZO

Otime orquestrA -

de linda padran
preferida . !

, )

I

I
I
I

casa
RUA FELIPE

SCHMIOT,
FLORI ANOPOLIo

I
\.

! ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




