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volta do governador Benedito Valadares ao Rio, tive dela conheci
mento á minha chegada, hoje: ao Rio. Não recebi qualquer co

municação, nêsse sentido, da capital mineira.»
Máo grado todo o sigilo, sabe-se, e nós já noticiamos, o ob

ietivo do vôo fugaz do sr. Negrão de Lima aos Estados do Norte.

Foi portador de uma circular do sr. Benedito Valadares aos

governadores nortistas, na qual lhes comunicava sumariamente os

motivos que o induziam a abandonar a candidatura do sr. José A
mérico.

Essa cicular só não foi mostrada aos srs. Juraoí Magalhães
e Lima Cavalcanti, pois com êsses dois governadores não se avistou

Quanto á anunciada o enviado especial.
___________________________________ ----J___ _ _
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H �O, 2 - Estão completamente conhecidos os objetivos po
lil:cof do raid aéreo do sr. Negrão deLima pelos Estados do Norte.

o sr. \ ala dares despachou para o setentrião o deputado mi
hl iro com a incumbencia de expôr aos governadores a necessidade
(';1 retirada da candidatura do sr. José Américo e pedir-lhes a de

signação de um delegado para a assembléia que pretende reunir

aq ui corn aquele objetivo,
Sabe-se que o sr. Negrão de Lima tem obtido o maior exi

to na sua viajem, conseguindo o apoio dos governadores CO�l os
q 'ais í:l se Oi � tenc' eu para a oficialização do sacrifício do ex§1icandlda
to governarnen La 1.

. Entende o sr. Valadares que a candidatura do ,ministro do
Tribunal de Contas foi homologada numa convenção e deve ser re

tirada por outra convenção.
Para organizar a reunião des

sa assembléia, que j.rovavelmente
será ainda no Monrue e terá, sem

dúvida, a mesma significação politi
(a, proporcionando á democracia
Lrasileira mais uma melancolica so

lenidade partidária, o governador
mineiro chegará domingo a esta ca

pital.
Naturalmente até ao fim da

proxima semana a convenção Vala
darista estará reunida, entoando o

<de-r.rofundis», da candidatura do
sr. José Américo e escolhendo o no

vo candidato oficial.

Os governadores baiano e pernambucano
fóra da combinat)ão

RIO, 3 - Regressou do Norte o deputado mineiro Negrão
de Lima que fez as seguintes declarações a imprensa:

-« Por emquanto, não posso nem devo fazer quaisquer de
clarações sobre os objetivos da minha viajem aos Estados do Norte.
Nestas proximas 24 horas, talvez eu pOSRa adeantar alguma coisa ao

seu jornal, se houver ainda oportunidade.»
Indagado se iria a Belo Harizonte, ou aguardaria a chegada,

anunciada para hoje, do governador Benedito Valadares, retrucou
nos o sr, Negrão de Lima:

-« Não, dão irei a Belo Horizonte.

voz DO POVO Sem quaisquer Iigat)ões politicas
------._------------------------------------
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BRUSQUEiC A N T A R A' H O J E
na Radio Tupi de São
Paulo d. Ondina Simo-

. Abu.sando da C'onfi�nça .do DIARIO DE NOT.ICIAS, doi ne' Gheur
RIO de Janeiro, houve que� .envIasse para aquel� !llatutlllo u� �e-I Hoje, ás 21 horas, a consagrada. radios para deliciarem-se comlegrama, procedente. de CU�ltIba, em o qual se dizia, que,. noticias virtuose de canto ossuidora de' a hora de arte dessa ilustre damaproc.edent�s de _FlorIanopohs, davam como tendo enlouquecido, por admiravel voz d. Ondina Simone I

conterranea,4) 'iHe se sabe no sul motivos financeiros, o nobre Consul Carlos Henaux,
GI tará R di T pí de IPORTO ALEGRE, 2 - Um vespertino desta capital, a Segundo um velho adagio muito em voga, "pelo rodar da S_leu�, ulo. ara na anio u u I

II IIpropósito da reunião do Partido Republicanc Riograndense, i�fo�r:aa: carruagem, se conhece quem vai dentro ... "
, ar d

au °d ',' O sr PI.n10«Sond.ando os circulos políticos d�sta capital, r.lestas últimas A infamia que resalta da vilania torpe que tal telegrama I o os evem smtomzar seus •

horas, conseguimos saber que as conversaçoes, agora, gIr�m �m tor- .eiacula, não deixa duvidas sobre quem teria sido o autor da igno- S I dno da provavel mudança de rumos do problema. pr��ldencwl da: minia, que não só atinge a personalidade ilustre do benemerito in- O MI·n·lstro da Jus- a ga 0,Republioo,. com o adia�ento das eleiçõ�s de � .de J,anelro. e �onse- I

dustrial, como aféta gravemente o bom nome das industrias, a que
•

quente retirada da canditura do sr. Jose Américo a presidencia da
o mesmo se encontra ligado.' "�ontestavel da _"-,o.,Hepublica.»

,. I ,E' uma miseria que retrata o espirito maquiavelico de quem tica quer que as Nat)ão��:;;:JEsta nota esta causando VIva'
a forjou,

. �
sensação em todos os circulos. I Uma vilania que se encançára, como indice de uma baixeza eleicães constituamque róla pela lama nauseante, onde chafurda o caráter desprezivel �
O· manifesto funebre da figura sinistra do seu autor. N

d VI Satanaz, com êsse telegrama, arrancou a máscara com as expreSSa0 a on-
RIO 2 - O sr. José Américo! suas proprias mãos, �on.d� a descoberto o rosto cinico, numa gar-

d ddentro de' poucos dias deitará a res- galhada �varfde p�gc�melo;, t d ta e o povopeito um manifesto. .

. .

as ique
.

a anaz c��ê a cer ez�, he qude ne� as suas"
RIO, 2 O presidente do Tribu-

Pelo que sabemos, nêsse doeu- lllve�tIdas, n�m as pIcadas. dos �rrapatos c upa ores o sangue nal Regional Eleitoral, em entre-
t inistro da Via

�

em alheio, lograrao obter o exito almejado.i, vista a um vespertino, referiu-se I

tmen o, o exd-mtl
J

Hi � çao, o· . Sabemos onde os biltres querem chegar. Conhecemos o seu longame�te ás medidas tomadas I:rmos can en f�s, PI1'0 dIg�ra a p 81-

plano. Os seus assaltos, porem, baquearão infrutiferos, porque acima para as eleições e acrescentou:
çao em que a ma o eixaram, em

d
. - .

d
.

f'
.

d Iidi "Ontem esteve com o sr, Mace-
'b';' e a' e es-

as traições, acima as m armas, acima as per 1 las, paira a cons-
do Soares 'para obter as medidas

I
pu ),CO e I azo, os S U8 rnigos ..,

h d b
..

I d d' ,

'J t f b car
ciencia ,',)S omens e em e a 10 teíreza mora a veneran a e, necessarias para a boa ordem dospecia n en e I)S que � o;am �l::, egregia personalidade do Consul Carlos Renaux, cuja fortaleza de I trabalhos, que se estão ultimando.

'b'emdC'aS<l"d para mil. cdmpan. 'h
-

animo é como a dos velhos robles frondosos, que afrontam altanei-an onan o-o em meio o camm o. .

d daa i , .

Ar d ta' a
ros as rala as as mtempenes.

t 'd d I� e cmt ptreds r maI(tJr ,

u-
Loucos estão aqueles que julgam poder derrubar com oon a e '" sua a I u e, qnt' era a

d I b d
. ..

d d bmaior veemencia (J sr. José Améri- Ye� �va tcne ros� as suas IgnOmll1IaS, a ramagem copa � os e-

d
. d' f' mn neflClOS e dos serVIços prestados a Brusque, a Santa CatarIna e aoco, segun o am a o que nos a Ir 0-

B'l
A , •

d'
.

f d IGov. LIMA CAVALCANTI ram, se desprenderá de quaIsquer
raSl, por esse eSplr�to const�utor, qlle te� no. mamlsmo ecun o

f·
. .

f
. .

I
.

do ca o q e pa n Tribu do seu passado, o mor galardao da sua eXIstenCla.ligações o ICJaI3 e o IClOsas, mc USIve rg u ocu o -

L0uco,> são os que julgavam poder eternisar-se, no sugamen-nal de Contas.
to dêsse passado de trabalho e de ,benemerencia, tais como os pa-
rasitas agarrados aos troncos e os "carrapatos" grudados ás carnes ...

Loucos são aqueles que pretendem levar ao descredito, com'
a insinuhção de estarem periclitantes os assuntos financeiros de uma
Sociedade, cujas ações são presentemente cotadas pelo dôbro do seu
valor inicial e cuio capital se acha em vias de ser quasi duplicado.

Esses, sim. Esses é que estão loucos varridos, tornando-se
urgente o seu internamento, pelo perigo que estão oferecendo a so- Iciedade, com as suas ignonimias, as suas manigancias e as suas

traições.

RIO, 2-0 sr. Plinio Salgado
falando ôntem pelo microfone,
reafirmou as diretrizes do partido
que chefia, dizendo que nesta ho
ra incerta da nacionalidade, (s
partidarios do Sigma trazem o
seu decidide ,apoio ao presidente
da Republica e ás clabses arma
das.
Falando do problema da suces

são presidencial, afirmou que nun
ca alimentou o desejo de ser pre
sidente da Repnblica, mas o de
ser «Contestavel da Nação».
Continuando o seu discurso o

MINISTRO MACEDO SOARES sr. Plinio Salgado fez um demo-
rado exame da situação política

ficar Ao despedir-me, o sr. Macedo Soa- nacional demonstrando sempre,
res declarou-me. o proposito de seus adéptos de

-Empregue_ todos o� eSf?rços para combaterem sem treauas o co _

que as eleiçoes de JaneIro consti- . .
" m?

tuam a expressão da vontade po-
msmo e apOIarem o sr. GetulIo

dular". ! Vargas, o Exercito e a Marinha.

l

10 CASO DE
i-;;.;-O;;;;-----;;---"'?õii=-,.�('-""=
.·.·.·.·.Ipulverizando uma infamia

F�RT�,LF-ZA, � - o « Correio
G v JURACI' MAGALHAESdo Ceará« diz que fOI coberta de e- o.

xito a missão que o deputado Negrão de Lima desempenhou no

Norle. Os gove: rl'1' 1,;� cs-acrescenLa-ouvidos �elo emissário minei;
IO, concordaram com o afastamento da candidatur a do sr. Jose
Américo.

@ID ��;;)Wf�l·}!uul,h:naes
��neol�daE·:UEl

-

Deehllea("-ões do sr. José Amérieo
RIO, 2 - Publica o «Correio da Manhã»:
«Nos meios politicos era ontem corrente que a missão do

!:ól'. Negrão de Lima, depois de já sabida por oito ou nove governa
dores dos Estados do Norte, se tornára ilegrcdo de Polichinelo. O
sr. Negrão de Lima haveria procurado os referidos governadores pa
ra sugerir-lhes a retirada da candidatura do ::;r. José Américo, di
zendo-se autorizado a isso pelo proprio calldidato.

Interpelado pelo (' Correio da Manhã» sobre o fundamento'
que teria essa noticia, eis o que nos respondeu o sr. José Américo:

(,O sr. Negrão de Lima, vice-presidente do Conselho Na-
f('ional de Propagarida da minha candidat1ua, não levou ao Norte Mais umnenhnma missão da minha parte. Fui dos últimos a terem conhe- I
cimento da sua misteriosa exc!1rsão. Não poderia autoriza-lo a

promover o afastamento de meu nome, porque mantenho a orienta- Quando, ante-ontem, viajar/3m
",3.0 definitiva na entrevista concedida á Imprensa, Só os partidos de automovel, vindo de mume�':lu,
d· .1 f e a

..

,'at"a C" t"a []:'1 "oe \' ntade é bem de os ses. Ll1übmeyer, gerente em J',jlu�
po enam auüvar :s. InlCI �\i, vn. 1, lUi) U

.

-� lmenau da A QUIMICA BAYEr:i'. o
ver,-tanto que, eXigI que, �esse cas?, .me dess.em �s razoes de sua chefe de publicidade da mesma fir
atitude, reservando-me eu aInda o dll'eIto de dIscutI-las». ma, verificou-se um desastre, do

desastre de automovel
que resultou o sr. Laubmeyer
gravemente ferido.

O chefe de publiCidade, que so
freu ferimentos leves, embarcou,
ontem,de avião com destino ao Rio
de Janeiro.

di 11M IRIO•••

',� ,�r�i
!
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PLINIO SALGADO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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AGAZETA
o Perí de

Figueirense,
PERI x FIGUEIRENSE

���·ii·""",";;�-;ç;.;::.
��t��f;;"4!<T>:"���'- "

Um dos mais abalizados

eS�l
A defesa aivi-negra estava só

quadrões do norte do Estado, é lida, tendo Harrí sido seu balu-
o Peri de Mafra. arte.

O Leão da Fronteira, tem Ponciano e Oscar não preju-
'Vencido muitos teams paranaenses dicaram.
e joinvilenses. Dino, foi o mais esforçado e

dinamico, do Figueirense.
Danubio, atuou com discreçao.
Pavam não viu realizados suas

tentativas, pois a ala canhota dos
alvi-negros pouco ajudou ao half.
Maeco-Avam, formaram bôa

ala.
Wil�on esteve impecável, atuou

otin arncnte,

D-ao- Nl:'rÍ,

A convite do Figueirense
vem o vice-campeão da A.C.D.
atuar contra o bi-campeão da
capital. [ris ou Combinado da
L. F. F.
O embate será dos melhores

visto a forma,que se encontram am

bos os esquadrões.
O Peri conserva na L. E. C.

o titulo pomposo de invicto, e no

último embate com o Caxias,i CINE REX, ás 7,30
levou um empate. I-o bobo do rei.

Como vêmos grande é a po
tencia do quadro, que nos visita
rá, e portanto grande será o 'cho�

que entre êle e o bi-campeão.

situação em que es encontra o

horas
•

fstado, daudo�lhe um resumo das'
necessidades que reclamam, no

Pio Grande do Sul, mais urgen�
tes providencias.

Posso adiantar que o Rio
Grande está em completa tran·

quilidadt". melcê do espirita de
compreensão e de colaboração
do po\ o gaucho».

Acrescentou, a seguir, o gene
ral Daltro Filho que prestará

RIO. 2 - Informam de São contas ao ministro da Guerra da
Paulo que fotam prês05 ali oi- situação dos serviços da 3a. Re·

A vitória dos alvi-negros trou- tenta extremistas, que dp.pendem gião Militar, para cujos melhora-
xe outra feição a tabela. de julgllmento do Tribunal de mentos pretende conseguir-e tu�

Colocaram-se em primeiro lu· Segurança Nacional, os 'l'Jais se" do fará para ser atendido-25 Do largo do Mach&do os integralistas proseguiram, sempre

gar, com 5 p. ganh03 e I perdi� guiram para o Rio. Existem nos mil contos, os quais, aplicados formados, pela rua Pinh�iro Machado, em direção ao palacio Gua-
po. presidios do interior 45 comu- no reaparelhamento das unidades, nabarA.
O match com o [ris decidirá nistas. preencherá lacunas e deficiencias Na residellcia presidencial, o chefe da nação se enCOl1traVij

o returno. Anescentam as noticias que evidentes. a uma das sacadas, de onde assistiu o desfile, tendo d(\) seu lado {)

Mesmo um empate dará ao foram íechadas 110 lojas ma- Informou ainda o interventor general Newton Cavalcanti e o almilante Dario Paes Leme. En-

Fi�ueirense o ceptro. çonicas em todo o nstado. gaucho que os inqueritos que man- contravam�se tambem com o sr. G tulio Valgas S'illS ajudantes d�
No prélio de domingo ambas O delegado regional de 8au- dou instaurar, para apurar a res- ordens e, nas varandas do Guanabara, membros dos gabinetes civil

as equipes,apresentaram bom foot� rú comunicou á Sectttaria da ponsabilidade em torno de diver- e militar da presidencili.
ball. Segurança que foi descoberta uma sas questões que ferem os inte� Uma comi�são de chefes integralistas foi introduzida no

O sr. Fonseca, como juiz,esteve celula comunista ali e prêsos 35 resses publicas, estão em anda- Guanabara, apresenta.;do saudações ao presidente da Republica.
bom, apezat de algumas pequenas vermelhos, estando êle prosse- mecto normal, alguns quasi con' Os camisas-verdes, quando passaram em frente ao Pala-
falhas. guindo nas investigações. duidos. cio, saudaram o sr. Getulio Vargas e cantaram o hino integrali�tl1.
��--------�----�--�------�------��-�----�------�--------�---------------- ----------------------------------------

-.os analgesicos campo· ....Apyre1ina.. ein Qusge· A formula õe "Apyretina" --Atesto que prescrevo com I -- Die Zusammensetzung ·-At�sto qu� te_nr;o �mpr�' -·Atesto qu� pr�scr�vo �m

nlmtelD Oe "Apyretino", es- I toàos os casos inOicoõos, o

tão õosaOos optimam�nte, 02 zeichnetes Preparot beson- é de molde a corresponOer resultaõos optimos, os co- von "Apyretina" ist ber�its gaõo em minha clinico os proõuto "Ap"rl2tino" :õo far-
maneira que a energia espcz- . .,

J maceutic:a rarlos Henrique:
cifica õos orgãos não é atin- õers bei mlgl'ane (Kopf- perfeitamente aos casos ín· chets. õe "Apyretina" neste I ein Beweis õer schnell�n

" mI2D�iros.

giõa por ef�itos f ecun�arios,1 ,

cachets O� Apyretina". com Dr. Piragibe de ArauJ"o.. ,,- ca- scnmnrznn) OicaOos.
' hospital, un" h�'llsam�n UJirRung inmesmo quanuo os uOI", L L • U. L I

Dr. Piragib� õ� Araujo.chets se'om ingeriõos simuI-
Oen ang�gebenen fallen. optimos resultaDOS. Clinico g�ral � peõiatrio. c:on�

tanl2omente. Em outras pa" Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess. sultorio � r�siOI2nc:ia: Rua
lavras, não õeprime a co" D'r. A�*ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho 15 õ� NOllembro H' ,8Z"Slu-
ração. não õiminue o perus· Dr. f eorg Ríchter. Clinl" Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--5Gnta Catarina.
taltismo gastro - intestinal
nem hyperaciõifica o esta-

co geral e operações. Diplo. Dr. Alfreõ Hoess, Clinico
ma1a

, AssinaOo::'Dr. Osvaldo Es"

pindola
-

Dr. Osvalõo EspinOola.CIi- Brasil.
nIco geral e peôiatría. Con·
sultorio IZ rrsiOencia: Rua Hospital 5lio 1osé, 1araguá. Isabel. Blumrnau,
15 õe Hovembro N, 84 A-·
Blumena' Santa Catarina •• 5anta Catarina.

CALiCO. o formidavel avan

c; teldos aíví-negros
.:�r:'�1\�j

o QUADRO SECUNDARIO
90 FIGUEIRENSE, DERRO
TANDO O TAMANDARE',

CANDIDATOU-SE A
CAMPEÃO

Mafra, iogará
oorivtt.e

RIO, 2-Viajando num avião Repercutiu de maneira dolorosa, no seio da classe Jor-

�a �cn�,r, �ego� ô;tesm 1.4 tar- nalistrca � nosso Estado, a prisão do brilhante c -lega, dr. Chi-
e,

I °D 110 Fr�nlhe o. u o ge- I

chorro Neto, diretor-politico de nosso confrade O TRABALHO,
nera a tro I o, interventor de Ma{ra.
nesse Estado. E' que, trata-se de um inte-

Interpelado pel'O JORNAL.. merato defensor dos ideais democrati
sobre es objetivos da sua viajem,
retrucou-nos o interventor federai
no Rio Grande do Sul.

a

C h e

a 'o
o gel. Daltro

Fílho

9 II

R i

DESPORTIVA
I

:,

14 15 corn

o

dia
deste.

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

Pelo liberdade do jor·r�:�:��:ros ii

nalistaChichorro Neto espir�t�:>s

No Tamcndaré.

Hilncn esteve ótimo.

Fellpe-Oto Iorrneram hem.

Oto atuou melhor que seu coro

panheiro; o back alvi-rubro, fÜ)
um obstaculo ao ataque contrario.

Armando, Lidio.Helio e depois I
Ovirho estiveram bons, não pre

.udicaram.
Osmar-Sà, formaram bem.
Academico atuou com discre

ção no l: tempo, para melhorar
muito no 2'.
>.sCelio-Nelson foi a melhor
parcela do ataque alvi-rubro.

Em conjunto ambos as"elevens"

(?I

GAL. DALTRO FILHO

e

RIO. 1 - Após a reumã l,

a comissão incumbida de execu

tar o estado-de-guerra distribu.u
a seguinte nota explicando o le
chameuto das sociedades espiritas
e outras não secretas, de acôrdo
corr. a indicação da policia:

«Nota á imprensa: Tenr'o em

vista as informações prestadas I

pela chefia de Policia de que
'\

nucleos de sociedades espmtas e

outras não secretas são utilizada;
suas reuniões, resoi veu esta I�O'

missão "provar () fechamento
tambem dessas sociedades. COllSI
deraudo, entretanto, as mfoelTla'
ções prestadas pela LhJla de PQ-
I' b L' , I'

reta so re a f'PQ.· fação CSl-llflt
a.a ,;}eira. r..uí&� se Ô ,- ,i'j'j publr
cas, Ir!' �V :,. a \...Of,�Hj)ãJ sutori
zar O funCI,.'da!Ú, l�O .le quatr»
socie.la-les d,; l�lC) Je Ja-Ielro, h
gadas � F tê, �"façã(l, as quais se

rão llldlcad '5 e fiscalizadas pela
Pohria" ,

-«São vários e complexos
os assuntos de que tratarei aqui,
durante minha curta perrnanencia
nesta capital. Informarei ao pre
sidente Getulio Vargas sobre a

i

atuaram otimamente.

CARTAZES
DO DIA

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
horas-Novos écos da Br(}a�
dway.

Extremistas
A

pre.as

I:OS, cuja unica culpa consiste em nã.

ter podido sopitar os arroubos de seu

entusiasmo, em artigos de defesa do
Democ.acia e do general Jo'\é Antoni
Flôres da Cunha, ilustre "'x-gnveroéid-"
du RI(J Gnwde lo Sul, parece nd

por êsse motivo, haver in corrido ti',

sanções da censura imposta á irnpren
sa como decorrencia do vigente estad
de guerra.

Tendo em VIsta tais consid,

';,les, acabam de ser transmitidos O·

seguintes telegramas:
"PresIdente Associação Cau

nnense de Imprensa. Florianopr..lis. Ape
lamos ilu-tre confrade «nvidai e: [orços]

I pela liberdade nosso brilhante c' lega�
dr. Chlchorro Neto, prêso em \1afra
e conduzido para essa Cap.ta]. Abra- ,/01'/. Aurino "OGl es

ços. (aa.)-,-Au�ino S"éues, dinJm nA �">� 'TIeL;!!; 'o C ,l:al),
diretor "'A GAZF�T \".

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

"c.overnarLr Nerêu Ramos. Flol'Í,;popolis. S, ,I. __;. I ,0, en

carecidarnente seja posto em liberdade nosso e seu cilega dr.
Chichorro Neto, diretor-politico de "O TRAB \LHO". dp. Ma
fra. Cordiais saudações.

(aa.}-Aurino Soares e Jairo Calla .Ío, d"etores D,arios
Associados de Santa Catarina.

(De nA NOTICIA",

Achando-se vag0 L cal go d,�
li

Juiz de Dirpito ria la. V -

ra da
de Joinvil ,--30-9-37). Capital.em vutud- dJ falecimento j

.

. I
do respetivo t�tuhr, .

o sr. Pre"i-

D f, I
·

n t
dente da COfte de Apelação

eS I e I r) egra -jconvocvu os m juize. d� �w�_ito
I· t jde

4a., 3-1" 2., e 1 a. entrancias

IS a para, delltiO do fAalO de 15
\

dias, a contar de 27 do mês, ho'

aS5 '51-.do I Ia _fi do, requererem a sua tranfetêr,cia
li peJo preSluen- para o refer':do cargo.

te Getulio Varg,as

vlca.

-Posso certificar que empregueI,
com otimos resultados, o renoma

do prodúto «APYr<ETINA» ,nas
algias leproticas, sem notar alte
ração da função cardlacd.

(a) Dr. Alfre.i" Cinielo.
Medico estagiario volun tario

do Departam-:nto de Profilaxia
da Lepra. São Paulo.

RIO, 2 -Os integcali�tas comemoraram, com grande bri
Ihanti!mo, o centenario de Couto de Magalhães.

Reunidos na Praça Mauá, os manltestal1te3, em grande
numero, caw�gando estandartes e entoando hinos patrioticos, desfi
laram pelas avenidas Rio Branco e Beu& Mar até o Russell, onde
fíca a estatua do vence:1ur ele Riachl!elo. e, daí. até o laígo do
Machado, onde avulta � monumento ao duque de Caxiac..

Ao pé de ambas as estatuas realizou�se urna solenidade Cl-

Fechado a

Grfemio das
S'ar�êntas
PORTO ALEGRE, 2

o comaudante da 3a. Região
M;litar mandou fechar o Grernio
dos Sa�gentos de Exercito, em

vista d� ter sido iOl�eferido o

regiftro de seuõ est atutos pe\o.
mini�tro da Guerra.

Dr. Anton Hafner, clinico
Dr. Paulo õe Carvalho.

mania, 5anta Catarina. I ina.

-·A "Apyr�tina", pll?la as

sociação feliz õos s�us in
greõient�9. será um auxiliar
pl'eríoso nos casos inoicaõos

DR.VICTOR MENDES
maj.lr Dr. Victor menoes.

QíreLt õo 5�rviço o� 5aú
O� õa força Pública DO Es
taOo.

J
_j

ClInico geral e operações. Dr. Nilo 5alOanha fron·
maõo na Alemanha e no geral e operações. méõico geral e operaçõ�s, méõico

méOica õir�tor ÕO Hospital co. miZõil:c Oirl1tor õa Hos"
méôico chefe DO õiretor õo Hospital 5anta õiretor õo Hospitul 5anta

e maternic,aõe marIo Au-

li

ci

'A

"

Catarina.

Santa Catarina, Blumenau, 5anta xiliaõora, Hova-Breslau-Ha- pital à� Timbó. Scmta rata-

OABECA?
.

"

E T IN "

Catarina.

COR

PV
CE

R
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-Ir. ��"'--I'Iíi.,I•.
__.. _.__... , ..- ._.. _'�." ......_-,." "'-'

.. "-"""'''-.'''� -�""

r�A����me o c .
. I .1

Flliaes
I\l1atri.z:
err\:

FL.ORIANOPOL.IS

FERRAGENS:

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>afa temor
�.orins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e seEWf
LI em novellos e meai.

�J�b.onetes e Pe�W.!11adas
,�1:olchoad.os e Cêlehas
tt�i,nas e Cortinados
r�has e �arda-nap@s
Sapatos, chinellos, meias

� DeptJsitarios dos afaij1ªd(9�
� Charutos •.DANNfiMAHN.

� Empreza Naoional de

� Fabrica. ti. ".ntas tiRlte

'''''''Â� ��_�..ô,..�VAVÂVÂ.VÂ�c,
-e,

M êdicos..... .. -' �

Dr. Artur Pereira

e Otvera
r.líni�la médica de crian

ças e iQdultol

. ,·',,5( j '" ('ORlO úE
\;�/ u.-;ES CLINICAS

B,lur�enau - ...Joinville São Francisco Laguna-
Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul

Seoção de Se09.0 d.

MACHINAS:
Machinas de ben€Jiciar madeira

Material em geral para eenstrucções: Machinas para officin,j§ mechanlcas
c!lmento-ferrG em barras, ferragens para portas Mal;hi�as para laoeiFõs

'

e janellas, tinta Mac1l1narios em geral para a lavoúra: ê ados,
e,�nps galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
FOJ1ões e Camas J ocomoveís, Motores de espiosão, tiAOtG:'f.9
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talho- eJectricos

res Material em geral para transmissões:
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de C911rO e IODa
Tintas a oleo e esmaltes JlcQS e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automovels e. Caminhões PORO Peças, acces-
Pscductos chimicos e pharrnaceuticos soríos, serviço mechanico
Ccmservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
BeQidas nacionaes e extrangeiras M.aterial electrico em geral

I"'ave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,.
Màr'ia' .. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arats'oa"

Indica:

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

on .ultorio: Rua João
'Infi n: 13

f .,:1'<:: --- i 595

�.<� }( ência: Rua Vi.. conde
.: Owo ['reio n' 57

.-._-----_

" ,4. : !

Dr. Arminio ---I
Tavares

�
I

• ti·'� � t ) t_irj

motesuas do Pulmão

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 1 2-

das 16 áS 18

,- ,

0r. C�H!OS Corrê

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

I[Res. Rua Bocayuva, 114

II.._
Te!. 1317

-= I
I �:;;U�i�",;�� II \I

"
I

\-,-\ chdt; �a climcs do Hospi I
'", lf Nürnberg, (P • oressci

InO',IQ l3urkhardt e Professor
F rwin Krt'lller) I

I
-,.< ;;,�{;���i��a em cirurgia i

g�r8i
.. , � � !!lU;)f'cologia, (de

.. � euhoras) e partos,
,u� gli.l .' ;.._ sistema nervoso e

operações de plástica

(,I\.;:-;uLTORIO---Hua Tra-
Ip rli" 10 f...� 12

I
I

H i �IDENCIA- Rua Este-j
". [nnior l\: 2n 1

, . '1-1.. , ra::o

jift&ilI�Cl.i ,h� �iJ&pí.tdl

(Curso de especiaíizaçâo em

molestías de senhoras)
.tc: de il(:',

-

'"" .. .o.dao
-té á;� :.s : I) ia !'lantlâ

. á �11;:: _. i: ··HZ:,,:''''·"'ir:'t ..

\�"H: ;� t!.-:� wlf-:-J\,:... _.�) ·4�j

iELEF. 1.285

\ , ) I

I

I ,._,,� I' ." .' 6" ... ('
1
, .... e:

I
.....

"
.. t'· �'h ",� 'l, �'U"';)�, �-� ...wr�� 1''''�"j''. .,

I I Dr. �edro da Moura F8rr.1

;".i ·nll' '{' """
.

� \..;�" r. .....'

i-;"-P.-_

-

Jockey Club Florianopolis
O maiS elagante centro de diversões falm

hares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendldo serviço de bar com bebidas na

cionaIs e estranjeiras.
rnsF�me camente iluminado com instalações mo

rias

�������������!!!'II<$l'D����� ..

.��

E s p e I h o s IA Favorita
�

-

..........-- ••••••••.

.,

------: Companhía "Alilança da
• Bahia":
I FUNvADA:EM 18�E'DE BAHIA

I t eguros Terrestres e Maritimos

: CAPITAL REALIZADO 9.000:00G$OOvl
• RESERVAS MAIS DE � 50.000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS 214.l61:966$�4r
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897

• RECEITA EM 193 21.421:54;$220�

,. :�:����:b�A��n�.: �M �::.�.d.rà:73:�4�5:.�60·
em todol OI Estadn dD Iralll, 110 Uruguai na
dln�lpai. praças estrangeiras.

A,gentes em Flortanopotis: "

{I
II
•
.,
•

I
•

VENDE.SE uma casa no dís· instalações. o aprutimas •
trito, «Jt)ão Pessôa», F�ae;· vel recanto ,da Ponta do La·s O Escritoríos em Laguna e Itajahí
io, a rua do Nestor no, 42, Pre�o especIal. Tratar com Jooã" USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES
2qw::r.·( 'l, salas Jt"

.

visit.:.e ,Alves, no Canto do Estreito. •
li entarl cozinha. .0 ---

'

S6 os fabrícados em Joinville pela iúnica fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

I Dr Clrurglão
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca .

CONSUL lORJO:
�ua Trajano tr 17

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)=

HORAS MARCADAS
�',i<�}''I':i-,,�J;,��:o;,. <

R.Aderbal
da Silva
J\dvogado

'"tua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 163 1 � 1 290

Accacio Mo-I
•

te I ra tem seu escru-

tÓI io de .advogacía á rua

� is.onae de Ouro Preto

n 7'1 PhOJ\p' 1277. -

\ Caix 1 Postal, 1_1_0_

� I t
<

r '. ,
; ( , -- , � t' � ;,;. n (l .... ii (J :: ."' ,u C a f. • t �..: � J:

!:

i�.l�,�������'�\,�'�'���'��i�;,,�_;��_r�,��.�������

'�.I.'-

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal
I

I
�

� Federal e .Santa Catarina

� NOS,'CL"'SSICOS,i ENVELOPES FEC!lADOS�
�
.��-,._���

B I ·L H ET ES

Campos Lobo & Çía�
<'

Rua COl1ulhlro Mlfra,35,(nbr-ath) CaIxa Pc,ta! 1f
. cLEONE N. 1.083

---

END. TELEGRAFlto ALLJAlvÇ
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ii 'MIM, #WUI!!,n, ..:�� ti"��&G& t,

II'
. �

Dr. Ivo d'Aquiino ii � clolar Sch arz=
Adovgado

, Endereço Telegr.: DOLAR - C�ixa Postal, 32

Florianopolts S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\A
�__iiiiiii*iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""iiiiiiiíiiiiiii__iiiiiiiíiiiiiiiiiiUiliiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii;;;;;;;;õiIiiiõõI � AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paranã=-Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, 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 do Norte ou do Sul do Paí;;. bem como para o Exterio·
Recebe cargas de importação" do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEFVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

I

I o-. Alfredo P. de Araujo
M EDI(;O

Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e moles tias da pele

Tratamento do ernpaludisrrio e das molestias da pe
le e nervosas pela Jfufoh�motlzerapia

Consultaria e resídencia -Praça 15 de Novembro, 13

I Telefon'e, J .584

.

Coasunasi--Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Hotel das Térmas
___ o __

Estabelecimento moderno recern construido, proxi
mo ás águas termais

i Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziu' a
�I de primeira ordem brasileira e alemã

Preços modicos
Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprrcht deutsch)
GUA�DA-- Muníctpto de Tubarão

Santa Cetarir\a

Indo a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE.:5TE casinha de

I a, ordem, asseio e higiene

.� Rua 15 de Novembro, 416 Q

,
� Tel. 1503\l� Curitiba •

);;" ..:i_LA !i·a.

I'J 11,1!tJJ@��tintt·EM cSRB,alR�
;

,.

I TIGOS FINOS

I'.' Banco
de Cred!.to I

CA.SA "O PARAIZO"

IPopu: ar e I�grl'"
cola de�"\nta .t�\LUGA_--SE;,·

tl\. ca.tart na Jfl"dO co.nfo:tavel PErêdlO de resl-1\\. encia a rua ste\'es Junior
i" )OC. Cocp. Resp. Lida, n. 179.

, IIJj Tratar no Banco Agricola, a I[1 P;!.I� Trajano n. 16 Rua Trajano 16.
�I ,. •

� (,',dilUO prov,o)
I
Capital
IReserva

I__� ��i----

VENOE-·S�· _ ..�� ... �

--

urna farmácia bem aíre
qnezada, n'um bom pont.
da linha férrea São r'ran-

f.:'lremio maior 5:175$000, e multas
•

premlos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA. QUE PUBLICA O RETRATO E �ECIBOSI DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA por\j fUALMEr'JTE OS SEUS :') <E'\t1l0S

CREDITO -'AUTUO PREDII-\Ls

136:700$000
56:424$498

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
fLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

I
REC !:!AH��:�SI fu

Linha de onibus para Porto Alegre quartas _

e SEGUlNTES J URüS:
domingos I

P CIC Limitada e5.1. ala

I
roprtetar-lo .Joao Gonzeles \V1SU ',. I 6.1. ala

�u FiXO Ô.I. alo

�A����· .����� 1���� ���.�� ,,,;Ç4.����

\� Cátcu.o de qualquer Ptanta.execução, fts .. �
estrutura em con- caltzação e direção k�ilereto arroado de ob. as [f�..

e feHu Aparelhamento com �:
pleto para constr u-

�.�'Ições de pontes m �
concreto armado I�.r�

.�
e finalmente em todas
as affecções cuja orl-

� I Marca reglstradl gem seja a

'.A ·'AVARIA·"

� "". �11I�.wJ III u" IH..'. «11As" UASS .•/ ltd • � I &HAN:I���;I;:�:;�õiiE "4

� � :�.,.�; !ff;-----e.------.�•••••�,·,

1
Omar Carneir�!����E:R�:us����sendes da Silva � i C r e d í toM u t li o P r e d i a , �'

Ia �
�. .
�j E' INCONTESTAVELMENTE U:v1 DOS MI\IORES CLUBES D�' so«. 'I� I

�� TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE' 110S FORA�A DES rRIBU!lluS ,,\' r'/1A[' I

� DE MIL DUZENTOS CONTOS (1 .200:0UO$(00), EXIGI"\ID:,) Ap!:;\l 'Li .:)A

�� RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTlCO ... , PROCURS:V1 H')ji:.

f1'.i';':-) MESMO A NOSSA SE'DE PA.RA OBTER UMA CADERNETA. PI RA

� PODER CONCORREl� COM OS SORTEIOS DE 4 E a DÉ CADA

�� MEZ.

�
�
�
�
�

Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-�;. Mateus) �Pont� em concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �
PrefeItura e Forum de Mafra �EGrup scolar de Mafra �
Grupo Escolar de Rio Negro �
Grupo Escolar de Irali � •
Mzlternidade de Rio Negro ij1 ��
E�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � ii Rua Visconde de Ouro Preto N· 13
Dlver&as construções de residencias �� � .

�7:A..�"'A�""A�""À�.A���""Â� .

.t �
��..-�'V��������.2»fl§é .G�m,�••o ......

'

�.......__.----�--�--

Obras contratadas no 1= semestre
de 1937

cisco.
Para mais

nesta redação.
informações

�'"ã:"��� 'Z'.....,�.r....,.��-....... .,.-�·�.,...,� ...........,�.a;,..-,Ir. .........�1f':õj �r.ii :'Ii'�

�
.....� ......... .",..,.., "..",..,.�.,..,.,""""",=-�.... .-...�",_""""_ ..�,,..� ..���..::::.

..;�
� Apólices Consolidadas do Estado de Minas @
� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo j�
� «Obras do Porto de Pernambuco. �

I ���

!t VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES li
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AURI- �
�E COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �
ij JANO N. 16. W�. �

W
.

W�...... r��������.....:si:"""""""''''''''''''''''S''''''''''''''''''--''''''''"'''''''''''''''''''''''-'''''''''F1ii''�����. =--�-=-� ".tr.!!��"",�,,,,,,,,,;;}oo,,,,,��__�,,t.,..._>4.<bu,�� ---... ....�"'�......�a:!!I"'!'JII�

ELIXIR DE NOBUEIRA
Empregado com successo em todas

!IS molestias provenientes da syphilis
• Impurezas do sangue: ;.,

SALAS 12 e 13
r ANDAR

Paraná

L.
Companhi.a de $iHagur�js

de acideHr�te de
Trabal!'1o

Capital sebscr.to 1.000:0"'0$ .'00 I

Capital real izado 50�':ooo.$ooo I�

Oferece aos segurados em tcdo !-',stadn ii
serviço cornpl-to de 1

A: ;si "0 -t:_�} f;" t,� I .: '. /� �-J,' ;:
» • 1

I

m '3C (� u t íC i ;-.� ��--1 'f ' �SUR-AGENCI�\S [;'\11 TOD·"'S AS CD .\l)Ej �.'Df.":) -xrr: "�.�, !': :J
. "

i

Agent�-ge,"-�í
H. AVIL�A

CONSELHEIRO MAFRA-TELEF 1 'F: 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AViLA»

Floríar)op<'-:'llIS

. ,
...
I _ ,

le

»
,

a

r,

I
�,

:1

,

•
�
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�-�-��--�����������������Degalou a

Empreza de Transporte de esposa
navalha

srgas e Passageiros
Tubarão

A O,Â,ZETA-Floflanuf.'oll::l 3-11-1937

Flerlsnepclle • •

Proprtetarlo Silvestre

ln f(:1 r I")"-j açoes Hotel

Ex-assis!eilte do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
la Gan bôa, F, ndação Gafflé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-:ntcm& do ser viço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DO: NÇ \5 DE SENHORAS E CRIANÇAS
Ccnsu11odo: Rua Trajano n: 12-Sob.
Consultas. Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORI!' NOPOLIS SANTA CATARINA

o Plano
ovo

Distribue Sorte

Braeníng
Estrela

1. Juiza, exrna. sra, Erotides
Costa Müller, 2. senhcrinha Lu
cy Valente, 3. senhorinha Emi
lia Cidade Gallon e 4. exma.

d. Macia Antonia Lima.
MORDOMOS: srs. Orlando

Brasil, José Córa, Martinho da
Rocha Linhares, Virtuoso Ciria
co, Julião Roque, Juvenal Mar
tins, João Mariano Ferreira, Ge·
nezio Teixeira, Romão Silva,
tv1anoel Candido Simas, José
Adollo Correia, \Vallace Vaz,

iHarOldO Veiga, Ivo Gevaerd,
Carlos Alberto Silva, Andolo
Linhares, Gilton Eufrazio, Zan
zibar Rosa, J. sé Hamilton da
Silva e Gustavo Nazareno.

MORDOMAS: senhorinhas AI-

A COMISSÃO

EST�,EITO, 3 de novembro
de 1937.

BOINAS, CARAPUÇAS D E
FELTRO E LANS EM NOVE

I LOS DAS AFAMADAS MAR

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

5

s

ajCasamento
que produz lerriveis

complicações

& Cia.

a

xer.

Os 30 premias
J /vparelho de jantar mid. Cambridge com 84

peças. .

1 lindo cporelho fotografico Agfa.
1 Abtjour de pinho.
I Saladeira com 7 peças.
1 Apareho ae ctiá com8peças.
1 Despatador moderno.
1 Lic weiro com 8 peças.
1 Reuigio de algibeira.
T Estojo carteira (2 peças).
I Estojo Talheres (3 peças).
J Vaso japonês
1 i'imaeja ae pin ".
1 Quadro de bo octetos.
1 Vaso japonês pequeno.
1 Porta-jota.

e mcss IS premias de consolação.

(Js pGlrnr,-nOít's deste sorteio aC)1am-se. na vi

trine da relojoar iJ BOETCHER � nas farmácias.

l'

2'
3'
4'
S'
6'
7'
8'
g.
10'
1/'
12'
13'
14'
IS'

S. PAULO, 2-- Hoje cêr
ca das 18 horas, no interior do
prédio 826, da rua Vitoria, de-

I
senrolou-se um terrivel drama. Um
homem, lraído por sua esposa,
ferido em seu amor proprio, des-
Iorrou-se de sua infiel compa
nheira, fazendo-a pagar com a

vida a faltil que cometêra.
Os protagonistas foram Ota

cilio de Miranda e sua mulher.
Carmelita de Miranda. O crime
deu' se da seguinte fôrma: Ota
cilio procurou sua esposa, afim
de faze-la voltar para sua com-

Relação dos juizes e mordo- panhia. Carmelita, no entarro,
mos da festa de N.S. de Lour- teimou em não querer acompa
des para o ano de 1937, a rea- nhar seu marido, e este, desvai
lizar-se na capela do Senhor rado, sacou de uma navalha e,
Bom Jesus dos Aflitos, no distri- de um só golpe, degolou-a.
to do Estreito. I. Juiz sr. João O criminoso foi preso em fia
Machado Pacheco Jr., prefeito. grante.
de São José; 2. Juiz Jairo Cal
lado; 3. Juiz Godofredo Entres
e 4. Juiz José Maykot.

·ALUG�-S�
O confortavel prédio de res:

dencia á Rua Spivak, em

João Pessoa. - Tratar no "

Banco Agricola- Rua Tra ..

[ano,

PERDEU-SE

Casou-se com 13 anos tor
nando-se cunhada dos pais
de seu marido e criando o

tipo da esposa-sobrinha

Auiamavel

";.!

;�
.'"

, � .(
-1':1

;i

A' caminh odo Cinema REX,

lha quasi dois mêses passados, na

Rua Esteves Junior ou imedia-

ções, UM RELOGIO D� �_:�..-..•d.:..

,.�PLATINA de tamanho . reduzi-
:�

do, proprio para Senhora, con-, ji
tendo Sf.IS BRILHANTES 1
sendo três em cada um dos dois 4

lados do mostrador. A pulseira �
d <;

é de COI donete preto conten o iS
arnbcm fechos de platina. O

proprietário dispõe de docu.nen
tos para identilica-Ío e gratifica
generosamente a .quem o achou
de vez que o entregue em qual-
quer uma das RtS-Jações
dos Jomals em que faz
este anuncio.

Fpolis., Outubro 1937.

�

---�--�---�����-�--·�����I�F�e�s�t�a�d�e�N�.S�.Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson
I
de Lourdes

MEDICA )

OAKLAND, (California) - (Por via aérea) - O ul
timo dos casamentos de menores nos Estados Unidos deu como

consequencia uma enorme confusão. Buxon Cleone Goad, de
13 anos de idade. casou-se COIl! Leonard Newlun, de 30
anos. Mas acontece que ente eles Já havia um esreito paren
tesco e assim com o matrimonio ela veiu a tornar-se cunhada'
da rnãi e do pai de seu marido, pois que este ultimo era seu

tio. Portanto, um tipo diferente de nora e ao mesmo tempo
u.na esposa-sobrinha, além de outras terriveis ramificações de
parentesco muito possiveis de ser encontradas por quem s� der ao

trabalho.
A menina e o noivo obtiveram licença com a alegação

de que ela tinha 16 anos, mas as autoridades, depois, sabedouras
da idade exata, tornaram providencias para anular (, rnatrimo

r nio.
-----------

A rnãi do marido sra, Gertrude Newlum, declarou:
-«Eu me opuz ao casamento. Procurei persuadir Cleo-

ne e Leonard de sua idéa, mas ambos insistiram no que haviam

econom ico . de.t�rmi[lado. E, receei que se eu nã� consentissse, Cieone se'

I suicidasse. Ela e grande para a sua Idade e madura para os

seus anos.

Percorre 11 qnilometros i ---«Eu mesmo quiz casar quando tinha 13 anos, porém,
co� I litro apenas de ga II hli persua�ida a esperar até .os I? anos. e sinto-me feliz que
zoltna. o tenha feito. Mas uma de minhas Irmãs tinha 14 anos quan-
Inteiramente reformado,

I
do casou e uma outra 15».

trazendo:
pistões, aneis, pinos, caixa
de tróco, acumulador, tolda,,���IIIIII.. ����!!������������������
sanefas, jogo de capas, pin-' M A C H A D Otura, etc., completamente
nóvos.
4 peneos c 1 socorro no-

víssimos. i
Tudo por 3:500$000 á:

vista. 1
A' tratar COfJ1 Raulino Horn, i;i;;;;��""""""""""iíiiiiiiiii""""iõiiiiiiiiii""íiiiiiIiii_i""�iiiiiiiiiiiii""""���

Ferro. Florianopolis. I

Agenebls e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

FLORIA

Hepresentaeões
• Rua João Finto, 5

Telefone, lG�g

NOPOLI

Uma Companhia Genuinamente Brcrs il o ir.;

a CASA ElAVER entre aque
les que tenham um vidro de TON!"O BAYER. E

I

um sorteio com 30 valiosos premios expostos na

vitrine da RELOJOARIA ADOLFO BOETCHER em

U,,' Florianopolis a rua Felipe Schmidt n. 11. Poderá

I concorrer neste sorteio qualquer pessoa que levar
a tampa (rJsea) de um vidro de TONICO BAYER
a uma das farrnacias de Florianopolis, onde recebe

rá em troca desta tampa. um bilhete numerado po
dendo receber tantos bilhetes quantas tampas trou-

27.5
42.?
41.5
40.9
40.2
39.5
3S.S
3S.1
37.4
36.7
36.0
35.3
34.6
33.9
33.2
32.5
31.S
31.1
30.4
29.6
2S.9
2S.2

41
.42
43
44
45
46
47
4S
49
50
5\
52
53
54
55
56
57
5S
59
6Q

26.7
26.0
25.3
24.5
23.S
23.1
22.4
21.6
20.9
20.2
19.5
\ s.s
l's.l
1'7.4
'16.7
16.\
15.4
14.7
14.1

e s p e c i a 1 i s a d a c I:�.

Seguros de ,ri �1 rt\j ��k ,,_.<.t..

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS.PU-.

NOS. LIVRES DE TODAESPECIE DE ?:C:S r r,le·

COES. PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Compunhic
de sua p rejor en c i o.
Fundada em 1920. o seu prorjrü"_;'_

•••videncia pelas seguintes c i j ; -

'"

relativas ao ultimo quinquenIlto: --

Ac:ll.... Reserva. Recei1c.l G()�(l;

'932-17.036 cORIIS 13.064 eeates 6.726 Ct';.;\)t-

'933-18.205 (IRlol 14.164 conlol 7.941 ceu:os

1934-19.943 conl.. 15.922 contos 9.435 ::IH;:i:.�.

1935-22.314 cORII. 18.427 cenlos 10.741 cu 1,;! ,�

1936-25.973 cIRlos 22.373 ceDIOI 12.375 coutur

A "SAO PAUL
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DIRECTORIA:-

Dr. Josá Maria Whilaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr, José Cassio de Macedo Soares

SÉDE I - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAUl.C

SUCCURSAESJ: - RIO DE Jr.r�IEHi:n
CURITYBA. P. ALEGRE - BAHI.A .. ��[(��F[
AGENCIAI - SANTOS

•
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POCENCO SER OI
VICO O PARI...

RIO� 2 - Vinhamos anunciandG a I serialD submetidas á Camar3� com a de", I entI·e1aJ1lto� "Iue o ato�
prepara('ão de uma série de medidas que nominat)ão de Ato Adicional. Soubemos� e�u SUJa amplitude., se ..

---------------------- rá uma vetedadei.a."3
Coustitllieão� fi 61 e � e

diz está sendo elabo
rada pelo SI·. Francis ..

co de Campos� nos 1001-
des da Coustituieão da

�-. - _"!""!"������ Polooia.
Proprietario e Diretor Responvel

L A
Os meios poli-J A I R O C A L DO·" �

____----------------�__

tlCOS IU.OI·maIO flue o Preso GetM�gO Vargas
tlt·abalho distancia-se ]
das linhas luestt·as da JlI1lssa CDustit«s.i�ão
e f e 1· � J e lO �d � IIll S :p!) !l t i)s, ,(I � ti· iI 'I i �ã IH i·� �

pllblicanas.
Sabe-se) pl)l· e-\:eilll'ID:l «lll� (» perla ..

do pr.eside II ela] II ali) 11 � j � d2 sete anas)
tenda o E\::eclItiva ali a filCllbllIl� CiLISt:.
cional d� dis�'[tlv�l· 'O Pill·Ltln,�lltJ).

L ..
.

..

A GAZETA
A VOZ POVODO

Suicidio de
profes·

foram
bidos

rece-:O espetaculo come-'NOS S A V IDA

damorativo data ANIVERSARIOS

REINALDO MOELLMANN

Será elaborada nova Constituição, com o titulo de Ato
, Adicional, modelada na Carta Magna da Polonia

A S.B. Caixa dos Empregados
no Comercio, como o faz todos os

anos levou a efeito um festival
comemorativo do DIA DO EM
PREGADO NO COMERCIO.
E desta vez coube a Dante Na

tividade, com o seu explendido
conjunto, a incumbencia da orga
nização do festival em apreço.
Assim foi escolhida a engraçadis
sima Comedia em 3 atosHOTEL Passa hoje o aniversario na

DOS AMORES, da autoria de talicio do sr. Carlos Leisner; digno
Miguel Santos, a qual foi levada diretor-gerente da importante fir
á cena após muito poucos en-

'I
ma Carlos Hoepcke S. A.

saias. O ilustre aniversariante, que
A peça apresenta bons lances' desfruta de um vasto circulo d�

de comicidade, pelo seu enredo II relações na sociedade, e de real
movimentado. transcorrido todo prestigio no meio de sua classe,
no <hall » de um hotel balneario. i conquistados pelas suas excepcio
Dante Natividade no papel de! nais qualidades de carater. ver

Pimenta da Silva-o propagandis- se-á hoje, alvo de muitas home
ta de setenta e cinco casas comer- nagens. A GAZETA cumprimenta.
ciais dos mais variados artigos-
esteve á altura dos fartos aplau- EDMUNDO SIMONE
sos que recebeu da platéia. Berto-' .. ..

lino Reinert, em Snr. Souza-o Festeja hoie, o seu natalício o.
velho ranzinza-portou-se admi- n?sso conterraneo .sr. Edmundo

ravelmente, demonstrando todas SImone, do comercio local e ele- Esteve hoje em vi-
as qualidade de um esplendido me�lto destacado do nosso meio sita ú nossa renaçao,
amador. Armando Camisão, Dinah SOCIal.. .

o representante do Cir-
Camisão e as irmãs Machado Os mumeros amigos levar-lhe- co l\'orte - Amencano,
muitissimo agradaram aos espe-

ão muitas felicitações, ás quais que estreiará saba-
tadores. A G�ZETA prazeirosamente se do, nesta Capital. Além?�
Assim Eloá Brito, Manoel Bar- aSSOCIa. de um selecionado

bosa, Albano Lucia e Ivan Nati- conjunto de 100 artis-
vidade.

Decorre hoje, a data natalícia Las, de ambos os sexos.
do nosso prezado conterraneo dr.' I d d'O teatro catarinense já viveu toe os proce lentes a

bôas horas, fartas noitadas de
José Aca�io Moreira Filho, pro- Europa, dispõe a Com-
vecto advogado no fôro de Join- hi daplausos, nos saudosos tempos de pan ua e uma gran-vile.

Augusto Pires, Dario Gouveia e de coleção de animais,Cumprimentos de A GAZETA. .

eutros entusiastas da arte coro- tais como nantêras,
grafica. Hoje, como tudo é mu- Vê passar hoje o seu aniver- tigres, elefantes, leões,
dado! Ha sempre um descaso, por sario natalicio o sr. Sodi Luiz camelos e hyenas, per-
tudo que é genuinamente nosso, Vieira, chefe das oficinas da Pe- feitamente amestrados.

seja catarinense, ou melhor, seja nitenciaria do Estado. JrLeg, am o conjun-
brasileiro. Funcionaria probo e dedicado,

Lu u puli ::h,O português

C f
·

d
Felizmente o festival da Caixa gozando do melhor conceito no

Bebo, unico 1JO gene-

on erencla e dos Empregados no Comercio seio da classe, o aniversariante I
1'0 que saudará o pu-

nos deu a alegria de apreciar o berâ
"

f 1"
� , blico Ilorianopoli tauo,

V· t P
" rece. er.a mUltas e ICltaçoes, as

Icen aya que é nosso, trazendo-nos o en- quaIS luntamos as nossas.
e mais as grandes bai-

tusiasmo que aviva em nós o fo- larina::;, aramistas, 1'&-

Foram ;;equestrddo� os Casinos d d b" d inhas da acrobac'.··"go sagra o o aIrl'lsmo, esse FAZEM ANOS HOJE:
LO

Lmoupílha e Popular. O brilhante jornali:;ta espanhol. bairrismo que é indicio certo de moderna Emilia e Su-

A execução da medida re- diretor do Jornal NUEVA ESPAi�A, que sabemos amar com fervor tu- a srita. Erica Westphal; zana, que só por si

( ',lU sobre �jQveis quanto ao que se publíca no Rio de Janeiro. do aquilo que tem sabor de Bra a sra. Corina Carolina da Luz; constituem garantia
'Ih J fará. amanhã, ás lO horas da noi- si!, a menin.a Nilsa, filha do sr. do sucesso. .\p imeiro e o pavl ão segun o.

te. pelo mícrofoue da RADIO NA- Parabens a Dante Natividade e Jonas CarlOne' eh '7 r'"O mOlltante da dívida ajui7.a� (TONAL. uma confereneía, sobr� f d
.

tti' E' l' T .

h f'lh I
EMILIA E SUZANA as grandes aramislas all.'gen� ,

ova, �u nao, 18-

5 000$000
seu a ma o conlun o eatra. a menma,

; (1- erezm a, I a tinas. As rainhas da acrobacia moderna. Saltos vrrn es['etaculo. poisd,j é de rs. 2 : , repre- os acontecimentos que presentemen- do sr. Jose Manoel Bernardes, mortais, bailados e toda classe de acrobacia que u paviihão e�Lá
ltada por notas promissorias_ te se desenrolam no seu pais. S. VIEIRA oficial inferior do 14 B. C. I perfeitament3 garantido contra as intemr,éries.S B?e"'7'ViE4:g:=:r:::&##=�''''''' F&&' '*ete'!'tT1!'P"'lii83Dlliit.II'liID:lie1eme:l'.W_dll*IIIM_4*W_"fE!l!ISEIIlP1:'lii:,ií'm�'"'IIi'''_=flii=*=7I1N'=':::ifJe!l=m;��m__.------ 1iSI�Wi�����m:��

�"' �ri����ESPeC III � II- d.· i�\:·â !:Q Il li �� �,,,.J:., .lOI.',W.. n,�:,(!
'!..�

..... ���V�"""'iI
&·0· J í "II ;�I���;t��;t;iRGef"1
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,
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Não
uma

sora
de 30 de outubro, Fez anos ante-ôntem o sr. Rei

naldo MoeIlmann, socio da im
portante firma, desta praça, Casa
MoeIlmann S. A., e esforçado
presidente do «Clube Doze de
Agosto». Pela passagem da data,
um grupo de socios do «Doze»
ofereceu ao distinto aniversarian
te uma ceia na séde daquela so

ciedade, e que se prolongou até
altas horas.

GRANDE CIRCO
Norte-Amnericano

Ao que somos informados. suí
cídou-se em Araranguá, a profes
sora normalista senhorita Odessa
Bastos. ignorando-se o motivos que
determinaram o tresloucado gesto.

A senhorita Odessa Bastos. pela
sua beleza, era geralmente conhecida
na Palhoca, terra da sua naturali
de por MÍSS PALHOÇA.

A noticia provocou a mais vi
va consternação, dadas as altas
oualídades que ornavam o "eu bri
Ih inte espírito.

V d
DIVERSOS MO

en e ..se VEIS A' PRA

ÇA 15 DE NOVEMBRO N. 7

(SOBRADO)

LEISNER

DR. JOÃO NEVES

RIO, 2 Depois do seu desem-
barque, o general Daltro Filho con

ferenciou no gabinete do ministro
da Guerra, com o general Eurico
Gaspar Dutra, e, mais tarde, no

seu apartamento do ed1fic1o Góes,
com o general Góes Monteiro e ou

tras altas patentes do Exercito.
Os sr. João Neves,Borges de Me

deiros, Batista Luzardo e varios
polttícos trente-unístas gauchos fo�
ram âquele edifício visitar o inter'

PORTO ALEGRE, 2 - ventor no Rio Grande do Sul. En�

f tretanto, este não se avistou com os

Segundo se noticia, apre eitura aludidos politicos.
municipal abrirá concurrencia

pua a exploração dos serviços
t elelonicos de POJto Alegre por
outra ernoreza.

Explor;;�ção
dos se, 'viços
telefonicas

.m _

Desastre de
automovel

o sr. João Perminio dos San- sumir a Contadoria daquele con

tos. brioso sub-tenente do Exer- ceituado estabelecimento na \gen-
xito, servindo no 1 t B. C: cia desta Capital.

o sr. Salvador Stomachin. Possuidor de grande nuucro

. . .

de amigos e dono de grande
Decorre hoje o aniversano na- concerto na '"J';,JJaJe e n03

t.alicio da exma. sra. d
..
Izaura

I meios Ilorianopolitanos, a sua
dos Santos Machado, viu va do transforeucia par.i aqui foi. rece- ,)
nOSf;O saudoso conterraneo sr. bida com zeral aarado. 1\

EllZ�bio Machado, e geniLor� do A GAZE'}·\ ap7.esenta ao sr.
sr. F uberto Machado Iunciona- J asê Gil e Iamilia os seus votos
rio da CÔ··t3 de Apelação. de boas-vi ndas.

Sequestrados
os casinos

Farroupilha
Popular

CARLOS

Acha-se entre nós ° sr. Vitor
Faria, inspetor da importante

I Companhia de Seguros «Metro
! pule ».

Procedente de Joinvile, e acom-]
panhado de sua exma. familia, I Encontra-se nesta capital o

encontra-se entre nó, ü sr. José I
sr. dr. Augu:ito Lustosa Teixeira

Pedro Gil, alto funcionario do, de Freitas, integro juiz de direito
Banco do Brasil, e que vem as- da com arca de Hamorna.

CHE:}AM UIiS

TERNOS FEITOS DE 50$000
PARA CIMA SO' NA CASA

"O Paraiso" Registrou-se, ontem. na Estrada
de Tubarão. um grave desastre
de automovel, .do que resultou tícar
ferido. o sr Cely Regís, secretario
da Prefeitura de Orleans.

JOSE' GIL

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

e

PORTO ALEGRE, 2

o sabão

"Virgem
,

«!!t:Wetzel

i-P i+*�ew,a r !"SEF TEN.. i
recon1menda-se

pm

tanto finapara roupa
*IP"!!W'S'Paetts

I:

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




