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o sr,

orientação das
meios de combater

Macedo Soares distribuiu
reuniões a que tem

os extremismos

� .

a Imprensa uma

presidido, afim
nota
de se

esclarecendo
estudarem

a

os

RIO, 24--0 ministro da Justiça distribuiu á imprensa, na última sexta-feira, uma nota es- A afirmação assim clara e positiva do ministro da Justiça teve grande repercussão, mesmo

clarecendo a orientação das reuniões a que tem presidido e nas quais se vem examinando os meios de porque foi a primeira vez que o governo publicamente declarou fóra da lei as atividades integralistas.
c c.mbate ás doutrinas extremistas. Afirmou, na referida nota, o sr. Macedo Soares, que a luta contra Em artigo divulgado no domingo, o sr. Plinio Salgado retrucou ao ministro. E não se li
o crêdo vermelho "ele nenhum modo implicava em apoio ou encorajamento á" tendencias extremistas mitou ao terreno ideologico ou politico. Depois de admitir que a nota seja do gabinete e não do mi
da direita, como o integralismo, que, embora de caracter nacionalista, é contrario ao regime instituido nistro, narra fatos, reais ou supostos, procurando demonstrar que o sr. Macedo Soares "sempre deu
na Constituição de 1934, a qual o governo tem o dever de defender e defenderá". j grandes pr0vas de apreço pelo integralismo",

----.--------------------------------------------------
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DIA DO SOLDADO
I
.!

I o dia de amanhã é de festas em -=...-..,.�...�;�-�-�
.

........,.,.",���.������������.-���������������������
todas �s casei-nas do teloloitorio naeio.. A
nal. Vale fi data que transeor.-e, eo- I�

A
mo unia invoeaeão ás glorias imorre
dour.a§ do Soldado Brasileiro, que tem
nas iiguiv.mS empolgan.tes de Osorio e � ANO
de �oíIixia§ a inspb·a�ão simboliea da B

:::V:"":e�dc:.':. P:!�:',!!,':.,:� a:=;:!:�:� 10M O M E N T O O gal. Daltro Concedido habeas-
nantes de liel"oismo. I
nbii, �:on::ee:or::n:.°����:s ::ns�::::: I politico brasileiro CAXIAS,�?\!��poe��
dade. As eintiia�ões que resplande- I BAI'A 23 - O governador Jurací Magalhães, inauzuran- cial regressou o general Toledo

I
RIO, 24-0 Superior Tribunal

cem das espadas, irmanam-se ao bri..
. do ontem a e�issora P. R. A. 4, desta capital, pronunciou u� dis- P�rtinho, que veío a esta cidade, �1ilitar concedeu o habeas-corpus

lho que transluz das pa�hfl.a§ da nos.. I Ô curso politico, do qual extraímos o seguinte techo: I af.Im
de receber o general Daltro i Impetrado pelo advogado dr. Gui

sa Historia, repletas de: iluJoblllUeas au- I
<Pode-se dizer, resumindo, que o quadro politico brasileiro Fllho.

.. Ilherrne de Almeida, a favor do te-

riful!F.e11ltes. I se apresenta da seguinte fórma; a)-candidaturas democráticas de
.

O general Dalt.ro depois d�. VI- nente Mario F�ria, implicado no
=- .1 José Americo e Armando Sales, ambas desejando a solução legal sitar os. est�belecllnen�os milita- desfalque ocorrido na Contadoria
Nas pessoas ilustres dos bravos

'I: através do pleito de 3 de Janeiro; b)-o integralismo, preparando I
res �qUl sediados, S�gUlu pa.ra.C �- da 3a. Região Militar.

comandantes das gaarnieões sedia-
. um <golpe- , a pretesto «de salvar a Nação das garras do

comuniS-,
choeira, tendo elogiado a dISCIph-

das em Floriullopolis, quer d9 Exer- "'! mo»; c)-o comunismo, tentando o estabelecimento de uma frente na e moral da tropa.

cito quela daMarinha, saudamos o no§- � I popular, que evite o »putsch integralista e lhe permita, no futuro,
I 'GREVE DE

"'..:!lI d. � : dominar a situação; d)-uma corrente ditatorialísta civil, de sentido CACH<?EIRA, 24-0 general I
�

so Soldafto, g-SUlI·uall permanente e es..

I impreciso, mas susceptível de endendimento com o integralismo; e-I
Daltro FIlho,

. aco��anhado do ESTIVADORES
crínio sagrado da paz interna e da in-

uma corrente ditatorialista militár minima
.

sem atender ás tradi- seu Estado Ma1Or, VISItou a guar-

tegridade nacional.
� çõcs de nossas forças armadas, m�s que �xiste em estado latente.» nição desta cidade, segui.ndo ás :RECIFE, 23 A chefatura da POQ

I � 9 horas para Santa Mana. Iícta comunicou que os vigias das

:.;.iiiiiiiiii__iiiiiiiiii__ii__ililiiii__iiiíiiiiiilõi;;;!ii:,·õiii_;;;;;"'iii,�... iiif,_. --�� � i: s·r E' CH IC sem SANTA MARIA 24-Chegou �:::!â�g:!/gr���ã�eh::::dr:ri��:J;�'�K II;. '. com os exgctadores das embarca-

Casaco de Pelle
o general Daltro FIlho, que era I ções que estavam em parede, exí
aguardado na gare pelo general

I
gindo aumento dos salartos,

José Joaquim de Andrade, co-

mandante da Brigada; coronel: ' - ��

Anibal de Freitas e toda a oficia-
lidade da guarnição federal local. ti" A GAzrTA"A guarda de honra foi feita por I;.
uma Companhi� do 70. Regimen-jto de I�fantena, acompaI_Jhada I

Assedando-se ás homenagens
da r�spetlva banda de musica. que serão prestadas amanhã, ao
A s 21 horas, o. general Daltro 'soldado brasileiro A GAZET}

seguiu para Cruz Alta. não circulará ama�hã, reaparecen�
do na próxima quinta-feira.

voz o POVO Sem quaisquer Uga�ões politicas
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corpus

.1. CAMPOS, 23 (Band) No ínque
rito que õra se procede, 1):113. apu
rar as responsabilidades do srave
conflito do dia 15, depuzeram 3 tun
cíonaríos da Santa Casa. O primeiro
dêsses depoimentos roí longo, tendo
sido focalizado o ponto de partida
dos primeiros tiros, Beira-Rio, loca
lidade proxíma da Santa Casa e

muito perto da sêde tntegralísta,
Esse depoente decíara desconhe

cer se atiraram realmente da séde
íntegralísta, onde viu mulheres e

homens.
O segundo depoente referiu-se

ao Inicio do contlíto, com um pri
meiro ttro.seguído de confusão e ti
roteio. Disse que a Santa Casa foi
invadida imediatamente por popu
lares que entravam pelas portas e

janelas.
O a'. confirmou mais ou menos

a versão corrente sobre o inicio dos
acontecimentos,

Ainda o ccrr Fundará um
I uma(Renal-d

OD

fl·t d C tld ompre-as na
I o e am- par • 0..1 A "MODELAR"

Pos S. PAULÜ, 22 - Os iornais i _

informam estar vítoríosa a iU!cía., Se�e.ao de TAII
...
LEURS.- �ogos de Jel8sey.

Eva da fundação de um novo par- MANTEAUX DE LÃ. SOBRETUDOS-CAPAS
tido chefiado pelo governador do
Estado.
Acrecentam as informações que

) novo partido será lançado logo
após a instalação da Assembléa
Legislativa.

RUA TRAJANO, 15

Exercicios
DE TIRO REAL Ic O N S T R U ç Ã O

. ,. '-

de vasos de
no Rio Grande

I

I VI=NDI= sr:a
Pensão Famí-

L L - i_ liar, b�m afregue
-zada, a rua Co�-

g lierra senho Mafra n. 64.
Ver e tratar na mesma.

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"
RTO, 24 - Afim de assis'fr as

experíenctas de um FIRE CONTROL
aparêlho de patente americana e de

ARDEM
eficiencia nos tiros de alvo movel

I? ministro da_ Guerra, visitará ho
Je pela manha, as 10 horas. a

-Ih-
'

C i Fortaleza de Copacabana, onde sem I oe� realizarão as experiencias, com pe
ças pesadas.

Esse exercido, que
com tiro real, sara'
los oficiais da ldíssão

dois
de quilos de
algodão

será feito
dirigido pe
Amerlca!1a.

PORTO ALEGRE, 24 Um dos orgãos da imprensa local anun-]Assass=n·;�cía que, nesta cidade, dentro de breves dias, será dado inicio á constru- I
II IílU

ção de dois navios mineiros, e adeanta que, para tal, o comandante Ha- --------
roIdo dos Reis, recentemente chegado do Rio Janeiro, foi autorizado pe- per motivos
i�ir���:::!� �ar:a��i�;,a l�c�ni��ro��e�����!::�����so:ll�:.'stig�s c�::;; politicos
Inglês e Pintada.

Os representantes dêsses estaleiros tiveram já entendimentos NATAL 22 F·com aquele oficial da Armada, devendo o respectivo contráto ser lavrado ,-- OI assas�
por estes dias. Pelo que se sabe, os navios a serem construidos nos

esta-,
sinado no municipio de

leiros em referencia serão, cada um, de 550 toneladas, providos com S M· I d Jduas maquinas de 1.200 cavalos cada uma e com a velocidade de 17 mi- • Igue e ucurutu
lhas horarias. O custo de cada vaso está, avaliado em dois mil contos de, pelo filho do chef� situa-
réis, devendo ficar concluidos dentrogde dezoite mêses. cionista local, Sir. Vicente

A at·
·

d di· Lacava, o delegado doIVI a e CASEMIRA EM CORTES, AR-I partido Aliança Socia�

I TIGOS FINOS _.-,

da U _ D. B _
CASA "O PARAIZO" I professor Joao Bezerra.

MACEIO' 23 - E' intensa alU D B part-.do nacionallatividade dos elementos que
- - II I �

apoiam a candidatura do sr. Ar- - ---

mando de Sales no sentido de
aumentar o alistamento eleitoral.

O posto eleitoral pró-Armando
de Sales, dirigido pelo dr. Afra
nio Jorge, membro de destaque
do comité diretor da U. D. B.,
neste' Estado, iá fez perto de
1.000 eleitoras, de um mês ape-

A visita a Curitiba
do candidato nacio

nal ---------

S. PAULO, 23-Chegou a esta

capital notícia de um violento ENFERMO O �iINI§incendio em São João da Bôa
Vista, o qual assumiu propor- TRO DA �:lARINDA
ções impressionantes.
Um grande deposito da Com

panhia Algodoeira Sambra, na

quela localidade, foi prêsa das
chamas e o fogo lavra com inten
sidade ha várías horas.
Existem no deposito dois mi

lhões de quilos de algodão, que
estão ardendo. a despeito dos es

forços empregados para extinguir
o fogo.

CURITI'BA, 23 (Band) Os cir�
culos polltlcos desta capital, que
apoiam o candidate nacional, asuar
dam com viva ansiedade,a proxima
visita do sr.Armando Sales,devendo
o mesmo, durante sua permanen
ela aqui, pronunciar importante
ora�ão politica.

_--

A U. D. B .. em

Goiaz
RIO, 23 (Band) O sr. Armando

de Sales Oliveira, candidato nacio·
nal á presidencia da Republica, re

cebeu uma comunicação anunciado
em Goiaz a fundação da União De

mocratica da Goiaz, filiada á U. D.

B., asremiação essa que concilia to

das as correntes politicas daquele
Estado que apoiam a candidatura do

ex-governador de S. Paulo.

RIO, 24 (Band) - Apesar
de vir apresentando sensíveis me

lhoras em seu estado de saúde,
continúa enfêrmo o almÍrante A
ristides Guilhem. O ministro da
Marinha, que tem recebido mui
tas visitas, inclusive a do presi
dente da Republica, guarda o

leito em virtude de um forte

ataque de gripe.
RIO, 24 O Superior Tribunal Eleitoral, em sua sessão de

ontem, deferiu o requerimento solicItando a inclusão da União Demo
cratica Brasileira, como partido politico de ambleto nachmal.

A U. D. B. EM
Pl.�RNAMBUCO NÃO E' UM MITO

Solicitação RECIFE, 23-Com graI;de solenidade e perante numerosa

·Indefer·lda assist"ncia, realizou-se a ceremonia da instalação da .União Demo
crática Brasileira, de Pernambuco, á rua da ImperatrIz.

RIO, 24 (Band) - O Tribunal Ao áto, além de numerosos políticos, compareceram todos

Superior Eleitoral julgou o pro- os membros da Comissão Execul iva, com excepção dos srs. Joaquim
cesso pedindo registro para o Par- Bandeira e Eurico de Souza Leão, que, por se acharem ausentes,

tido Popular do Distrito Federal. se fizeram representar.
Relatou o feito o desembargador Presidiu a sessão o profes30r Caldas Filho, da Faculdade

Ovirlio Romero. A solicitação foÍ de Direito, que proferiu um discurso sôbre a significação do aconte

ÍnGeferida por inobservancia de cimento e enalteceu, em seguida, a administração do sr. Armando

requisitos legais. .

Sales no govêrno de São Paulo.

nas para cá.
a solidariedade
jOidnalisticaVoto de repulsa ao

Integralismo
BELO HORIZONTE, 23 Por

proposta de um dos seus membros,
a Assembléa Legislativa aprovou um
voto de repulsa contra os processos
de vlolenc1a, que estão sendo utili
zoadoll pçlos "camisas verdes".

S. PAULO, 24 (Band) - A Comissão Executiva do Sindi
cato dos Jornalisticas de São Paulo enviou um comunicado aos
jornais, informando que resolveu providenciar o aproveitamento
imediato �os red�tores que c�letivamento se demitiram da redaç'io
do «CorreIO. �auhstano, ha dl�s! em consequencia, de divergenciaí3
com o admlOlstradQr do refendo orgão.

r- :,.,. ........
'" ......

��, - ..., -"'.� -:- .

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZE]A +-Florlanopoüs, 23-8 1931

"UBtEmatum" ta Sa��t·-.·a-,n-d-e-rl�\ "Se�l1ana
. P,ARIS, -22 Informam de Burgos que 12 aviões 1\ da Cria!lça"

nacionalistas voaram hoje, sobre Santander, lançando uma BAGE'� .23-:-Por determina

rr�clamação do gerneral Franco, concitando os bascos as- ção do Ministerio da Educação
turianos a se renderem sob pena de ser destruída a ci- e Saude Publica, realizar-se-á
dade, em outubro vindouro, a "Sema-

No ultimatum, Franco promete aos bascos e astu- na Nacional da Criança" sob o

danos � paz, liberdade e justiça sociaL» parrocinio de todas as prefeitu
ras do país.

Para tratar da organização da
«Semana da Criança», o pre
feito deste municipio, dr. Luiz
i\1ercio Teixeira nomeou a se'

guinte comissão: dr. Francisco
Monteiro Alves, presidente, Ma
noel Albano, secretario. Alfredo
Borges dos Santos, padre Otaci
lia Oliveira, Valdemar Machado

.
Sadret Filho, Otavio Santos e a

cJrcula�ão ?á Alemanha da revis·1 professora Rita jobin Vasconcelos.
ta técnica inglêsa "The Airshit"
cuja leitur� aq.ui vem sendo lar� VENDE _S��ar���:!�f::S�!:gamente difundida. zada,.a rua Con

senho Mafra n. 64.
Ver e tratar na mesma.

--
m _

Zeppelins para
a L\rnerica

serviço será reiniciado
, iii II

na prOXImal primavera
o

BERLIM. 23-Será reinicia
do na próxima primavera o tra

fego de passageiros para a Ame
rica pelos Zeppelins, logo depois
dos vôos de .periencia que serão
realizados em março e se tudo
correr bem. segundo informaram á
UlIited Press alguns oficiais da
Companhia.
A importação do gaz helium,

acondicionado em tangues e-pc
cialroente construidos, deverá ser

iniciada no principio do ano vin
douro.

Espera-se que apezar do maior
espaço requerido para o armaze

namento do helium a bo: do, o no
vo dirigivel nLZ 130", tenha aco

modações para 50 passageiros,
com identico conforto ao que ofe
recia o malogrado "Hindenburg".

Um fat) limito interessante é

que, sem ter presentemente uma

única aeronave nos ares, a Com
panhia dos Zeppelins, está obten
do luccos, pela primeira vez em

toda a sua existencia,
E' sabido que a companhia rea

lizava os seus vôos com prejuizo
de 40'1., o qual era coberto pela
lIubvenção "1ue lhe dava o gover�
no.

Atualmente, porém, o velho
"Graf Zeppelinn recolhido ao han
gar de Frankfurt, tornou-se uma

fonte de renda, onde está sendo
t:xposto IÍ visita pública.

Sómente nas três primeiras se

mmas de exibiçãc.', nada rneno�

de 100.000 pessô;:< pagaram um

marco, cada uma,p'.ra apreciarem·
110 por dentro e Pt'; fóra.

Cêrca de meio milhão de curio
sos já for3m visitá-lo até agor a
e muitos outros ainda são espera
dos. Durante alguns dias houve
entre os visilantes mais e:;tranjei
res do que alemães tendo sido oro

ganizadas excursões turisticas es

pecIaIs.
A Companhia .leppelin não dis·

pensou um só dos seus emprega
dos desde o desast�e do "Hinden
burg". Reduziu entretanto, par·
cialmente, o seu quadro "cedendo"
alguns dus seus auxiliares á Luf·
tlu\Dsa e ao Lloyd Norte-Alemão.

Alguns "stewards", inclusive os

sGbreviventes do "Hindenburg",
foram colocados nos hoteis de lu
xo, onde têm sido alvo da curio
sidade dos hospdes.

As atividades de publicidade
da Companhia Zeppelin têm sido
aumentadas recentemeilte, com a

ALUGA-SE em casa. de
íamilia, uma sala, um quarto

e casinha. para casal sem filhos.
Ver e tratar á Rua Feli?pe

Schmidt n. 98.

._. ._D�_Q ..

CASA
Vende-se por motivo de via

jem, abaixo do custo um bun
galow novo, na Estrada Gera
de São José, a poucos minu
los do Estreito com 2 falas, 3

'.
.

;';� -:

quartos, cosinha. bôa àgua, luz,
priva-Ia e dependencias fóra.

Trata -se á rua Crispim Mi·
la, 29.

NA VANGUARDA
O "SALÃO PRO-

vr�NOE-'S,=
a 5ALAo PFU6RE550, o uma chacara situada na

f�liz bctcõo õo rua f'elipe 5rb Trindadel com uma casa gran-rnlõt na. 5, ultimamente distri· d fI' dbulu. uenõeu e pagou mais õe ' e, ca esa e varia as arvores

õuzentoe centos em pnmi:·.! ,frltiferas.
mas, não ttcou por ai o rHAt-I- P d '- A'rê ôlZste concettucõo eetcbele- reço e ocasiao, tra-
clrnento lotertco, tar, no Tesouro do Estado

HDi�, a ôistlnto oficial ôo nos- I d' F 1
'

50· Exerrito, {J sr. Altino Oli- com o sr. fi 10 ernanQes.

vlZira fez entrega ôe um linôo
e finissimo binorulo TR01("'IN,
oferta ôa importante Loteria fe
ôlZral ào Brasil, e que roube
ao bilhzte na. 889 ÔO granele
5WIZIZpstaRIZ reallzaOo no ôta 1'.
ÔO rorrente.

Hão i·enÔo roneguiôo venOer
o primeiro premio ôe 500 ron·
tos ôlZste sensarional rczrtome
hipiro, o 5AtAO PRO�E6550
venôeu ínumeros prlZmios e o

bllhete nO. 889 que ôeu ôirei·
to ao finissima brinoe qu� vem
ôe fazer entrego ao felfzorôo Vend_a de move;sp05suií'lJr ÔO bilhete. - I

A' importante rompanhia fi
nancí,gl Brasileira 5.11"'. e ao

5ALAO PR06RE550, o ron

reituado rzstabelerimento oa ruo

í"eliplZ 5rhmiôt nO. 5, as nos

sa:", feliritações.

VENOE--SE
uma farmacia bem afre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran-
cisco.
Para mais

nesta redação.
informações

Não será por certo uma pugna
técnica, mas em sua mór parte
hilariante.

Surgirão nesta grande pugna
: queles que já brilharam em nos
: :>5 gramados.

Veremos Carvalho o grande
goleiro d,1 Externato e depois do
Figueirense.
Aldo o ex-zagueiro do Avaí.
Morais, Salum e outros tanto".
Daí podemos vêr como será o

decorrer do grande embate.
Até esta hora não nos é dado

conhecer a organização dos esqua
drões.

Nos nsolteiros" apreciaremos as

jogadas belas de Celio o afamado
goleiro que militou por grande
periodo n05 gramados do Ginasio.
Toní, Gualtcr, Orlando, Aldo

e outros tantos nos deixarão ex.
NOVA YORK-Embarcou

tasiados com suas inteligentes jo-
em França com destino a esta ci

gadas. .iade, o destacado pugilista Marcel
Com tamanho, "eracks" que mi- Thi!l campeão da categoria d05

litarão de lado a lado pocle.noa meio-pesados.
,Jfognosticar para ótima a partida Sabedor da viagem de Tommy

O sr dr Claribalte G I d F d
_

.

. .

.,

a -I entre os casa os e solteiros, arr, que vem 5�' preparan o cui-
VdO, Ilustre Secretario da S��;;u- COrIJO premio "era' lerecid .ladosamente para lutar com Joe

d
.

- , _.! o o ,-r",Cl o

:ilnça eSlgno�, p�r portari? de :I!TI barril de chopp a05 ve!lcedo-l Louis, ainda este .mê�, ofereceu o

ontem, o es.z.tu.ano co Gabinc- res.
seu campo de treinamento a M:,c'

te de Identificação Mario Jagues Avante veteranos! ceI Thill, que aceitou.
Dias, para em igual dependencia Assim dois campeões nasci do,
.Ía Policia Civil do p;strit� Fe- UM ORA 'JDE na Europa treinarão juntos para
deral .fazer um estagio, .ahm de DESPORTISTA enfc�ntar outros dois campeões
aperfeiçoar os seus conhecimentos. nascidos nos Estados Unidos.

De passagem para o norte,
uburdou a esta capital o ex-pro. I

PATESKO CONSIDERADO
fessor do Ginasio Catarinense e I SUPERIOR

A HERCULES
fundador do Externato F.C. o con-
ceituado Reverendo Leopoldo �ORTO ALEGRE- Toda
Brel'tano. O grande desp01tista foi a unprensa local é unanim� em

um dos grandes cooperad,Hes do afirr�ar qUfl Hercules não é"cl"ilckft

engrandecimento do esporte bar- eon.orme a fama. �ue desf�uta.
riga-verde. Segundo notiCIam os Jornais,

[':l k'
- .

"fEm n'Jtne do Ext'cí"natlj f. C, ates I) e maIS pengoso orward"

ofereço votos de fdiz viag��l. gue Horcules.

gf'�L ff1a-llllaU eur
da presidên ..

cia da As
sembléia

Por resolução da Mêsa da
Assembléia Legislativa do Esta
do, ôntem datada, foi Acrisio de
Sousa nomeado para exercer, in
terinamente. o cargo de chaulleur
da presidência daquela Assem·
bléia, percebendo os vencimentos
marcados em lei.

�:;r-edito
esoecial.

Pelo sr. Governador do Es
tado foi sancionado o decréto le
giólativo que autoriza a abertura
do crédito especial de doze con

tos de réis, destinado ao paga
rnento da contribuição do Esta
do á Comissão de Estudos Eco·
nômicos e Financeiros dos Estado
e Municipios, correndo a despe.
sa pelo saldo transferido do exer

cicio passado pata o corrente.

2

..

_)
.

......
, ",..�

.-...

[ ,:::,:, ;:.t Ign <��ça o
de tur)cíoo

nario

·í-='::scriv,ania do
crirne di�
S ...José

Conforme solicitou, foi eXone

rado o �r. Osní Câmara da Sil
va das funções de escrivão do
crime, juri e execuçõf!s criminais
da comarca de São José, tendo
sido nomeado p�ra substituí-lo.
interinamente, o SI. Amoldo Sou
sa.

a�e a,�r
Desportiva

Em uma pal�tida alga in
teressante, lutarão os
casados ve�sus sui'teiros

Esporte-dornat
COSSO NÃO ESTA'
CONVENCENDO

O famoso centro-avante argen
tino até agora não conseguiu con

vencer, mesmo porque apresenta
I .são num dos tornozelos, que o

impeça de disputar a pelota com

desembaraço.
De maneira que o Flamengo

apelará para o concurso de AI·
h"J.dlO, o centro-raio. erradamen
te posto á margem pela direção
técnica do rubro-negro.

MARCELL THILL DEFEN
DERA' O TITULO EM 23

DE SETEMBRO

SELOS DO BRASIL

Po� pr�ços mnviôatlvoa ven

ôem-se um quarto ôe casal, rons
tan10 ôe 5 peças; uma sala ÔIZ vi
sitas toOa enrapaôa e uma sala ôz
iantar rom meza elástiro, seis
raôe:ras, e guarôa louças.
Para lratar na rua 61Zneral BI

·enrourt,103.

BOINAS, CARAPUÇA S DE
Compra-se sê los do Bra- FELTRO E LANS EM NOVE

sil, qualquer quantidade. LOS DAS AFAMADAS MAR
Paga.se bem. CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

___________ 1 Rua Crispim Mira 29. CASA "O PARAIZO"
!-���q�=�.�-��-�''"�������(•.1- ! ..ai;., .: .-1 -

Apresltnts'n II PAR,/'\. HEMORROIDAS
çãadeprêsD

elado
III

SUperiOr,

--------�---�._-�-�������,

E' eleitor, ou não é eleitor?, Não importa!

especia� rnel de abelha,
pif'Y"enta maLagueta,

laranja�, banandas, etc.
V. Sa. encontl a no

Mercadinha Popular,
10no Cáis Federico Rolla n'

Entrega á domicilio

-o delegado Especial de
! Policia de RodGio, fez apresen
tar á Secretaría da Segurança
Pública, devidamento escoltado,
Guilherme Koeddermann, pro
nunciade como incurso no art.

252, § 2, da C. L. P., prêso
naquele município á requisição
do Juiz Federal na Secção dêste
Estado, o qual foi recolhido li
cadeia pública de São José, fi-

I cando à disposição do citado

IJuizo.

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

ISUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS ?

O remedio indicado é:

"Minervina"
Vende-se nas bô:ts Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - JOÍDville

desbotamusa ou para a

Modernos,
famllia, temos

iindds
tecidos que nunca

e resistentes

Cas
FEL.IP

Para seu sua

baratos,

p m
OH

c nas
I D T, IS

� ..

rn
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.. �\�Matriz: ..-L m ;_. �em: I!IW.wf..eM�str�:i��iI��rm���!t,:��sgc;uze7r�gdg�s�l, _a�eil j
sa••c:tiio de Secção de SecQiiÇ> de

,'AZIINEfAS:
I'a�ndas nac1oue.s e extrange'ras .,>ara tcmot fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e �d4es Machinas de i>ene�i�r madeira, f
Lonas e Impermea�eIs Material em gOJ� para eenstracções: Mac.hioàs 'para offiêift\ls mechanícas �
Tapetes e trilhos eimeato-ferc6 em barras. rerragens para portas ,,\1achil1as pa-ra Iaceirns V.·�Ra.upas feltas e jaee.aas, únía Machinarios em g�rilI para a lavoura: r idos, �
Sêàas Canos galvenleados e perteaces grades, �!l!ItivadQres, moinho etc. . �
Luha parA CQser e .... Rltrões e Camas , ocornovels, MQtorcs ge esplosão, !\1otü�s .ói
LI em ncvelles e maalae Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrícos
�abonetes e Per\lma,rias res Material em geral para transmís-ões: Lo',
,�lehoadDs e Ctlobas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de eouro e lona

�inas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
J'wtUhas e guarda-na.,os Arame de ferro - télas para todos os fina Automóveis e. Caminhões FORD P -ças, 4\:ces-

s.tatos, ;binellos, maias Preaucros chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
DiPasüaario$ dos �amado� Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e Gamaras de ar G00DYER

Óharutos «D'ANNEMANNa Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eleetrico em geral
------------------.----------------------------------

Emprez;a Necienal de l'Jav,egaçâo "Hoepc�<e"--vap0res "Ca,! Hoepcke" "Anos" 8 Max"
Fabrica de Pontas URite fV1aria" .. Fabrica de Geio i'F-=<ita rv1aria" - Estaleiro 'Arataca"

---I
iJ(, P�drc de ilili)ura 1�'en'i!A \

I

Advugado I
I HU'ti Trajano, rr 1 sobra.io!
I Telephone n' 1548 \
--

_'..,.. ;;;'..��
Jockey Club Fldrial1opolís 'II·'O mais elagante ceqtro de diversões - famí- !f

c .•
�

FiJiaes

---_._--

�Hnlt:ôl mçclw� d4t erlsn
ças e adultas

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-J595

R<!sic1ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boat)sid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratatnento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult-R, João Pinte, 13
1 elelone. 1595

Res. Hotel Gloria·Fone 1333
Consultas das J 3 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da M&!itrnidade
Medio.(» d., Hospital

(Curso de especializaçâo em

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

!r,dica:

I Dr. Arrninlo
Tavares

MEDíCO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

Consultorio: Rua João
I Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

il���R��Ffi41
I�Ricardol
I Got:tsma n n·

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

Erwin Kreuter)
Eepeclallsla em

-

cirurgia
geral

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

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra�
ano N. 1 e- das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 as 16 1!2 horas.

TELEF. L285 I

I F,:,�SIDENCI�- �l1a ,Este-I
I

ves JUnior N. zo

ITELEF. 1.131

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

onais e �&tranjeiras.
('; ernissFeer camente jluminado ..com instalarões m

•
I· 1.",

mlaSi !

RUATRAJANO,S I O�sobr ado-no8 altos da
orveteria d10ria i';

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sís emas conhecidas.
Tratarnen.o das moles-

'lias da Boca.
CONSUL10RIO:

1(ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: í24 (manual)
n. 70, -- PhON'" 1277. --- HORAS MARCADAS

I I :.. .....-.. ••••••••II�
Calxr Postal, 11 O

iiiiiii (IM !ii .M'*WmNMWAWftlR

! C�mpanhla _.��AU_j�l)ç_a da ; ':_
� Bahia" �! �

�

"•• " I"

SJ os fabricados em joinvihe pela única fabrica
elo E 5 T A O O

PEÇAM PREÇOS--C i\ ;3 t\ p a EPE f�
�ua 15 �� N@vl.}m�i'� �Q sa6 J(mnm.J.�

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

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

loteria a sua favorita
"v '"

I Dr

I Accacio Mo-I

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Rua Feltpe Schmitd n· 7 e 17 a
8r�,R,'h:0 '
..-.�_� ... i ""' ...� I

da Silva
J\dvogado

Rua Cons. �vlafra. 10 (sob.

�ones 1631 " 1290

N O Estreito Ponta do Leal

D

feira tem seu escríp- r
.

.-

tório de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

FU�.UADA E� 1870

a

VE.N.DE-SE uma casa n? d. i�- utimas instalações. No apresli
tnto «J0ào Pessôa», t: strel- vel recanto da Ponta do L a·

to, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com )eoã
com2quartosl salas de 'visitae Alves, no Canto do E�treito.

Ventar cozinha.

(;

: t eguros íTenestres e Marithnos
.

, �_""'V.'_.\'• • •
CAPITAL REALIZADO 9.000:00G,tGQO i�;

I: RESERVAS '.'V1À1SDE, 50.000:DOO$000, ,�?;;;;'
� BENS DE., RAIZ (prédios' e

terrenos)'
.,

15.503,:893$549
PROPf-<lEDADESIMOVE�S i 4.161:966$549
RESPÓNSABiÍJDÂDES ASSUl\1IDAS

.

EM 1936 2.933·949: 18(1�897 tX�
RECEITA EM 193 21.421 :545$220
SINIST�\OS PAGO�. �M 19�6 4.737:405$660

A�ei'lh!tI, Sub-Agentes "
-

Rogullldoreü de A alIif
«$W \Nt'o�, 'Il� . Ef!li�,dó�� (,:� lilrstlU, liü Uruiju�t na
dlnl:lpnis praçae estrangeiras,

Agen,es em ,Jflor:anop,ol1rs:
�

�f��

Campos Lobo & Cla. �b," ..... , I. _,.'.
�
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Preços ",y."ocJi�cs
.

.
.... p'lliiPl.Wilí ,. b ú

.S•••GGfI•••��. 1••��••fJ•••,'

; LINIl-fA. OE!�
l� ..

h- O �L. i• ,amln ao e '0; n�uus •
• •G Leão da Serra �
• •
'. Empreza de Transnorte de Passa ÕO geir s e EnCOITleridas .,
G •
! �ntre Concorda e MarceHno Ramos O
"'� �

i�E't{�" ",J\ç\;\' , -i 'L>XIAS�.·($
: � � ....U)l .. í'

-

_.
� �

� de O',TIlJAR/' & '.' r_NckALU @ .;;,:;;;jj,j--- ;;,;;;;.iiliiíiiiiiiiiiiiiãiiii__iiiõõiii__ãiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii__iãiiiiiiiii__iíiiiiiiiiiiiii;,PW.: Passará a funcionar, do dia lo. de Ou" •
-

·w trubro em diante G
• DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �

�!!!I!l!!���������������I'lI:!l'!l�e da manhã, regressando ás 4 da tarde • Iii
• Para beilitar a boa marcha d, Empre'!a, seri colocada em •

: cad� povoad,� u.ma agencie para vendas de � assageAs, como �
.6 abaixo descrimioamos: G

AdO\l'gadFC..)lori'anOPOliS 'I� Conc ). r a:-E�critório Mosele •
.. SuruvI-Ca5a Comercial Boscatto •
, Tamanduá -Casa Comercial Julio Schn fi iiWIiiI'-iiIllfliiiitiii"Iii''iiiiiiiiiiiiiiiilii'li'iiilWiiieiiiiiiiiiiiSIiiíi·iiiii!iiiii_MEiiiiII.liiiillwlII'IbIDNllIiiiiiiiiiiiiiiiiilífiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii�• Rancho Grande-c-Hctel de Maximo de Secco •
! Barra do VerdO-Ca3a Comercial de Irmãos Poy •
.. Bela Vista-Botequim ROEse • I--e Vilal Rica-rasa Comercial Mawti • Dr Alfredo
•• Marcelino Ramos-Escritório Mosele .. __

"'

�

It
-----------

I P reços: CONCORDIA • M. RAMOS 15$000 � Especialista em";;!1'Ii-1i'?s !:'�:?anças. nervosas.
• IDA E VOLTA 25$000 I impaludismo e moles tias da pele
.. Empreza DALLA COS fA • Tratamento do ernpaludisrno e das mclestias da pe-
• • le e nervosas pela .Autatumottierapia
• N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu •
.. estado, as passagens terão o acrescimo de 200[0" Consultoria e rt�sídencia-Praça 15 di Novembro, 13

• ii Telefone, 1.584

I11111:......1•••"._._._._._._._._'_c_o_n::;:;�:�.edasl��6;.h�:.S!_,_.,_g 1 'iR 2 2.._.,.__ ........

1".;' f'1�.,P: iii. $,

i C r e d í toM u t u o P r e d i a I I F <T.��.c. lânda E S T ':- � 8;��!�� ��é;ii�O
.. .. \ I ,- casa po- � cola de S:�nta
• • Jli

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR. Cf g�:ne".�de.O,=r :�,.�.;3,;:;;".. �aas- (Soe. �:'P�:��:p�Ltda.)TEIOS DO BRASIL. SO° EM PRE\110S FORA�A DESTRlBUJDOS A' MAIS .

�
r.

..:;..;_.-
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENÀS PA-

5$000' 10$oo? C')LJ 20$ "C�O I Rua Trajano n.18
RA CADA SORTEIO 1$000 {<S. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE �.� (Edíicio propr.o)MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA por n�les r'1;:'�

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA Empresa Construtora
�.

LUniversal tda,

1!IIAdolar Schwarz-
Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32

S. FRANCb�O DO SUL- STA. CATARI�A

AGENCIA' DA

Sociedade de Navegação:Paraná- Santa Catarina
Llmitada.c+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rlo
Pring Torres & Cia. Limitada -Hio
Vandenbrand & Cia.- Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catartna, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratil'linga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex

terior, para íiesembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

J

Qulnt
26DE

-feira

Dr. Ivo d'Aql..ina -

P. de Araujo

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone --1.191

]-t

,
Capital

; , Reserva
i'

I ;

\ :

I

136:700$000
56:424$498

Premio maior 5:175$000, e multes
premios menores

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107

s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

E1 A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
elA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E i�ECIBOS DE', SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE os SEUS PRÉ'MIOS.

INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL
,,,,o, ;<�

Sr. Alb�no de Souza Lnc to

REECBE DEPQSITO

Pfi6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
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C,Oi- f:',ernê">rn
bucano

KIO, 24 - o HDiacio da
r--:oíte, n em sua p.dição de ônte:n,
I ublicou, na integra, o man'festo
c.ue o Padre Arruda Camara,
úigiu á policia pernambucana, e

cu � deu motivo á sua expulsão
(1;li fileiras daquela rnilicia, da

< (juJ �ra ofiei'" honorario.

Expôs (:;�.RTA,ZES
rJo Di.,�{: rr,iss81{_') é�OS

E::stados Uní
dos CINE REX, ás 7,30 horas-

1 enente amoroso.

DE LÃ. para vestidos e osturn-s, Lãs para vestidos e

GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legit'rnas teaux de todas as cõres, artigos superiores

e de reconhecida durabi'idade e garantia preços ao alcance de todos.

e finlssimos �1or
< i

��j
�;,�1

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

padrão die rqu.��l���I.q�j�e l

de qualquer bc�sa
Um novo super radio ao a.canCi?�

Validas á vista e á pras��
deS.Catarlna Gerken& CiaR I

•o c. r:im�C�LEi_� L �. 4._1..
-

l1li
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Em torno da dlssldencla ASSOCIAÇÃO CATARI- Varios paises de-INOSSA VI DA
perrepista NENSE DE IMPRENSA sejam destroiers 'ANIVERSARIOS

GAZETA

S. PAULO, 24 (Band) - Os universitarios de São Paulo
prestarão significativas homenagens ao sr. Silvio .de Campos, pela
sua atitude desassombrada de apoio á candidatura Armando Sales.
E�sa homenagem terá lugar na proxima 5'-feira, na séde da dissi
dencia perrepista

-0-

S. PAULO, 25 (Band) - Comprovando a transação pratica
da pela comissão diretora do P. R. P., com o objetivo de alcançar
novamente o poder, afirmam os dissidentes, em seu orgão, que« quan
do se mercadejam as idéas, o resultado é sempre este que estamos
vendo: o aniquilamento, 11 decomposição ». E acrescenta o referido
jornal: «Mas, para salvar o P. R. P. dessa submissão no pantana
dos interesses inferiores, aí está a Dissidencia, congrassando, como

reduto da dignidade politica, todos quantos, dentro do glorioso par
tido, não querem que êle pereça na demoralização e, pela primeíra
vez, pratique o crime de traição a São Paulo.

Florianopolis, 24 de Agosto de 1987 ==

Lou.·ival (;amst·a
10. SECRETARIO

JACO' TAVARES

CONEGO NICOLAU GESSINGWASHINGTON, 22 Em círculos
do Senado soube-se que o Panamá
e outras nações Iatíno-amerícauas
snteressam-se pelo arrendamento
1 � r' -stroíers, Enti'etan to, a execu

çio do p�)grama necessita da apro-
'ÚQ do CQngrêsso, o que é ímpos
ejhid auces de sua proxíma sessão,
já que o eteíto imediato da referi
da aprovação seria o arrendamento
de seis navios ao Brasil.
Após interpelar os senadores, a

Uníted Press saube que o Chile, o

Peru' a Colombia, o Equador e o

Panamá desejam aproveitar
certas vantagens quando o projêto
for aprovado.
O embaixador chtleno, interroga

,[!) a proposíto, desmentiu que o

t>I:U pais pretenda arrendar des
troíers americano.

Tendo iniciado os serviços de expedição de carteiras (titu
los de sacias) e desejando terminá-los com a possivel brevidade, so

licita a secretária desta Associação, dos senhores associados qll� 'lin_

da lhe não enviaram as respectivas fotografias, de FORlV!A10 MI:
NIMO, a fineza de o fazerem até o próximo día 1'. de Setembrº�

Florianopolis, 23 de Agosto de 1937.

Aniversaria-se hoje o sr. co

nego Nicolau Gessing figura de
larga projeção na vida catolica
de Santa Catarina.

STA. CAR:\fEN MELO )

Festeja hoje o seu aniversa
rio natalício a senhorinha Car
men Melo, dilêta filha do nos

so brilhante confrade sr. Os
valdo Melo.de luxo - lindos Tapeles

Condieões optimas
Na

MODELAR
15

Moveis
A data de hoje regista o ani

versario natalicio do nOiSO dis
tinto co-estaduano, sr. capitãoI Jacó Lameu Tavares, acatado
capitalista em Tijucas e influente
chefe politico do Partido Liberal
Catarinense alí.

S. PAULO, 24 (Band) - Referindo-se ao apoio que os ele
mentos da comissão diretora deram á candidatura do Catete, depois
de prova, que tal gesto implica, iniludivelmente, em apoio lia sr.

Getulio Vargas, insere o <Diario da Dissidencia do P. R. P.», em

editorial: »Ninguem pôde saber ao certo os motivos de transforma-I
ção tão rápida e tão chocante e repentina,IO sr. José Americo mu- \ bandoleiros urnado?- ou mudaram os qu� ontem diziam lapidando-o sem piedade e

1

RETRETA I D t d
.

hOJe o exaltam sem medlda«. I i esas re e I I�d d
IINTEGRALISTA I A ser executada no dia I t

·

I
.....

t
oca I ii e cearense

AFOGADO! 25 do corrente pela ban-
I

mo OCIC e a
FORTALEZA, 22 O chefe de

da de musica da Força I polícía teve con_heclmel!to de que o

e,om O eand.·dato do CAMPOS, 23 - (Band) - Com Pública no Jardim Oli- Quando ôntem de motocicléta bandole!ro Jose Mourao, chete de
1. .' , cangaceíros, ameaçava atacar a loca-

pareceu a polida, o sr, M;;.noel velra Belo das 19 horas seguia para Itajaí, o sr. Jacob Iídade de Grau, á margem da Rêde
João muito conhecida entre os em diant; Vilain, proprietario das aguas mi- Viação Cearense, e ordenou que os

navegadores do Rio Paraíba. Con-
•

nerais "Santa Catarina" foi de destacamentos políçíaís de Iguatu'
tau êle ás autoridades que ao

la. PARTE. . encontro a um veículo que corria e Afonso Pena se dirigissem l�e-
Numero 7 Marcha Smfomca- tid t r ,� díatamente para aquela estação,

passar, dirigindo uma lancha, pro- R O I do: F D
. em sen 1 o con rano. afim de garantir os habírantes e FAZEM ANOS HOJE:

ximo á Barcelos, viu um cada- pOk . r an 0, os� t u�ttI�O Do choque resultou ter a mo- perseguir os bandídos,
ver bolando, que parecia vestir u:na i

e o�an�a
- por n orno . tocíclêta ficado grandemente ava- Faltam !linda. po!menores. O di.- o sr. Rodolfo Manoel Vieira,

.

dE' t d -. Cozes, Piccola Gara Mazurka riada recebendo o sr Jacob VI'- reto! da Rede vtacão Cearense or- Iuncionario da Del
'

F' 1camisa ver e. mpregara o os :
ara 2 Clarinettes- or D. Catti: .

'
. .. i danou aos agentes da estação Sena- egacia Isca;

os esforcos para pescar o corpo,! t h
.

F
.

p
R' Iam ferunentos generalIzados. '

dor Pompeu que se mantivessem a exma. sra. d. Otília Cuneo

0t' dque duão foi posds1vel, á em vírO- Wage:::Ia antasia - por .

SI�DI""ATO 1JI>flt.S II alerta.
•

da Costa, esposa do sr. Manoel
u e o curso as guas

..l"l v IDI'U' Costa, alto funcionaria da Di-"

•

2a. PARTE OPlERARIOS EM -----------delegado Leal Junior, tomou as L V d Ali F t
. I reteria de Terras;

providencias para que sejam rea-
a Fe ova

L h egreT �n asia PADARIAS I I o jovem A:;í Gonçalves.
lízadas pesquízas no 1'10 Paraíba'l-PaorflA ranzV I

e
. arN; TraIb ai �or I Banco Cen ..r, d f' 1

um ar a sa, o a o erro VISITAS
:�jrn e se, con tr�arem as pa J.- 'ela Bahiana _ Samba _ por A. Sob a pr.esidencia d� snr

..
Ju- ,

vias do, navegador, Barroso' Dobrado Comandante gurta Nascimento, funcionario da I tra I de Estiveram, ôntem, em visita aAcredita-se que se trate real-
Regis _: por P. Pelluso. j Inspetoria Regional do Ministerio

I
.

esta redação os nossos distintos
�ente do cadáver de: .um integra- I do Trabalho, reuniu-se, domingo, ReseD'IIva I patricios srs. �ilvestre Brueni�g,lista, afogado no Paraíba. 1 ás 10 horas, na séde do Sindicato i.'! acatado negociante, e João PIa-

I dos Operarias em Construção Ci- va, proprietarios da empreza de
vil de Florianopolis. o SINDICA- RIO 23 (B d) _ Ad t. _

transporte de cargas, por carni-
TO DOS OPERAR lOS EM PA- '.

an ean a. se h- d .

d d I::> bl
n oes, esta capital para a cida-

DARIAS DE FLORIANOPOLIS, I que.
o ,�resI ente a repu ica

de de Tubarão.
fi d t t d

. - I
en viara a Camara dos Deputados, Ea im e ra ar a reorgamzaçao .

d .!ses transportes estão sendo
dê S' di t I am a esta semana, a mensagem f

.

desse m ICa o.
I' di d

-

d B C eitos com to a a regularidade o
O f 'd t t d I pe III o a creaçao o anco en-

fr� erI o. represen an e a ns-. trai da Reserva. que ez ,os srs. Silvestre Brue-
petona RegIOnal do Trabalho ve-I E t b Ih A d ning e João Piava, grangearem
rificou a presença de 49 associa-, par:J� pr�

a o

�elll aseB °t. pre-
o conceito e a simpatia dos co

dos do Sindicato dos Padeiros que' fa a 1
o sr. ous. _ oSda, que mercios desta capital e de Tu

alí compareceram para vêr � seu 't'
z um °tngad expOSlçao e mo-

barão,
. . .

d ld
IVOS apon an o as enormes van-I S 'SmdlCato orgamza o nos mo es
tagens economicas e financeiras amos gratos tpela visita.

do Decreto n. 24.694, de 12 de , ,

J Ih d 1934 t t d
' que trara ao pats essa nova ins- OUTROS PARTEM

� ? e ,que ra a a sm-, tituição de credito.
dlCahzação das classes. Para com-I'pletar definitivamente tal reorga-
nização foi marcada nova reunião
para sábado, dia 28 do corrente

p
A

mê�, ás 20 horasem.ponto. C.ons- resos OS
tara na ordem do dIa o segumte:

i .

a) Estat�tos; b) �elação de�o-Iatacantes doCIOS; c) CaIXa BeneflC'!Jnte do Sm-
dicato; d) Encaminhamento do.

tprocesso por intermedio da Inspe· Inspe or
toria Regional do Trabalho a S.
Exia. o Sr. Ministro para adata- Alencafl.'2_troção dos Estatlltos. A Diretoria do i;J

Sindicato em causa bem como Itodos os seus associados estão O inspetor fiscal Ari Alencas
confiantes na ação esclarecida do i tro Guimarães, acompanhado dos
dr. José Pinheiro Dias, inspetor I agentes fiscais Calado e Galoti,! Pelo avião da Condor regres
regional do Trabalho, que tem I esteve em Luís Alves. onde com I sou ôntem da Capital da Re
demonstrado interesse na resolu- o auxilio de várias praças da publica o nosso distinto conter
ção dos casos levados a seu co- Força Publica, cedidas pelo sr. raneo sr. Antonio Lehmkuhl
nhecimento. dr. Sec:-etario da Segur�nça, pr�- acatado comerciante e capitalista:

cedeu. a c�ptura de Jose S�faneh, S. s. fez-se acompanhar de
propnetarlO �o estabeleClment� I

sua exma. ,esposa d. Hilda Costa
que o atacou a bala, quando tlh Lehmkuhl.
se apresentou em função do seu .

cargo. I GENTE NOVA
Foram tambem pl'êsos Arcan-

Cd'ae10 Safaneli em Massaranduba I h o� o a vento de maIS um

� Marcos Saianeli, em Bananal. erdmr?, que na p.ia batismal
I recebera o nome de Narbal, está

--------------,.
de parabens o lar do sr. Nico-

O reei va·1 casar-se
nesio Silva, grafic?, das oficinas.,, da Imprensa OfICIal e de sua

I exma. esposa d. Nair Brito da
PARIS, 24 O rei Ira:", do EIU- Silva.

to, anunciou o seu casamento para1---------- _

o prime!ro 8�mestre. de 1938. ELEGANCIA MASCULINA SO°·
A,�lOlva, e um.a mteressante

se-l COM CHAPEOS "CRESPI DEnhO(H�, co� a ld�de de 16 anos, LUXOem CUjas velas nao corre sangue
CASca I. A "O PARAIZO"

A
Rua Trajano,

I
I Ameaçada pelos

Faz anos amanhã a exma.
viuva d. Maria Luiza Vieira,
genitora do sr. Lauro Vieira,
hábil tipografo das nossas oficinal.

Solidarios

FULBERTO MACHADO

povo

CATAGUAZES, 24 - Os pre
tigiosos políticos srs. Pedro Dutra
e Eça de Almeida, enviaram aos

srs. Armando de Sales Oliveira e

Antonio Carlos, expressivos tele
gramas, reafirmando a sua soli
dariedade absoluta e irrestrita.

.

o sr. José Americo
foi para a Baia
RIO, 24 - O [ministro da A

grieultura e o sr. José Americo
de Almeida, seguiram para 11 Baía.

Boatos falsos

Faz anos hoje o nosso estima
do conterraneo sr. Fulberto Ma
chado, funcionario da Côrte de
Apelação.

Em onibus da Auto Viação
Catarinense seguiram hoje para
o norte do Estado, os seguintes
passageiros: Silvio Pirate, João
I.. Azevedo, Maria Neves, Al
berto Hermann, Erwin Kurchem
barch, Henrique Bernardes, dr.
Renato Gudmizs. Maria Tllrini.
Antonio Turini, Adriano Lopes
Henrique Soliar, Celso Hoerich
e Julio Whuch,

o discurso do go- ,TANIA MARA
d bai

1 "

RIO, 23 (Band)-Em face dos

verna or alano' CONDENADA I
boatos Ade que serí� solicitada,
pela Corte de Apelaçao do Esta-

RIO, 24 O Juiz a que estava I do do Rio,. � intervenção no go
afeto o processo, em que o médico vemo do vIsmho Estado, a repor
que fez a operação no nariz de Ta- tagem resolveu ouvir a respeito
nia Mara, reclamava o pagamento o desembaraador Barreto Dantas.
de 3 ct?ntos de réis, .julgou ontem a Atendida solicitamente declarousensacIOnal pendencla, condena:1do . .' .

a aludida cantora de radio ao paga- o entrevIstado ser mteIramente
mento da lmportancla e ainda nas infundadas as noticias a respeito,
custas relativas ao processo. nada sabendo que o possa levar

a confirma-las.

RIO, 24 - Causou extraordi
naria imprellsão nos meios políti
cos desta capital, o discurso pro
nunciado, ontem, pelo governa
dor Jurací de Magalhães, atravez
a estação de radio da capital
baíana, de combate aos estremii-

Ex-assistente do serviço de Cin 'cologia dos l-Lpitais:
da Gambôa, Fenda'são GaffIé-Ouin:e e S. Fremcisco deAssi5s.

Ex-intema do S8IViço de Pediatria da Policlioica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRt�NÇi\S
Consultoria: Rua Trajano n' 12- sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

mos,

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

CHEGAM UNS

ANTONIO LEHMKUHL

Para defesa
dos subditos

SCHANGAI, 23 - Acabam de
desembarcar 1.500 fuzilheiros na

vais norte-americanos, afim de
defenderem os subditos que se

encontram refugiadoi na conces

são daquele país.

Sabo.·oso e mais saudavel
PROVE-O na certeza de não mais querer outro

Nas bôas Padarias desta cidade
DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS

AZEDOS E' DEVER" DE TODOS

Mania dos
autografos

Major Hugo
IpÃO MELHOR

Ramos I
VU. 55. c)euem EXIBIR c)e seu pac)eiro, feito com fermento

fresco selecionaao

II

I

J
NOVA YORK, 22 O navio RE

RENGARIA, que partiu hoje deste
porto, para a Europa, teve um atra
zo de quatro horas. Motivou êsse
atrazo, uma lu'ta herioca que a tri

pulação e a policia tiveram que
manter contra doze mulheres e duas
meninas, que se haviam metido de
baixo da cama e no camarote do
ator cinematográ1ico Roberto Tar
lor, pretendendo aI consesuir auto
grafos do artista.

E

A nossa brilhante confreira
NOTICIA, de Joinvile, acaba de

prestar uma justa homenagem ao

nosso ilustre coestadoano major
Hugo Ramos, inaugurando na sua

tenda de trabalho, numa soleni
dade simples mais tocante. a que
estiveram presente:i todos os seus

redatores e auxiliares, o retrato

daquele que foi um dos mais de-Icididos e valorosos pioneiros da
Aliança Liberal, e que, presente
mente, na capital federal, vem

dando ao seu Estado natal o me

lhor da sua int.ligencia, capaci
dade e prestigio.
.....

Fleischmann
MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

SAU'DE PU'BLICA FEDERAL

COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e o POVO
DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO

r -

CAPITAL. FILIAL
Conselheiro M{�fra (esquína Trajano)

,..

GRANDE L.IQUIO CAO NUA""
DE TODOS OS ARTIGO�� 11';-, PA��TIR OE 26 DO CC�RRENTE
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




