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______ r_( Do livro "Jornada Democratica", do candidato nacional Armando de Sales Oliveira )
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..UNIÃO POPULAR

E T,-ró Caqdidatura Armando. Sales Oliveira
Ao candidato i nacional, sr. Armando de Sales Oliveira, enviou a

"UNIÃO POPULAR :.?RO· CANDIDATURA ARMANDO SALES DE OLI
VEIRA, o seguinte telegrama: "UNIÃO POPULAR congregando elemen
to: independentes principalmente classe trabalhista de Santa Catarina
apoiando candidatura nacional democratíca popular V. Ex. lançou maní

�e;>to recebido intenso entusiasmo.
o � Milton Sulivan presidente, Sobastião Vieira secretario".

Dõ Snr."cGeneral Flores da Cunha, governador do Rio Grande do A
Sul, recebeu a UNIÃO POPULAR PRO' CANDIDATURA ARMANDO
SALES, o segll:iÇlte telegrama:

.

• '�Mi1tOrt Su!}han, Florianopolis. Tenho prazer acusar recebimento 1_
vosso telegrama congratulando-me efusivamente convosco pela fundação

IANO IIII Floria.'1opoUs, Sexta,-felraUNIÃO POPULAR PRO' CANDIDATURA ARMANDO SALES. Saudações . . _

cordíses. Flores da Cunha".
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TE H MP

À atãude do Almi

ral1t� Protngenes
RIO, 1__:_ U\l1 vespertino! anuncia

que emíssa-íos c
dos srs, José Americo

••e ,"M(11ando de Sales Olíveíra vísíta
Iam � ahnlrante Protogencs Gui-

o mades) na Europa, não tendo o go

"c.rnad.o,1 se comprometido com ne
nht�ra dos

c_

dOÍ!! candidatos.
�.

• Serviços
prejudicados

•

RH1, l-O ':Diario da Noite" pu
/' blica declarações do presidente da

/.
(ompanhia Carbonifera de Ara.ran
geá, o qual declará. que aq�ela� fer
revia, utliízada no tranporte de car

�rão, tem sido monopolizaãa pelos
1 ransportes de tropas, prejudicando

. v.rand'!mente os serviços daquela
csmpaohía,

A posse do gene
... ral Góes

•

•

o

RIl), 1 -Assllmírá, amanhã, ás
15 horas, Chefia. do Estado Maior
do Exercito, o 'zeneral Pedro Aure
liO d� Góes Monteiro, nomeado re

étntemente para essa alta função.
Para assistir a .posse desse ilus

tre milítar, o ministro da Guer
ra convidou os generais Chefes Ile

'str-Vlços e Comandantes de uni

dades. .

o

•

•

. .

.�.,)
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I

)

Sevilhâ o

bombardeada
SAIAMANC�. ;�Â radio emis-IsQra üaeionaksta ínfosma que aviões

legalistas bombardéaram hoje Sevi
lha, causando numerosas mortes
entre dvis•.

o

Os avfões- legaiístas .víeram da

direção de Cerdoba, sendo um de
les abatido.

o' CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARA�O"

.1

o tratado de co

mercio brasileiro
chilêno

\

-SANTIAGO, l-O embaixador do
!rasíl conteresetoc com o chan
'Celer Guterrez sobre diversos pon-
10s relacionados com o tratado de
comercio, no momento em estudo
�o Itamaratí c em Lamcneda.

)

assentadas as providencias para o Haddock Lobo, no qual será em

grande comicio que se realizará possado o sr. Armando de Sales
no dia 16, no estadio do "Ameri- como presidente da União Demo
ca", na praça Campos Sales, em cratica Brasileira, devendo, en tão,

pronunciar importante discurso
politico.

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

•

Sol) a presidencia do sr, Artur cial da séde, na rua do Ouvidor pela comissao escolhida na reu- Sampaio Correa, Otavio Manga
B\:rDllrdes, efetuar-se-á hoje, ás n. 183, seguindo-se a apresentação nião anterior, a qual é composta beira, Morais Barros e outros pro
lO horas, na séde que será ofi- e leitura do ante-projeto de lei dos srs. Artur Bernardes, Antonio ceres.

cíalnente inaugurada, da União organica da União. organizado Carlos, João Carlos Machado, Serão tambem deíitivamente
Democratica Brasileira, no Rio
de Janeiro, uma reunião dos De

putados, senadores, deputados es

taduais e vereadorcs . pertencen
tes a essa organização,

Nessa reunião, entre outros as

surÍtc1� a serem decididos, consta

prinfeirameute, a inauguração ofi-

Dr. Armando de Sales Oliveira, candidato do povo brasileiro á presídencia da Republicao
----

-------

Frente Negra AS CONFERENCIAS Vem ai o almirante
PORTO ALEGRE, 2-JA Fren

te Negra passou a denominar-se
Centro Cultural Popular José
Patrocinio.

Em Washingt�nl RIo.:r::�:::SumtelC-
WASHINGTON, 1'. --- o summer-weües, declarou, ontem, a Um-I grama nesta capital comunicando

ted Pr�ss_ qu.e espera conferenciar hoje no Departamanto de Estado com
I te embarcado com'destino a Bo-

a comissao nnanceíra do Brasil e com o sr, Osvaldo Aranha. I r
.

WASHINGTON, r. --- Foram recebidos, hoje, no Departamento lonha o almirante Protogenes
de Estado, a delegação brasileira e o sr, Osvaldo Aranha. Guimarães, que ali tomará o

Acred�tll:-se que nas ne�ocia�ões de amanhã será estudada a pro- "Cap Arcona", de regresso ao
presta brasIleIr� para a .creaçao do.Banco C�ntral, o qual, segundo se

Brasil completamente restabele-
pensa, obedecera, em Iínhas geraís, ao regime de Reserva Federal dos

id
' U

Estados Uniqos. I CIO.

General João Gomes
RIO. 2-0 general João Go

mes embarcará, amanhã, em As
sunção, de regresso ao Brasil.

Seu filho acha-se em via de
completo restabelecimento.

Proceder-se-á, igualmente, nes

sa reunião solene, á leitura da de
claração de principios pelos quais
propugnará essa entidade nacio
nal.

A revolta do
Espiri�o
Santo

RIO, l-Sabe-se que o movimento
de indisciplina no quartel da Fôrça
Publica do Espírito Santo se verí
ficou pela manhã, tendo o governa
dor Punaro Bley, antes de seguir pa-

I ra" o quartel, para abafar a inten
tona, se comunicado com o mínís
tro da Guerra e o presidente da Re
publica.

Foi instaurado um ínquérito para
apurar as respcnsabílídadcs presi
dído pelo desembargador Calmon,
secretário do Interísr do E.spirito
Santo.

Tentaram ineendiar o
:'Cdrloeio Paulistano�"

S. PAULO, 2- Elementos que
se supõe serem integralistas, ten
tarám incendiar o "Correio Pau
listano" .

A suposição resulta dos ata

ques que vêm sendo feitas por
este jornal ao integralismo .

Aposentado
Pela resulução de 30 do mês

último, foi o sr, Manoel Mota
Espezim aposentado no cargo de
porteiro da Junta Comercial do
Estado.
.�:I Para êsse cargo foi nomeado o

sr. José Florencio dos Santos.

Nomeado o sr.

Dodsworth

RIO, 2-Foi nomeado interven
tor do Distrito Federa, o sr. Hen
rique Dodsworth, que escolheu o

seguinte secretariado:
Francisco Campos, Atila Soa

res, Clementino Fraga, Araujo
Maia e Raul Araujo Meira.

A historia do
conde Cova

donga
HAVANA, l.-O conde de Co

vadonga, ex-herdeiro ca corôa da
Espanha, foi intimado pelo tribu
nal local, a pagar a quantia de
vida, como pensão alimenticia á
sua ex-esposa.

Ex-ofieial russo assas
sinado

PARIS, 1.-0 <chauffeur » Ser

ge Markoff, ex-oficial do Exerci
to do tzar, foi, ôntem, assassina
do a tiros, pelas costas e na ca

beça.
Os desconhecidos autores do

crim e roubaarm-lhe 400 franco

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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r�-� I fracassou\ O Mahatma Patiala escreve I o empresti-
I &!DO míneira

RIO, I "c=: (ARGUS)
A Nota, em correspondência
de Pernambuco, publica o se-

IIaqueada
t;;

guinte:
"O sr. Ársis Chatêaubriand, 'na sua bôa"fé

voluntária ou involuntariamente,
.

fez no recife uma ruidosa e eíi- RIO, m-Com o restaeleci-

II
FORTALEZA, 1 (8and)- '"

t d d iid .J
.

C C-J rn sangue clen e propagan a a can'li atu- menta nas garantids constit-lonaisDurante as kermesses da n2a. Se- d J A
'

.

de macaco ra o sr. osé rnénco, o ilus- e as medidas de harmonialoma.
;;;;;m iiiLii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiliiiiiiii"iiiiiiiii� mana da Imprensan, promovidas tre jornali;ta obteve do go�erna- dOIS pelo ministro Macedo bares,ROMA, 29-0 cancer pode- nesta Capital em beneficio da ) I(lar que se cea izaSSf; I) se I mee- vl!rifir-ou -3"e que estavamos lentro.ria Ser curado por meio de inje-, construrão da Caea do Jornalista, t' d I d d

d d
::t mg na praça !\ n ep',:o coei!, de uma neblina propositadcente,ções e sangue e macaco. Isto é, foram realizados dois certamens d h' j rf'\" J

I d
on e se ac a s1['la o o u'larzo cre�':Ja para encobrir os erl!, Oi,;pelo menos, o que resu ta da e- que despertaram grande entusias- d P b' i

b
e ernam uco, que expr'me interesses e os crimes dOI seu.,claração que o professor Lem o mo: um para a escolha da rainha d D'

,

A�. , o pensamento os taTlOS s- aproveitadores.acab.a de fazer ao ...,LOrnale d

I da imprensa e outro para uma soel'ados no E d d Psta o ,e er- Salmos do lune! onde s<telpi-/ta/lO sobre::>s resultados de tra- eleição antecipada do proximo b
b Ih d (

nam uco. rava o ambiente malsão d�intri-
li' os a que se consagrou urante presidente da Republica. . , .

8 lonaos anos E t lt' I'
.

t
Armaram um tribuna ao DiG- g�s, das mentiras, das maqunçõea

fi' seu Imo pre10 movlmen ou
A

' ( 'h b., 'fiSegundo o (lrnfessor Lembo a
.

t
'

t d h 'd I
no, e o sr. ssm 1.., ilteau na.ld ocultas, para serVIr a ni �ticos,- , li aSS1& enCla, en o aVIo uma d' I I . . inconfessaveis, a esta at ·sfee8solução do problema do cancer d' t d t 'd t
'sse a gumll� pa aVnts Crltlcao-

S. PAULO, 1 (Argus)-Se-gulldo comuol'''ado da Aça-o t'
..

ã d'" ISpU a

'd
e. vo

°ds acurad·3.d·
en re

do o sr. Getulio.) Vargas e ex clara em que odiieito detodos,
. ,es aua na IDJeç o t; soro e san- os putt auo! as can I aturas .

'
_ d

!\1onarquista Brasileira, o principe D. Pedro de Orleal1s e Bra- gue de macaco, assim como no

I José
Americo, Armando Sales e

pondo os .motlvus da reumao. � garan!i 11 por uma justiglegi-,
h I' 1 d B 'I enxerto de glandulas endocrl'nas PII'nl'o Salgado.

A seguIu deu a palavra ao tlma e I�enta. "

gan�a. erOtlW 00 trono o I !lSI, contratou casamento com a

pnncez.l Maria rle Baviera. extraidas do :limi). Verificada a apuração total, foi
v�reador Geraldo de Andrade De !epente a nação fic(:JIr

I��������������������������������������I I' d pua �uro ��g�co do sr. sur��n�da q�e�n�·i�-
e elto, por gran e maioria, o sr. dArmando de Sal':!s, Ao inlci:u guea a na sua bôa fé e, b oPlinio Salgado, chefe na:.:ional do

I' d'd f pret·'!xto de defeodeJem I'rlstl'-Integralismo.
o e agia ne seu cao I ato, ez I

refl:!renclas a,) José A nerico, tuições livres, as estavam
.,.

trdo
quando a multidão ouviu pro- com o veneno -d�s §en!en� ini
nuociar o nome do valoroso nor- quas, na noite de um estq.r de'
destil)o, prorompell em aclama- guerra inde�niJo.'.
ções ruidClsas e quasi uualJimes, * .. "
cortando o fio do diSCUI �o e Im- ----r-:-pedindo o résto do sermão enr;o-

vende-sr uma casa m omendado. terreno numa ar' d�
,."

Os outros oradores, improvi- 1.782 metros 'lWl do,
sado�, dentre os quais o dr: Luiz instalação 'de luz e ag etc,_
de Góes, ocuparam a tribuna! por preço de ocas,ião. tra
trau_;formaram o meeting do' sr. tar com Quincio. Si!
Assis C�ateaubrianà em consa- Estreito, esquina da
graç3.0 cívica ao candidato do Luiza n. 163:
Brasil».

(Original da LEGIÃO DAS SOM
BRAS, Ordem �ecreta, o PARTIDO
GANDHISTA NACIONAL.-Nossa es

clusividade.)

SÃO PAULO, junho.-O meu manifesto, nas suas

I EIS PARADIZIACAS, fala em se dar dinheiro aos ve

lhos e enfermos, ou incapazes de trabalhar, ou na iminencia
de morrer de fome. O governo é que tem essa honra, ou

cumpre esse dever. Não será mais permitido, quando governar
o p"h a nossa id�obgia democratica humanitaria, qualquer
cafag,este mais ou menos ricaço apanhar uns restos de ossos

de frangn do seu jantar e jogar para os pobres (indo logo
comendo a0S jarnais, para berrar a caridade sublime, com o

focinho escrolnlozo no centro, .nurn cliché ... ).
Nada disso. bsa caridade é crime. Ela humilha, acana

lha a honra faminta, a virtude que acabou de tanga, o herois
mo militar qu� findou na porta de uma igreja, mostrando ás
matronas enxundiosas um olho furado na batalha do Tune!
em 32, ou na dita cuja de Ítararé, em 30.

Uma energica legalidade impedirá 'que as qualidades
mais el-wadas, mais nobres da nossa raça, como o heroismo,
o amor às letras, às artes, às questões desinteressadas de sen

timento humano, etc., se mostrem no seu fracasso financeiro,
na porta de uma igreja. O patialismo no poder proibirà, não
com o xadrês, mas com uma pensão em dinheiro, que se veja
o resultado melancolico ou lainir.to das vidas que acalentaram
as idéias puras, creando a pobreza e a doença ao lado do
culti vo das flôres do ideal.

Ensinam os professores oficiais-um exemplo-que a

cultura, o saber, o estudo dos livros bons nos civiliza e me

lhora; por toda parte a mocidade é ipocritamenre encaminha
da para o amor á verdade, á honra, á paz, ao amor do pro
ximo; chapas cívicas, palavrorios pomposos pregam o idealis
me, a llde, a literatura; o pensamento humano é mesmo hu
mano, quando se doira de altas filosofias e indagações ...

Maravilhoso tudo isso, não é verdade? ..

No entretanto, quando vemos numa esquina, de um lado
um mendigo velhinho, i estendendo o pires, e de outro lado
u:n nababo, mamando um charuto no seu carro de 50 contos,
po.leoios raciocinar assim:-«O meudigo viveu puro, superior,
fl\l.endo todas as belas coisas que a ipocrizia oficial recomen
da; tem até livros de versos /ublicados, cantando a sua pa
tiia ... ; por isso, por cer o talento e a virtude, acaba pedindo
e mola-: -- quanto ao nababo, ele fez e faz tudo que causa

um nojo danado, ipocritamente, á policia, à lei, à moral, à jus
tiça; e por isso, por ser o Fazanelo ou os irmãos Fernandes,
eslà podre de rico, jemanfichando-se olimpicamente ...

O futuro regime patialista proibe esses espetaculos cla
morosos, de fracasso da virtude e de I.iiunfo dos bandidos.

Vai ,�ca5ar
�;� �lerdeiltio
do BiI�asil

do trono

r

2-

':;,ARTAZES
DO DIA Grande CircúitoO .:

CINE REX, ás 7,30 horas
Melodia do pecado. Calarinenseo
CINE ROYAL, ás 7,30 ho

ras-Juventude dourada.
•

Reina um. desusado entusiasmo nas roda'� ciclistas desta Ca-
pital, e de todo o Estado, em tôrno da grande 'próva ciclistica quê"
o Gremio Esportivo dos Funcionarias Púhlic9S: levar& a efeito e�
a manhã de 11 de julho, denominada o., Grande Circúito Cata
nnense.

RIO, I-(Band)--Está sen

do comentado o fracasso do
emprêstimo negociádo pelo go CINE ODEON. ás 5 e 7
vêrno de Minas Gerais CJm a horas-Canfa e serás feliz, e

Caixa Economica Federal. para ás 8,30 horas-A caravana da
custeio ,las obras do novo bal- morte.
neáiro de Araxà. I

Assimila-se o fáto das nego-I CINE IMPERIO, (E5treito),

I
ciações caminharem bastânte pro" às 7,15 horas-O homem que
missoras. permitindo, mesmo, no I fazia milagres,
inicio dos trabalhos, ate a. OCU!'I Arência do regresso inesperado do"5 rendas
sr , Benedito Valadares á Belo '

b.·HOllZonte e o lançamento im-dia- pU Icas
to da candidatura José Amctlco. aumentam

Murmura-se que o rompimen
to do emprestirnc de 20000:000$
que obngará a interrupção das
mencionadas c bras, tem relações
com êsse fáto, traduzindo visi
velmente (J estremecimento politi
co havido entre sr, Benedito
Vala dáres e o sr. GetulIO Var-
gas.

Por esta I azão, admite-se. tam
bem, a possibilidade de uma re

açào da governador mlOeICO no

des -nrolar da campânha p.esiden
cial, conlórrne já tem sido pro

pai: do algumas vezes.

Essa prova que conta com o concurso de todos os clubes
da capital, e dado o ineditismo de que está revestida, por certÇl
marcará um grande acontecimento em nossa Capital. c"

O referido Gremio. querendo prestar uma llOmenagem 'a

seu digno e incansavel Presidente de Honra, sr. C_lirlos Concei
ção, dedicar-lhe-á essa prova, para a qual já têm e chegado. inseri
ções de clubes de todo o Estado.

Constará a mesma de cinco voltas circulares, num pecurso
total de 25 Krns., e cujo regulamento está sendo publica&> no

jornal A Republica. ,

A conceituada firma Carlos Hoepcke S. A., num gste de

RIO, 1 (Band)--Estã� aumen-I i�v�lgar fidalguia, oferecerá �o primeiro colocado lIma. espLndida
tando continuamente as rendas bicicleta, c?mpletamense equipada, da afamada ,marca . Wanle�er",
públicas. A arrec a 1ação do impos- a qual sera exposta em uma das montras da Citada firma, -einda

to de consumo e outros tributos esta semana.

no Distrito Federal. no I' trimes- Por certo as importantes firmas, Meyer & Cia. e V\oell
tre do corre te ano, em confronto mann S. A., tambem oíerecerao valiosos prermos aos 2. e �. co

cam igual penado qe 1936, acu- locados.

sa um aumento de 9,81'1., e em
Dad:> assim, o cunho de importancia que está tomado o

S. Paula, 110 mesmo período, de Grande Circúito Catarinense, é de se espew uma manhã gradiosa
10. 9 I a do dia 1 J. de. julho próximo, para- qual a diretoria do Qremio7, '1 ..
O Disteito Federal arrecadou não têm regateado esfôrços, empregando todo o seu dinaismo,

nessas rubricas 28 J • J 11 :642$400 no sentido de apresentar á distinta sociedade florianopolense. 'uma
e São Paulo 164.926: 151 $900. prova digna de todos os aplausos.

.. _,

O imposto de consumo rendeu I

Ch" tno Dist.FederaI44.651 :688$200 lOS r. a ea u '-
e em S. Paulo,66.777.259$900,I --,- --...- _

ou sejam os aumentos respectiva-Imente de 2,84'" e J 3,28',., em

confronto com o mesmo periodo
de 1936,

No imposto ôe renda, S,Paulo
proporcionalmente arrecadou mais,
pois a diferença foi de 79,86'1.
e a do Distrito Federal de 13,83'1.

Tr-ansferen -

cia em .Iepra
SdrlO

FORTALEZA, 1 (Band)
-A imprensa está se baten
do contra a transferencia do

[Ieprosario de Canasfistola
I para as proximidades de Po
I rangabo, com receio de que
isto venha constituir sérios

perigo para os habitantes da Ganhau o sr.
c_a_p_ita_i_c_e_ar_e_ns_e_. I Plínio
Cura do Salgada

cancer

brjand er.n
<I

Reôlfe
•

-,

de

•

sino Imperíal Vai a Mato
Grossono majestoso prédio do Clube Martineili

CAMPO GRANDE, 1 (Ar-
gus)-O deputado Ytro Corrêa

I
informoll á imprensa local que
e sr. Getulio Vargas externára
o desejo de vir pessoalmente a

I Mata Grosso afim de bater a

I
estaca inicial da construção do

II �:�� FP�r��iílrio Campo Grande

liii�i�i.i=i:i:�.�i��.�-�;i-i.i�gimi.��.�.·�=i·.i;�:�!i�5��:i@i-i·�iriri:7i!i_i;imiiii·iwi���i·i·�.*�+��������i&���iwnitdl@� e�

� NFECÇOES FINAS PAR
l ENS C S OAUR,II

t�
, I
..

ExmíçÃo, TODAS 4S NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Bom Cabar:etisr

�!{iEC--; E,eEU U!./i. LlNDtSSIMO SORTIMEN! O EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAISMODRE NOS P EOS MELNORES PRE S
MA9S DE 50 TIPOS DE OAMISAS

,
CAMISA DE JERSEY DE SEDA A 16$00

NA C A S A I:) A U' R A á RUA FELIPE
.

SCHM:DT N.

Danças -- Serviço ir. epreensivel

Otiry"l8. orquestre -

bar e restau rante

'M"r Rb9'MSMi g*§i' '

5 jg.;§

,
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13h"nenau - Joinville Sêio Francisco ., Lagl..lna - 'g

�
MostruariCill JlIerrnanente em Cruzeiro do Sul

_a oe"

.�
SeQçãO de Seoção de Secç�o de '1'..

"

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras alara tcmOl FERRAGENS: MACHINAS: ,

Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eenstrucções: Machinas para officinas mechanícas ��
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras,�rragens para portas �\1aahinas para laoeircs ��Roupas feitas e janelías, tinta Maehinarios em geral para a lavoura: c:- ados,
Sêdas CalWS galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. .

A.
Lnha para coser e sergir PoVões e Camas f oromoveis, Motores de esplosão, :'llott !?s ..
U em novellos e meadas Louça esmaltada - a·pparelhQs de jantar�talhe- eléctricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmls-zes- L(";
.'�Ieolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
�...ertinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - téIas para todos os fins Automoveís e. Caminhões FOHD Fvcas ,.�CL:CS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanice
�,

.� � Depositarios dos aíamados Con�ervas n.acionaI e extrang�iras Pneun;aticos e. camaras de ar CCODVER �

ta Charutos cDANNEMANN. BebIdas naClOnaes e extrangelras M;}tenaJ electrtco em geral �
Iii Ernpreza Nacional de,Navelif,Sl9ão. "Hoepcke"--vapor'es "Carl Hoepcke" "Anna" e Max §
� Fabrica de Pontas "Ritl Mari�

,
-, Fabrica d��G�O ":i�� _Mari�" - Estal�lro 'Arataca"

"

�
kq�A'Qj).VAVgÂ���f,!jil����������AVA.V�'4�D

-��.�'""""""" .���� ��I
E s p e I h � I Fav rita �
Só os fabrícados em joinville pela única fabrica � �����do E S T A D O

�\�. },
'

PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER �
__ R�_a_15_d_a�_OYembrO n.366 - JOI�VjLLE � Em loteria a sua favorita ��] ���

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

I
Consultoriú: Rua J(

,Pinto, 7··-- Te!. 56

I \ Res. Rua Bocayuv;) 4

L Te!. 1317 II_---.

{Dr� Ric��.o \-- I. (..:;rott.srn a n Accacio �Jã«.'"

(
. I\lIatriz::
Filiaes em:

"aleta Indica:
-

\ Dr. Arrninio
Tavas

•

�\liéd§cos
l Dr, t�.rtur Pereira

.
e Oliv�ira

CUnl1t8 médica d� erlan

ças u adultos

) LABORATORIO DE
'ANAliSES CLINICAS

MEDICO-ESPECIALIA

_.

Ouvido - Nariz ---<J.r

gania - Pescoç

Consultas -das 10 ás 1-
,

.

das· I 6 II 8

Consultas diariamente- das

4 ás 6 horas

Consultorio: _Rua João
Pinto tr 13

EONE-1595

Ex ·chde da clinica dicspi
tal de Nümberg, Cessor
Indórg tlurkhardt e �essor

Erwin Kreute

\
-s:

R��iJência: Rua Visãond»
de Ouro Pretu n' 51

•

FONE-. 15,4.

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

Dr. MigL!sl
Boabai,d

CLINICA GERAL
EspeclaUsta em; vila

geral
alta cirurgia, ginaecol! (do
enças elas senhoras) ar tos,
cirurgia do sistema )50 e

operações de ph

Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molesiias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, 13
1 et�fone, I 595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das t 3 ás 16 hrs,

CONSULTQRIO·-, Tra
ano N. te das 1012 e

·das ); às 1"6 1 [2 h

TELEF. 1.2 i

RESIDENÇIA- ICste-1
lL V€S:funior II

I11:....EF. 1.1

•

,

I Dr. ��,rlos Corrêa

I
!

Partos - Moléstias de
q, Senhoras e

Molesfiàs de crianças
fi

,.

Diretor da f(�ierni�ad0 A-Q,VOi;ad úJ
�edlcc do lioapit&1

I·(CU'l'SO <1: espeó'álizaslo em \ Dr. Pedro de Morerro
molestiàs de senhoras) I

I4\ttndô na. Maternidade Advogad
até ás 8 112 da manhã I Ie á !aiGe _ CiJnsultorio: Ruc:l Trajano, n' irallo
ANITA GARIBALDI, 49 I Telephone n'8 I

.',

Jockey Club -�rianoP's I
1� O mais eJagante centro de diversõení-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinçã<
Fsplendido serviço de bar com bebna-

cionais e estranjeiras. .

Feericamente iluminado com instalaçbo·
dernissimas.

!

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos alto
Sorveteria Gloria

I

J

t

- '. "'_"',' '�.�""'�"� ,'''' ' ..
'

L.I

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Slppe!

Aderbal
da Silva

R.

N o Estreito Ponta do Leal;:/\dvogado
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 � 1290
I

l' �"t� BILHETES �J� Federal e Santa Catarína �i
I �
t� NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �
� �
�,����� --t��������;;:1

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos.
Tratamento âas moles

tias da Boca.
CONSULTOR/O:

1?,ua Trajano n' 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
n. 70. -- Phoi>: 127'1 ..._. HOHAS MARCADAS

I I
- e.�••$)G�.

-- GGO.�G••••Caix t Postal, 110, • L;�

1-
Mie se MM

: Companhia "Alnança da =
Advogados VENDE.SE uma casa no dis- • Bahia" ti

- trito «J/lão Pessôa», Pstrei- �.' ,

�'i1 V;�
lO, á rua do Nestor no. 4,2 " FUNlJADA EM 1870 SE'Dh', B�HIA e,

com 2 quartos, saias de visitae �
1- ' • ;�

jantar e cozinha. ; �;�
Otimas instalações. No aprasil" t egurcs Terrestres e Marttlmos ��

vel recanto da. Ponta do Lea· e.�
�li

Preço espec,ial. Tratar corno [ooã �. CAPITAL REALIZADO 9.000:0013$000 r:

1__Rua Trajano n. 2�1 :::::'::'tret':_ ti ���R6t���IZp�é�iOS c

50.000:000$000 �l',

.--- - terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21 .421 :545$220 {�>&
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

Allentol, Sub ..Agentes e! Reguladores de AV2irlaa
em t�dij. OI Eatndci0 �� Bf�iH'.)i!l m@ Uruguai e nas

prlnJ.1:lpaia praças I8trangiiraa,

� Agentes em Florianopoli,;: f.;,:t

i Campos Lobo & Cía. i! Rua CQnGG�hJrQ Msfra, 35 (sobra:dc) Caixa PCrJt:ai 19. �
W TELEFONE N. 1.083 G• END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇ'A [�* ��� -. �

�!<l!, Escritoríos em Laguna e !t3jahí "ii��'

O SUB-AGENTES EM BLUMENAU E L/·.GES :'f!
� �
Õ�D·•••�G·••==== o•••••• ·��'.�

a

retra tem seu escrip-

tórío de advogada á rua

Vis ...once de Ouro Preto

Desembai gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

!»- •

EIS II
-

QUE
O cutis lirnpa e sadia?

Usae r'l afamado
CREME VITAMINOSO

P R O C U T' O L r. 1
que 1impa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que tira

as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais
impurezas da péle

A' venda nesta praça

.

' ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7.30 horas

I 2a.-feiras 12,50 horas Za-Ieiras 11 »

t 4a.-feiras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30 )}

{ 5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

i
�

PORTO ALEGRE __ i

I J'� RIDm i
S.',N.·�·IÀGO IM'\"'0ir.JTSV_lriD/...I�

..

I Para mais informações procurem os Agentes

,O" ---o."""ill' I Cartos Hoepcke S.1/\.BUENO;; /\IRE�..-.."""',', ,.

À
..

,;Ji{

I" ' ,i1;.�r.i!";;;;::;:.:����!1Sii.�3III1Ii:iBD_�I!il·;\)IIlIIi!,l!t..''''T.. Secção ele maquinas 1 ! '. '1 d f:l' Cas Si p6-

:':�������,��-�-�-��������;�I�=�������'��-�=����-�-���- � deS&rSU�pe.to-. Alfredo P. de Arau]J ��nplcu�d�e �r!�t�;� I
que���,fa���iab��m p���� �$::;:""l��1'�O:��$'L gandotzz: I '.

JI"\

___

CO a e �an a da linha férrea São fran- � 000· 000 ou � $000
MEDIC;O Catarina cisco. , por�mês na . \1

Especialista em molestias de creanças, nervosas,

I
Para mais informações Em presa Construtora'impaludismo e moléstias da pele (Soe. Coop. Resp, Ltda.) nesta redação.

Tratamento do cmpaludisrno e das molestias da pe- Rua Trajano n. 16

I ALUGA-.SE, o conforta- Unive rsal Ltda.
le e nervosas pela jlutohemot/zerapia (Ediíicio proprio) vel prédio de residencia triz: _ LIBERO BADARO', 103

6 0$0
I .

á dRuaJ Spivack, no dís- S. PAULOCapital 13 :70 00 trito e« oão Pessôa-.
Reserva 56:424$498 A' tbatar 11

..

0 �anco Agri IS melhores preços
RECEBE DEPQSITOS I

cola, rara 1 rajano n. 16, Ao alcance de todosnesta capital.
PA6AKDO 05 iSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOlJza Lnclo

D"��-'"":��:"'-':-�?::-...ck.'"!'!ia:L������������

I;
_ Adoiar Schwarz-

i: Endereço Telegr., DOLAR Caixa Postal, 32
� S. FH.ANCIS::O DO SUL- STA. CATARINA
I'
��
ri
t� i

�, Sociedade de Navegação Paranã=Santa Catarina

�I Limítada.r+Rio
�:' Companhia Salinas Petynas=-Rio
tl: Pril'g Torres & Cia. Limitada -Rio

[1: V;.tn�lenbnind & Cia.-Santos
�!: Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn-

t;i [Ces Paraná c Santa Catarina, navios-motor Buarque
i": de Macedo. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa-

'�!I ra SANr[ 03: hiates-motor Piratü:zinga, Saturno e Braz
li Cubas.
�I
"1

II�I�I
�I,',
�jJ!;te
[:=:;;?"G.m��=�i��BtU!â 4
f71

o

•

�i Dr. Osvaldo Silva Saback
I ADVOGADO

Cons. }\Aafra, 33
Fone-l,19 J

AGENCIA DA

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
toJas as especics de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEP.VrçO GARL\NTIDO E RAPiDO

-

!} Conquista � A Coronlsação�� :;�
,;.'�) i\ Evo: ução
':.J

TODA Á" IHIS'tORIA DE �SANTA CATARINA

Consultoria e residencia= Praça 15 de Novembro, 13

I
Telefone, J .584 IConsu/�as:=��_s__�_�.�_ e das 14 às 1 �_ hora_s__----'

,>-��U!i5acs:ta:iif ...,._..
. .:..._--

I
Ki

�l fi)�-\tl'l �\fO d'Aquino�i
:: AdOVgadF%rianOPOliS l
�.�------�--�----�--------�

estes dias

J

lti

, I II

será Inaugurado em JOI NV!LLE

moderno, cQr-.fortavel e

higienico HotelfFlorida
ü

o CaSINHA DE la. ORDEM

SITUt\DO NO PONTOMAIS CENTRAL DA.CIDADt.

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSI\MENTE
ESPERADA

'., s·

Para o SUl

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL! •A mala postal para a Europa íecha .

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

107

Cle Limitada 5'!, ala
ele. Avísol'revíoõ-j. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

quartos para casal.
lr.formações pelo bne n. RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

SEGUINTES JUROS:

LUGA-SE

; t "r (w c'

WZTrt:M'
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A Gt'leTAr +-Florlanopolis, 2-7 1937 5

RIO, 1 .(Argus)-Acaba de
fugir, numa sensacional evasão, o

tenente Durval de Barros, que
[ôra condenado a 12 anos pelo
Tribunal Segurança Nacional.

ES-Ita fuga foi facilitada por um Em todas as bôas Farmacias

II
guarda do presidi,o, que fingiu E' um roduto dos laboratorial MiNANCORA,-Joinvillenão reconhece-lo a hora em que

p

li'I ele saíu juntamente com outros �!iiiiiõiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii!iiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1.,.!I������������������������������idd�da�d�ddos qlUt�S ffiffi HD�em,age� Clube dos Funcio.
...

-

expe I a or em e 50 ura.

ao Bras·,1 P' cICôrte de narres ubllcos i-
vis de Santa

Apelação RIO, 1 (Argus)- o sr. Cus- Catarina
O tavo Capanema, Ministro da

---- i Sumula dos julgamentos da rtografia Educação, recebeu do seu colega CAIXA BENEFh.-::ENTE������������!"'_"'."_--.. ..,-�.. �� ultima Sessão usual interino das Relações Exte'(iores

comunicação de que na Argenti- Comunico aos Srs. SOCi03 deste
< Em nome do grupo organizador do Nuc1eo Cen- J-In.beas-corpus da comarca de na na cidade de Rosario, foi Clube, que a Diretoria, devida-•

tral de "BandeiraR, orgarnzação apolitica, sem ligação [Orleans, em que é impetrante e RIO, 1 (Argus)-O advoga- dado o nome de Estados Unidos mente autorisada pelo Conselhopartidaria de espécie alguma, que visa sobretudo a pro-I paciente Francisco José Vieira., do Heitor Lima impetrou uma do Brasil á escola n'. 91. Essa Diretor, resolveu suspender por.paganda e consequente realização intensiva dos ídeais de- Relator o sr, des, PRESIDEN- ordem de Habeai-corpus para iniciativa partiu do proprio Con- noventa (90) dias o pagamento da
mocrãtícos no Brasil, bem como a defesa das nossas TE.

•

'obrigar o «Diario Oficial» a fa- selho de Educação da Provincia joia para os Associados que se
"verdades da terra e do homem", são convidados todos A Côrte não tomou conheci- zer a publicação de seus erigi- de Santa Fé, a qual pertençe a inscreverem na CAIXA BENE-
0<1 brasileiros de boa-vontade para a sessão inicial de, mento do pedido. nais em ortografia usual. A Côrte cidade referida, FICENTE, bem como, reduzir
organização, que terá lugar sexta-feira próxima, dia 2 de Habeas-corpus da comarca de Suprema julgou prejudicado o

para cinco mil réis (5$000)a taxa
Julho, ás 8 horas da noite, no Curso Milton, R. Felipe Ccncordia, em que é impetrante pedido do impetrante com um 90 p..-êsus de cada chamada por ocasião do
Schmidt.

.' Estevão T�urir.1) de Resendo e unico vóto em contrario, o do mi-
•• b t d falecimento do Associado.

"Bandeira" não, é politica, mas � , contra o Fascís- paciente Rosalin::> Bitiato. Relator nistro Hemenegildo de Barros, I er a oS Outras informações serão for-
mo e Comunismo; fundada por brasileiros ilustres, entre o sr. des PRES!DENTE. que o concedeu alegando que ao necidas em nossa séde social à

,

os quais se contam Vicente Rao, Cassiano Ricardo, Mot- CO'lVertido o julgamento em impetrante era facultado o direito RIO, 1 (Argus)--O Supremo Rua Conselheiro Mafra n. 2 (2''ta Filho, Vicente Machado, Plínio Barreto e outr-os, já se dilig.encia afim de pedir-se inlor- de escrever na ortografia usual. Tribunal Militar concedeu habe- andar), no seguinte expediente: 9
-aspraíau por todo o.Brasil, levando de vencida os grupos mações ao sr. dr. Secretário da

, as-corpus em favor de noventa ás 11, 13 ás 18 e 19 ás 22 ho-
papagueadores de ideologias alheias. Segurança Publica. prêsos politicos, por ter sido ex- ras, diariamente,com excepção dos

.,' Na sessão inaugural, será lido o progra ma e mo- Apelação crime n'. 5.688 da cedido o p'IiZO da formação de domingos e feriados.nífesto da nova .� pujante organização. comarca de Hamonia, em que Pavilhão da culpa Clube dos Funciorarios Publi---------'----,--
são apelantes Belico Seberino e A' vista disso, vão ser postos cos Civis de Sant� Catarina, em
oütra e apelada a Justiça. Relator U.b.B. em liberdade esses detentos, que 7 de junho de 1937.
Co sr. des. TAVARES SQ- ha mais de um ano se encontram

I
BRINHO. RIO, 1 (Argus)-A União recolhidos na Casa de Detenção . .fldo!fo Bittencourt Silveira

, F oi dado, em parte provimen- Democratica Brasileira acaba de
I MA IS UM

Presidente da Diretoria

I
to a apelação 'Para aplicar aos adotar o seu pavilhão, que tem •••

apelantes a pena de 4 anos de como fundo as côres verde e

orisão celu'ar gra� máximo do ar�. amarela, em dois campos no sen- RIO, 1 (Argus)-Um telegra- L '

M \289 da Consohdação das LeIS tido horizonta.I. No centr�, des- ma ,de Fortal�za nos dà conta de o uxo., conforto e ele
,

I
Penaes. tacá-se um diSCO azul, circulan- que o vespertino Aurora daque- gancla encontrará V. S

Agravo n'. 890 da comarca do outro branco, aquele conten- la capital nortista noticia o depu, servindo-se da limousine Ol-

II de S. Bento, em que é agravan- do vinte e uma estrelas. brancas tado estadual, Ubirajara lndio, DS�OBllE rr 200, guiada por
te a Fazenda do Estado e agra- tambem, e este o barreto frigio abandonará as hostes do integra- perito volante.
vado Henrique Simen, Relator o e as iniciais do Partido, em ver- lismo, acompanhando e ex-depu- Fone
sr. des, URBANO SALES. melho. tado Jeovah Mota.

Negado provimento ao agravo, _...... ..--------0••0"0••
para confirmar a sentença agra-. •

,V'��I:ç:J""!f;t n·.1.817 d.:: C r e d í toM u t u o P r e d i ai ;I comarca dee Flonanopohs, em «I .

G,I que é apelante a Fazenda do Es- • ..

I tado e apelado José de Souza fi .,Lima. Relator o sr. des, GUS- E' INCONTESTAVELMENTE "UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR.
T.--\VO PIZA. TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE'110S FORA�A DESTRlBUIOOS A' MA.IS

Confirmada a sentença apelada DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENÀS PA-
que está certa com o direito e a RA CADA SOR'1EIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 .H0JE
prcva dos autos. Vencido o sr. MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
des. Guilherme t\bry. PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA
Dr. Pedro de Moura Ferro MEZ.

Advogado.
Rua Trajano n. 1

RIO, 1 (Band) - Denuncia
a estatitisca da nossa importação

I de artigos .destinados á alimen
tação. sensive] redução nas en

tradas de azeite de oliveira.
Nos 4 primeiros mêses do CREDITO .�IIUTUO PREDIAL

corrente ano, comprámos I .228 •
v, .

r
•

toneladas, no valor de . . . . . O •
10.084:000$, ou sejam, menos! Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 "
,651 toneladas e 3.990:000$ do '� •

�iiiiiiiiii���=��������������:"�1 I
que em igual período do ano � ��

������������������n���a;do�.�������;��e�'·"G�·�.�'.�D�·�a���������e�o ������;C���;,.�.����;,:��,�;G���� � �

{ I

. ..

,I'

I

1"
,

..

f,

mal?
Fug" sen..,

saciona. FEBRES I· 5ente-se

•

...
.

�

ANDEIRA

(Sezões, Malaria, Impaludismo, Maleitas,
Tremedeira)

Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISE.zONICAS MINANCORA"

•

c ,)

Outnta-feira
80 DE JULHO

, .

1.600

e multosFremlo maior 5:175$000,
•

premies
Importação

de azeite menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIaS.

As melhores marcas de farinhas de trigos,que são as preferídas devido a sua
excelen�cia são as afamadas

SUO -. ClONAI... E NAOION�L., 00 II

� De-p-C-J;S-it-a-'-r-io---.-IR-!---S-. ULy!jA9ua co�s�ír9.fr�o�ne-!439 I11 ��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiii�

j
,

,
,

i

t
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Florianopolis, 2 de Julho de 1937 ===
-------------------------------------------��--------------------------------------�-----------------------------------------------------------------------------------

,UE E QUE 1-1 A?

B��lH/�uSE, EM SIGilO, ATE' ALTAS HORAS NO MINISTERIO DA GUERRA
e-

�g®'l i .. tu AllulnIllcia..se que se tIoaballla até I;;'n]i�is Hmon·u§ 1119 �Unisti·l·io da Guerra., con-,R e I a ç ã o i m p r e s s i o n a n t e
� 'j,.ll·V�Ui!Ii:��� ...�'lI� I1Ih� �,:tlhllli) o uRais leigtnOoso sigilo!, _ w ._"""""__��������
f';�""1limfil1lfj) fl!lr«l rííil.llu·iona�·ios euidadosalnente con-

J Só o-Destacamento
-

de CobeB.°tu.,;ado-general Daltro Filho
í5 tJ·ohu;o�� �1l4·�:1 oficialidade. é composto de 14.000 Ilontens
- --- I sufcieintes para garantia dos seus ma foram extraídas de documento

Li?'� ãnsceeão do inisterio RIO,'1-0s jornais têm revela- objetivos as unidades acima enu- oficial e constituem a mais segu-
'i oi.=.. do, em sucessivas reportagens, os raeradas e que se acham concen- ra prova da sua veracidade.

d G ' preparativos militares do governo tradas sob um comando unico, Mandadas adir
a ,uerra federal nos limites do Rio Grande. que é o da !�nspctori� d? 2.' 0r�I-1 Por ordem de ôntem, do mi-

Assim é que nos referimos fre-I po de Regiões, cuja jurisdiçiio '

nistro da Guerra ficaram adidas
,

t 'd' abranze ainda as 2a ;J,a e 9cl I
' d S R' .�

M'l'
RIO, 1 -- Conlirmando a nossa I Assim, a chegada a Porto Alegre I que�

es vezes, a gran e concen-
.�"'. "'. '.. a tr�pa a

.: riegiao � }tar as

íníormecão anteríor, POdCTI.103 adi- é que ficará adiada por três ou qua- traçao de tropas naquele Estado Regiões Militares, e creou ameia seguintes unidades, que ja se en

an.ar que, no nrõxímo día 6, em I tro dias.

I
e em Santa Catarina. Os objeti- um Destacamento de Cobertura, contrava.n em Santa Catarina e

• , II� a_::1ão '.·,J?:€L['iN�A" da Escola de Hoje, ás 7 ho��s, o inspetor do vos dessa concentração se conser-I
comandado pelo general Daltro Para,ná ha mais de um mês e

,L vraçao j','Iu.:.w.r, pilotado pelo ca-: 2·. Crupe de ReglOesJ general Des-, I b Filho .' , d d d
pitão G�l".i.lélo Guifl. de Aqutno, vísí- champs Cavalcanti, seguiu para

i vam ocu tos e parecem a.s�anLe. ,. .

consutuem a ala esquer a ? es-

j lr:.'i para o Sul do pals,"; em vista Mato crosso, via São Paulo, afim I estranhos, dada a tranquilidade I Esse aprupamento e constitui- tacamento de cobertura: Hegimen

t,!; im;�e�,ão" ás gUa:niçôes milit�re3 de fa�e�;. u.ma .. �nspeção nas 2a. � rei?ante no sul, como em t,odO
o I do por um e,f:Livo de 11.000 ho- Lo Andrade Ne�es, Batalhão Es-

eos �.,t",d!)� de santa Catarm,�, 9a. RcglOes Milttar, Em Mato Cros pais. mens e as unidades que o com- cola 1. Batalhão de Caçadores
l'1h"D.'la e Uw Grande do Sul, o nu- SO, o general Deschamps perma- F�

.

d
.

f �;"' . 'A'"
l':i�tro da Guerra, general Eurico necerá até o dia 5 do correnta, _

.m apoio as �ossas in orma- P?�em sa? mmta� da 3
".

e S. Re- 2. Grupo. de rtilharia �e_Dorso,
GasparDutm. quando seguirá de avião militar, çoes, podemos hoje apresentar a gioes Militares (infantaria), Bata- Companhia de Transmissões do

�'m sua companhia, seguírão o para Curitiba, onde aguardará a: seguinte discriminação de forças lhões de Caçadores da 2. Região Batalhão de Transmissões e Com-
ln,ajor :'-lcides Etchegoyen seu ofi�ial chegada do mi_n�stro da Guorra e I aquarteladas no Rio Grande e sub- e da 1. e unidades ou tras, panhia de Sapadores da Escola
o.e gabmete e o 1·. tenente Rodrígo com ele seguirá para o Rio cran-I'd d d 3 R A f

� .

d E h'
JEúeHer, ajudante de ordens. O de. ��tI as ao

,

coman o a a. e- s m orrnaçoes que damos aCI- e ngen arra.

avião decolará do aeródromo militar --,,-

I giao, com sede em Porto Alegre:
('I) Ca�npo dos Afonsos, possível- fuga.u da"-Lnte as I) horas. ,Na Capital
o ministro da Guerra irá díreta-

� ",2nte a Currttba. onde se demo
rará dois dias, rumando depois
Jl<2 a Santa Catartna, e em segui-l(:a para o Rio Grande do Sul.

um dos chefes da
novembrizada

Na capital gaúcha: 7' B.C., 14'

esquadrão do 3' R. C. D., 3' G.
A. Do. e 2a. Companhia de Guar
das.
Em Santiago do Boqueirão: la.

Div. de Cavalaria, i: R. C. I. e

i B. F.
Em Santa Maria: Sa. Brigada

de Infantaria, i: R. I. e S' R. A.
Montada.
Em Cruz Alta: 3a. B. de Art.,

3' B. C. do G. R. G. e 6' R.A.M.
Em São Gabriel: 9' R. C. L,

Bat. Indep. do 6' G. A. C. e Sa. -------------,

B. de C�valaria, varias serviços e: Rel-n;u .. se'" oAntem OestabelecImentos. ! UI I

P�rtido Republicano

o sabão
,

"Virgem Especiá.lidade"
de Welzel & ela••11 Jaínville

a _

prrsao

Em Bagé

o discurso do sr.

Color RIO, 30 -- Um vespertino notícía

que o tenente Durval Miguel Bar
ros que havia sido condenado pelo
Tribunal de Segurança, como chefe
da novembriJ:ada, a doze anos do

prisão, l!lgiu da C9.sa de Detenção,
apre;;entando-se entre doze prêsos
políticos que iam ser postos em li
berdade. Só mais tarde foi desco
berto o engano e dado alarme,
procedendo-se a buscas.
Desconhece-se, porém, até a80ra,

o paradeiro do fugitivo.
"

!liO, l-'\l"o sahado proximo,
. '('Ul':H'Ú ()mirrof.me da Radio Tu-

"

C'd prosi:>cguimcnLo da progra
'li;,) da U. D. 13., o sr. Líndolfo

(di':', pi'eSiflente do Partido Cas
lilhista do Hio Grande do Sul,
]iUI'a falar ao Brasil a respeito
dos sentimentos de sua terra para
com a can,lidatura elo sr. Ar:nan-
do c:e .Sales Oliveira.

RIO, 30 -- O Supremo Tribunal
Militar concedeu, hoje, um babeas-

O Juslre procer gaúcho estu- corpus, mandando por em liberda- Em Bagé: 3a. Div. C., 3' R.C.
(:ulá os mcLiyos que levaram o de, noventa prêso3 politicos, que se I. e 3' G.A.C.
pO\o rio-g,randense a formar ao

encontravam detidos sem culpa E C h' 3' G O d 2'formada. m ac oeJra: .. o

; do do candidato nacional, como
\

B P t 3 C I d d
,

I'
. on. e a. omp. n ep. e

,b(vlccendo a um verdadeiro im- BOINAS, CARAPUÇAS DE Transmissões.
,'('l'al!\'u de suas tradiçõf's de ci- FELTHO -E LANS EM NOVE- Em Santo Angelo: 4' R.C.I. e

\ i:-:l11o e ele senlimenLo de brasi- LOS DAS AFAMADAS MAR- 4' G. A. C.
Ildade. éAS DA CIA. UNIÃO FABRIL Em Santana do Livramento: 7'

�--�- �
CASA "Q PARAIZO" R.CJ. e s· G.A.C.

II ihn1(luO por umi' � m� """!MIP, Em Rio Grande: 6a. Br. Inf. e

I Concedido l' Bat. do 9' R.I.

f
fi � ""t

° ! • Em Uruguaiana: 8' R.C.I. e 2'

tusca ele nca habeas-corpus G. A. C.
Em Alegreta:\ 2a. Div. de Ca-

valaria e 6' H.C.I.
Em Quaraí: R.C. I.
Em Lavras: 12' R.C.I.
Em Vacaria: 3' B. Sapo
Ezp. Jaguarão: 3' R.C.D.
Em Caxias: 9' B. C.
Em São Borja: 2' R.C.I.
Em São Luís: 3' R.C.I.
Em Rosario: 1· B. Mont. de

Transmissões.
Em Itaquí: l' G.A.C.
Em Dom Pedrito: 14' R.C,I.
Em Passo Fundo: 8' R.I.
Em Pelotas: 9' R. I.
Em São Leopoldo: 8' B.C.

HE�lTINC; \ SECA, l-Na se- RIO, 30 (Band)-O Supremo
rnana passada foi viLirna de uma Tribunal Militar concedeu o pedi
fdís�a elp.Lrira e:l1 São Miguel, o do de "habeas-corpus" requerido
:;1'. tl\ill':qw, 1hchter. . pelo sr. Caio Prado Jr., que se

O j. n. L., do qual o exLmLo, acha recolhido ao Quartel do Re
era membr.0' fez--s.e repre�enLar I gimento de Cavalaria da Policia
HOS funeraIs, por lI1Lermedlo de I Militar.
lima comissilo. IOf d " b " f
______ I

re eri o ha eas-corpus oi
concedIdo, independentemente do

processo que o mesmo responde
como acusado de exercer ativida
des extremistas.

RIO, ]-Para integrar a Co
lillssão qlle representa o Exercito,
nu 2. Congresso Brasileiro de

Quimica, ora reunido nesta capi
tal, foram nomeados: o major far
':laceutico Manoel Vieira da Fon-

Concessão
de terrenos de Em Santa Catarina e
marinha Paraná

s�ca Junior, o capiLão engenheiro
quimico, Almir AuLran Franco RIO,29 (Argus)-O sr.Marques No territorio de Santa Catari
tie Sá e o 1 .• ?nenLe farmaceuti- dos Reis, Ministro da Viação, na e Paraná ha as seguintes tro-
co J effersoIl 1 ;,_..-\� f'S Pais. manifestou-se favoravel á concell-

pas:
,------- são de aforamento de um terreno

F 'ii. "fniXlliA.",nE."O� d' h
.

d p' h
Curitiba: IS' B.C., 9' R.A.M. e

i:" Y: rwn. 'U a:;;.lL� e mann a, SItua o em ram a, G
ii c��lldidatura Ar- municipio de Florianopolis, reque-

S·
E��o�ia Grossa: 13·R.I.

&ré1am:�@ Sides rido por Miguel Leal. Outro tan- Em JoinviIJ.e: 13' B.C.
fnRTALF.ZA, 30 (Bano)) ." O

to porém, não aconteceu quanto Em Florianopolis: 14·B.C.
el!2itoi'UÕO àe ::.. frone 5CO que

aos terrenos localizados, na Ponta E C t S· R C D
d L I d E

. . .

d
m as TO: ...

e:Sk ua senào ài�iP·..JtQào pelas; cor· O ea, o strelto, mumcIpIO e Em São Francisco: 6· Bat. Ind.
rentes politica',; em lula, àelibe- S. José pretendido por João Aca-
rêlU emprestar inteiro apoio á can, cio Gomes de Oliveira e o da rua

de A. de Costa.
àiôaturo ào 5r. 50les Oliuei,'a á Em Lages: 2' B. Sapo
futura pre' iozm:Ío da Republico. Conselheiro Mafra, 87, na capital Em Paraná: 7" Bat. Indep. de
C5S" ál'o musou ver-ôaôeiro so- do Estado, por Saturnino Antonio A. de Costa.

j'l'5fação, impartom'o, OUl'rosim, de Melo, em virtude dos mesmos
n:J completo nfasta,mmto Ô05 pou- se encontrarem compreendidos em Destacamento de
(<JS que, filiaôos ao l?'artiC)o 50- C b
ciol ()emorrotiro, I)esp.javom a-

zonas �e futuros melhoramentos O ertnra

p�l?..ré:����3g�c�i[dw.i,1-����Ii'_1IIi Ollliiíg.ovllelir.nllo_f.elldr=.e.ra� julgou

-

li
I'
I

•

NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

TTE. ASTEROIDE ARANTES

Aniversaria-se hoje ; rsr. Tte.
Asteroide da Costa Ara.ntes, brio
so oficial da Fôrça Pública do
Estado. e

,

ZENILDA MARIA DE LIMA

Mobiliarios completos para.o lar
FINOS TAPETES

Faz anos hoje a graciosa me
nina Zenilda Maria de Lima fi
lhinha do sr. Aquino Lima
guarda-livros da firma, Eduard�
Horn.
FAZEM ANOS HOJE:

-,�
a exma. sra. d. Julia Bosco

Marques, esposa do sr. Evan
dro Marques,' funcionario da
Contadoria do Estado

o sr. João de Deus Machado;
a exma, sra. d. Matilde Trou-

che de Eiouz�,;
,

o 'Sr. Osvaldo Silva, Iuncio
nario dos Correios e Telegra
fas.
�:,�V.T"
ÉNLACE
Realizou-se ôntem, á· rua Fe

lipe Schmidt, 4S, o enlace ma
trimonial da senhorinha Nau'
Melquiades de Souza, filtJ.a do
sr. Durual •

Melquiades
-

de Sou
za Junior, tOLQ, o. sr. tenente
N.�son de 'Oliveirll Coelho dcl
BO. B. C. c

'

Paraninfaram o ato civil por
parte· da. nc1iva, o sr. l,aullo Gon
çalves e exma. viuva Maria G
Melquiades de Souza � do noí�
vo o sr. Haroldo Reis e a se
nhorinha Julieta Neves' G�çal
ves.

Serviram de testemunhas. no �

religil.'Jso, por parte da noiva o
sr. .Rodolfo Vieira e sua ex�a.
esposa e por parte do noivo, o-
sr. tenente, Àparicio Corrêa e
sua exma. esposa.

(�' PllAZO)
na A MODELAR

TIIAJANO., 15RUA

Os Tleibunais de ex

cepeão acabamaS'lm•••

RIO, 29 - A3 decisões do Su
premo Tribunal Militar dando por
terra com a sentenças do Tribu
nal de Segur nça Nacional foram
recebidas com simpatia e aplau
sos pela opinião publica.

O acontecimento encerra ema

profunda lição que deve ser pro
fundamente apreciada pelos socio
logos, pelo que revelo. dos refo
lhos da consciencia iuridica -lo
Brasil.

'

A justiça de eXC'Jr;ã) é con
traria aos nossos F;cn�:m en tos, re
pugna á formação do es, \irito da
nacionalidade, é estranh'J. ás me

lhores tradições da historia Doli
Lica da comun�lão bra"ileira'

<

Toda a vez que as paixões e os

odios a suscitaram, eS�1a justiça
esdrllxula teve pouca duração e

acabou no ridiculo ou no desure-
zo do povo.

L

Está e� �lo.rianopolis '0 <det>u
tado OpOSlCIOlllsta sr. João Gual-
berto Bittencourt. •

NASCIMENTO

.

CHEGAM UNS
..

DEPUTADO ALVARO CATÃO
,Es�á nesta Capital o sr. dr.

Alvai'o Catão, deputado á As
sembléja

< Legislativa do Estado.

De Curitiba chegou ôntem' o

jovem I-leitor Ferrari, acade�i
co de engenharia.

Encontra-se em Florianopolis
o depu�ad? estadual republicano
sr. Henherto Hulse.

ELEGANCIA MASCULINA sã'
Reuniu-se ôntem sob COM CHAPEOS "CRESPI DE

" LUXO
a presidencia d!p �r.: Ad�lfo I CASA "O PARA�ZO"
Konder, a Com�sao dlre-I-- Es�á de parabens o lar do sr.

tora do P. R. C., afim d� I He�flque Ferrari Junior, fui'icio.

res,olver sobre o ponto-de-I Cri-me b"arbaro II nCano.
da Direto�ia Regional dos:

•
'

•
arreIOS e Telegrafas com

Ylsta a ser fixado na Con- �'.
'

.

o

I
INGT EWOOD 29 A

naSLImento de maIS um 'herdeIro'
vença- I· ,.., -- s autopsias bO a rea Izar-se ama- dos corpos das três meninas encon-,

que rece eu o nome de Amilcar••
nhã. tradas mortas, ontem, e que havi-

A no;sa repDrtagem pD-!
am cldo raptadas sábado ultimo, FALECIMENTOS
revelam que foram as mesmas E

litica e5tá informada, de I violadlS. e estranguladas.
m consequêllcia de um ati-

que a candidatura a ser I
A P?hda de todo o E'Itado está dente de que foi vitima) ante

mobIlIzada para pl"cJCluar Lerro ôntem a bordo do'CARI4 HOE
homologada pelo referido Strog, cuja fotografia foi ilentifi- P.CKE, fal�ceu ônteln no Hos
partido será a do sr José

cada pel!l. irmií mIjo; d'13 vitimas pItal de Caridade o J·ovem Wal-
• .' c?mo a do lnmem que ai atraira,d' . .

Amerlco de Ammelda, ex- sabado, ao pa!'!ue de ondt. foram emar Jose dA Som:a, talfell"o
cepção feita aos srs. drs. raptadas as VitImas. • daquele paquete.

•

fulvio Aducci e Cid Cam- � seu enter.ramento rea,lizou-
_

NOVA �ORK, 29 -- Foi prsêo, co-. se a tarde, aarudo o fêretro �
pos, que formarao ao

la-/
�o suspeito �a morte das três me- sua residencia á rua José Jaques

do do sr. Armando de 5a- nmas, o bandido Leroi Strong. 33, para o cemiterio público mu�
les. OS AFAMADOS CHAPEUS nicipal., ',"

Nessa reunião o dr. "CRESPIDELUXO"
•

CASA "O PARAIZO" Após grave enfermidade, fa-
Adolfo Konder, fez uma leceu no dia 29 de junho p. fin-
longa exposição dosmoti- politicas por si desenvol- i do, no distrito de Santo Amaro.
vos determinantes da sua vidas na Capital da Repu-l a exma. sra. Maria Althoff Be- c.

atitude e das atividades blica. cker, esposa do sr. Henrique
+ 'Mi.... RJ ..-ee &12'11

Becker. •

.._._..... ..,. W'S I 1WC"'. WJi"""II1IWI-----.- ·-- ttfW?r ''"MI)'i

(MARCA s�e��!RCt",
ESPEC�AUpAOEREGISTRADA} ..a

L
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