
qualquer colaboração com o Interventor Nereu Ramos servirá aos

do Brasil politicamente

(Palavras do dr. João de Oliveira, na sua entrevista de hoje)
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DR. JOÃO DE OLIVEIRA

Sem quaisquer Iiga�ões poJitiesa

JAIRO �ALLADO

Florianopolis, Segunda-feira, 29 de Novembro de 1937 I NUMER� . 1021

ESTAMPOU
«A Gazeta», na edição de sábado, dia 27, em

<manchette s de primeira página, um telegrama do Rio, no-
ticiando que os chefes do Partido Republicano Catarinense, metido, até hoje, disciplinadamente.
com o intuito de colaborarem no Govêrno Forte, resultante Corno deputado que fui, não me assistia com lisura discor
da atual ordem de coisas, teriam resolvido apoiar, em San- dar do P. R. C., que me elegeu. Sempre entendi que o mandato

ta Catarina, o interventor federal dr. Nerêu Ramos, como delegado; legislativo pertencia ao partido e não ao deputado. O eleito por
de confiança do Chefe da Nação. Prometiamos, então, ouvir sôbre I uma legenda passava a contrair com ela obrigações indeclinaveis.
o caso alguns elementos destacados do P.R.P., notadament.� �s ex-

I
Somente candidatos avulsos, conseguindo vitória, poderiam, no Par-

deputados estaduais srs. Acacio Moreira e dr. João de Oliveira. lamento, agir sem obediencia partidaria. FORTALEZA, 29 - O interventor federal sr.
A' hora em que, naquele dia, circulava nosso jornal, cau- Si eu quizesse, quando deputado, divergir do me? partid�, �enezes Pimentei, por âte de ontem' exonerousando sensação em todos os meios políticos e principalmente no es- leria, primeiro, que lhe devolver o mandato. Honrei porisso a

mI-, todos os prefeitos oposlcionlstas Incluslva os inte-pirito público, amerissou, nas aguas da nossa baía o avião em que, nha legenda, até o último instante da deputação. .""

de retôrno do Rio viajava o general Bulcão Viana, um dos chefes Agora, porém, sou simples correligionario do P. R. C., sem graltstas, substituindo-os por cerretrglonartcs, com

republicanos mais gradu.ados, cujo nome �stivera no cart?z'A como. invesiidu�a e sem função. Posso, porta.nto, dicidir in��v�dual�ente. elementos de sua lnfeira ecnflanç a.
candidato á interventoria ... Bem melhor informado estaria ele, por I Si a chefia do honrado e valoroso partido a que me filiei, confirmar -----

certo, não apenas na qualidade de chefe, como pela circunstancia de
I

o propalado apoio ao Interventor catarinense, ou eu a seguirei com O novo interven i In§.erventnll";�l'ecelll-chegado do teatro dos acontecimentos. Assim, para conhecer-I disciplina e sinceridade até hoje mantidas, ou me desligarei do parti- I - ,l . UH D�
mos da exatidão ou não do apóio do P.R.C. ao sr. Interventor," do para tomar a atitude que intender e quiser. Eis o dilema que toro de Pernambuco c:Jld-�rl.nensenenhuma fonte de informação, neste momento, como a do ilustre se me impõe, a mim, como a qualquer outro nas minhas condições. 8�Ul ulu
general,

, .,
Entendo, porém" que, na vid? pública,

.

a última coisa que
Diverso contudo, era o nosso propósito, Queríamos, apenas, um homem deve fazer e abandonar o seu partido.

a impressão pessoal de alguns elementos republicanos, no sentido de Confesso-lhe assim, desde já, que estou no firme propósito
saber como receberiam a novidade... de ouvir e acatar a palavra do cheíe, 3t''1 discuti-la. E' ilimitada

Um deles, o ex-deputado João de Oliveira, advogado e [or- a confiança que me inspira e que nê!e deposito. Perfeito e ada

nalista, é espirito de combatividade. Foi, pela trib�n.a parlamentar mantino caráter é o do sr. Adolfo Konder. Possuidor de qualidades I
e pela imprensa, o mais ardoroso e incansavel OPOSICI?msta ao go- morais inexcedíveis, faz da sua VIda pública, sempre retilinea, urna,

vernador Nereu Ilamos, chegando até a conduzir, várias vezes, na luminosa lição de desprendimento e civismo. IAssembléia, a ala oposicionista para atitudes intransigentes, d.esa- Saindo das modestas camadas do povo sem recursos pecu
provadas pelo seu proprio lider, sr. Marcos Konder

..
Acresce ainda niarios, elevou-se pela inteligencia, talento e cultura ás posições que

� circunstancia de que, dispondo em Laguna de um Jornal de gran- mais culminam: jornalista, diplomata, secretario de govêrno, presi
de tíragem+-«Correio do Sul »,-dirigido pelo seu talent?so fil�o dente de Estado, senador federal...
Vinicius de Oliveira, e tendo iniciado, nesta Capital, a instalação Orgulho-me dêsse chefe por todos os titulos notavel. Se
das oficinas gráficas destinadas a um diario,-«A Hora s.e+ que cir- gui-Io-ei sem vacilações, nos rumos que traçar. A sua diretriz é
colará no comêço do ano próximo. é o dr. João de Oliveira uma sempre certa. E, quando não nos conduz á vitória, conduz-nos, in
das mais retumbantes vozes do partido. A nós se nos impunha, pois, variavel e seguramente, pelo caminho da honra e do dever.
o dever profissional de ouvi lo, certo de que a sua palavra sería, só- Foi êle quem salvou, o P. R. C. da rudeza de amarga pro-
bre o assunto, das mais oportunas e curiosas.

., vação, ainda ha pouco, no caso das goradas candidaturas presiden-
-Seguiria João de Oliveira ao sr. Adolfo Konder, ate mes- orais. Desligando-se dos aliados, que perseveraram em seguir in

mo numa adesão ao sr. Nereu Ramos � ...-Era o que iam os saber, condicionalmente o sr. Flôres da Cunha, a sabedoria do sr. Adolfo
quando o procurámos.

. . A
Konder inspiraram-.no �ara que fica�se com Santa �atarina e _o Hoje, ás 20 horas, no salão

De uma franqueza comunicativa, expressa-se ele para dizer Brasil, na brava solidariedade ao Presidente da Hepublica. Segui- onde funcionava o Cine Imperial,
o que sente ou então passa a inquerir o repórter .. , 'rei, porisso, ao sr. Adolfo Konder, até no apôio ao atual Interven- DR. AGAMENON MAGALHÃES á rua João Pinto, fará a primeiraA' primeira pergunta, respondeu-nos de chofre: tor. RIO, 28 O sr. Agamenon Ma- conferencia da série anunciada o

-O Partido Republicano Catarinsnse, com suas perenes tra- -E é certo que, para efetivação dêsse apóio, pleiteia o P. galhães que foi nomeado �n!erven-l rev. José de Miranda Pinto, pas-
dições de valor e brio, nun?a a.deriu, não adere, �em aderirá a qua!- R. C. vantagens politicas? ..

-- foi o que indagámos. tor .em Perna�buco, seguírâ para tor da Igreia Batista do Meyer,
quer outra agremiação partidaria em Santa Catarina, despersonali- -Os homens da enraizada e frondosa agremiação partidariê �;�I����nha acompanhado de Subordinado ao tema A PRO-
zando-se. a que pertenço, são abnegados e desambiciosos de posições. Lembre- RIO, 28 (Argus) O ex-deputado VA DO AMOR DE DEUS o

-Mas � apoio, agor?, ao Interventor Nerêu Ramos, como
se você, por exemplo, que em maio de 1935, quando da eleição go- Osvaí ío Lima que, na Camar� �e- conferencista ventilará importan-

delegado de presld�nte Getuh� Vargas.? _, . , . . vernamental do sr. Nerêu Ramos, o eminente chefe sr. Adolfo Kon- d�rll:l •. se �estacou pelas suas ídêas tes questões de ordem espiritual,-Nao sera uI?� adesão. Aporar nao e ader�r .. E � politica- der recusou uma cadeira de senador, Igual procedimento teve e ex- �������!:;'dOesr.CO��t!I:���n�ag�: sem aspect.os. polemisticos.mente, colaborar, pr�stJgI.ar, fortalecer. O P.R.C. esta lD�e",ralmen!e
I deputado

estadual dr. Alvaro Catão. Quer um, quer outro, poderia lhães, será convidado para o cargo .

Para assistir a essas coníeren
solidario com o ��. Get�110 Vargas. Decorrente dessa atitude sena

ter ido para o Senado Federal, si então quisesse apoiar o S1'. Nerêu de secretário de Segurança Publica, eras, que se realizam com a co
no Estado,. o apoio ao I.nterventor, sr. Nereu Ramos, .co?I� delega- Ramos, sufragando-o no escrutínio da Assembléia. durante a _gestão do ex-ministro do I laboração de todas as Igrejasdo de confiança do Presidente, de vez que, pela Constituição de 10 O que entretanto não foi possível em maio de 35 talvez Trabalho, a frente do governo de

I F.,vangelic.as desta Capital, o povo' C d G A C I
,. .

t d d
"� 'Pernambuco.de Novembro, e o hefe o .overno en�ra o umco onen. a �r a

o seja agora, sem vantagem alguma. fica cordialmente convidado.
Politica interna e externa. Logicamente, nao se concebe solidarieda-

E' bi t liti de trô I A' I F �

I. h ilid d t que, no am ien e po 1 ICO e ou rora, qua quer apoIO ao OCOS comude perfeIta ao poder do centro, com ostI 1 a es ao seu represen an-
d h f d P t'd L'b I' d

-

d P R C
-

,

--

, t
-

b I d governa or e c e e o ar 1 o 1 era sena um'! a esao o . . .,te aqui Verdade e que, por enquan o, nao se sa e qua, na or em
.

d f' di'dA'..

'

. - d 'd t V a S õe-se q ., procurará trmn o a con lança o e eItora o. o passo que, neste momento, a n.lstaspohtIca, a onentaçao o presI .en e Garg AS. uFP de aI u�bmetendo claridade de um regime novo e sob os auspicios de um Govêrno
e 'mentar 8S forças que apOIam o overno e r su -

_ , . .arr gI 'Forte qualquer colaboraçao com o Interventor sera serVIr aos mte-
m estado-maior formado de elementos recrutados entre aS'

., .. .a� a u

f
_

l'd
'. resses de Santa Catarma e a causa do BrasIl politICamente renova-, S. PAULO 28 Tendo.a pOliCiadlYersas acçoes so 1 anas.

d
'

�
.

S'
.

,t t 'er os eminentes e prestigiosoz chefes repu-
o. apurad<_? que os ceIl:!ro.> republIcanos1 IS o acon ec

d' Ed d d L P' t AI C Aouardemos a palavra do chefe. O sr. Adolfo Konder tem

I
espanhoes da capital .Santos e So-

blicflnos, Rrs. �dolfo Kon. er, :. ?,un o a u� .lll �\ �aro a-
orientado � conduzido o pujante e tradicional P.R.C., com esclare- roca�a eram verdad�iros fócos co-

l.nO. Hulcso VIana, AracIO MOl'ena e as demaIS mdlvlduahdades de. . _ .. .

". mUIlIstas, fechou hOJe os mesmos, Fomos visitados peloR brilhan-'

'IA d
- '. a corrente situacionista esta- clda Vlsao de estadIsta. NobllIss1t1lO e abnegado, o excelso catannen- bem como prendeu o vice"consul da 'es alunos do GI'nas,'o CatarI'neD-"'S ataco re evo po erao ap'lIar h

'

I
.

P'd d R bl"
U'c,,

I I b -

I 1 e decidida com o Intervenlor se onrara qua quer compromISSO com ° reSI ente a epu Ica, Espanha em Santos. A policja apu- 3e, os jovens José Haroldo Calla-dua, numa co � oraçaú ea. " _ "

d
_ mantendo imaculada e altiva a sua conciencia cívica.

•

rOll maIS que OS comunistas espa-Vê pOIS que na hlpotese, nao se processara uma a esao, Ii br I S'
'

Ad lf K d I nh61's tinham ligação com o Rio e do e Waldir Buscb, que se fize-
mas sim u�a c�labor'ação honrosa, entre adversarios. Quem adere

J d' 'd jU Ica�os. Igamos Q sr. o o on er, como exemp o Porto Alegre. ram portadores da Antologia, in-
a um chefe politico, segue-lhe o destino de homem público. Não e Igm a e e no reza.

. , . titulada « Esperanças Catarinen-
aderiremos partidariamente ao chefe liberal, sr. Nereu Ramos, nem

b d' Delntrod de pouco.sd dIaS l��ra pUCbhcado f?ecreto, ao que se

B d..
sep, trabalho de autoria de des-

;êle pretende nossa adesão. Poderemos, entretanto, colaborar com sua S? e, _ISSO ven o os partI �s po I�ICOS. om as or�as .que apol�� .a an Itlsmo lacados discipulos do conceituarlo
'exciu., como Interventor, sendo, como é, portador da confiança do sItualqa? fedderpal !ormNar-Ise-a, depOIS, 1I� bloco pabrlt.ldhflO Pf�r? �lfIglf I educandario, prefaciado peio Com'-
Chefe da Nação. a po ltlca. o aiS. e e estaremos nos, 03 repu Icanos, leIS a pa- pelente professor Pe. Arnaldo

-E qual a sua opinião sobre esse possivel apóio ao sr. Ne- lavra do chefe. RIO, 29. Notidas procedentes BruxeI S. J.
.. '\ A I d'

_

E d' I
-

d t'd f de Uheraba mfolmam ter-se regis- A d _

rreu Ramos, com� mtervent.or!' �r?va ou reprova qua quer eClsao com a ISSO uçao os par lOS, passaremos a ormar au-
trado ali um violenta cêna de san- �scassez � .tempo nao nos

tda chefia ào partIdo, se aSSIm deCIdIr ?..
_ ..

tomaticamente, em Santa Catarina, um vastissimo agrupamento de gue em plena praça publica, resul- p.er�Ite uma analIse �egi1ra e apre_Pausadamente, respondeu-nos o dr. Joao de OlIVeIra: amigos, em tórno do homem politico, previdente e dileto. Não sere- tando terem sido assassinados os CIaçao capaz, o que taremos 0P0r
-Quem, no país, apoia o Presidente, deve apoiar, no Eil- mos uma falsa "academia de atlétas", com insignias vistosas. Mas irmãos A�fr�do e Lauro.Pzlma. I tunamente. Profnndarnen te grat

-

tado o seu representante.-E' a minha opinião, quanto ao primei- um fóco de concieucias fided gous, apontando aos catarinenses o ro-
b °t�d CCImtI�OSOS depOiS de 't�emre� ficamos, os de A G \ZE rA, pe�s,

d d d' Ih
-

I
.

d l'b d d
.

d' 'd d f I' 'd d
a a 1 o a Iros as suas VIla""

h ' . ':11'0 item.-Em resposta ao. �egun o evo I�er- e que nao co�tumo teI�O as 1 er _a es m IVl UUI''':, como construtoras a e ICI a e co· arrancaram OS facões da cinta es- I. omenagem teüa com a oferta d
aprovar nem reprovar deClsoes do .meu partido, a que me hei sub- letiva e salvaçao de um povo. quartejando-as. I mteressante brochura. a

Demitidos os prefeitos
oposicionistas

Palácio do Govêrno em Floria
.

nópolis, 26 de novembro de 1 o�7.
Her-ebernos a seguinte comuni

cação: «Ao limo. sr. Jairo Call.i
I

do, cJd. diretor do jornal A GA
ZETA.

Conferencias

Comunico a v. s. que assumi,
nesta data, as funções de Inter
ventor Federal neste Estado,para
as quais fui nomeado por Decre
to de 24 do corrente.
Saúde e Fraternidade. (a) NE

REU RAMOS, -Interventor Fcde-
ral. »

Esperanças
catarinenses

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Uma opinião feminin. sDlAjOFICIAIS
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--Os analg.::sicos compo- ••

..

Apyrc.lina" ein ausge'l A formula de "Apyretina" ··Atesto que prescreuo com I -- Die Zusammensetzung --Atesto que tenl' o empre·
nentll5 de "Apyretina", es- Itêio ao.sado!5 optimam.ente, de zeichnetes

p.raparat beson-I
é de molde a corresponder optimosresultados, 05 ca·, uon "Apyretina" ist bereits gaào em minha clinico 05

maneira que a energia espe·

Iclflca dos orgãos não é atin- ders bei mlgl'ane (f<opf. perfeitamente aos casos ln· chets de "Apyretlna" neste ein Beweis àer schnelien
cachets àe "Apyretina", comgl�a flor efeitos � el:Unàarios, I

mesmo quanOo os eois ca- scnmerzen). dlcados.
' hospital, unà h"ilsamen Wirkung in

chete !!le'am Ingeriàos slmul·
taneamente. Em outras pa
lauras, não àeprime o co-

reção, não àiminue o perus· D
taUismo gastro _ intestinal

r. f:' eorg Richter. mni-

nem hyperaciàifica o esta·
co geral e operações. Diplo. Dr. Alfreà Hoess, Clinfca Clr. Anton Hafner, clinico

,"a10,
Assinado: D:r. Osvaldo Es

plndola
Dr. Osualào Espinàola,m- Brasil.nlto geral e peàiatrla. ron'

sultorlo e resiàencla: Rua Hospital sêio José, Jaraguá. Isabel. Blumenau,15 de Houembro H, 84 A-·
Blumena Santa ratGrina •• Santa ratarlna. ratarlna.

RIO, 28 -O presidente da

Republica, por decretos-leis, na

pasta da Guerra, reformou, de
acêrdo com o art. 1 77 da Cons

tituição, o capitão de iofantaria
Artur Pires da Rocha e os capi
tães de administração José Luís
Godolfim. José Otaviano de Oli
veira, �eferino de Aguiar Ma
cedo e José Travisini Sofeati,
sendo os dois ultimos sem pre

juizo das consequencias do pro
cesso a que respondem; o major
de engenharia Alfredo dos Reis

Principe, em vista de irregulari
dades que praticou durante a

construção de obras a seu cargo
e sem prejuízo das consequencias
dos processos a que terá de res

ponder.
Por decreto-lei assinado na

pasta da Marinha foi reformado,
tambem na conlormidade do art.

177, da Constituição, o capitão
tenente do Corp s de Oficiais Ma
rio dos Reis Pereira.

YOLANDA AMERICANO

(Divulgação Nacional da Organização ARGUS)

RIO, Novembro, (Argus)-Li, interessada e satisfeita, o

11Padre Cícerot de Reis Vida).
Levada pela curiosidade de conhecer o autor atravez de

sua obra, pois que «o estilo é o homem» alegrei-me em depa
rar com a individualidade, interessantissima sob multiplos aspectos,
de apostolo nortista.

Personalidade controvertida, como todas as que se desta
cava por predicados incomuns, fóra da massa, a figura do Padre
Cicero avulta na imaginação coletiva, como aparecia na minha,
com carateres lendarios, apreciaveis uns, pouco recomendaveis
OJtros.

-Reis V:dal tomou 8 si a tarefa piedosa de fixar nas

suas verdadeiras tintas o perfil simpetico do Padre. Apresenta-o
no seu carater nacionalista, apontando os reais serviços por êle
prestados á causa pafria, em sua longa vida... Destaca-lhe o es

pírito sacerdotal e a extraordinaria obra opostolica. Refere-lhe a

pujança da inteligencia, e a memoria apulenta, viva até o extre

mo da existencia. (Uma pontinha de exagero quando. ao afir
mar-lhe a cultura, diz que aprofundou todas (I) as ciências huma
nas. Força de expressão).

E, sobretudo, faz resaltar a sua bondade Imensa, enter

necedora.
Obra de patriotismo, a de Reis Vidal, e obra de coraçao,
Digno o retratado do retratista. Suspensas

as traferen·
cías de
apolices

O sr. Diretor da Fazenda
Municipal está fazendo publico
que durante o mês de dezembro
próximo vindouro estão suspensas
as tranelerencias de apólices da
divida pública municipal, para
que aquela repartição possa pro
cessar regularmente a escrituração
des juros vencidos no 20. semes

tre dêste ano.

--------a••••••••
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Distinguiram
se da Escola

Militar

Padre Lu�z
Gonzaga
Steiner

RIO, 28-- Por se terem dis-
tinguido nos CIHSOJ da Escola Receberá a ordenação sacer

Militar foram promovidos a 2'. dotal no próximo dia 30, em

tenente os seguintes alunos do São Paulo' o nosso conterrâneo
releri.'o estabelecimento de ensi- Rvmo, Padre Luiz Gonzaga
no do Exérc�to: na infantaria Steiner, que, após virá para San:
Hilnor Cangucú Taulois de Mes- ta Catarina, sua terra natal. on

quita; na engenharia, Roberto de rezará a sua 'primeira missa
Ulhôa Cavalcanti e na aviação, em Capivarí, a 8 de dezembro
Helio Silveira.

. próximo.
••••••----------••
ti
e
•
•
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Credíto Mutuo Predial
E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\110S FORAM DESTRlBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE� HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER Cu.'JCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

maior 5:175$000,
•

prermos
f"

·

.. remlo e multas
menores

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

retarina.

50nta ratarl'na, "Ium"nau, S.anta pital ae Timbó, iSanta ratu-
o... xiliaaora, Houa-Breslau-Ha-

rina.

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
Dr. A •• ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Clr. Paulo àe rarualho.

mnica geral e operaçãlZs. Dr. Nilo 5alàanha fron·
maOo na Alemanha e no geral L' operações. méàico geral e operações, méàico

méàico àiretor do Hospital co. méàico àiretor ào Hos-
méàico c:hefe ào àiretor ao Hospital Santa àiretor ào Hospitul 5anta

e maternic.aàe mar!a Au.

'A
OOR

PV
OE

R

Florianopolis, 29-11-1 <J37
------------------------------------�

Sabino aos bofetões, quando já
havia terminado a disputa, pois
Sabino estava parado. Avançam
jogadores de lado a lado. Entr a
em campo a cavalaria conseguindo
serenar os ammos.

Os avaianos desfizeram a bôa
REDATOR: Paulo B. Barbosa impressão que haviam deixado

gravada na mente do público no

Um gesto a�i��àesportiva dec�r;est�es�: Ô���antino é ver-

praticado por avaianas dadeiramente anti-desportivo.como

I do de Vadico ao atacar Sabino
desmereceu o va ar a com os pé" pois fazer foul num

d·sputada luta prélio é licito.I Lamentamos o fato, pois os

A's 16 horas entram em cam-jmente
bem. avaianos não souberam honrar a

po as eq�jpes assim constituidas: Pacheco da area. perigosa ,atira, camisa alvi-azul.manchando-a com

FIGU.�IRENSE: Rezende, mas Rez.:ende encaixa magistral- uma nódoa dificil de apagar, pois
Fredi, Antenor: Carlos, Beck, Co- mente. confundiram o gramado com um

dinho; Oscar, Paraná,lvo(Sabino), Ivo entr a novamente. ring de luta livre.
Dico e Calico. Ántenor salva um goal certo O nosso publico vendo atos
AVAl': Vadico, Arnaldo, de Forneroli. deste jaez daqui a algum tempo

Aquino; Berreta, Procopio, Di�. Sapo dá ótima virada, a pel�ta nem mais aparecerá no campu.
mantino; Galego, Sapo, Fomeroli, de�ce sob o goal do que se apre- O Iris, 7 amandaré, Atle
Pacheco, M�deiro� .(�rineu).." verta Pacheco para de

cabeça1tiCO'
tiveram jogadores suspen-

Logo apos o IniCIO, de jogo marcar o
, sos expulsão e suspensão por um

di di .'
. . 2' tento avawno

'
.

isputa rssimo o JUIZ marc� u� .

. .

,
mês respetivamente, agora que

autentico penalty, contra o F/guet- .Sabmo substitue Ivo n�vamente trabalhe a comissão julgadora do
rense.

. "

pOIS o autor dos alvos esta doente'l caso, com verdadeira imparciali-
Bate o tiro máximo Pacheco dade, pois o Avai continuou

conseguindo aos 6m. de I�ta o 2' TEMPO
em campo mas negou-se a dispu-

J' go�l do Araz.
,

Irineu substitue Medeiros.
tu o prelio, incorren Ío na mesma

Vai o AVGl ao ataque, F redi Paraná quasi, a bola raspa ás
ou mais grave falta que o Afie

salva de cabeça. traves. Berreta salva magistralmen- tico,
Antenor machuca-se, mas con- te um avance dos alvos. O 20. goal dos alvos foi

tinúa em campo. Dica da�area perigosa desfere icnad B k bconsigna o por ec ao ater °
O ataque avaiano está traba- um verdadeiro canhonaço, mas penalty,

lhando bem, desce ao reduto de Aquino salva de cabeça.
Rezende, mas Antenor salva com Vadico consegue deter um pe-
um belíore. lotaço de Oscar.

Vão os alvos ao ataque', Para- ealico vira, para Sabino com

ná disputa com Diamantino, mas maestria consignar °
dá a Oscar, este aproxima-se do I: tento do Figueirense.
arco, dando um verdadeiro njo- Os alvos dominam, malhando

laço, que Vadico pella mas larga, incessantemente o reduto de Va
salvando Arnaldo. Continuam os dica.
alvos no ataque, novo morteiro de O guardião do Avai pega um

Oscar que Vadico segura firme. tijolo de Dica, a bola dança-lhe
Calico atira forte no canto es· nas mãos, entra Sabino e sola,

querdo de Vadico, este com ótimo mas antes (Ie esperar o apito do Medico estagiario voluntario
mergulho desvia o perigo, mas juiz Vadi:o agride o extrema dos do Departamento de Profilaxia
Oscar tijela, salvando Arnaldo. alvos. D »nantino avança sobre da Lepra. São Paulo .

me!�cad:g�t:::;. aG�i�;: o v7r�, --IN"�·o��v�o�P�1a�n�o�Sapo pega dando a forneroli,
.

mas este frente ao arco atira fóra I
e muito alto.

Foi um momento critico para NOVO P Ianoa cidadela guarnecida por Rezen-
de.

G �,
.

- �

,(.
'

.. a�� '," �.-

Desportiva

Dr. PedrD dI Moura Ferro
Advog ado

Rua Tra jano n. I

-Posso certificar que empreguei.
com ótimos resultados, o renoma

do prodúto «APY�ETINA» ,nas

aigiae leproticas, sem notar alte
ração da função cardiaca.

(a) Dr. Alfredo Cinielo.

Forneroli perde muitas ocasiões.
Vadico faz espetacular defesa

qU ·1n ta -fe·1 raa um shoot de Calico.
Ambas as defesas e ataques

estão atuando bem. Beck está jo
gando admiravelmente .

O back colored é um baluarte
apezar de jogar machucado, sem

poder correr muito, por estar man

cando, estd um verdadeiro leão,
Sabino substitue a I 'lo.
Forneroli a deis passos de dis

tancia desfecha um morteiro, mas
Rezende faz espetacular defesa.

Rezende está pegando muito
bem.

Galego dá bôa virada, Carlos '

Isalva. Godinho está marcando mui
bem a Galego,

Dica fórma com Calico a ala
infernal, está jogando admiravel-

--Atesto que prescrevo em
toàos 05 casos inàiraàos, o

proàuto "Ap"retino" !ào far
maceutico rarlos Henrique
meàeiros.
Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe àe Araujo.

Clinico geral e peàiatria. con
sultoria e resiàencia: Ruo
1S àe !4ouembro H' 82-Blu
menau-"Santa ratarina.

àen angegebenen fallen. optimos �resultaà03.

··A "ApyrlZtina", pela as'

socíação feliz àos seus in.
greàiente9, será um auxiliar
prerioso nos casos indicaà05

DR.VICTOR MENDES
major àr. Victor menaes.

Diretor ào Seruiço ae Saú·
Oe ao força Pública ao Es·
taào.

Dr. Nilo Saldanha:Franco.

mania, Santa ratarina.

CABECA?
,

E T IN A"
<,.'-\'

J
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A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garctn
tindo tres beneficios em uma só cpelice, a saber:

1.0 - um peculio pagavel CIO beneficiaria

IGgo após o fallecimento do segurado:
2.° - uma renda' mensa1 pa�avel durante

cinco annos a partir do ftlllecimenta, e

3.° ---: um peculio e d d i c ie n c l p o q c v e I
cinco annos depeis elo fallecimento.

Fundada em 1920, o progresso do A "SÃO PAULO se eViden-1cio pelos seguintes cifras, relativas 00 ultimo Ílulnquennio:- i
ACTIVO RESERVAS RECEITA G;:�Al f

1932-17.0.36 contes 13.064 cnutes 6.726 contes f
19!'!-18.205 conlos 14.164 ccntcs 7.YH eeates

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursoes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e REC!FE

Agencia: SANTOS

Agenebls e Ilepre8enta�ões
Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5

Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

FLORIANOPOLIS
�.. Wiifil!Z4���Sb���"';.ljZl!:!J1••__tl·l!!�!!�!_W.....I!!�Vi
�� '-:''''''��IIA Favorita �

� �
� Em loteria a sua favorita mj!Rua Felipe 5r;hmitd n· 7 e 17 a

�
�.
�

�

�.4S5 ceares

10.741 contes

12.375 cantes

1934-19.943 contos 15.922 coutos

1935-n.314 contes 18.427 contes

1936-25.973 contos 22.373 contos

I/SÃO PAULOII
Companhia Nacional de Seguros de Vida,

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPç.b.O
DR. JOS� CASSIO DE MACEDO SOARES

I N O Estreito Ponta do Leal
I

1

�
'''''11

I ESL H.E T

Federal e Santf'4 Catarína

A V E L I N � �J O :I:ne:'�oE I Rg,�,,�{;onstl�il� ...')!i"

ESTREITO (João Pessoa) --- R. 7 DE SETEMBRO, 177 fi

� I
p� NOS CL"'-SSICOS ENVELOPFS FECllA90S �I�i!)l�------- �r&>J�

\
:':.1 f..

Dr. Arminio �Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido -=Iváriz--- Gar
ganta - Pescoço (i!.

Consultas das t O ás 1 2-
das 16 ás 18

�....::t:1:/MI
�._�J�

Consultorio: Rua João . �

Pinto, 7--- TeI. 1456I

,I Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

ellnlca médloa de crlan·

I
9al e adultos

LABORATORIO DE
, ANALISES CLINICAS

Consultas
.

cliariamenle das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Ho.p(t�J

•

(Curso de especialização em

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

�. Aderbal
da Silva
ndvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 e 1290

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Res. HotelGloria-fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

,
�._..___..._----

"

re I ra tem seu escrlp-

tÓI io de advogada á rua

Visconue de Ouro Preto

n. 7{). -- Ph01\P� 1277.--

I Cai). 1 Postal, 1 tO.

I Df. Pedro da Moura Ferro I
Advogado

I RUd Trajano, 11" 1 sobrado

I Telepholle n' 1458 I

. �:...
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Cap �al sebscrtto
Cari tal real lzado

1.000:000$000.
500:000$000

Hotel das Térmas
, '* .r,:r...:"l!,..... "�o ..

�
• ,

• -,.��..,.:

""',;."': , "'':li ".�:JI'�'

�
'"iJ'Ôo

� �

-

..

-

12'-==mtA ,@

li

Consultoria e residencia +Praça 15 de Nove mbro, 13

I rv.«:
Telefone, 1.584

�sultas:-Das 8 às
_

1 t e �as 14 às 16 horas

.. ,.". ..!?'5!W!'" .&!iM_ ! ;. ;4)

Estabelecimento moderno recém construido, proxi-
mo ás águas térrnais IOptirnas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

de primeira ordem brasileira e alemã I
p [".<';;;0. ;""--;O >!� .... '".."Od"C;:...... �...

• _ �_.... Il"".r � ':::." , , I 2 _, �

Proprietarlo:" H@&i�be�'fit Falk

para
para

alta cirurgia, ginaecologia, (do
e?ças .

das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

ulíer
Esteves Junior 1"'- 93

Escrupulosamente Familiar
·1

\ ,
,

'\.
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_
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r!�CASA T ES IRM O �j P A L. A C I O O A S Si E O A S, �
que é o orgulho do p�vo de Florianopolis �

.

�
,r Nenhurn concurrente po�sue stoc� pare- I� ,

cido e por preços tao razoavels �
� �

Sedas estampadas, tudo que é �, �.. . �
�

o melhor ates- dladernissimo, luda S� encan-
A MODA MÓRA NA ij

•
tra, tais como crepes, renards, !VENHA VISITA-LA E �

peles,
i

,

etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEl :
�
�
e
e
�l
�
&
o
I

CASA TRES IRMAos.

tado é a

preferencia da
TAMENTE CERTA, DE QUE

elite !
ALI TUDO E' BOM E FINO

G-------e0------

-I
satisfeito INoivo, na mais rósea quadra da vida. quão

Quer ser amavel com a sua esposa. filhinha,

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo
não se sentiria V. Excia. em fazer contente a eleita de seu

coração ! Entretanto, ela sonha com lindos vestidos coníecio-
de festas como só se encontra na conceituada

.

nados com as nossas sêdas para o verão ardente de Floria-
Casa Tres Irmãos

--_jnopolis.

� Casa Três 1:-1 V. Excia. já viu os

lindos Unhas para ho

mens?
mãos é um estabele

cimento modelo, que

Visite, então a
honra Florionopolis, a

Casa Tres
Irmãoscapital elegante. _j--

EDIFICIO PRü'PRIO

EMPORIO OE SECASMAIORO
LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM- A maior novidades em Sedas no

: PLETOS DE 12$, 14$, 15$, 16$,18$, 20$,22$, 24$, 26$, Rio e São Paula. Acaban};os de =
I 28$, 30', 32', LINHO BRANCO DA l\lELHOR MARCA MUN- receber di..-étamente das 'abri- :

cas .. Por oreços nunca vlstos �! DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55' POR 40$000
� XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOO 1\ POR �

:0,, EM COSROERST.IMENTOS
COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS 8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, ��;.• ,�,27$, ,28$, 30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES- �Y

TIDOS PARA BAILES 1&$, 20$, 22$, 25$, 30$.

:: COM I METHO DE LARGURA. I:
! Partidas de linho das melhores quaUdades !
I por 1:500$000 corn 10 peças �

� Atenção ! o;tenção ! S��\1� Gran.de E;,ortimento de péles, Renard Argentar ['f]

� Renard marron da Alasc:�, Renarej Verrnelho-Renard preto. Casacos de Pêlas

� da rY"\telhdor qtualidade
�

Curdto;; e 314, de��·te a�tigOddan:.°15 descont('Js eSIpeciais Ig\l� pare o os erem margen-� e lazer suas rompras e pe es e aproveit,E-$� as para

� as festas. LUVAS DE PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$
IIm Visitai nossa exposição, principalmente aos domingos m.�
.

� Tuffi Amin & lrrnôos FR� :E��:S:�M�I::I��� �
� �
.fG'l����_��--,G--.�J������������fJ

II
I

II

I'

i
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A �L�ln� S A Ye Jh� e �da�,�mandacl
P'ra Você em São Paulo.

Ontem, foi um domingo cheio. Como você pôde deduzir «

Dia alegre e lindo, permitiu que
Paraizo -. não quer saber de ve

• lharias.vissemos a ,empolgante procissão FIlA DIAVOLOda padroeira do Estado, e a ex-

A D O pressiva homenagem que o 5.B.C.,
-----------------------�---

\ prestou, aos valorosos Voluntarios
do glorioso 25.

H 250 NOMEADO I Ap, nossas ruas replétas, numa

omenagem ao
.

I,linc:idade enorme, com exibição

de Voluntarios reitor da Univer- ��a l���;: i���1���. ���!�:��:-
m0S, hoje pela manha os acon-

Ontem, âs 16 horas, teve lugar, sidade tecimentos de ôntem, parados á
a homenagem que o comando do I porta do <Paraizo», quando Melle.
50. B. C. pr�stou ao .valor�so 250 RIO, 28 (Argus-Foi nomeado Dinah, foi as compras. Apuramos
de V_?luntarlOs, CUJa bnlhant,e I reitor da Universidade de Porto o ouvido, e indiscretamente con

�;uaça,o na .guerra do Paraguai, I Alegre o sr. Aurelio de Lima Py, seguimos ouv�r o José EI!as di
ja esta esc�lta, com letras de. ou- que faz parte do corpo docente zer: « Senhorita, espere 80 uns

r? nas páginas .da. nossa Hls�o-I da Faculdade de Medicina da-' três dias. Estou esperando a to
na. Para restituir a bandeira l quela capital. I do momento um fino sortimento
que acompanhou o Batalhão bar-I=----=--------------------------riga-verde, e q�e se �chava no,Man.·festaça-O de regoslloquartel da briosa unidade do tl

Exército Nacional, para a Prefei- • --�---------------

tura de Florianopolis, formou
em Nova Trentouma companhia do 50. B. C.,

sob o comando do capitão Naldo
Vieira, puxada de fanfarra do
Batalhão, dando guarda de honra
á preciosa reliquia, conduzinda
pelo lo. Tet. Rodolfo Souza Fi
lho. Antes, porém, de ser con-!duzido o troféu á Prefeitura, te-

lve lugar, no jardim Oliveira Be
lo, a inauguração da placa na colu

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

na erigida em honra dos tomba
dos na luta contra Lopes, e qUQ
faziam parte do invicto 250.,com
que o 50. B. C. homenageou a

gen te barriga -verde.
Por ocasião da cerimonia, pre

senciada pelo sr. Prefeito Muni
cipal e autoridades, usou da pa
lavra o brilhante oficial maior
Eudoro de Sá, digno comandante
do 50., produzindo belíssima ora

ção.
Em nome da cidade orou o dr.

Osvaldo Cabral, destacado ho
mem de letras, proferi.ndo signi
ficativo e brilhante discurso que
causou funda inspressão. Termi
nada a cerimonia desfilou a Cia.
do 50. B. C. pelas mas, da cida
de.

A GAZET
A VOZ DO
���������������������������--�����

Proprietario e DiretorResponsavel
J A I R O � A L LPOVO

Deixou a che
fia de SaCada
da Se. Regiao

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
RIO, 28 - Foi assinado de- horas-Dedo acusador.

ereto, pelo presidente da Repu- ,

blicl', exonerando o coronel mé- CINE ROYAL, as 7,30
dico João Afonso de Souza Fer. horas - Ondas sonóras de

reira, do lugar de chefe do Ser- 1937.

viço de Saúde da 5a. região mi
litar.

Exonerados

RIO, 28-Na pasta da Ma
rinha foram assinados decretos
exonerando o vice-almirante Ra
ul Tavares do cargo de diretor
geral de Navegação, e, a pedi
do, o contra almirante Americo
Ferraz e Castro de cargo de di
retor da Escola de Guerra Na
val.

Ajuddnte de
tabelião

Para exercer o cdrgo de aju·
dante do Tabelionato de Notas
da comarca de Cruzeiro, foi no

meado Ovidio Antunes Prim0.

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras-Cain e Mabel.

Em írnportante mis
são oficial

RIO, 28 - No desempenho
de alia função oficial, que lhe
sera conferida nos primeiros dias
da próxima semana, deverá se

guir para a Baia, até o dia 10
de dezembro, o sr, Pacheco de
Oliveira.

Ora. Josefína Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assistellte do serviço de Gin:cologia dos Hopitais:
Ia Gambôa, Fendalrão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consu'torto. Rua Trajano rr 12-Sob. e sirva-se das eonfor- NOVA TRENTO, 28 (Especial) A'l ser recebida na Prefeitura a

C 1t O 10 á 12 d 2 5 h· Itaveis limousines nu comunicação oficial de haver o sr, Nerêu �{amJ> assumido a Intervento-
onsu as: as s e as oras -

rli Federal do Estado, a ponulação local, cheta de entusiasmo, premo-
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA meros 192., 203., 242., I

veu uma grandiosa manítestaçân que uerco.reu as rua-, levando á

205 e 218. "ente uma banda de muxíca.estacluua tdo dcpnls em frente a Prefeitura,

l-nde encontrava-se o prefeito Francisco Vale.

Entre salvas de morteiros e roj íes, foram erguidos ViVlS ao s

Segurança e presteza. srs. Presidente Getulio Vargas e interven ;or Nerêu Ramos.

/

e MissaAgradecimento
Feris Boabaid e Iamilía, Nady Boabaid (au

sente) e José Nosser e família (ausentes), ainda
compungidos com o falecimento de sua sempre

___II! lembrada mãi, sogra e avó
D. MARTHA BOABAID,

ocorrido a 24 de novembro, cumprem o doloroso
dever de agradecer o carinhoso desvelo de seus

médicos assistentes, doutores Djalma Moellmann,
Bulcão Viana, Miguel Boabaid, Yan Corrêa e Re
migio de Oliveira, e dos senhores farmaceuticos

João di Bernardi e Henrique Bruggemann, durante o longo periodo
de sua enfermidade, bem como o conferto moral de todas as pessôas
de suas relações por ocasião desse lutuoso transe, e de um modo C
especial a s. exa. o sr. dr. Nerêu Ramos, digno Interventor Federal ompras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16

neste Estado e a todas as pessôas e familias que expressaram seu Técnicos, Industriais e RIO. 28 - (Argus) - Contrata.
pesar, enviando cartas, telegramas e corôas. outras secções das 10 ás 11 e das 15 ás 16 do pelo MinisterlO da Niarinha, che.

Aproveitam o ensejo para convidar a todos para a missa Com a Gerencia das 15 ás li gou hoje ao Rio, pelo vapor ASTU-
que, em sufragio á alma da pranteada extinta, mandam celebrar RIAS, o engenheiro naval holandês
terça-feira, 30 do corrente, ás 7 horas, na Catedral Metropolitana, Todos os assuntos que não estejam Hgadcs diretamente Vooge Marínus Wdlem. qve vem es-
no altar do Sagrado Coração de Jesus, a todos expressando seu me-

I
aos interesses industriais e comerciais da firma. pedimos encare- tudar no Brasil os meios de lU-

lhor agradecimento por êsse ato de religião e caridade. I cidarnente, sómente seja n apresentados por escríto. mentar a nossa construcão naval,
I I segundo

os maís modernos' espec-alís-
nOOUNOroUS,26den����1937. �I���������������������������S�D�G��M�.

o PRAZO 'Companhia
para optar Meridional Por melo de enforcamento sui

cidou-se, ante-ontem, no cubículo a

que fora recolhido prêso, no Quar
tel do 14 Batalhão de Caçadores, no
Estreito, o musico de la. classe

RIO, 28 (Argus) - O general RIO. 28 -(Argus) - Para a Vã- daquela unidade do Exército, sr. RIO. 29 - O coronel Mendonça RIO. - 28 - (Argus) - Em no-

Daltro Filho, interventor federal ga aberta com a renuncu d2'. sr. José Abadi. Lima, assumirá amanhã. o cargo ta distribuinda á imprensft o general
no Rio Grande do Sul, fixou pa- Francisco de Campos, foi eleíto di O gesto tresloucado do inditoso de Ministro da Viacão e. Ob-as Pu- Daltro Filho. interventor federal DO

M musico, que era um flautista exe- blícas,
'

R r d .1 S 1 dra sabado o encerramento do retor da erldíoual, companhia na- mio, teve sua origem em questões io .,rao' e.lo (l_. eclarou que to·

prazo para que os funcionarios donaI dl seguros gerais. o sr. Au- de carater pessoal. das� as nomeações efetivas ou inte-

publicos do Estado, que acuma- gusto Frederico Schmídt. O sr. Sch- O trágico acontecimento provo- rinas, bem como as demissões serão
d midt foi fundador d" mesma com- çou viva consternação, não só no feitas SEM EXCEPCÃO, exclusiva-Iam cargos, optem por um os ... seio do 14 Batalhão de Caçadores, politanos, onde JoséAbadi era geral- '

empregos. panhia e era seu sub·diretor
.•__c.o.m.o_n.o.s.m.eiii.os_air.tli·slÍÍtiiic('iI's_fliioiiriiainiío-_m=e�n�te_esiíljtilim_ado. mente pela int�rven toda •

............................� �_ & rwm=:.� EE �..

o sabão

Disque 1522
.---- ..._-----------------

Franeiseo ValePrefeito

V. Excia. tem radio?
Pois bem! Convem

lhe muito aS.T.P.R.

C I A.IH. FETT & 5 .. T. P. R.

�omunieam AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTEM EM SEUS ESCRITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

Constrllção
naval

ASSUNTOS: HORARIOS:

SUICIDIO Assumirá Só a inter
ventoriaamanhã

"Virgem Especiô.lidade"
de Welzel & Cia••• Joínville (MARCA REGISTRADA, ,,'

recon1menda·se tanto
� -- .

/
(

ANIVERSAlUOS
GERMANO BEDUSCHl

7:Aniversdriou-se ôntem o sr

Germano Beduschi, competent
Inspetor de Fazenda.

Passou óntem o dia nataliei
do sr. dr. Henrique Lessa, ma

gistrado aposentado, atualment
residen te no Hio de Janeiro.

DORVAL MELQUIADES
Faz anos hoje o sr, Almirant

Dorval Melquiades, ex-deputad
federal.

FIZERAM ANOS ONTEM:
o sr. Agenor Nunes Pires:
o sr. Evandro Marques, fu

cionario da Contadoria Geral d
Estado;

o jovem Fernando Luz;
a menina Mary, filhinha a

sr. Vitor Godinho.

FAZEM ANOS HOJE:
o sr. João Batista Berreta;
o sr. João Charnescky;
a exma. sra. Mary Neves L

mos, esposa do sr. Artur R
meu Lemos;

a senhorinha
Souza.

ENLACES

Passou ôntem o aniversario n

talicio da exma. sra. d. Juci
da Silva Dias, esposa do s

Pedro Evaristo Dias, funcion
rio estadual.

Realizou-se sabado. civil e r

ligiosamente, o enlace do sr. e

genheiro Aroldo Caldeira, al
Iuncionario do Departamento r

Estatística, com a senhorinb
Jurema Carvalho, filha do s

I maior Antonio L. Gomes de Ca
valho e irmã do sr. Tito Carv
lho, n08SO colega de imprensa.
Paraninfaram o ato civil o s

Tito Carvalho e exma. espos
pela noiva e o sr. ceI. Pereira
Oliveira e exma. esposa, pelo no

vo; o ato religioso teve co,
padrinhos o sr, Higino Gonzag
e exma. vva. Clélia Pires Ca
deira, por parte ela noiva e o s

Tito Carvalho e exma. espos
pelo noivo.
Após as cerimonias, os nube

tes seguiram para Camboriú.

CHEGAM UNS

Vindo de Itajaí, esteve nes

capital o sr. major Heitor L
berato, prestigioso elemento lib
ral naquele municipio.

Acha-se nesta capital o s

Francisco de Almeida, ex-dep
tado estadual e grande influent
no municipio de Itajaí

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOV
LOS DAS AFAMADAS MA
CAS DA CIA. UNIAO FABRI
CASA "O PARAIZO"
O ··reeord"� de quilo
metragem aérea sul
amerieana batido
por um eatarinense

O avião da Condor que onte
passou em nosso porto, procesent
elo !Rio e com destino a Porto AI
gre, trazia como radíotelegrattsta
nosso coestaduano sr. Alderico Ba
bosa dos Santos.

Com o seu voo de ontem, obra
vo catarinense cobriu um milhão
de quilometros, batendo assim o re
cord sul-americano de quilometra
gem aérea.

Alderico tirou o curso de radi
telegrafista em nossa Força Publica
de cujas fileiras foi excluído po
motivo da revo}uç.(O de 30, ingre.;
3ando então na Condor.

A bordo do avião, estiveram va
rios amigo:.; e antigos camaradas
que lhe foram l.:!vaL' abr---ços 1e fel'
citações.
H* t ;-iiH .'TTs;t'ii1!1��fl

para roupa fina corno para roupa
wp-=..�....er..R.'..=a....�....u.-r*ü�â3e__.5�!..�f�.�,;m!f..R�a�=====-:4�·mj�E=i.f=5....E��..

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




