
a-A presldêncla da República não ê cobaia para experiências admlstratlvass
Pelo nosso voto, porthamcs'jall um administrador já expermentadoj
Armando de Sales Oliveira--

lrhart GAZET
voz POVO Sem quaisquer Iigaef»es IJoUdeasDO

III I Florianopolis, Sábado 3 de Julno de 1937

CALLADO

INUMERO 905

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO

DESAPARECEU
<

a aviadora Amelia
LONDRES, 3 -- Na travessia do Pacifico, procedente de

Nova Guiné, desapareceu a grandc aviadora americana Amelia Er- Ahart, que vinha fazendo o raid em volta do mundo.
(

" Por varios navios foi captado um radio de bordo do apare-
lho,' em que ..A-_melia Erhart, comunicava ter combustível apenas pa-
ra meia hora, não conseguindo encontrar terra. I ANOParat 11) local seguiram varios aparêlhos, que pesquizaram tO-I- da a região nada tendo encontrado .

•

Para a luta, pela Democracia!
-

'$
:

-------

ICAÇADOR
fundamos o Comité raçac)orense'
pró Armmlao 501es Ouuzu-c, com
finnllaoae õentro do Partida Re'

e a candidatura publicano liberal e obedecendo a

.

I
'nossa ilustre chefia ôztlbercrno s

naclona cp c icrr o nome ao qrunõe brcst-
O chefe c10 P. R. L., er.cel. Aris- l e iro, á 5upremo magistra:ura ao

rlltcno Ramos, recebeu a seguin· País
te teiegrama: Temos subida honra de comu
"Céi. Aristiliano Ramos, floria' nicar, tombem ,foi uossencla ccto-

nopolis. modo presiaente ae honra de
RiO rArADOR,--romunicamos ao mesmo comité. Respéitosos seu- za··Prz"idente·· Ernesto
erntnente chete, que neetc oate ôaçãrz5 (ao) Saion ('oli:lho i)1i: 50u·j·-5rzt:r"tario.

Parafraseando o Mestre, tanto
mais que é preciso relembrá-lo e

cultuá-lo nesta angustiosissima
fase de nossa vida política, avan
çaremos que, como nunca, a im

prensa e o povo brasileiros são os

s rpremos juizes da hora que pas
Ia e-imprensa e povo jamais se

contentarão com a justiça de Pi
atos.

Aqui estamos, portanto, posição
claramente definida, na trincheira
democrática, da qual a Nação ha
de arrancar triunfante, a 3 de
Janeiro, com Armando de Sales
Oliveira.
Com 'êle nos bateremos pela

realizaçãb dum alevantado progra
ma político e administrativo, do
qual ha, num de seus d1scursos,

esta síntese preciosa:
« O problema brasileiro é um

problema de organização, e a or

ganização se faz, na maioria dos
casos, sem a exigencia de novos

recursos financeiros. Ação social,
educação, crédito agrícola, defesa
da produção.circulação da moeda,
colonização, transportes.propagan
da interior e exterior, aparelha-

Em todos o:s momentos histori- colôr,num condenavel alheiamento
cos que precipitaram irresistiveis á intranquilidade e ao rnovimen
a marcha da Nação, derivando-a to das massas, derredor �
de sep curso para novo álveo e I Impossivel; já alguem o disse
novos rumos, coube á imprensa, esta é a hora das atitudes claras
brasileira a tarefa preponderante' e dos julgamentos definitivos.
de amanhar a opinião nacional, j Ruy, escalpelando em sua prosa
vessando-a, para que.depois.viesse I castiça a ignominia da justiça de
o Semeador e espalhasse os grãos, Pilatos, disse que não ha�salvaçãQ
dos quais germinaria a Idéia. para o juiz cobarde.

Assim foi na Independerreia, na
Abdicação, na Maioridade, na
Abolição, na Republica. Assim foi
de;de a campanha civilista á ou

tubrada de 1930. Assim ha de ser

aemjlre, porque o jornal.pela, pro
p-agação rápida do pensamento,
� profunda identificação com os

ideais p�ulares, é e deve ser o

coordenador"das opiniões, cristali
zando-as sob a, ação de sua críti
la irredutivel e honesta.
A GAZETA,dentro 'do seu pro

grama, tem a tranquila convicção
de que, através o curso de sua

"vida rudemente vivida, jámai.i se

excluiu, por, comodismo, cu inte
resse, de compartir as desilusões I
e as esperanças populares. ICom o povo, afrontando teme-

rl'ariamente todas as ameaças em

oposição ao poder discricionaria
mente exercido, fizemos a jornada
de Maio de 1935. Com o povo,
ferreteamos os que VIolentamente
se opunham á solução constitu-jcional, garantidora da autonomia
de Saata Catarina.Com o povo nos

mantivemos em todos Os grandes
instantes-e explica-se a antítese
porque ha instantes tão grandes
na vida dos povos, que ainda se

projêtam e se prolongam, influin
do poderosamen te em toda uma

êpoca.
A atual desórdem política, a

tibieza e a insinceridade de mui
tos homens públicos, a gravidade
e a extensão dos problemas bra
sileiros, que em pontos vários
coincidem com os de ambito uni
verssl, -crearam, nesta hora, para
a Nação um de seus grandes ins
tantes, talvez o maior e o mais
decisivo para os seus destinos.
A sucessão presidencial é a pe

dra-de-toque deste raro instante

que vivemos, porque ela ultrapas
sa o limite duma eleição, para as

sumir a importancia duma cam

panha rervindicadora, uma cam

panha de repurificação do regime,
tão desvirtuado, tão mistificado
:pela politiquice dita'tmaioritária", I:a t:omeçar na escolha de seu can

I{.lidato "por aclamação, pelo te-Imor de uma surprêsa. Assim tam

hem escolheram os holchevistas
TUSSOS de 1918 os seus "soviets"'1Apregoam-se convicções demo
cráticas, mas a campanha eleitoral'
do "candidato pobre" vem sendo
feita a

•

expensas do Tesouro pú
blico, na Hora do Brasil.
Proclama-se o equilibrio federa

tivo com a escalada ao supremo
pôsto dum representante das pe

-quenas unidades, e o primeiro
<cuidado desse representante, que,

, aliás, se celebrizou na administra
ção pública pelas dermssões em

massa de humildes ferroviarios, é
correr pressuroso a um grande
Estado, tudo prometendo em tro-

'ca do apoio eleitoral. Da palavra
"gratidão" êle quer fazer o"abre
te, Sêsarno!" de sua política,numa
'confusão deploravel dos interes
ses nacionais com os sentimentos
do cidadão.

Não é isso, positivamente, a

quinta-essência da mistificação,do
ludíbrio público?
E. poderiamos nós, jornal do

;POY o sem mentir nesta hora ao

programa traçado e cumprido sem

fre, agregar-nos ao jornalismo in-

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

José Pessôao gal.
representou contra o minis
tro da Guerra

RIO, 3-0 general José Pessôa, fez uma representação con

tra o general Eurico Dutra, ministro da guerra.

mente militar e naval-são as

principais estacas sobre as quais
se terá de assentar a nova estru
tum do Brasil.»
Com êle, em suma, aUhdramos

para o Brasil uma adminst ração
próspera e honrada, dentro da
Democracia e alicerçada H l Fede
ração.

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS E\l NOVE
LOS DAS AFAM\D.\S M\oR�
CAS DA CIA. UNI\O FAB1UL
CASA "O PARAIZO"

Convenção
do PI[ R: C.

Conforme notiamos, terá lugar,
hoje, ás 20 horas, na sêde do
Partido Republicano Catarinense,
sob a presidencia do sr. Adolfo
Konder, a Convenção daquela
agremiação partidaria, para ofi
cialmente resolver sobre a candi
datura a ser apoiada no próximo
pleito presidencial.

O ponto de vista do sr. Adolfo
Konder, é já conhecido, assim co

mo da maioria dos marechais da
quele Partido, os quais acompa
nharão o sr. José Americo de Al
meida.
Divirgindo de tal orientação,

estamos seguramente informados,
de que irão romper com o P.H.C.,
os srs, drs. Fulvio Aduci e Cid
Campos, os quais pugnarão pela
candidatura do eminen te brasi
leiro &r. Armando de Sales Oli
veira.

CASEMIRA EM CORTES AR-
TIGOS FINOS

'

CASA "O PARAIZO"

Uma bela
audição

Tivemos, ante-ontem, o grato
prazer de onvir uma irradiação de

I canto oferecida pela nossa genti
lissima conterranea, a distinta se

nhorita Terezinha Nogueira Ra
mos, por intermedio da estação
difusora Sociedade Farroupilha ele
Porto Alegre.
Ouvimos Terezinha com duplo

entusiasmo! E' que ouviamos uma

voz catarinense, voz a que pode
mos chamar de veludo, pelo seu

timbre macio e delicado e obser
vavamos na aludida audição aque
le tão peculiar bairrismo dos nos ..

sos conterraneos que v ão lá Ióra
dizer alguma cousa da nossa cul
tnra, pois que Terezinha Ramos
dedicou o seu- belo programa a

Florianopolis, sua cidade natal,
como informou repetidamente o

"speaker" da Estação Farroupi
lha.

Registramos esse acontecimento
com muito prazer, concitando Te
rezinha a proseguir 110S seus estu
dos ele bel-canto, pois que a sua

voz tão agradável e o seu talento
vocacional para essa arte mages
tosa são bem a razão do maior,
do mais forte incentivo que se

lhe póssa oferecer.
s, v.

ELEGANCL\ l\!IASC LJ LI NA SO'
COM CHAPEOS "CHESPI DE

LUXO
CASA "O PPAfRAIZO"

l3arbosq

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o Banco de Credito Popular e i\gricola de Santa Catarina
recebeu o seguinte telegrama com relerencia 'ao sorteio das Apo
lices Mineiras em 30 de Junho transato:

"Emprestimo consolidação primeiro premio 500:000$000,
apolice 496.974; segundo 50:000$000, a'pplice 502.469; tercei

ro 50:000$000, apolice 405.836; quarto 10:000$000, apolice
973996.

Gravissima a situação,
�����������--���

R U S S O - J A P cO N E S A
.('

LOHDRE5, 1 •. Comunicam ôc
Ka .. rbin que foram recebida" in

, formações ae violentos combates

entre as tropas soviéticas e mano

ôznue. ccentucnõo-se que qucren

ta conhon dras r-usaus estão corr'

centrada" nas pr-oxlrnlõuô ea õce

ilhas ae Kanfen·Tsu e Lhiriu Hu·

ho, no rio Amur.
A situação rZ alarmante.

Silvio al2 Campos

"

TOKIO, 1-· As tropas russas r

japont2sas estão frente a frente,

seu nas margens ao rio Amur, ocu-

Circo Norte-

pcriôo posições ucntoloeca e rea

llzcnüo COa0 vez maiores coricen

trações.
ficreàita·se que aos efetivos Be

ambas as partes, que se aefron
tom neste momento, 5e elevam a

meio milhão ae solaaoaos. '

Assim, saibam todos que a a�rancadit heróica do pre

sidente ianqui não é uma obra parcial. Não. As Americas,

por seus estadistas que não queiram ser enxotado, do poder
como barões medievaes, têm que ir secundando a divina ta

refa de renovaçõo trabalhista norte-americana,

Sim, havia antes na America do Norte organização tra

balhista. Mas não nas mãos dos proletarios, e sim nas mãos

dos capitalistas, da policia. do governo capitalsta. Gangsters
especializados surravam, matavam, fritav vm os proletarios.

E�sa camorra passou, cahiu, AI CajJo,le, ou Jack Dia�

mondo No Brasíl ainda é assim. um caso dt' policia, a organi
zação do trabalho. O nosso Ministério du Trabalho é um

apendice do governo, policialmente falando.

Mudada, as coisas, francamente com apoio de Roosevelt,

que nunca mandou a policia ou o exercito furar paredes, e � iii

�:��a� 0�r�:����da1; �n��i,S��e�ro��:�io�u::�;e:i��;be� exerc Iam eS p Ionagem
prosperar, ou não serem rnéra massa fc!cfll, girando intestinal- PARIS, 3 - (O. P. J.) -Noticias procedentes de

m-nte na barriga roliça e doirada da democracia ... estrernis- Moscou dizem que a con.ra-espionagern russa prendeu sessenta

ta, que é a democracia policial dos capitalistas. mulheres acusadas de exercerem espionagem,

•
A gréve, mantida como atitude nazarena, como não Essas mulheres além de ser-rn belíssimas residiam em

cooperação com O� magnatas in�ames, feita em silencio, de Íuxuosos apartamentos onde receb am visitas de oficiais do Exél-

braços cruzados --- é a mais béla lórma de racionalismo do cito russo que eram por etas embebedados, conseguindo por

trabalho. Essa deve ser em toda linha a atitude dos prole- 'essa fórma dcsfmpenharcm a -sua mIssão. I
tarios na America_

� .

I'A nossa ideologia politica préga essa ação incompsra- I 'Emuias de i ALMOçO. �

II
vel. Venceremos com éla, As massas proletarias devem vol-

III Lampea- "''Il �3 cc:>nf.raternlzar; ao

",__ta_r-_s..e_p_a_r_&_no_'s_,_o_u!iiiiv_in_d_o.,a_n_°iãi"s_il_p_ii_l_av_r_a_i_n&_p_il_a_d_a_p_o_r_D_::_' BOUNOS AYRES, 3

....

_

[ornalistica

Circe Cateto chefe de um grupo

HOrrIve·i desastre dr. bnndoleiros, a semelhança de

Larnpeão que operava na região
do Los Libres.loi descoberto com

toda a quadrilha no seu esconde Deverá estrear na próxima se-

rijo, por uma coluna volante de mana o grande Circo Norte-ame-
A I

guarda civis. ricano que possue uma vasta co- ver 1.1ma ..se

O

.

Entre os bandidos e a policia leção zoologica, com 60 animaís e ,rl"" I

d
estabeleceu-se vivo tiroteio, resul-

um elenco artistico de 30�·figuras. �a (,J155 I en •.

tando a morte de três dos qua-
O elenco é dos melhores conhe- I • 'd P R Pcidos no mundo e trabalha atual- CIa o

J
r

�
drilheiros, sem que contudo tosse P

• ••
•

Ampliamos o noticiario dos jor- prefeito municipal.
mente em orto Alegre, com ra-

d h possivel capturar o chefe do ro sucesso. Além dos figurantes -

riais da manhã, sabre º horrivel Momentos epois c egava uma terrível bando. I I C �AO PAULO' 3 O
�

(O e enco, pOs;,�LC a ompanhia, . � ,-:Ir

':esastre de aviação ocorrido em escolta do 13 B. C., que retirou ----.,--,--------- ainda oito palhaços formidave�s, Sdv.o de Ca rpos, preiidt'nte do

Joinvill! e do! que foram vitimas o os cadaveres, conduzido-os para190 0,0 COM q_ue co?quistam facilmente a as- co Diretório Central da Dissi-

tenente aviador B=rnardino Costa a prefeitura municipal, onde se O SR _ AR- slstenCIa, e entre eles se encontra dência do Partido R bl'

,� o com,�lciante Frederico Hue- encontram em call'ara ardente. -MANDO
o grande palhaço milionario Bêbe, I p" I; t

_ ,
epu Icano,

O d S S
que em toda parte tem sido alvo

au .5 a c�ntlOua recebendo ncr

bner. s funerais as vitimas terà ALE de grande admiração,
vaõ e valiosa. adesões do interior

O desastre deu-se precisamen- lugar, hoje, naquela cic'. Je. sAo PAULO, 3 - O sr. Disse-nos o sr. J. S. Sobrinho do Estado.

e á I hora da tarde, quando o O sr. Frederico Huebner era

I
Antonio Mendonça recentemente que o Circo Americano dará fun- Em tôrno d'J :r.· Sil\'io de

«Wacco" n·. 117, procurava con<.unhado do nosso ilustre cole- chegado de Porto Alegre em en- Realisou-se, Bntem, conforme ção < ainda mesmo que chova�, Camp')s se e�tãeJ • congregaildo

uterissar IJO campo de aviação ga de" ímprensa sr. Batista Perei- trevista concedida a um J'0rnal nGt ciamos, no restaurante «Ca�- sendo oondição apenas, ter assis- d
'

tencia.
to o� os autentico I valores do,

daquela cidade. de propriedade ra, a quem apresentamos senti- desta capital declarou que Q Rio, atinha), o almoço de (.nfrater- Ante a nossa duvida e surpre-
Partido Republicano Paulista pres"

pltrticular do sr. Otto Pfuetzeu- das condolencias, extesivas ás duas Grande do Sul levará 600 mil Dlzação oferecIdo pelo corpo re- za, o nosso informante inteirou- tigiandn sua atitude etn defêsat

lentur Junior. familí?s enlutados. vótos ás urnall, no proximo pleito datorial d' nA Gazêta", ao in- nos de que, o pano da cobertura (bs ideáis democralicolI.

Ao aproximar-se do campo, presidencial e que 90 0(0 desse cans.lvel batal!1ador das lides da é de lona impermeavel e resiste

àevido a ter falhado o metor, o
eleitorado sufragará o nome do imprensa jornalista Aurino Soares, perfeitamente ás chuvas. Em Por-

8'Jare'ho ccmeçou oscilando sem
sr. Armando de' Sales. diretor d' "A Noticia". que é,

to Alegre, onde a grande compa-

, EMBA IXA -

nhia deu cêrca de cem espetacu-

governo, procurando o piloto
�em favor, tlm dos mais bem fei -

los, e de onde pI'0ce::le, o desta-

Ilormalisar o vôo. DA BRAS 1- Fai. rá hOJ·e tos orgãos da imprensa catarinen- cado elenco alcançou invulgar •

Foi neste momento que o avião, LE IRA EM se.
exiLo. •

d d b f· d �ERL·M O sr. Linda.. o I
. E' de se esperar que em Flo-

"CeI. AristiLjljno ffamos-Flo--

p.sgovecna o, ateu nos lOS e �
..

li moço transcorreu em meIo rianopolis. •.•

d d
d

. d' I'd d I rianopolis tambem obtenha i:luces-

ijlta teO$ão incen ian o·se com a Ia CoIIar
a maIor cor Ia I a e, pa estran- &lO igual.

Cop-dcabana - Agradeço muito

explosão do motor.
do�,e animadamente durante o penhorad<, seu telegrama comuni-

Tanto o tenente Bernardino BERLIM, 3 -Será inaugnra- RIO,3-0 sr. Lindolfo Cobr, ; gape, sobre os problemas qUe fOSO jornali:ita Aurino Soares, pe-
cando-me -haver sido instalado

Cos�a, como o comerciante Fre' rada brevemente a nova séde da ocupará hoje o microfBne da Ra- neste momento agitam a nacio- lo transcurso do seu aniversario comissão executiva Partidos Coli-

I
gados Catarinenses ' •

Jerico Huebner, tiveram morte mbaixada do Brasil ne�la capi- d'lO Tupi, para talaI ao Bra- nalidade, trocando-se iJéias sobre nata icio, que ôntem 5e registrou. E
�

.
...

'stou q,erto de que dado o

instantanp.a, ficando com os cor- tal, em predio suntuoso. 5il em tBrno dos sentimentos de a orientação dos dois jornais em T rot!aram�s� bnndes amistosís- p:estigio dos nomes q'ne a com-

pllS totalmente carbonizados. r\ mudança foi devida a não ma terni para com a candidatu- face do problema presidencial. simos, fortalecendo os laços de poem, aquela coí'nissãE> constitui-

Ao ser conhecido o desastre, ,comportar o atual edificio as aco' rado sr. Arrr ando de Sales, estu- como orgãos associados. fraternidade, que devem unir to- rá UJU dos mais valiosos e efi-

lmediatamente se dirigiram para o modaçõe� necess.uias. dando as causas que levaram o po- O almoço representou, ainda, dos os que militam nestas lides cientes nucleofl da União Demo--

d d 'd
cratica Brasileira. Atenciosas SaIlJ- ,

local, além do delegado de poli- A inauguração promete revertir-se vo �aúcho formarao lado do ex- uma homenagem do corpo re a- (jue têm tanto e ar Uas, como dações. -(a)ARMANDO DE SA-

c�a, o comandante do 13 B,C. e de grande expressão. governador de S. I 'aulo. torial d' «A Gazêta», ao vlgo- de ín�n.tlls LES OLIVEIRA."

'#9 t 44& iUeeS'. i IIi IIÍII_ilIII ....-=WiIilIWaMB'::Ia=·;:*;:;;mt;::::::#;:::;illl'.:::;i=i;u....:l.aa·i+l;ai:tt=·:=1:ifljE..�rJ# m4.�
j

.

-

f1 • -:l O SR. SI�VIO CAMPOS
.

O ú I t imos O r t e i o
descapítallzaçã« atacou a tiros o sr. Alberto Americano DAS

Norte-Alnericana :e:::!";r::e::.���e::ri�:ulistano" Apólices Mineiras
São Paulo, 3 - Regis

trou-se, ôntem, nesta capital
uma grave ocorrencia, que
causou a mais viva impres
são tanto nas rodas politicas
como sociais.
Devido a umas referencias

feitas pelo "Correio Paulis

tano" ao sr. Silvio de Cam

pos, este prestigioso politico
paulista. dirigiu-se á redação
daquele diario, subindo ao

gabinete onde se encontrava

() respectivo diretor.
Entrando no gabinete, de

frontou-se com o jornalista
i sr. Alberto Americano, tendo
i trocado com este algu 'na s
palavras azedas, para logo
após sacar do revólver, des
fechando contra o diretor do
"Correio Paulistano" quatro tiros.

O sr. Alberto Americano foi atingido, sendo o

estado bastante grave.

(Original do PARTIDO OAN
D/STHA DO BRAZ/L, caixa postal
2911, São Paulo, pelo chefe João de

Minas --- Nossa esclusividade).
Foi o aiudilisrno, ou a obra santa de descapitalização

dos Estaàos Unidos. que reelegeu Roosevelt. Foi a sua obra

humanitaria, de combate cientifico 'iOS ladrões do capitalis
mo, dos trustes, dos carteis, dos monopolis, do estremismo

Iinanceiro-economico emfim, foi essa marcha de salvação pu-
I
blica que reeditou � presidente ianqui, corno uma edição total

amencana do estadista de hoje e de amanhã, nas Ame-

ricas.

60 lindas mulheres
•

americano

HaVA YaRK, 1 -- A ImprensIJ
americana, em geral, encara 05

ccontectmentos ao Extr-emo Orlcn
te com certo pessimismo. õtzenôo
que eles se revestem ao maior
graviaaàe'
O sr. Summer W�lls, entretan

to, ouulõo a respeito, alsse qUI!:
se tratava ae um rnéro inciaente
ae fronteiras, como muitos outros
que tem ocorriao.

reconlmenda-se tanto para roupa f,na corno para roupa commu'rn

1oi'''*liIIlill&-.EE::S!Ci:::::::ISC:SSS·::;==__====·I:>====*II-:II4#!=$;.(*::I5:1@'=:=::I51;:,:I*:4=_."._-1I1I__";:6511:·:::'.ii1Hlllif=é Illi•••
·

="lifja�;:flilli; =iii2iIi ? 'f;(._-l1ttwf'r,�sm_'�Mi%BiPRiií&Thiã7í éi- r_Mm; lf{19v*a ,6*

"Virgem Especi�lidade"
de Wetzel & Cia••• Jaínville

BEBE, o palhaço milionario

r

mascou, 1 -. As tropas rueecs

que se encontrem no Extremo Or!:
ente elevam-se a 400 mil homens
12 agem inaepenaQntl2ml2nte ae li
gação com a chdia ao exercito 10-'
cal. •

• Dispõem essas forças ae toOa a

organização necessaria paro en

trar em ação im<?aiatamen'e, bem
como ae serviços auxIliares e Oe:

a�ast.2cimento,pot.enôo lutar, sem
r e forc;c;;,aurante um ano.

IAbono ao

.fllnciana"'l
'IS.smá"-

I
,

aviatório em JOillvile

(MARCA REGISTRADA, .J

TEREllNA, 3 .,.-Foi publi'
cado o decréto, concedendo o

I abôno de 20 por cento nos �fll
cimentos de. todo o funcionalismo
publico estadoal, .

Morrerarn carbonizados.

piloto e um p;;lssageiro

•

O candidato nacio:oal
agradeee aos Par�idos
Coligados

� •

..

o sabão

S�6Ã���RC;�At
ESPECIALIDADE'

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

De2�: mil contos de réis
(10. 0:000'$000)

Em açõeiWl tlf:J DUZETOS MIL RE'IS (200$000)
...

I,

1°

I
"De acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais teem 15 010 de boniíi-

cação na participação dos lucros,"

[)iretoria
Presidente - J, M. Vieira de Moraes, advogado e proprietario na Capital e Pirassununga.
Vice-Presidente - Deputado Francisco Vieira, lavrador em Itapira e Mogy • Cuassu,

• Superitendente - Luís Amaral, escritor e jornalista, antigo diretur do Departamento de Assisten- ��t
G cia do Coperativismo, e da "Folha da Manhã" e da "Folha da Noite". �
�1 Secretario Depurado Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pirajuhy. �; Tesoureiro - Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissario.

r��� Conselho Físcal
� MelT'bros efetivos

f.�
�

� Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial.

LI��l� Deputado Dr, Frederico Marques, advogado. �J� Sr. Luis del Nero, banqueiro e comissário.
,

� Membros suplentes
�$jj Dr. Carlos de Souza Nazareth, presídente da Junta Comercial e <la Bolsa de Mercadorias e r�
� lavrador. �':a

� Sr. Joaquim Ri�eiro, Br�nco,. comer�iante e
.

industrial. �
�

Sr. Fausto Mumz, 1 écníco cínegrafíco. �
'�������]----------------t�������

Cumpal1hia A���ermcana Sociedad!e Allan"ima
Pera r:')rc)dução e con'"\ércio de tOrnes

C A P ! T A L' RS. IÔ.OOO:OOO$OOO
E D I F I C 10M A R T I N E L L I 9: A N D A R SÃO PAU L O

A maior organização, no gênero, da Arnertca do Sul

I

I I
li.

I,

Q •
I
I
I
•
•
•
I
I
•
•
"
•
•
•
I ' I

'J �
I I
I I
I t li •

•� I
• I
• I,

\ \

• I
I I

�
,��

MACI-�ADO &

Para tomada de €H:,;oes e negocios e:ta Corn1panhia n<'::l Estado,ide
de Santa Cc�tarina

•

Represent€�r'\tes autorízacJos e exclusivos
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 31

.1""
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Ad'alar Schwarz-
--------------------------------

�ndereço TeIegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S., FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Parana=Sants Catarina
Limltada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=--Rio
pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
Iões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo. Eva. Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Pitafüzinga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dr, 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 Exterior
'"{{ceebe cargas de importação, do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SErVIço GA!'(ANT1DO: i APfOr,

A Conci li i<ta .fl� i >> ror isaçà "...
- \,,.>'

•
...,;

.

'" bl • <'-,: -.'" \. ,;, _ ,; �Q V

:; Evc.uçáo
�if.� TODA Á' lHíSl�OidA UE SANTA CP,TARINA

SERViCO lEREO CONDOR
Q' ,�

c �
c

�"Il"�
,\'O--;:::""'__

SANTIAGO

&dR

ar

será inaugurado em JOINV!LLE

c;; (.)" r,fO r-t E� "'..,/ ��, I e

otetF�orVjida
a

higienico

caSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CiDAD.t.

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO AN'(�IOSlI,.MENTE
ESPERADA

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11,50 horas 2a.-teiias 10 horas
4a.·f.-:iras 8(50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « õa-íeiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8.50 horas Domingo 7.30 horas
2a.-feiras 12,50 horas Za-feiras 1 J »

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

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

A mala postal para a Europa Iecha :

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

I
%

'[I

O MELHOR"
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Para mais informações procurem os Agentes
;r-; ,'0 :f i r''''- IL� ,'"

(';"P r,
!.� (.:; ·s ,fi\ ..•d, "j;;:;:, ra l.J,,;. \", ..... ..::; '" .l ''''\.

C' ,... 1 •

»eccao ae maquinas

----=:__ s==��;>;;&"a-,�..

�.$l'I!!i'IiI[!SSii�\��s:.�:_:'p����=_-'-··--·':f�"".;;.;s,..';;iz" m�.w:..Leab:ã:êzu..._ã'-w.'t;;:n·----ãmiãJ;ãü& ,-�,:"..: iS:NOE-'
Banco de Crédito ii
Popular e Agri- IIcola de Santa

ICatarina
I Dr. Alfredo P. de Arauj�l
I ------------.---------------------------
1 MEDI\:';O

\11 Especialista em molesiias de creanças, nervosas,
impaludismo e molestias da pele

I Tratamento do empaludismo e das' molcstias da pe-

I'
le e nervosas pela:�fiuiohemotherapia

Consultoria e residencia+Praça J 5 de Novembro, J 3

I Telefone, 1.584
Consuttas+-Des 8 às 11 e das J 4 às 16 horas

--_._-----

�--I-,
--

�I
-

I --
i --

, i
�i. '

fil
ni
1;1�;

I'�
�.

Dr. Ivo d'Aquino
·Adovgado

Florlanopol is

cisco.
Para mais informações

nesta redação.

uma farmacia bem aíre
quezada, n'urn bom ponto
da linha férrea São fran-

Os melhores preces ,
Ao alcance de I

todos

INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SÇ)RTEIO
PROCURE o NOSSO INSPETPR LOCAL

Sr. Albano de SOlJza Lnclo

. RUA FELlPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

,(
"

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

�. LUGA··SEr o conforta
vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis

trlío de «João Pessõa..
A' tratar no Banco Agri

I
cola, Rua Trajano n. J 6,
nesta capital. I

I
f'j

I,
I

• •

• •

•

•

•

•

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva

RECEBE DEP8SITOS

IPA6At"ma 05

SEGUINTES JURUS: I,
ClC Limitada S·I. ala
elC. Avisol'revioôj. ala

I ' Prazo Fixo S·I. ala
---:----' r'-, '§j. '&ri;-? 'fiW'I!M"t. t

LUGA-SE
quartos para casal.

jníormações pelo fone n.

L
auQ
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Car ._
,

F\;.}
I'-�:
�

Matri:z:: FLORI O'L..I �

em.- Blurnenau � joinville Sao Francisco Laguna - _a�e� �
Mostruarico p>errnanemte em Cruzeiro do Sul �

Seoção de Seoç.ilio de a
FERRAGENS: MACHINAS : '•.

Machinas de benerícíar madeira �
Material em geia! para eenstrucções: Machlnas para officinas mechanícas *
Cimento-ferre em barras, ferragens para portas Maühinas para Iaoeiros lJ

e janelías, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � idos,
.

�
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. .�

,Fovões e Calmas I'" d
. �.

' ocomoveís, Motores de esplosão, "1ote !es .�
...ouça esma rada - appare '1'I0S e jantar -ftaI'he- electricos

res Material em geral para rransrníss --: ,,:7' L{l I

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oIeo e esmaltes .)ieos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automóveis e. Caminhões FORD P -ças, '-, .ces

Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar G; ,ODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral

----------------.----------------,---------------------------------

l'Jave�açâo "�-toepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
fV1aria' -- Fabrica de Gelo ó&R'ita Maria" .. Estaleiro 'Arataca"

.-........ "

..

FlIiá·es

-'-'_

Seoção de
FAZENDAS:

azendas naclonaes e extrange'ras tiara temOt
oríns- e Algodões
onas ec Impermeaveis
apetés e trilhos
oupas feitas
êdas
nha para coser e sergir

em novellos e meadas
. abonetes e Perfumarias
tcolchoados e Colchas

inas e Cortinados
eaíhas e guarda-napos
apatos, chinellos, meias

eposítarios dos afamados
Charutos cDANNEMANN.

mpreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rite

, Artur Pereira

OL 'ae uve.rs
!ta m��;hca de, Crl21S1a I

ças e' miultoG
BOR.ATORIO DE

lALlsES CLINICAS

sultas diariamente das

4 ás -5 horas

nsultorio: Rua João
Pinto n: 73
•

•

FÓNE-1595 .

<iJência: Rua Viscorde
'e Ouro Preto n' 57

u

FONE-1524
e

r. MigLJel
Boabaid
LINICA GERAL
Vias Urinarias

lO

tamento moderno das
alestias do Pulmão
nsult.-R, joão Pinte, 13

1 el�fone, 1595
s. Hotel Gloria-Fone 1333
nsullas das 13 ás 16 hrs.
1------------ ,,�-

r. Çarlos Corrêa
•

�tos - Moléstias de
Senhoras e

�l�stias de crianças
>

eter da �atl)f'nlgjade
dlco do Hospital

•

urso de especializaçâo em

molestias .de senhoras)
ende na Maternidade
é ás 8 112 da manhã
á tarde _, Consultorio:
ITA GARIBALDI, 49

Indica:

! I Dr. Arrninio
Tavares

s p e lh o s
------------------------------------

S6 os fabrícados em joinville pela única fabrica
do E S T A D O

,PEÇAM PREÇOS-C A S A P IEFI»ER
Aua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

=-':J\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 p. 1290

Ouvido - Nariz -- Gar
ganta -. Pescoço

Consultas das i O �s J2-

Idas 16 ás 18

I Dr Aderbaí R.
Consultorio: Rua João da Silva
Pinto, 7,-- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 1 14 I,Te!. 1317

__ I
,or� Ricardo '1- I'Go'tt:srnann Accacio Mo-

MEOICO-ESPECIALlSTA

•

reira tem seu escrip-
Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P'\Jressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Elplclalllla em�. cJrurgla
geral

alta cirurgia, ginaecologia • (do.
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

tÓIÍo de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

CONSULTORIO···Rua Tra·
ano N. 1 e das 1 O ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

ln. 70. --, PhOJ, ... · 1277.-

I Caíxi Postai, 110. I
�dvogaCio-;:1
Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOUS.

r�ua Trajano n. 2'J

'fELEF. 1.285

o cutis limpa e sadia?

�o.e••••,.e
---- o•••��••••

� �""
____

a. t Companhia '�Alllança da �
VE,NDE.SE uma "casa no dl�' • 8ah Ia" ,�

tnto, «jnão Pessoa», Estrel-.
.

G
io, a rua do Nestor nO'.4,2 • '

SE'Dj�' B/\HIA �
com 2 quartos, salas de visltae., FUNuADA EM 1870 c. -.

�

ja�tar � cozinha.
. G �Otimas Instalações. No aprasll. t eguros Terrestres e Mar\tinlOS

�1vel recanto da Ponta do Lea- fi �,
Prero especial. Tratar com Jooã �.. CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 �j-,

�
'f� S SO.OOO:GOO$OOO fltfAlves, no Canto do Estreito. .� RESERVAS .'\1AI DE
• BENS DE RAIZ (prédios c

t�renos) �5.503:89�$549
PROPRlEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.4 21 :54 )$220 �f
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

I

i
I

RESIDENCIA- Rua Este-l
ILves Junior No 26

ITELEF. 1.131

Advogados
'I Dr,' 'adr. do Mo.ra Forr.1

Advogado
Rua Trajano, rr ) sobrado

Telephone n: 154_8_1

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Slppel
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 70R/0:
'Rua Trajano tr /7

(sobrado)
Te1efone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

•

. O

QUEREISII
ockey Club FlOr1anopolís I'o mais eiagante centro de diversões famí-
res,

AJljentes, SubuAgent®i i Regul2ldores d� A '1�í"1�3

ena todos OI E!i'i!ll;j�, �� �nll�ill mI: Umij!mí e n4li8

principais praça. estrangeiraI,

A,gente� em Ftortanopotis: f', 1

I •

! Campos Lobo & Cía. ::
� .! Rua Ccnse�h!ro r"afra, 35 (sobradíl) Ca�xa PCtt�2 19. •
ii TELEFONE N. 1.083 �
a

END. TELEORAFICO ALLIAl'vÇA ��
que limpa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que tira. ' l 't

.

h'
�

as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais � Escntoríos em aguna e' ,7:Ja li �l

I A' vei���ez��:t�Pé�raça 11°._ '. :�::#>.�::E_M-B-LU_M:::���:,�-;
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii....�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_i ,;;),'�.�._��_---- W�����""�>Q�",�

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

anais e estranjeiras.
. _Feericamente iluminado com instalações mo·

ermSSlmas.
'

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

Usae e» afamado

CREME VITAMINOSO

P R O C U T' O L Nr. 1

�
.

-------------"'------------------------------ '_.'_�._'____;.__............._ � __,!_ �_f.'('··'_'_, _
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p�s melhores marcas de fa.fnhas de trigos.que são as preferidas devido
excelencia sao as afamadas

OI

I
II! iDo Estornago, Figado, Rins, Bexigas, Intestinos? I

:i: Lernbch'éoda'� 9 hervas ii

J
DEP()SITARfOS E DiSTRIBUiDORES: Cal ias Hoepcke S A. /'j

j\' VENDA EM TODAS AS FARM/\CIAS I
'

,vw f� ��i��;��__�- �__�.�-�*-�mm����..Õ- --Rll�*Z--.----�

B 'llllemiti,las; ft,T.t .1 paI" s��reN�
i I I' ���<I\l>" �,'</,. "'.?��lI'l�

�� "�' I<��� �.x�.�/i ��';.i� �

.i

'I

I

A:ssalios a

111&10 qarwirsda

I
I

I,
II

,
•

,

� QUEDA DE SEUS CRBELOS
US�NDO

INF�L1VEL N� C�SPA
(U1BORATORIOS "I'1INANCORR" - JOINVILE ,

j.
"

•

Imperíal
._---------

-------

.

Ca
,I

no majestoso prédio do Clube Martineili

EXIBfçÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTE]A'DAS ARTISTAS, QUE DlI'SLUMBRAM
c

E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Danças .- Serviço ir. eoreenstvel de bar e restaurante

.(

"

1

c

"

I,

.'

RIO, 3 � Noticias da BnÍ:l
informam, estar em vias de com-

f)

pleto restabelecimento, o ator ci-

nematogr ;,fi :0· Raul RouJien.
,. .. .

o

��
i.1

.,

e muitos
menores

Fremio
ft

maior

Cf=<EDj�rO �V1UTUO Pf�Er_:)IALs

E' A U�ICA SOCIEDADE D, ..� :30RTEIO QUE DA' ASSIstEN
elA ME'DICA, QUE PUBLICA () RFT!·ê/\TO E HBÇIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREG \ PO�! rU/�LMENTE os SEU.., PREMIOS.

Rua Visconde de Ouro Preto I'J" 13

a sua

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



;I ,

c

o

c

o

o

desportiva

G

Fn'ieból

o

o
o

AvAi X IRIS

cano
Chegará brevemente
-------------------------------

4 dias em Flo r iar�opolis
A MAIOR COMPANHIA ATUALME�TE NA

AMERlCA DO SUL

80 FIGURAS e 60 ANIMAIS AMESTRADOS

:3 DOMADORES :3
a PALHAÇOS a

Bêbe, o palhaço milionano

GR'\NDE COLEÇÃO ZEOLOGICA
Leões, tigres, onças. elefantes, leopardos, caf!lelos.
zêbras, zehroides, tonis, cangurús, cavalos, hienas,

guarás, porcos, macacos, etc.

Estr êa no dia 10 do CO�"'rf3nte

O CIRCO CHEGARA' PELO VAPOR "COMAN-,
DANTE 'ALCIDIO", PROCEDENTE DE PORTO

ALf.GRE

LIGA ESPORTIVA
INTERESTADOAL
INDEPENDENTE

Recebe'llo� .o seguinte oficio.
«MAFRA, 30 ,de Junho de

1937, limo. snr. Redator de
A GAZETA, Florianopolis.

Temos a maxirna satislaçao
ern comumcar-vos que, com a

o

J resença- de diversos desportis
Ias e dos representantes dos c1u
• e s de Mafra, Rio Negro, Tres

Barras, Caonomloa, e ltaiópolís,
Io. fundada nesta cidade, no dia
25 do corrente a LlGA ES
P O R T 1 VA INTERESTA
D O A L INDEPENDENTE

• (Z�na Serrana). sendo aclamada
a se zuinre diretoria provisória:
Presidente- Hamilton l'Aar

condes de Albuquerque; I o. vi

cr-pre3idente-Ll'luro de Carva
)ho Ramo�; 2('. vice-presidente
-- Reinoldo Weighect; Secretário :;. 1

gtCill-José Carlcs àe Mirílnda;
) o, secretário - Abelardo Luiz
de Oliveira: 20. "secretáiio-e-Al
frêdo Abdala; 1 o le5o�r�iro
Carlos Miiní; 20. tosoureirc+
Rui Cordeiro.

e Ai .demais finalidades deta nó-
va entidade esportiva, elaboração

•

dos
(' estatutos, organização do

{:o"nsêUlO Fiscsl, da Comissão
Técnica, da Cqmlssão de Jul
tamento, Taxâs de Ínscrsçéo, etc.,
serão tratadas na(J primeira reúnião
co Consêlhn-Diretor e dçs repre
sentantes dos clubes, a qual se

o "

realizar oi 00 próximo di", 2 de

J Ilho. -Cordiae� saundações, pe
la Liga E. Independente.

n

(As.) José Carlos de M,i-j'T��1a, Secretérío-Üerel Provi-
SOlloJ

'

f

1

ARACAJU', 3-A policioa
:leste Estado p,stá pondo em che-
que a policj� baiana no comba- NOVA YORK, 3 -Dolores
te ao cangaço. Del Rio. a grande atriz ci!lema-

Hoje, num recontro, matou tografica. salv0u hoje a vida de
mais 3 bandidos do grupo de uma criança qu� havill caido na

Lampeão. piscina do seu jardim.
, ,I

• ++@ df!i1*'f5#-% #FMi.,?

CONFECCOES
...

I-IOMENS

1
A ('.AZE rA-Florianopoli�, 3-7-1937 _--;-���;;;;����;;;����������---�����������������������--�A�CGA�S�A�RUWIUU- 1

---

A GAZETA Havana, 3 - Rüiu nes!a \ Petrol."na �.inanr-ora
c, N t A r'l capital uma casa de moradia 1.1_

I rco or e me",. de tres andares, ficando so

terradas dez pessôas.
Ascendem a 50 os inque

linos que ficaram feridos e

foram recolhidos aos hospi
tais.

Comunico aos Srs. sócios deste
Clube, que a Diretoria, devida
mente autorisada pelo Conselho
Diretor, resolveu suspender por
noventa (90) dias o pagamento da

1 PeJo sr, governador do Esta- joia para os Associados que se

do foram creadas, cpor decretos inscreverem na CAIXA BENE
de 29 de Junho último, duas es- FICENTE. bem corno, reduzir
coias mixtas, sendo u.na no lu- para cinco mil réis (5$000)a taxa

gar Taboão, município rio Rio. .de cada chamada por ocasião do
do Sul e outra no lugar E�p�ão ralecimento do Associado.
do Barro, no município de Ara- Outras informações serão for-

raogná. necidas em nossa séde social à
Rua Conselheiro Mafra n. 2 (2'pepsia acida, que os pacientes - andar), no seguinte expediente: 9

julgam ser a verdadeira dispepsia ás 11. 13 ás 18 e 19 ás 22 ho-
por excesso de acides 'no esto- Fa r rnac !a deras, diariamente.com excepção dos
mago. • p Ian tão domingos e feriados.•Nestes casos, em lugar do el- Clube dos Funcionarios Publi-
calinos, devem usar os comprimi- Estará de plantão amanhã cos Civis de Santa Catarina, em
dos de Acidol-Pepsina �a C�sa Farmacia Rauliveira, á rua Tra� 17 de junho de 1937.
Bayer que r:s�)vem, lI�edlata� jano. O serviço noturno será fei- .fldo!fo Bittencourt Silveira
mente, a questao.-\

3S dlgdtõe� t? pela Farm�ciu Cristovão, sita Presidente da Diretoria
se processam norma mente, esa

a rua João PlOto no. J 7.
parecendo as fermentações e,

consequentemente, a causa da '----------- ,_

azia, erroneamente atribuica a um

-------------------------,-------- excesso de acidu, quando se tra· O EgitoDolores Dei Eletrocutados ta de uma deficiencia .

NOVA YORK, 3 -Foram
R ia �Ietrocutados, hoje, na prisão de

Sing- Sing, três criminosos de

Realila·se amanhã cn� campo
o

da Federação, um encontro en-

tre o Avai e Iris, que consti
tue a nôna rodada do campeo
nato da cidade.
O prélio terá lugar ás 14 ha

ras dos segundos teams e ás

'6 "oras dos pnmeíres.

Vereadores
�ameaç.dos

RIO, 3-0s vereadores de
Rio Preto, no Estado de Mi�
nas, foram impelidos a comp8re�
cer á sess�o da Camara, sob a

ame�ça de perderem os seus

mandatos.

.-0--_.---------------

Extermi.
nando

O banditismo
)

",

,Se V.não conter,
niio vae ao cinema!

o Tonico capilar por excelencia

Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedia
PERIVIANECERA'

Rio, 3 - O "Diario da
Noite" diz-se seguradarnente
informado de que na confe
rencia havida entre os srs,

Getulio Vargas e Henriqu
Dordswort, ficou assentada a ':iiõAiiiiiiiiiliiiiiiiii,liiiiiiiiisiiiiiiiiit-ai�miiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiii,iiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<....;-.....iiiiiiiAiiiiiiiii,iiiiiiiiiR�-iiii!!!T�A�Z�E�S�
permanéncia do sr. Fra:1CISCO

OO D IA
Campos no secretariado e mi 1.- ta rresolvido que nenhum áto do � CINE REX, ás 5, 7 e 8,30

conego Olimpio de Mélo se- horas-O homem que fazia

ria anulado. Tendo sido instalados, ante-ôn- milagres, e os l: e 2' episodios
tem, os trabalhos da juq,ta de de Deusa de Jobá.

RUDEMENTE ATACADO ali-tarnento Militar, estão sendo AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30
Londres, 3 - O apareci- convocados todos os jovens que, horas-Uma canção, um beijo

I �ento de um cartaz cornu- I no corrente ano, completam ou e uma pequena.
nista, com um martelo e ou- já completaram 21 anos (e os

tros dis.tin!iv�s em uma .das maiores de 17 anos, querendo). CINE ROYAL, ás 7, 30 ho

ruas pnncipats desta cap'tal, domiciliados neste distrito, a se
ras-O conquistador por aca

deu motivo que na Camara alistarem até 30 de outubro vin- soo

dos Comuns, o chefe do go- douro. AMANHÃ,ás 5,630 e 8,30
verno fosse rudemente ata- A junta funcionará todos os

horlls-O primeiro bêbê

cada. dias uteis, na I Da. C. R., en- CINE ODEON, ás 5, 6,45
CHURRASCADA cerrand� ,os seus trabalhos 1'Ia da-I e 8,3� horas-Lutand? �a

Os amigos do joven Nel- ta refenda. fronteira, e os 3' e 4' episodios
son Di Bernardi, oferecer-lhe- de O cavaleiro fantasma,
ão amanhã urna grande chur- CO'neu"s" AMANHÃ, ás 6,3J e 8,30
rascada, na residencia do sr. ' horas-Mulher de gangster.
Candido Freitas, á rua Ruy
Barbosa, em regosijo pelo lnscreveram-se ao concurso de CINE IMPERIO, (Estreito),
seu restabelecimento. matemática do Instituto de Edu- às 7,15 horas-lllIJentude dou

cação da cidade de Lages, os rada.

senhores João Pedro Arruda e AMANHÃ, ••is 8',30 e 8,30
Ai.noré Escaravaco. horas-Melodia do pecado.
? concurs� realizar-se-á nesta Clube dos Func.o

copital, no dia 8 vindouro, ás 8
nartos Pubticos Cihoras, numa das salas da Escola

de Comércio do Estado. vis de Santa
Catarina

CAIXA BENEFICENTE

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Farmacias, Drogari3.s e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS uMINANCORA" -- Ioínvlile

Quantas vezes não ouve,

uma oreariça, esta ameaça

"terrivel"! Entretanto, se

ella não quer comer é por

que lhe falta o appetite; e,

se lhe falta o appetite, é o

caso de dar-lhe Tonico

Bayer.

N ao se Iamante:
Trate-se!

Ha pessôas que levam a vida
a se queixar de ma 'es e não to

mam firme deliberação de procu
rar um medce e tratar-se conve-

"

ereadasnientemente.
Assim fazem, por exemplo, aa

que sofrem de digestões difíceis,
contra as quais lião encontram re

medio eficaz. Fazem dieta, abs-
.

têm-se de '.ngerir alialentos indi
gestos, mastigam bem e, não obs

tante, continuam na mesma. A's
vezes Ia situação agrava-se com

fermentações gastro- intestinais e

fortes azias. Tomam alcalinos sem

resultado. A razão é simples: to�

do o mal res;Je numa falsa dís-

duas, escolas
estaduais

EB
Tenha a sua familia sob as visitas do seu

EBmédico' assim será facil ao clinico curar uma· "A�".
doença logo que ella se manifeste. ::::::J

A Aliança
Social

Feriada

arrY'\a-se para
alute

morte.

etalvou uma

criança Mais 70 fuzi-
lamentos!

manifesta- se
pr-ó Armando

Sales

MOSCOU.3 -- FOTom hoje
fuzilados nesta capital, mais 7 O

pessôas acusadlis de espionagem'
:.-3' EN . ,_. r r'9" *' fá

�

NATAL, 3 - Reuniu-se a

Co·wenção da Aliéinça Social,
sob ii precidencia do sr. Café

guerreIro. Filho, para escolha do candidato
Ao bngo do Nilo estão sendo á presidencia.

abertas numerosas trincheiras, ten- A eleição foi secreta, tendo a

RIO, 3- O governo da Re- do adquirido na Inglaterra ulti� apuração dado o seguii1te resul
publica decretou feriado nacio- mamente grande quantidade de tado:
na}, a próxima segunda-feira, 5 material belico, espel.ialmente ar� Armando de Sales: 43 voto.
de julho, mas automaticas. José Ameril:o: 9 votos.

&....49 ee * :o:I_gc:m::;C;-:::p==::=n==I:4H::::.,�lLIü1::t.;i;Q;j:;�il:7-i:::a'*IG'II·_eml.'l#r;'l:

ROMA, 3-0 Egipto está
tomando providencias de carater

O dia 5 de
..Julho

FINAS PARA

ACASA CAURA
REOEBEU UM LlNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAISMOQRE NOSPEOSMELNORESPREÇOS
MAIS DE !SO TIPOS DE CAMISAS

.

OAMISA DE .JERSEV DE SEDA A. 16$000

,.SO'MENTE C A S A O A U R A á RUA FELIPE
NA.

SCHM:DT N. 19
........ , ; ..,. a.-

�

...
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;���l�]�'�h�� 5e�"'á ii'''taugu�''ada a "Pente
rêu D��'t1d[';,�'):;Y'll �?,:,rf:,1::�;��!'!i';.A o rlo �arc;aw obra esse�
t11 � R�ll�íjftj�i�.��l�"·:f �··,�'GtUtcl· � I'" U i

T
li ��

,que sendo n'�ais um marco do dinamisn10
governamental, beneficiarâ, grandemente,
',a laboriosa população daquela fértil zona

'colonial A supers
trutura foi e

xecutada c o m

madeira de lei,
sendo a respe
ctiva armação
do tipo "Howe",
assente sôbre pe
gões de [alvena- DR. NEREU RAMOS, governador de Estado
ria de pedra, ar-
gamassajcomjcimento e areia, á razão

e

de 1: t.
A ob!. foi calculada para suportar, tendo em vista o trá

fego pezado dos modernos veículos de tração mecanica, a' carga,
uniformemente, distribuída de 400 quilos por metro quadrado e car

ga movei (rôlo compressor) de 10 toneladas.
A armação de madeira extende-se sôbre o vão de 26 metros

e 90 e apresenta a largura útil de -1, metros.
Na construção dessa majestosa obra, foram empregâdos os

seguintes materiais: 218,20 me

i tros cúbicos d�, p�dra cortada;

160,131
metros cubicos de madei

ra; 1763, 5 quilos de ferro (ver
galhões, cavilhas tl chapas), 82

. maços de pregos, 100 sacos de
I cimento, 238 folhas "de zinco e 12
� latas de pixe.
i O volume do material empre
! gado, dá nitida idéia do vulto da
I obra, cuja construção, ha muito
vinha sendo reclamada pela labo:
riosa- população dessa fertil e Iu
turosa região, coberta por exten
sas e ricas florestas, ainda,-inex-

I ploradas.

11 Co� a construção dessa ponte,
o Govêrno do Estado "dispendeu
8. elevada soma de 44:173;:;462,

! assim desacriminada: Madeiras

17:395$300; Materiais 10:306$000 e

Mão de obra 26:471$662. I

A conclusão da construção da
ponte sôbre o rio Garcia, á qual,
num gesto de reconhecida justiça,
os �abitantes da rica região que
a circunda, deram o nome do

I
ilustre Governador do Estado dr.
Nerêu Ramos, resolveu de vez o

! complexo problema da passagem
\ AI •

.'

1 sonre o mesmo no, nos penados
i d� grandes chuvas, assegurando,

I'
dês te modo, a exportação da pro
dução farta dêsse prospero recan
to do nosso Estado� _

I Amanhã seguirá para aquela
localidade o ilustre governador
do ES,tado dr. Nerêu Ramos, que
se fara acompanhar de altas au-
toridades.

S. s. presidirá o solene áto de
ínauguração.
A Gazeta, gentilmente convi

dada, far-se-á representar pelo seu

�tor jornalista Jairo Caiado.

I do quanto póde um govêrno fazer em beneficio do povo, vem l.or-

I nando realidade obras de real vulto, engrandecedoras do progresso
Heaaliza-se amnhã, na es- catarinense,

trada de Angelina - Nucleo Assim, amanhã, teremos mais êsse relevan te empreendimen-
DR HAROLDO PEDERNEIRAS diretor Esteves Junior, a solene lo no govêrno progressista do dr. Nerêu Ramos.

da
•

Diretoria de Estradas de Rodagem. inauguração da majestosa Numa prova de gratidão para com o govêrnador Nerêu

ponte sôbre o rio Garcia, I Ramos, a laboriosa população daquela zona, pleiteou, em Ilemorial,

que beneficiará enormemente a laboriosa população daquela zona, que ficasse perpetuado o reconhecimento daquele povo ao' chefe do

até agora tão descurada pelos outros govêrnos. govêrno catarinense dando-se o nome de Nerêu Ramos áquela gran-

Será, sem dúvida, mais um notavel empreendimento que diosa obra.

irá se juntar aos muitos já realizados graças a operosidade, inte- A construção desta ponLe foi iniciada em 5 de julho de

ligencia e dedicação do ilustre e competente engenheiro dr. Haroldo 1936 e concluida em 28 de junho do corrente ano.

Pederneiras, que á frentc da Diretoria de Estradas de Rodagem, A execução desta obra de arte de, real interesse, para a re

vem notabilizando-se com o desenvolvimento de proficua e enobre- gião em que se acha situada, ha muito que se impunha, ante a ne

cedora atuação, concretizando antigas aspirações das populações do cessidade de garantir, em qualquer 'época do ano, a passagem sô

iD$ rior, bre o rio Garcia que, pelo volume das suas aguas e a velocidade

Sobejamente comprovado está o dinamismo e a tenacidade consideravel da sua correnteza, atingidas em enchentes periódicas,
do governador dr. Nerêu Ramos, que numa eloquente demonstração ficava intransitavel por varias semanas.

�\
�' \"
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Bidtit Sayão

ANIVERSARIOS

DEP. ROGE'RIO VIEIRA

A eíemêride de hoje regista o

aniversario natalicio do nosso dis
tinto conterraneo advogado Ro�

Igério Vieira e deputado estsdual

pelo Partido Liberal,
Muito jovem começoú a sua

vida publica, demonstrando sem

pre uma honestidade a toda pró
va, e prestou á sua terra natal,
relevantes serviços quando pre
feito municipal de São Francis
co. Na Assembléia Estadual tem
se revelado um carinhpso para o

interesse publico. Ao ilustre con

terraneo A GAZETA cumprimer.:ta.
� !fj

D. JAIME CAMARA
"

Faz anos hoje S. Excia. Revma.
Dom Jaime de Barros Camara,
Bispo diocesano de Mossoró, e

verdadeira honra do cléro na

cional. Poucos talvez tenham atin

gido' tão rapidamente o cimo da
carreira saoevdotal, como o nosso

ilustre, abnegado e virtuoso CaD"

'�rraneo.
A' S. Excia. Revma. Dom

Jaime, A GAZETA' apresenta fe-I
licitações.

\
l

1
} �
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DES. URBANO SALES

Regista-se hoje o aniversario
do sr. desembargador Urbano
Mueller Sales, destacado mem

bro da Côrte de Apelação. Cul-
tôr das letras jurídicas, dono de nesta Capital o dr. Eliezer dos I acha-se entre nós o dr, Agripa
invulgar ilustração, o distinto I

Santos Saraiva, Presidente da Faria, médico e deputado estadual.
aniversariante receberá hoje mui- Comissão Executiva de Santa

tas manifestações que demons- Catarina da Cruzada Nacionai GENTE NOVA

trarão o alto gráo de apreço em de Educação.
que é tido O ilustre magistrado, A noiva é filha do sr. Norbe

e ás quais A GAZETA seassocia.1 to Silva, já falecido, e de exma.

DUARTE FEHNANDES viuva d. Maria Fraga e Silva,
,

[e
o noivo é filho do saudoso

Faz anos hoje o sr. Duarte fílologe Francisco Rodrigues dos
Fernandes, funcionaria da Di-

I
Santos Saraiva e de d. Ana Fe-

reteria de Estradas de

ROda-llicia
da Silva, ambos falecidos.

P dgemo
Com a. gentil senhorinha Fe- ropagan a comu-

FAZEM ANOS HOJE:

Iliciana
Machado, auxiliar das! ni t I I t

d C r C ld'
oficinas da Imprensa Oficial e I IS a na ng a erra

a �xma. sra. . e la a er filha do sr. Custodio Machado, Londres, 3 Por motivo de te-
ra, viuva �o saud.oso conterra-:

contratou casamento o sr. Max I rem aparecido numerosos cartazes
neo sr. .Joao Caldeira de Andra- Momm do comércio desta capital.

comunistas af!xados nas ruas prín-
de;

, cípaís desta CIdade, na camara dos

a exma. sra. d. Zoe Cabral PELOS CLUBES
Comuns foram solicitad�s no gover-

d
no energícas provídenctas no sen-

Barbosa Machado, esposa o

I tido de por-se cobro a tão deletéria
sr. Pio Machado; CLUBE RECREATIVO PRI- propaganda, prometendo o governo

a exma. sra. d. Otilia Carva- MAVERA I providenciar.
lho Bott, esposa do sr. profes- 1---------------
sol' Mario Bott; Terá lugar hoje, ás 21 horas, IGREJA ORTODOXA

as senhorinhas Olga 'Barbosa, um grande baile nos salões do

Irene Silva e Ivone Silva; Clube Recreativo Primavera, do Realiza-se amanhã, ás 11 horas

o sr. Adalberto Duarte Silva; Saco dos Limões, abrilhantado nesta capital, á rua Tenente Silvei

pelo jazz-band do 140. B. C. Ira, 110, o solene lançamento da pe
dra fundamental da primeira igreja

CHEGAM UNS I grega ortodoxa do Brasil, que terá

DR AGR I como patrono São Nicolau.
. IPA _FARIA .

Somos gratos pela gentileza do
Procedente de Sao Joaquim, convite que nós foi feito.

Esque.,..a do magnifico plano rodoviário do Estado, organizádo na operosa gestão do dr.
Haroldo Pederneiras

A candidatura Ar- I, Armando de, Sales, á futura su

mando Sales em cessão presidencial, de cuja reao-

Herval -Iuçâo foi feito comunicação á DE
1 S. Exa., bem como ao galo Flo-

- -_ '��_�' ____. res da Cunha.
De HERVAL:�'-- I Assinaram-na, todos o, seus

Recebeu o cel."'Aristiliano Ha- i membros que são: Cipriano Pai-
mos comunicação -de haver sido por xão, Romualdo Antunes de Oli-j Nunca ê

d
..

d
.

.

id d d d
.

S b
._

G I P di
e emais mcensa�'-se eu

unamrm a e e votos os mem- veira, e astião onça ves a 1-
ses Real IA ti'

. ' ;
bras do Diretoria do Partido Re- lha, Arsenio Colina, Carmelo Chi-I-Sa�ã _ça�-se, o va ar e Bir'ú

publicano Liberal". assentado o melli, Luiz Ghiorzzi e Antonio
I silida�e��o e .f2() um. gesto ?e bra-

nome do eminente '1 brasileiro dr. Germano de Castilhos. de se

,e mallts, �Ult"O mdals, ren-. - um cu o a arte os sons,
que tem, no nosso admiravel so
prano uma sacerdotisa.
Bidú, fez maior propaganda

da sua Patria, do que as estatis
ticas do Ministério do Exterior._
Dela, já se disse tudo; não existe;
mais no nosso vocabulario ad
jet�vo lauda.t�rio para a �enia�
artista patncla. FlorianopQlis,',com a visrta de Bidú Sayão, '.
uma demonstração, de que já se
olha melhor a sua cultura artisti-

-----

Está de parabens o lar do
sr. Antonio Evangelista, comer

ciante nesta capital e de sua

exma. senhora d. Rosa P. Evan
gelista, com o advento de uma

robusta menina.

Joseftna Ftaks Schweidson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Gine,ologia dos l-{r_s�itais:
, da Gambôa, F_;nda�ão G.'Ifflé-Guinle e S. Fremcisco de Assis.

Ex-intelOa do serviço de Pediatria da Policlíni,a
de Bdafogo

D�2.NÇAS _DE SENHl)RAS E CRI6 f\:ÇAS
Consultório: Rua Trajano n: 12-Sobr.
Consultas. Das 10 ás I Z e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

ca.

João.�M.;Barbosa

Secretario geral
Valen�ia, 3 --- O sr, Zargo Cabcl�

l�ro, fOI nomeado, ontem, secreta
no geral da União Sovietica na 1:3-
panha,

'

NOIVADOS

Com a gentil senhorinha Li

iia Silva contratou casamento

'",
,

.f
,
,

,
"
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