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;-" Emquanto falece mais um

festo apoiando a sua candidatura, morre
sldenela do candidato dos governadores•

intelectual baiano que subscreveu
o ministro lemos ao

o

chegar

-

mam-
,.

a re-

... ,
r

BAI'A, 6-- Faleceu no hospital de São João,
o escrrser João Amado, ume dais mals brlthantes
penas baianas, sendo autor de varies Uvros.

C escrtter João Am�do asslnára ..recentemen-

te um manifesto do grupo de intelectuais, favora
vel á candidatura do sr, José Americo, sendo aco

metido de enfermidade súbita,
RgO, G - Acometido de mal sublto,

chegava a residencia do sr. José Americo, faleceu o

ministro Lemos, antigo secretario das Finanças da
Paraíba, e que vinha exercendo, ultimamente, o car

'quando go de ffscal do sêlo adesivo.

o SR. ARTUR iBERNARDES1
lnas Gerais ET

em

BELO HOR1(ZONTE, 6 -- O dr. Artur da Silva Bernardes, contí- Anu'a a receber, numerosas vísítas de amigos e admiradores, muitos dos
quais vindos do interior e que aqui participaram das homenagens que
roram prestadas ao presidente do P. R. M.

O ex-presidente da Republicá tem conferenciado com diversos
prcceres sobre a realização do conclave do P. R. M., que hornclograrâ a ANOcandídatura do sr. Armando Sales.

Sabe-se que o candidato nacional estará em Belo Horizonte por
-

ocasião da realização dêsse conclave, devendo proferir, na sua sessão de
encerramento, um importante discurso politico.

Acrescenta-se que o sr, Armando Sales, na sua excursão pelo
'interior de Minas Gerais, cuja data ainda não está definitivamente
marcada, será acompanhado pelos senhores Artur Bernardes, Antonio
Carlos, Ovidío de Andrade, Daniel de Carvalho e outros proceres da opo
sição.

voz DO POVO SelD quaisquer Iiga�ões politicas
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forças irregulares gaúchas

I

MOBILIZADAS

RIO, 7-0 general Daltro Fi

lho, embarcará amanhã, de avião,
com destino a Porto Alegre, onde
vai assumir o comando da 3a,

Região MiliLar, em substituição
do general Lucio Esteves, que,
como é sabido, foi exonerado, e

já se encontra nesta capital.

Rl:<?,!> -- Ingerindo vidro moido
RIO, 6 __ A data de ontem mar-

na pnsao onde s� enc�mtrava, ,ten- cou o aniversario de nascimentotou c�mtra a ,exlstenCla, Henrí que

I do marechal Deodoro da Fonseca,
Candld? Ferreíra, acusado c?mo �m um dos maiores vultos do exercitodos assaltantes do Museu Hlstonc�. 1 nacional e procíamador da Repu-

eu PORTO ALEGRE,' 5-0 gal.

Saya-O I E�O'·G' 105 M rREC IDOS ���emorandO a data, varias ho- Lucio Esteves ao passar o coman-

, I ia, �
,

__ I
:�:�r��� foram prestadas á sua do da 3a, Região ,Militar, disse o

PI t seguinte:
'elo as, C d D t dos:

- «Quando aqui cheguei em ou-

Ila amara os epu a os Interveneao
. .

tubro d? ano prÇ>ximo passado,
PELOTAS, 7-Bidú Sayão oh- clrurglca

I' encontr�l um ambIe�te de grav:s
teve nesta cidade um triunfo já- ,apreensoes por �OtIVOS que na�
ais visto RIO, 7 -- O sr, João Carlos Machado ocupou ontem a tri- RIO, 6 -- Submsteu-se hoje á vem ao caso sahentar. O fato e

m AI
I

"d' ti t t
' , , uma intervenção círurgíca aqui, o que existiam mobilizadas forçai>gran e ar IS a pa nela seguiu buna da Camara' realçando em telmos altamente expressivos os no- xr. Antonio Guerra Flores da Cu-' I' da leiôntem para a cidade do Rio Gran- mes <los generais Flôres da Cunha e Lucio Esteves e do Arcebispo nha, filho do governador dos Pam- rrregu areJ, a �a�g:m da ei e q�eide, terminus da sua <tournêe- pe- D, João Becher, pela lisura da sua conduta, assente no mais alcan- pas. O estado do pacíente é satís- co� a I�tn �Içao e matena •

los Estados do Sul. dorado patriotismo, tatorto. belico no �ntenor do Estado, es- S. PAULO, 6 -- No transcurso de
tava perfeitamente preparada a

1821 ao1936, isto é, no largo período
b 1 d f

de 109 anos, o Estado de São Paulo,
r\ N

A lO I mo i ização instantanea e ortes recebeu quasí três milhões de ímí-Ur
.

ereu I\\amos,r onerarlado bandeirante 'e numerosos' agrupamentos de for- grantes-cítra exata: 2.901.204-· en-

Vai· assumir o (0-
'-":�----

.;
---- ..

�-,-----�---
'

_U_"__�, � I ças clandestinas com objetivos trando os italianos com a parcela
U� ainda não bem definidos, Estava- de 942.902 individuos. A cifra rela-

Com o candidato nacional E d d G
tiva aos laponêses [alcança a parcela

mando da 3'a. mo� em sta o e uerra e n�o de 117.551 individuos, aliás digna
U

cabia a este comando, mas SIm de nota, porquanto a corrente um-

S , PAULO, 7 - O sr, Lauro Parente presidente da Fe-I ao executor da lei correspondente, g,ratoria níponíca apenas teve íní-

Reg"ISo 'I

deração Trabalhista de São Paulo, declarou aos jornais que o ope- a dissolução dessas tropas, Desde I
CIO em 1908.

__

\'..lI rariado bandeirante sufragará o nome do sr, dr, Armando de Sales I o momento, porém, em que pas- > FARMACIA DE
Oliveira, por ser êle-a maior e mais segura garantia dos direitos do saram para mim essas funções, _

proletariado brasileiro, como comandante da Região, agí PLANTA0
de modo a que fossem elas dis
solvidas e recolhido o material
belico respecti.

ter JOGO DE FE!'RAS A� passar ag?ra, o comando da

a or
fENi.O DE B01&fIl''M,.TS Região.posso afirmar que os meus

� lT, D.l... esforços foram coroados de com-

Na..
1

pleto exito, pois, não só não, exi�-
BELEm, 7-- Em jôgo àp Iu- tem mais, em todo o territorio

reb cl r-ecttzaõo nesta cnpltul rio-grandense tropas irregulares,e ntr e o cambinaàa àaqui e o

PAI55flHDU', ô

arorn-ae cênas
nltcrnente reprovaveis, que mui-

Contratado com exclusividade to, Impressio�aram a opinião
IS' d d RADIO NACIO

publica rz, r:nUlto àeram que fa- MUDO E "'UEDO Da Curia Metropolitana, pe-pe a ocre a e -

gar a pollclo, � dern-nos a publicação do sezuinte:NAL, a novel e potente-emissora, I' Depois àe se terem àeglaàia- COMO UM PENEDO «Confirmando a tradicio�al so-aliada do jornal A NOITE o ôiaào. mais como féras ào que , , , ,

t M iti h 'd 't cama homens àois ãos 'Iogaào' licitude da Santa Se, esta um dis-
A CÁ S a or esqUI m a comIco e" a- ,

RIO r... O "D' ,

à '-' t' ,

RIO, 8- orte uprema, em ,�' ,

'

re9 tiraram as chuteiras e, . U
"

larlO e l �O J" tmto prelado alemão, monsenhor
sua sessão de ôntem, denegou o A. bordo do avi ão da uado dos teatros do RIO de Ja- com elas se ogreàiram mútua t:las" em suelto extronha que o

I Berning pela mesma' b'd
,

• neiro, estreou com formidavel e fer ozmente, 'sr. Borgl:'s àe meàeiros perma' mcu� I O

«habeas�co�'PUS» m�pe�rado pelo "'Panallr" � segue amanhã
sucesso num programa por êle A puliciao inti!rv �io ponõo ter-I neça muào: senào como se real- de cola,borar, com, ?utros I:hspo.

falso pnnclpe Dadwm, acusado I
ln.,,"""",

.... Rio de Janeiro 'd
•

,

t't I ma ao conflito e conàuzinào mente estIvesse morto nessa

I
na asslstenCIa relIgIOsa aos sub-

'd f 't d 11t"""·
"" 'U � orgamza o e que se W I U a-

h' I
" horo em que a àe'nagogia of' d't I

_

Ihde haver assassma o e OI o e-
_� t <...!l CASA DOS LOUCOS I

,para o osplta os àOls loga-' , ,,' I, I OS a emaes espa ados pelo
ecer o escoteiro Peroni, de Gii1luC enc�ona uemorar-

,
,-ma UqUI-1 àore5, ollãe ficar.::Im em eSlaàa clal ,12, ,partlàarla namora as mundo,sapar

'R I S 111::'" ""10' .. ...,5 dias o sr dr ces para nr constando de ane- gráve. p09Slblllà0ães àe um atentaOo

I
' "

,

lJordo do navIO »au oares», ..., ... ,",,!I�...... , ..

d t d" t 'I I
.. __ a .. ao regtme com o sacrificío ma- DIta asslstenCIa, por ISSO se

Nerêu Ramcs, ilustre go- O'tasd' Ispafra es, anutnCIos 1?e o
.....OMANDO DA FOR

ximo (Jas viàas e riquezas ào' refere, designada e expressam�nte
d d E t d

me o o con uso, e ou ras COIsas 'LJ - Rio 6ranàe ào 5ul. I a "EMIGRADO�" A
'

verna or O s a o. engraçadissimas, Suas irradiações C'A PUBLICA PAU ,?S, U , e �ara eles
1ft. ••

d.e E· v - tao somente- e "wda as' "DEC-ndenadoO autor do M. veaJem e ..,ua xCla. serão ás tffi'ças, quint.as e sábados, LISTA' ACORDO"
' ,� snn,

.... J

d t d' h
< /' ./ �

, com os prelados das
crime do mala pren e-se a assun os e as. 21 oras, dioceses respectivas,

, �nteresse� do Esi:adoa CU-" I RIO, 6 O cor nel milton frei- RESTABELE(;IDO O E' o que constado instrumento
RIO, 7 -No Tribunal d� Jur�, I JOS deslmos com tanta j

BOINAS CARAPUÇAS DE I tas Almeiàa, conviàaão para o DEPUTADO ALBER- correspondente e se continúa a

apresentou-es,ontem,' José Plstom,
i comi!)efl:enda, h@nestidadeFELTRO'ELANSEMNOVEcar90ãeàirlZtoràaf: scola mi, TO AMERI�ANO praticar ,nesta arquidiocese.

I b dI· Intar no Realengo, não aceitou, O fautor do ce e re cnm,e, a !na, a, e patriotismo preside. LOS DAS AFAMADAS MAR prlferinõo continuar á fr.mte ào utros,ml" se az publico que,
Como é do domwIO publIco

C IL comanão geral àa fôrça Publi- 5Ão PAULO, 6 Restabeleci.
em obedIencIa ao canon 1386 e

José Pistoni, dapois de assassi-
_ _

' CAS DA IA, UNIAO FABR
co Paulis a, ào ãa agressão que sofreu por

na conformidade do que está �s-
nar sua esposa, despedaçou-lhe o I CASA "O PARAIZO" OS coroneis 'Renali'o Paque- parte ào 5r. 5ilvio àe Campos, tabelecido em outras dioceses,como
corpo, metendo-o dentro de uma

I
OS AFAMADOS CHAPE'US te e Lobato filho são inàica- te, e alta hoje ào hospital, o interpretação precisa (A, Cance-

f
'

N àos para aquele comanào, em àl�putaào Alberta Americano, EI C d' d Omala, que pretendia azer segUIr "CRESPI DE LUXO" nU�S execul'oe� fac;> 00 àeslstrmcia ào coronel àr:etor ão CORREIO PAULI5-
O Igo e erecho Cano-

para � e�tran�eiro" . I CASA '·0 PARAJlO' li li � iJ miltol! àe Almeiàa. TAHO. nico, n, 885, n�ta 4.), por,�xem-Jose PlstonI, fOI condenado a,
..... �m_ .. m� __ .. __ .. .. __ .. �

Bt
• pIo, na de Malmes (concIlIo a.

31 anos de prisão celular, I
ff' � e" t (1 capl ais Homem talhado para dl- 1920), se requer, para a Ar�ui-1 'lUODflel eneu.l a. por 8'9 - diocese, sobre o assunto de que

, tli�anca�la s
ROM � 6 D

- trata, licença expressa do governot\.,
- uas execuçoes II -

B -I t r Á

. fi I
' ,-

f f d
Á

to flglr O rasl
me ropo Itano, net;tes tres casos:

ConferenCia em e o
RIO, 6 _� Em prolongada confe� capItaIS �ram e etua as on c,� l'-ut quis clericus vel reli iosus

Horizonte renda com o sr. Macedo Soares, es- de manha, uma em Splanatlll, -- habitua liter vel repetitis
�
'btiveram á portas fechadas, os presi' Calabria e outra em Pratosar- in d'ar" I rb II ' d,VICI us

BELOIllllHORIZONTE 7 - Os dentes da Can;tar,a e sendadO e o� do, na Sardenha, O primeiro RIO, 6 - Seguiram de avião para o Maranhão o desem- bat,I2. �lsu;ere�peO�dPeento ICo, scri--.. ' leaders da maIOrIa das nas casa"
t t d N' I F c'nt ba' d Ctt' C Ih 'd d U

'_ D' , " a ca um-
srs, Artur Bernardes, Mario Brand Parlamento. O mini.stro da Justiça caso ,ra a-se e lCO a ac I o, 19a or ons an mo arva o, pres� ente a llIao emocratIca niis aut contimeHis uibus '

e Daniel de Carvalho, tiveram teria feHo, segundo informações cumphce do autor de duas m?r-! Maranhense e o pr�fessor Raul PereIra" da �aculdade de Direito aliquo diario forte im �titus f III
]h

, es'dencia do primeiro que obtivemos de �o_nte se�ura, tes e o segundo trata-se de

GIO-\
Maranhense, os qUaIS externaram suas Impressoes sobre o sr. Ar- rit, �'-ut vel unum

p
f ' I

ue-

oJe, dna or'aáa conferencia nad� uma L!Hü�dosa_ expo_slçao da Sltud2.: vani Carger;io, que abateu uma mando de Sales Oliveira, dizendo que é êle o homem talhado para d_; �e religio"a � .ar" ICU, umuma em I
'I ção do pal.'s. nao so em face c»

I' d d d d d"" d' A ,v, ., ::>ocla I ve po-
t "ane'o dos assuntos que fo . t • 'smos' como da politica de Jovem a pe ra as, epols e mglr os nossos estmos, crescentaram que o entUSIasmo no sul Iitica actu agl"tad "r anspu ,

I
ex_redU Á

I 'I d
_

d"f d t
-

h d '1 I
a, aut pecu la..

Jam tratados. alguns Estados da Feaeração. te- aVIO enta o. I nao 1 ere o nor e, nao aven' o regIOna lsmo. ris momenti scribat >1,

Ao que conseguimos apurar, já se cogita da recepção do sr. Ar
mando Sales, que visitará o nosso Estado ainda nesta primeira quin
zena de agosto.

ainda mesmo disfarçadas em tur
mas de trabalhadores de estradas,
como tambem se não a totalida
de, ao menos a quasi totalidade
do material belico anteriormente
disseminado pelo interior do Es
tado foi recolhido aos depositos
normais e legais»,

Bidú
em

Trêsmilhões de emi
grantes

Estará àe plantão amanhã (li
['armaria moc)erncp, á Praça 15.
O serv ço noturno será feito

pela farmacia Cristovão á rua
1oão Pinto,Um

na

grande
"R dia lO·

cional" Vi�a arquidiocesana
Negado "habeas
corpus a Dadiani

'"

l�" I
,(
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A GAZETA +Flcrtanopolis, 7-8 -1937 2

finalmente, ar-nanhã
sensacional embate e-rrtr-e

equipes da A� C, D. e da L. F. F.
Os floríanopo!itanos e ioinvilenses rnarca ..

rão época nos anaes do futeból catarinense,
AIIICIIIJ. e L.F.F. em um en- �ruzada

contra de grandes
clonai de Edu-

caça0
proporções A Comissão Executiva da

C.N.E., convida aos Snrs. Mem
bros para a sessão ordinaria rnen

sal que terá Iogar a 7 do cor

rente, ás 1 9 horas na sala do
Curso Mílton, á rua Felipe Sch
mídt, no. 2.

Serão recepcionados nessa oca

sião. a Senhorita Ely Borges e

Bacharel Prof. Ari Mafra. corno

membros vogais da referida Di-

MADRID, 7 - O general GENOVA. 7 -Está sendo
Miaja entregou ontem o co- esperada, hoje "qui, a esquadri
�ando da defesa desta ca- .lha de submarinos comandada pe-

O sr. Presidente do Tribunal pital ao coroneIOrtega. lo capitão de fragata Cocrane,
Regional de Justiça Eleitoral, que se destina ao Brasil.

dispensou das funções de escrivã01 O sr'rLívitinoff Monun-lento
eleitoral da comarca de S. José sera conde- a Cristo Rd
o sr. Carlos Ramos, tendo de- nado á {TIo rte de n to rsignado para substituíl-e o escri-
vão do crime, juri e rr ais anexos

da mesma comarca,

de
Realizar-5e-á,
e

Na-

Chega hoje a embaixada da
A.C.D. "A Gazeta" sauda em
nome dos desportistas

florianopolitanos.

�? embate de amanhã, será � I nov.el liga f1o�ianopolitanil, avante,
maior encontro de futebol, ate designem dois esquadrões secun

hoje realizado em Florianopolis.

I
darios para abrir o apetite.

O público atonito assistirá aos Um palpite: Quadro mixto do
lances de perfeita técnica. Externato x Ifa (pobreza).

Está em jôgo o cetro do lute- Certamente o sr. Morais nada
ból em Santa Catarina. fará eiD sentido contrario.

Quem vencerá?
E' a pergunta, que pair a no

ar. A nossa seleção já foi abatida
por alta contagem, e amanhã pro
curaré retribuir o score.

Tanto os rapazes acedeanos
como os da L. F. F. estão em

ponto de bala.
Os quadros serão os seguintes:
L.F.F.-Vilain, Fredi,Cruz

Borba (Carlos. Procopio. Gato
Diamantino, Miro, Nanado, Beck,
Calico.
A.C.D.-Otavio, [anjão, Yé

Yé --Marinheiro, Manteiga, Boia
-Felipinho, Meyer,Nhônhô,Cilo,
Raul.

Serão cobrados os seguintes
preços:
Arquibancadas: homens �$OOO
Senhoras e senhoritas 1 $000
Ginasianos fardados 1 $000
Gerais: homens 2$000
Militares não graduados 1 $000
Crianças 1 $000

O jôgo terá inicio ás 3 horas.
Desportistas ao campo da F.

C.D.I

retoria.

CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

Fabricação de
Centenarios
Na cidadede Joinvile

FOLHA NOVA, de Join-r
caso.

vile, em seu último número, ocu- Sómeme 3 dias depois da

pa-se do palpitante caso da la- denuncia foi ver o material. Com

bricsção -de moedas falsas na- provas mais que suhcientes, não

quele municipio dizendo: foi aberto inquerito,
«Desgoste ou não ás autori- Tão facil seda encontrar uma

dades a nossa atitude, continua- pista do culpado,
remos comentando a anarquia e I As chapas de carros encontra

desorganização reinante. I das no meio do material e cujo
Sobre o encontro daquele má-I proprietario deve constar dos li

terial que sobrou da fabricação vros de impostos na Prefeitura,
de centenarios temos a dar mais são uma prova capital para a

as seguintes informações. descoberta dêsses patifes [abrican
A denuncia {oi levada á po-' tes de centenários.

licia num sabado e só na 3a. Uma criança até chegaria à
feira (pasmem os leitores) digna- conclusão de que, ao ser levado
Iam-se as autoridade, de lá ir, para o local aquele material, por
isto é, só depois que pouco ou casualidade foram levadas aquelas
nada restava no local. chapas.
O local onde o material fôra Querem os senhores da Po-

achado, ha três mêses havia sido licia mais provas ?»

limpo e naquela ocasião nada
havia alí

No meio do material achado
e desenterrado por populares em

virtude de não aparecer a po
licia, foram achadas chapas de
corras que foram eatregues á po
licia e que por si só seriam o

suficiente para a abertura de in

querito,
Do que acima dizemos e que

Estadua I é a verdade tes�emunhada por

I dezenas de pess�as. conclue�se
. . que a nossa policia não tem ln-

A coletoria da capital arreca-' teresse nenhum em deslindar êsse
dou, até o dia 5 do corrente, a

J

importancia de 20:482$300, �������������������������

sendo 19:830$200 do Estado
e 652$100 de depósitos.

E A PRELI\1INAR!
Escrivania
eleitoral de'

I
S. jasé

Havendo tantos clubes na L.
F.F., esta não é capaz de desig
nar dois deles para um embate
secundario.

Um domingo sem aperitivo?
Qual, vamos srs. dirigentes da

Coletaria

Patrolin. Minancora
------------------------------------

Contrata
o Diario Oficial do Es

tado publicou ôntem () termo

do contráto elaborado entre o

govêrno e o dr. Miguel Boabaid,
para fazer este facultativo, na

Faculdade de Medicina da TJní
versidade do Distrito Federal
por conta do Estado, o curso de

Tisiologia instituído pela Direto
ria Geral de Saúde Pública e

Assistencia M�éd�i�ca�S�o�c�ia�I.�__������������������������

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

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- Iolavíile

o NOVO

TEXACO
MOTOROIL fJ)0�\\.\.�

MANTEM O NIVEL
MAIS TEMPO

as

o gran-
•

vigorosas

o NOVO

TEXACO
MOTOROll �o�\\.\.�

MANTEM O NIVEL
��A�S TEMPO

Laranjas A "Rainha das Governistas
brasi lei ras Lote. ias" paga cercadas ern

mais uma sor .. Sierra Carm
te grande bonera

Os concessionarios da a-I LONDRES. 6 - O cor-

creditada Loteria do Estado I resoondente do Dai/v Tele
de Santa Catarina, srs. An- grapti junto ás tropas naciona
gelo La Porta & Cia., aca- Íistas em Teruel, noticia a che
bam de pagar na cidade do gada de urna coluna, proce
Rio de Janeiro, ao seu feliz dente de Valencia. que tentará

possuidor, O bilhete n' 5.263. salvar os cinco mil legalistas que
premiado com 50 contos de estão cercados em Síerra Car
réis, na penultima extração bonera.
realizada por aquela Loteria, O correspondente asststiu ao

na quinta-feira 29 de julho espetáculo impressionanie do atá
findo. que governista, malogrado, ôn-

O felizardo que abiscoitou tem, à. noite, contando que viu
a magnifica "bolada" foi o vultos galgando os desfiladeiros
sr. João Lopes Sampaio. do da montanha, depois de duas
alto comercia carioca, geren- tentativas para romper o circulo

I>ARIS 6 A C'
te da Casa Perdigão, á rua de férro organizado pelos na-

'. --. sra. arm- 7 de Setembro n: 86 e resi- cionalistas,
le Flamanon, viuva do faraó- dente á rua Carioca n: 84 0:3 governistas bateram em
so astronomo, declarou haver no Maíer·

'

retirad dei d t -

t.
. a, erxan o rezem os. mor-

conseguido fotografar um no E assim vai a afamada t05 q f h d 1
t O

. . .
.... ,... , ne oram sepu a os. pe os

�o co!ne a. s melO.s cienti- Rainha das Loterias distri- I cacionalistas.
ficas Interessa�-�e vrvarnen- buindo sortes e mais sortes ...
te por essa noticia.

BUENOS AIRES, 6 - De
acôrdo com as demarches
iniciadas com a embaixada
do Brasil, o Ministerio da

Agricultura decretou que até
31 de dezembro do corrente
ano as laranjas brasileiras
entrarão para a capital peio
porto de Alvear, na provincia
de Corrientes. O decreto

estipula que deverão ser cum

pridas as exigencias para a

entrada no país de frutas
frescas.

Um n"Ovo

cometa

Trdn:._;açoes
da terras do.
ceio .J(:lao

F--rA nscisc(,:)
RIO, 6-A pedido das AU.·

toridades gaúchas, o general João.
Francisco àepôr no D. G. L,.
sobre transações de terras no Rilo1
Grande do Sul. O general teria
vendido varios prédios rurais ao>

governo retirando-se para esta

capital. Intrusos, aproveitando-se
desse fáto, ocuparam os prédios"
dizendo-se autorizados por êle ..

A esquadriw
lha de surna
rinos breei

leira

Destituido do
comando o

gal. Miaja

VENDE--SE:
LISBOA 7 -- Por iniciativa uma farmacia bem afre-

do Nun-.:io Apostoiico, cogita-se qnezada, n'um bom ponto
da ereção de um monumento a

I
da linha férrea (,ão rran

Cristo RedentOl. ou no alto de cisco.
Santa Catarina, ou no cume do I Para mais intorrnaçõ.rs
môrro do Casr"lo de São Jeorge. nesta redação.

1 ;

PARIS, 7 - A situação
do sr. l.ivitinoff, comissario
das Relações Exteriores da
Russia, não é das mais sa

tisfatorias, por ter caído no

desagrado de Stalin.
As rodas diplomáticas a

creditam ser inevitavel a

condenação á morte do sr.

Livitinoff.

I V--E-N-D-E---S-E--a-c-a-sa�d-e-m-o-ra-d-taa rua Conselheíro Mafra n. l52'e
para. tratar na mesma rua no. n. 87.

MAS POUCOS E' QUE SABEM QUE NA

Na Russia
dos soviéts

PARIS, 7 - O "Matim,
publica uma informação pro
cedente do Russia em a qual
sé declara estarem as indus
trias passando ali por uma

grave crise, em virtude das
execuções de que continuam
sendo vitimas os mais aba
lisados engenheiros.
Trêz quartas partes das

jgrandes industrias paralisa-
ram, por motivo dos seus

IIdirej'orts ôl! terem sido fuzi- i

lados, ou estarem prêsos. I

PEÇ..AM PELO FONE 8 (ESTREITO)

Padaria 10. de Janeiro
-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GA'Z�..
"

. -�florian,opoYs-�
__�. � .... t"
- lÍDiE pc; ,;p i. Q ;,

�.

.L.o..__

'-���������������������-i'-�-,��!:;jfJ'�1���� �;�OO��:����':;_1@�Ji'-iOO���

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

I �� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES ij
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �l

I i COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TRA- �
�

JANO N. 16. �
ij�����r.:.m...,.����.,:r�V4io.""'�B��"�""';1"-.w.�z�""!3!��������1Ii��L��� .......��"'__oII��L.�JW�.��C_� I!:i.=.a>-.;� .."V_-=_-=--=--

Quinta-feira
12 D E AGOSTO

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

Endereço Telegr.. DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRAr _ SCO DO SUL- STA. CATARI�A

Alfredo

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E I�ECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE os SEUS PREMIOS.

5$000010$000 ou 20$r';·,oo
......._

por rr·1\es f18

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107
S. PAULO

P. de Araujo

•••i•••••oiG�G�.;-�••Gi.
G _

e
• L.INR-I � .....E·G r--I�"".

I Can:.inhão e Omnibus :
• •
• Leão da Serra :I Empreza de Transporte de Passa",,,
• geiros e EncomerJdas •
e e

!I Entre Concordía e MarceUno Ramos I• - D

fi EM C0MBINAÇAO COM A LINHA DE CAXIAS �j.
r) , de Ot{TIGARA & GENERALLI •
• Passará a funcionar, do dia lo. de Ou· fi
• trubro em diente •
•

'

DIARIA!\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas � �����!!!!!!!!!!'!!!I!'!�������������G da manhã, regressando ás 4 da tarde � ...

I• Para Iucilitar a boa marcha da Empresa, scrá colocada em O Dr. IVO ri'Aquino.,m cada povoad» uma agencia para vendas de passagens, como �
• abaixo de.c.i.ninamos: � Adovgado

lia Co. Ir(·,.:-E:;critório Mosele •
• SUrLJd-Casa Comercial Boscatto e Florlancpclts
fi Tam, nduá -Casa Comorcial Julio Schn O _ilGiiiiiíiiiiiiiiiii1liiiiiili'iiiiiiiili"'iiiiiiõiiiii!iiiiíiiiiiilêliiiiiiiiiiiiiiõ;iljjijiiõiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;i;!

<O Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco ti
.. Barra do Veado-Ca�a Comercial de Irmãos Poy O
,. Bela Vista-Botequim Ro€se D
• Vila,l Rica-Casa Comercial Maaeti •
• Marcelino Ramos-Escritório Mosele •
• � MEDIC:;O
! Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 I Especialista em molestias de creanças, nervosas,

; IDA E VOLTA 25$000 � tmpaludismo e molestias da pele

• Empreza DALLA COSfA !,':: Tratamento do empaludismo e das molestlac da pe-

• u
le e nérvosas pela ,fiutohemotherapia

" N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu" C
•

.!!l!'flI. estado, as passagens terão o acrescimo de 20010 •
onsultorio e residencia=-Ptece 15 de Novembro, 13

rt<.
• I Telefone, 1.584

I:••••••O••O.�••••••O•••O. Consultas:-Das 8 às ) 1 e dasll4 às 16 horas

•••••• ..--------��i••ó••• iG�-��������-�������-�-�-�,--�
• G Irr; E S 2T A II,I C r e d í toM u t u o P r'e d i a I !

I :;

Ilnd,,,, casa pó-
A •
-

G
E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR-
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE'VUOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE;v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORREI� COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

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

1lllAdalar Schwarz=-·

AGENCIAr DA

Sociedade de Navegação Paranã=Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio

' I
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

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

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do PaiR, bem como para o Extcrio

Recebe cargas de importação.r do País ou do Ex'

terlor, para desembaraço e redespacho para
es praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços modicQs I

�����.__��=====��������g�M'���e,��!!.

\1 D
I J r.

\ I Cons. Mafra, 33

. I
Fone--1.19)

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

•

Cle Limitada 5'1. ala
CIC. AvtscPrevíos-j ala
Prazo Fixo 8'1. ara

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

t
Banco de Crédito :

Pop« lar e Agri",
cola de S anta

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 18
(Ediicio proprio)

I ,

!, REECBE

I , P��i6AHDO 05
I

I
! \

!

DEPQSITO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PR\)XIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lnc lo

SEGUINTES JUROS:

�� .,� ",' ;;'J";' .". ." _"', � _,

I
I.
I� 2ew'wUiª' '?'W?wn ii i +., "

, �'
.• i·

,
1

• CREDITO MUTUO PREDIAL, � RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO) .�.'ALUGA:-�Ef o co_nforta-
• w S vel prédio de residencía

• O �iiiiíiiiiiiiiíiíiiili\l_�__�iiiiíiiiiiíiíilil,iiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiriíiliiilliliiiii�liiIliiiIl&i1iiU__
'

� á Rua Spivack, no dis-

•
Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 " ALUC3A-SE Dr. Pedro de Moura Ferrol!rito de «João Pessôa».

.

• quartos para casal. ii A' tratar no Banco Agri• • 'In'ormações pelo fone n. Advogado cola, Rua Trajano n. 16

: ••••••••••4,3& Rua Trajano n, ) lnesta capital.
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<�
e�,'Wr111enaU ,. JoinviHe �;llo Francisce Laguna - _a!;e� ,.�,'.,IMostruariCil) permsu',ernte em Crl.Jzeiro dei) Sul B.

Seoção de Secção de Seoç�o d.

!FAZENDAS:
Fazendas naclanaes e extrange'ras iia.ra tcmet FERRAGENS: MACHINAtS: '

Morios e Algodões Machinas Ele benerícíar madeira
'

Lonas e Impermeavels ��rial em geral para eenstrucções: Machinas para offíclnas meehanícas l'
Tapetes e trilhos Ctmento-ferro em barras. terragens para portas Machinas para Iacelros �;Roupas feitas e' janellas, tinta Mathinarios em g-eral para a lavoura: � ades,
Sêdas Canos gmvanizacl.os e pertences grades, cultivadores, moinho etc. '

Lnha para coser e serglr F0g.Oes e Camas f ocomeveis, Motores de esplosão, ,i,1.oro�es �LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhes de jantar -ltalhe-· electrlcos
�.3abonetes e Perãunarias res Material em geral para transmíssües: Lo', �,

.�tc::olchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e IOha
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleus e graxas lubrificantes
T"oalhas e �uarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, a.ees-

, Sapatos, chínellos, meias Productos chírnícos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechaníce
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumatícos e camaras de ar GOOL)YER �

� Charutos «DANNEMAN� Bebidas nacionaes e extrangeíras Material electrico em geral �
i Emp�:b�a�.e ap���.a�a-u-�-d-it-e-e-�-�--a-a-�-,e-ia-�-,-�-,Ç-F-ª!-O-brí��d��t;��';t��-�-��7-�-�cc-Ea-:-t!�re��p��;�:���,� Max" �
ii�"iQ'ÃVAV..l"."CPj"A-�, ���� �����-�-'�"'iTI�f�'Wi;C�{?�I��,:IW�i1;}iiP�����o,'�-:.Ji;_�W"'����AVA.W•._..� . ��� � � ...�i:;;s:......;tt.:1�yj���-,:;.ó.r�7!'fn:.1l§J�,�'::;..c;:':;;d.�· �-1t...._�t�:..������� �� .��:tIO

, .• !<,-"
• .' j ......�•• ". �-.:��

L\tende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhà !e á !arce- CíJnsul!orio;

I rÚ:4,_:rra.Jano,lT I

SObral.k.J\ANITA GARIBALDI, 49 I I elephone n' 154
S \

:;'iJi TE
�_--._I

r---....�lr
.

- """"-- - �"ft

�\ J_oc�ey Club FlorianopolfS lã
pi O maís elagante centro de diversões famí- 1,1

liares.
'

Luxo, s�riedade! conforto e distinção.
Fsplendldo serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
dernissFeer icamente iluminado com instalaf'ões m

. �
mias

RUATRAJANO,S IO-sobrado'-nos altos da
orveteria '(.lloria

Fi,liaes

li'" r .f:\, ." tU t' lO ""\ ".0. i r d.11..1 ,,/r"u I i \:.ll�. 'Ç7,

Clídt� ml!h!l�íia iI1�, crhm·
��$ e ;mduih�

LABoru�TORro DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-· 1595

Rt!riJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo 11' 57

FONE-1524

Dr. MigLJel
f30a�';)eid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
t molestias do Pulmão
t Consult.-R. João Pinto, 13

1 eleione, 1595
Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da W.fl�t@ll'i'ÜdEu:h;
Medletl do HtáSpniil�

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

1
<

Me jI.' t4J��W'�"

I Dr. Ricardo II I
. Gotts;'nDnrl I Accacio �l�O ... 1

I\/letriz:
em:

Dr. Arrnlnio -,Tavares

�••••GO••� •••OHeOO••!
· �

.-: Companhia "Alllança da :
�� Bahia" €I
; �
o FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA �!• •

: t eguros Terrestres e Mar�ti;110S �:
. �

�"':.'�� CAPITAL REALIZADO 9.000:000�OOO 4��;'
� RESERVAS ,MAIS DE 50.000:000$000 :';f�

t� BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEiS 14.161 :966$549 IRESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS I
EM 1936 2.933'949: 184$897 "�
RECEITA E}Vi 193 21.421�54S$220

(;;.

0/" SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

A�anies. ��bBAg�r.t®G e Reguladores da A 8sf
em ttl��S 0$ �st�dt}!\1I �D Brasil, no Urug uaí na
prll1tl:ipaia pr�9a$ estrarlgslrali.

Jlgentes ern Florlanopoli�:•
.i!,���
�
,�
�;w
��
.&�I;>l,
t�

li
fi
�

VENDE-SE uma casa no dis- utimas instalações. No aprasli• Escritoríos em Laguna e Itajahitrito «Jrlâo Pessôa», E5trei- vel recanto da Ponta do Lea- �
lo, á rua do Nestor no, 42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AOENTE..� EM BLUMENAU E LAGES

com2quartos, salas de 'vi-sitae Alves, no Canto do Esueito. •. ,. , '

�i��
e entar cozinha. ..0,•••••••---0•••••••1'.

FL.'O

/-------1� • I _

Dr .?\deroa! ��. I
da (!;';;::�'.R-:;'

t...õ\ �• .p�I�;á

Cirurgião
dentista

I
Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca,
CONSULZOR10:

1(ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefoner 724 (manual)
HORAS MARCADAS

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás I 2-

das 16 ás 18

"
Consultorio: Hua João

I Pinto, 7,-- Te!. 1456

: Res,'
Rua Bocayuva, 114

I
Te}. 1317

�' J\dvogado
Rua Canso Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 p. i 290

<1.-,.

V
"

Ex-chefe da dínicli do Hospi
tal de Nürnberg, (P>.vressoi:'
Indórg Burkhardt e Professor

Envin Kreuter)
EsplclaUala em'. clrurg!a

geral
-

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

I
No.Estreito Ponta do Leal �J E � ��...�.�

l� -B��'r=' L." H E T � li{4

� �
� Federal e Santa Catartna ��
� �

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECIIADOS� �
,��-,-���'.'�b�;l

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

cirurgia do sistema ner,voso e I'operações de plástica
I

CONSULTORIO·--Rua Tra- i

ano N, I e- das 10 ás J 2 e

das 15 as 16 112 horas,

TELEF. 1.285

•

rerra tem seu escríp-

�
HESIDENCIA- Rua Este-l

I,
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.1 3 1

1\ $'�, " ii' li' } \�". "'Jf,. t"l! 10 i."""

1"ltu�UI�QY ,�

IIf!l!" �'l<f'!I'." ri!-r" Wlt>'?'''')!I �,� .... "" \'êJJ•• � ',,�Il .\, i.,li�-;" !t..;rI:l':lii�'1 � � YálI U?::6

tó. io de advogada á rua

Vísconúe de Ouro Preto
,

n. 70, - Pho»>: 1277.-

\�:(j

Campos Lobo & Cía. ê;�
o

Rua Cl)l1uihlrQ M alra, 35 (nbrad3) Caixa Pc&ta� 19 ��TELEFONE N. 1.083 •
END. TELEGRAPIC.O ALLIAlvÇA �

S' """TJWj=>m'" -'-!ta "'%".",U'''·

I
-

, -fâ:é%M�.,.,.,.,.,..,......,.,.i!fiIKIlit.I1l'N�4@2'1jfiMI Caix 1 Postal, 1 '10.
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A GAZE rA-Florianopolip, 7-8-1937

"�lIarinha
________��--��--------I---

Politica
e a 5ente-se mal?

Fugiram a

um compra-
, '.

missa assI-

nada

RIO, 6-0 almirante Guilhem
b'lxou i.ma proclamação aos oh
cais e marinheiros do Brasil, di
zendo:

«Na previsão de possíveis pai
xõ s partidárias que se desenca
(b rão no país, com a aproxima
ç o do pleito presidencial, SInto

se r do meu dever determinar nor

mas, pelas quais devem se pautar
i qi.eles que de dicam seus esforços
na Marinha de GUl"na.

Como forca armada do pais,
a Marinha -de Guerra deverá
manter-se completamente alheia á
c o.npetições de ordem politica,
afim de que, isenta de paixões,
drsciplinada e forle, [ossa acudir,
cerno sempre acudiu, nos rnomen

los dificeis de perig >, que, por
ventura vierem a ameaçar a ordem
i.rterna e a coesão do Bra�il.

E' imprescindível, para bem � pid em i ado'

cumprir a nobre missão de que a Ia st r ím ,
estamos investidos, que todos.sem 0

exceção, continuem a manter e CURUÇA', 6-Estágrassan·, CINE IMPERIO, (Estreito),
cultuar. o sentimento do dever c do aqui a epidemia do alastrim, � OUEO� DE SEUS C�BELOS á. 7,15 horas-Queima-roupa. Desgastam
03 compromissos assumidos para com caráter alarmante.

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 os t rí I hos
a defesa da ordem e' integridade USr1NDO

h )ras-Anjo do farol.nacional.ficando surdos aos apelos
---

RIO, 6-0 "Oiario da Noi-
daqueles que, desvairados pelo Viage rn de

PCTROl1Nn MINnNCOR� CASA te" publica ampla reportagem a

partidarismo, procuram arrastar os gUa rda - """:""'lo e - L! H n I . Iof Vende-se por motivo de via. proposito do trafego dos trens
militares para as manifestações rinhas jem, abaíxo do custo um bun- elétricos da Central do Rasil.
politico-partidaries. galow novo. na Estrada Geral Diz o referido jornal que, sendo

E' necessario, e dou por bem RIO, 6-Seguifão amanhã de São José, a poucos minu- uma tempera mais rija, as rodas
recomendado a todos os que ser- cara a Ilha Grande os Cruzad::>- los do Estreito com 2 salas, 3 dos trens elétricos desgastam ra-

vem na Marinha Nacional, que �es "Rio Grande do Sul," e INF�LlVEL N� C�SP� quartos, cosinlia, bôa àgua, luz. pidamente os trilhos, creando a

te abstenham de emprestar sua «Boía!>, levando as turmas de (LRBORATORIOS "MINANCORR" - JOINVILE) privada e dependencias fóra. necessidade, de, em bréve, ta
Lôa fé e o prestigio de seus uni- guarda-marinhas e aspirantes, que '.

.

.

f Trata-se á rua Crispirn Mi- que se mudar toda a via perma-
Iorrnes aos comícios politicos.quais- se vão exercitar praticamente.

. ra, 29_. Dente da Estrada.
��������:�����������i�·�·��:�G��·��.�����VAVÂ���������
'{I Ao "., ��CASA TRE IRMAOS�� P A Lo A C .-0 O A S S E O A S �I que é o orgulho do povo de Florianopolis '. ��. , �� Grande abatimento . no mês de agosto em todos �� os artigos de inver no e mela estação �
�

�� Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE', �

.�
.. � Agasalhos de InvernC-J �..o: CLOQUE' jACQUARD, PEAU O'ANGE BRODE' ESCOSSES

� lindos CASACO:; DE PELES, curtos e 314, REN"RDS AR· DE LÃ para vestidos e osturnes.j Lãs para vestidos e mano �� �

� GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, leglt'mas teaux de tcdas as côres, artigos superiores e finissimos por :::
e e de reconhecida durabilidade e garantia preços ao alcance de todos. �
. �I �
� Assombroso e incomparável stock de SEDI\S CASEMIRAS artigo nacional e estranjeiro �
� nas mais bélas esta -npas com dese- de padrões modernissimos, úIt ma palavra �
� nhos irrcpreensivei-. no gênero, satisfazendo ambos os sexos. �
� �
� ��

Imensuravel partida de LINHOS BELGAS, CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA, ill!
� de afamadas marcas e insuperável qualida- para homens e senhoras, de diversos tipos, �1
� de, lote Rs. I :600$000. novidade absoluta, verdadeiro sucesso. �� EDlflCIO PROPRIO �� �
� Tuff·1 Am·ln & lrrnõ .05

R. FELI::E�C::M:::'DT. I��I �
� ,.

FLORIANOPOLIS�;&..'h.V&B�7t$��i2i������GGG"GG"�����K;p:..VAVAV.A.V&�VA��:

Do Estomago, Figado, Rins, Bexigas, Intestinos?
Lembre-se do

Chá das 9 hervas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S A.

Uma proclalftação do ai,
�Iirante Guilhen aos ofi·

ciais emarilf\heiros
A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

seus.

Ha um grande trabalho para

que não efetive o SI. Ruí de
Almeida a sua ameaça proferi-

CINE ODEON, ás 5, 6,45 da no recinto da Assembléa,
e 8,30 hora�-Luta ingloria, quando conhecido o resultado
e os I 3' e 14' episódios de O da eleição.
cavaleiro fantasma. E-;-L-E-G-A-N-C-IA-M-A-S-C-U-L-I-N-A SO-

AMANHÃ, á� 6,30 e 8,30 COM CHAPEOS "CRESPI DE
LUXOhons-Garras de veludo.

CASA "O PARAIZO"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA

ALBERGUE NOTURNO
Florianopolis, 7 de Agosto de 1937

Clube Doze de Agosto lOntem, na
Assembléia ...

SINDICATO
dos Opera-

Teve lugar ôntem o lançamen- des e numerosas outras pessôas,
Cto da pedra fundamental do al- foí ela juntamente com jornais do riosem on5- De ordem do sr. Presidente convoco os srs. socios para Sessão sururú, foi a de ontem.

bergue noturno «Santa Catarina». dia e moedas atuais, depositada a Assem�lléa Geral ordinária. a realizar-se 110 dia 8 do corrente. Lida a ata, passou-se ao expedi-
O áto teve cunho solene, estando num cofre, e êste, encerrado no

truçãO C li.Y 11'1 I ás 10 horas. na séde social. com o fim de eleger a diretoria ente do qual constou o projêto
presentes s. excia. o sr. dr.Nerêu alicerce inicial.

que administrcrá o Clube no periodo de 12 de Agosto dêste n. 13, que cogita do registro de
Hamos, digno governador do Es- Falou, por acasião, o dr. Hei-

ano a igual data de 1938. hipotécas sem certidão negativa
tado, o seu secretariado, diretoria tal' Blum, cujo discurso brilhan- Essa organização de classe teve Rubens Ramos Ocupa a tribuna o deputado
da Caixa de Esmolas aos Indi- te, mereceu vivos aplassos. a zentileza de comunicar-nos ha- Secretário Trindade Cruz propondo u'a mo-

gentes de Florianópolis, altas au- O des. Medeiros Filho, presi- ve� eleito a seguinte diretoria:
I ção de solidariedade ao sr. Zé

t.oridades federais, estaduais e mu- dente nato da Caixa de Esmolas, Presidento=.IuCío dos PaSS08

L III O DEPUTADO NAO: Americo, vulgo Fósforo de Cêra.
nicipais,Associação Catarinense de esteve �epres��tado no ato pelo I Xavier. e I ão FOI SEQUESTRADO I Foi a con�a: ,,"Pêso �aquele seio
Imprensa, crescido massa popular. se. Galdiuo VIeua: . Vice - Targino Coutinho de de Abrahao! Quasi que o pau
Lavrada II. ata da solenidade, I Durante a cenmoma tocou a Azevedo. Dia 10. terca-feíra, n prédio da come! Quando o vibrante deputa-

1 'd b d
.

1 da li'o '('a Pública ' GIl' F raca Getulio 'Vargas n-. 19 ás RIO, 4·--Carece O� funoarnen" do falou no CUJO, houve genteque foi assinada pe as auton a- an a mUSIca .L I'f • Secretario era - rrneu e- ,

19 hora!'>, será vendido em leilão: to a notícia
õ

e que o oeputa� que temeu o desabamento da cú-reira,
finos e superíores moveis. sala de' õo estcõucl f'lumlne nae sr. 10ae

L Secretário-Manoel Job de 1ulio
ô

e melo fabio tenha 5i- pala, hoje reformada. Segue-se
Miranda. visita. sala de jantar. quarto. crís- 00 5eque.straoo. .

com a palavra o sr. Ivens e então
_

2 S tâ Cl d' Bento tais. vidros. loucas e objetos de ° ,referlàa parJam�nta(, OU.VI. \ o caso se complica. O sr.Trindade. ecre ano- au mo
dê d' tid d d DO a tcr óe pelos Dlf'lRI05 A5-. .

'

d Sil a
a. ornos, gran e quan 1 a e e va-

50rlADC5 Declarou que não sentindo-se melindrado com as\. �:s�ureiro--Waldemiro Mon- \líOS?S li.vros de consagrados ab��ts cnmpareciZu' á reunião Da As· expressões do líder maiorista, es-

'ih tt
nacíonars e estraníeíros, uma • 10· !!Iembl�a flum'nen5e, p�rqul2 se toura, sendo necessario que o sr.gu�. o

T�soureiro-João Mongui- teca coI? 24 volu1mes detobras ce- enccntruvu em Pl2tI'OpO!J5. Barreiros Filho, impedisse a re-

Ih tt N t lebres, lívros esco ares, e c. .... - -- -

messa de um cópo.o e o.

1 Ma
1 Visitem o prédio. no dia do FESTA DE B@M A"

� "

d
. Dheledgadso Geral-Manoe 1 -

leilão. para verem a grande quan-
maioria nao quiz Ir na on a;

nn o e ousa.
tid d d bi t d tílid d JESUS DE NAZARE' I já havia resolvido reservadamente:

Auxiliar-Floriano Taboas. 1 a e e o 1e os e u 11 1. e,
NA 1:'1\1.00(:A I

te: "g.·afar a "Ele!"
Bibliotecario-Gregório Nasci- Fala depois o ilustre líder mi-

mento.-Gratos. GENERAL APRE. Realiza-5e amanhã na uls t- norista, sr. Marcos Konder, ver- í.

SENTADO nha clõuõe Da Pclh�ça, a tru- dadeiro parlamentar, justificando
ôlclonul fl25\a 012 Bom 1e5us a sua opinião. Disse s.s. que na
t:e !" a_z<�r�, acrno pa_óroei roo I Assembléia "a paixão política5era JUIZ fe5telro o !lu5tre 012'1 .' �" ,

putcõo Roberto Oliveira, que
fala mais do que a razao .E apar-

promete ernprestcr 005 fe5tej05 teado pelos deputados Ivens.Bar>
granDe pompa. reiros e Trindade Cruz. Declara

ainda o sr. Marcos que "não
aprendeu os métodos da Hepubli
ca Nóva". A seguir é dada, a pa
lavra ao deputado Barreiros Fi
lho.

O vigoroso defensor da U.D.R.,
aprecía o assunto em fóco.Recebe
apartes do sr. Aderbal e Renato,Ex-assistente do serviço de Gin:,cologia dos Hopitais: (A' PRAZO) revidados brilhantemente pelo ora-da Gambôa, Fenda",ão Gaffré-Guinle e S. Fr&ncisco deAssis s. dor.

Ex-intema do serviço de Pediatría da Policlínica
na A MODELAR OS srs. Renato e Aderbal tive-

de Botafogo ram média zéro.

DOENÇAS DE SENHORAS E CR(�NÇAS Iv�:� S� ;.a����: �u�t�: J:zp�Jí��Consultório. Rua Trajano n: 12-Sobr. RUA TRAJANO, 15
I
e justifica a sua intenção no pri--Consultas: Das 10 ás J 2 e das 2 ás 5 horas meiro discurso. Posta em votos ai

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA I proposta do deputado Trindade
�����������ft�� A ������l'tH����&���m Cruz é a mesma rejeitada conara����tij)i'��������� �------����v�������i'0
a �� os votos dos srs, Marcos, Hulse,
• A CIDADE EM PE' DE GUE A·

'

! � Estação de Rádio�:o��in�faZlig�: Acacio Moreira

G I ".

..
, • � O sr. Barreiros Filho fez decla-� � 'I ração de vóto.� � O Comando Geral da Força, O sr João de Oliveí diG � Públi

.
, f"

1 Ir?l pe 1,11.
®� A G d b

III

d �Iil, _li ica comun�cou �et�,�� u�- publicação do resultado da vota·

; ran e alxa e preços :1�onamdentoIad�staçao .a.I? de ção, declarações de vetos e da
� � asso os n lOS, mumcrpio e moção declarando Altami� " Chapecó ,o sr. amI-
W �. ia ser tal desneC';essario requerer

,A UE·� rEooRA� �orq_uanto já é, praxe da cas,a:
� � Esfnado � a�l biente entrou a 01'-

� � CONFEREN�IA DE
dem do dll)" contando a 2a. dis-

� � GE-.TlVRAIS
cussão do projétodabrindo CJ�édito

� � n.lel para pagamento as quota.s aos

I •

t d t I d tt funcionarias do Tesouro, f !prova-agI ou e ii mo o eH população dR e RIO, 4--· fonfirenciaram hoje do; O de n. 8 pagamento ao ta

�� com o. titl!Jar c)o Buerro, 05 qlJigrafo, tambem aprovo ado' bem

"i�"11
generOJ5 60125 monteiro e Dal· como o de n 1 q e f . ,

,

d� tro filho. 5egunDo 512 noticia, �

.. "..
u o 'I a _re .a�

� o 5r. Daltro filho teria inDica. çao flual. Encerrada a sessao 101
r!fij' 100 05 nomes 005 oficiais' que tudo explicado constata ado-se maisI Oeverão. constituir' o. _:;eu Esta· uma. vez que o «Fosfioro d� Cê-00 mOlar na guarlllçao 00 R:o 1'30;" dá «pê:ro» na ce tBranDe 00 5ul. 'f a.

2a. COnvoea(!ão.

NOSSA VIDA DE ARTE

RIO, 4--·Apre5entou·sl1: hoje, á
tcrõe. ao mlnletro Da Buerra,
o general WalOomiro Lima, que
estava côlõo no E5taào malar
ela presiàênria àa Republica.

ARMANDO JOSE'

Com a festa de hoje, nos sa

lões do Clube Doze, promovida
pela Sociedade Catarinense de
Medicina sob o patrocínio da So
ciedade de Assístencia as Laza

ros, teremos oportunidade de ou

vir um escolhido e fino programa
vocal, a cargo de distintas culto
ras da arte divina do som. A exe

cução confiada aos expoentes do
canto em Santa Catarina será,
já prevemos, cabal e perfeita.
Oportunamente diremos da im

pressão que recebemos.

ANIVERSARIOS

DEP. TIAGO DE CASTRO

Fez anos ôntem o sr. cel.

Tiago de Castro, .culto e ilustre

deputado estadual pelo Partido
Republicano Liberal. Embora tar
diamente A GAZETA apresenta
a S. S. cumprimentos.

o interessante Armando José,
filho do nosso estimado patricia
sr. Armando Ferraz, conceituado
diretor do Banco Agricola, fez
anos, ôntem, tendo recebido pa-:
rabens dos seus inumeros ami

guinhos aos quais ofereceu urna

farta mesa de dôces. Mobiliarios completos para o ria
FINOS lmAPETESMARIO ALTAMIRO

Ora. Jcseftna Flaks Schweidson
MEDICA

o travesso Mario Altamiro, '

filho do nosso prezado amigo!
dr. Altamiro Guimarães, digno
Presidente da Assembléia, come

morou ôntem o seu QPiversario,
motivo, pelo que a residencia de
seus pais foi invadida pela garo
tada da sua amizade.

Ocorre hoje o aniversario na

talicio do nosso conterraneo sr.

Nazareno Simas, funcionaria do
Ministeno da Educação e conhe
cido desportista.

Festeja amanhã o seu aniver
sario natalício o sr. Celso Vieira,
grafico das oficinas da Imprensa
Oficial.

FAZEM ANOS HOJE:

SENHORITA MARIA BAR
REIROS

Passa hoje a data natalícia da
talentosa e prentada senhorita
Maria Barreiros, diléta filha do
nosso ilustre conterraneo depu
tado Francisco Barreiros Filho.
A' distinta aniversariante A GA
ZETA Ielicita-,

NAZARENO SIMAS

a exma. professora Mauritana
do Carmo Pires;

o menino Claudio, filho do sr.

Alvaro Godinho;
o menino Erico Erasmo, filho

do saudoso conterraneo Bruno

Spoganicz.
CHEGAM UNS

EDUARDO GONÇALVES

Cidade queé Imperativo

nôs Obriga
Vindo de Joinvile, encontra-

E nós somos aliados,
se nesta capital oabalizadOlfar-l·

'

De ser'vídores do Povo" ! �
:maceutico sr. Eduardo G�nça ve�, • ij,. �propriet�ria da Far�aCla «M�- • fi�naneora » e uma das fIguras maIS

i!' �
@'}� f Ie ise L, �man\..'.nrepresentativas daquela cidade. U .� J

.

I

Responderá I Os nossas preços são I MAIS NUTRITr tiO e SEM ACIDEZ
a n-vo pro- �, m RECOMEND�DO )I"�LO DEPARTAMENTO DA"'" v t A B C;;.! O L U T A � SAU DE. }' U'BLICA FEDE li tAL IIC·et�SO � a C4!r eza" � �

COLE-= U

=. GIOS, HaSPITf�IS, QUARTEIS HOTEIS e o POVO I
_ ..

RIO. 6-0 primeiro tent"nte. -d-e--q-u-e-.",-N-a-o--m--e-n-t'�im--o-ss � DE TODO Q P;ftASIL EXIGEM HO.JE ESSE PÃOFrancisco Olivier, libertado pelo "
I • S L.

Tribunal de Segurança Nacional,. de que não e i Y1 b r u hámos I: PROV�.u'"dr"ISO e mai�s s8:udalvel
responderá perante o Conselho ii � -" ..-O na certeza de nao maIS querer outro

Especial da Justiça, como íncur- • 17 CONSELH EI RO MAFRA 17 -II
. .Ias bô;as Padarias desta cidade

so no artl'go 11 7 do Codigo � � ·1 DEFEANZD&EJ7R. O ESTOMAGO DOS FERhlENTOSU � t )OS E' DEVER DE TODO li

lP;en;al�M�i1it;ar�.������e�.�'.�.�O�·���.�'��G�U�'.'�.�.�;;�O�e;;i,�.�'����O�'���=��=��=�G�.�'G�,�����;e;'''J�O�a;Ji�.;;.;;.;'.�tl'__,tJ.��,!.� ,!!!=���EI!' ---

-'�
- w.uiii_m!!!!......!!!m!!i:.-iii.-.i-ii,!!!.!i!=!!i:������._

continuar D bombardeia!

o POVO •

I

" BÊ

CASEMIR\ EM CORTES AR I, '� -

TIGOS FINOS' I VENDE-SE
a casa de moradla.

CASA "O PARAIZO"
a rua Consdhe iro Mafra n, JS2a.

����������� para. tratar na. me sma rua no, n.87.
iii ����--�-�_ !'!�����I

fermento

PÃO M E l� t'l O R
.���----=-----------VV. 55. Devem EXIBIR 012 5eu paõr '--f-:·t·lira, IZ! 'ocam

frlZSC:o selerior.laOo

FORMIOAVEL. ?
---

,
• f?

• •

a liquidação de artigos de inverno. Elegantes, �élos
gem, estão sendo vendidos, por preços módit;;os,

e

pela

I Z O

de lind,a pad:r.,ona
plI"eferida

O PAR
caSta

R'JA FELIPE
Si tO ..-I f,VS I ,:a'��T, 21

FI_ORI A. w�� o PO �I S

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




