
o Partid o

crático
retirou o seu apoio ao sr. _José Americo,.
hipotecar.do solidariedade á candidatu
ra do sr, L\rrnando de Sales Oliveira

�

Com este pronunciamento
vo, os senadores daquele
Leandro Maciel, sendo que
manifesto que lançou o nome

ficarão com o

Estado srs. Augusto
este último foi

dojsr, José

e

candidato do Po ..

Cesar Leite
um dos que assinou
Americo.

ARACAJU', 13-0 Partido Social Democrático d. Sergipe,
chefiado pelos senadores Leandro Maciel, Augusto Cesar Leite e

sr. Orlando Dantas, através do pronunciamento de sua Comissão
Diretora e Conselho Consultivo, ôntem á noite reunidos conjunta
mente, resolveu adotar a candidatura do sr. Armando Sales á pre
sidencia da Republica. Compareceram á reunião 70 membros, dos

quais 67 votaram no candidato nacional.
A deliberação do Partido Social Democrático será discipli

��������������������������---�������������������������nadamente acatada por todas as suas forças eleitorais e representan-

A V O Z D O P O V O
-

tes federais, inclusive pelo deputado Melchisedek do Monte. .

O Partido Social Democrático de Sergipe, num total de 41

municipios do Estado, tem maioria eleitoral em 17, con tando ainda I
com 8 deputados estaduais, além de elementos influentes nos demais

municipios. • ANO
Tem aquela agremiação partidaria suas forças equilibradas

com as do governo em' 7 municipios.
Diariamente, o Partido Social Democrático recebe novas

O 1adesões, devidas á atitude desassombrada que assumiu em defesa da! PADRE ARRUDA O J ULGAMENTO'<,L'candidatura nacional. I �����������������,-�--���
-

Golpe de Es-ICONFLlTO I' não é mais oficial dodr. PedroErnesto

t d P I SINO-NIPONI�O, Ia o no a-I � ,TOKIO, :14-As comunicações I RECIFE,16 -- O governador Lima Cavalcanti acaba de assinar

� entre Changai e esta capital' um ato cassando a patente de coronel honorario da Brigada Militar de

ragual acham-se interrompidas. Per�ambuco, que havia sido conferida ao padre Arruda Camara, vice-

I O· d
A presidente da camara dos Deputados.

Impera 01' teve. ontem u�a O decreto está lavrado nos seguintes termos:
_ . I demorada conferencia com o mi- Consíderando que o padre Arruda Camara, constitue elemento

ASSUNÇÃO;,. 14 -- �I!tem, as P�I- nistro da Justiça, parecendo ter incitador de desordem e indisciplina, como prova com o manifesto dírt
meiras horads Ma miahn a'i forças o

ficado assentada uma ação mais gído á Brigada Militar de Pernambuco, no qual procura lançar a 'tropa
:Exercito � a ar n a, mpozeram .. . contra as autoridades;
a demíssão do governo. eficiente d.a esquadra, no confhto Consideranddo que por isso se tornou indigno de pertencer

I com a Chma. âquela corporação;
ASSUNÇÃO, 14 -- Após a demís- Resolve cassar-lhe o titulo de tenente-coronel honorarlo, que

são do governo, as altas patentes do CASEMIRA EM CORTES, AR lhe havia sido conferido.

:Exercito e da Marinha, procuraram TIGOS FINOS
f() presidente Franco, a .que� solí- CASA "O PARAIZO"
cítaram sua permanencia no alto

posto que ocupa.

o

DR. ARMANDO SALES

A GAZET
Sem quaisquer liga�ões politicas

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O e A L L A D O
--------------------------------------

III I Florianopolis, Sabado, 14 de Agosto de 1937 INUMERO 940
------------------------------ ------------------------------�-------------------

o sr, Luzardo
atrapalhado

�,RIO,�14-Na sessão de ôntem,
falaudo[na Camara, o sr. Julio
Novais, dirigindo-se ao sr. Batista
Luzardo, declarou:

Lindos Tapetes
Condi�ões optimas

Na

MODELAR
15

Moveis de luxoASSUNÇÃO, 14 -- O golpe de es

tado foi dado sem derramamento
de sangue, reinando perfeita cal
ma não só nesta capital como em

todo pais. A
(!ua Trajano,

------------.__---

O GAL. LUCIO ESTEVES

ASSUNÇÃO, 14 -- Tudo indica que Io novo governo do presidente Fran

co, terá acentuadas tendencias pa
ra o extremismo da esquerda.

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR

CCAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

declara ter cumprido
o seu dever

Infêrmo o Papa

..

BARRl.\ DO PIRAI', 14-Fo

ram espalhl:.."\dos profusamente bo

letins convidh:ndo o povo a com

parecer na estação ferrovia:i�, �
pasagem do trem em que viajara

para Belo Horizonte o sr.Arman

do de Sales Oliveira.
O referido boletim é assinado

por varios vereadores. O comercio
'encerrará as suas portas, para que

'IilS seus empregados possam com

.parecer na estação. Três bandas

«le música foram contratadas.
Saudará o sr. Armando de Sa

les Oliveira, o jornalista e verea

dor sr. Arparal Barcelos da Silva.

RIO, 14 -- O deputado paraense
pelos proíetaríos sr. Martins e Silva
declarou á imprensa daqui o seguin-
te: DR. JOÃO CARLOS MACHADO
"A animação em torno da candi-

datura nacional no Pará não se no- RIO O d d J
-

ta apenas nos meios operaríos, si- , 14 - eputa o sr. oao

não no seio de todas as classes so- Carlos Machado, líder da União
cíaís, que demonstram publícamen- Democrática Brasileira, ocupará,
te sua preterencía pelo nome do sr, hoje, a tribuna da Camara, para
Armando Sales. pronunciar veemente discurso, re-
Posso garantir que 10 por cento ..

do eleitorado do Pará votará no ex- batendo a entrevista concedida ao

governador paulista. « Correio da Manhã» pelo sr. José
O dep?tado Martins �.Silva de-I' Americo de Almeida, em que ex

clarou amda que o pr�stIgIo do te-
plicou as origens da sua candida-

nente-coronel Magalhaes Barata se I' , � ..

acha IIranãemente diminuído, .
tura a sucessao presidencial,

DR. PEDRO ERNESTO

União Popular

RIO, 15 - Espera-se que por
todo este mês o Supremo Tribu
nal Militar julgará as apêlações
do sr. Pedro Ernesto e de outros

politicos condenados pelo Tribu
nal de' Segurança Nacional.

o sr.

do

pró Armande Sales

o sr. Arman
do Sales

Vencerá,!! tambem,!!
no Pará

Do candidato nacional, Dr. Ar
mando de Sales Oliveira, recebeu
o prof.' Milton Eduardo Sulivan,
presidente da União Popular pró
candidatura';Armando de Sales Oli
veira, o seguinte telegrama: ;� �'!!
to"Agradeço cordialmen te gen tile •

za, comunicação manifesto União
Popular. Atenciosas saudações(a)Ar
mando de Sales Olivera". _ >" ,'.I'

"·".!.'4;..,F

ELEGANCIA MASCULINA SO=
COM CHAPEOS "CRESPI DE

LUXO
CASA "O PARAIZO"

,

Os universitarios
gaúchos na Bai'a

S. SALVADOR, 13 (Band)
Encontram-se nesta Capital em

propaganda da candidatura do
sr. Armando de Sales Oliveira,
os universitarios gaúchos, que já
vi itaram a cidade de Cachoeira
eru companhia de membros da
Ação Democratica Universitaria,
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Continuação

Com criterio, decisão e patnotisrno, o sr, Armando de
Sales Oliveira, de pleno acôrdo com o govêrno mmeiro, poz á
termo a:contenda, él qual foi resolvida dentro de um ambiente de jus
tiça e de cordialidade.

O levantamento do, censo demografico, agricola e zootéc
nico foi outra iniciativa de grande alcance levada avante pelo Go
vêrno. O unico material positivo de que ldispôe um adrr inistrador

pala agir com segurança são os dados estatisticos. Antiquadas
eram as cifras de que dispunham os departamentos publicos do
Estado para seus calculos. Esse vultuoso trabalho foi realizado com

rapidez e precisão. O recenseamento, além de precisar o numero

de habitantes do Estado. da sua capital, que se verificou ser de

1.060.120, das suas principais cidades, veiu evidenciar o parcela- t G
mento das nossas propriedades, desmentindo se. assim, a fama de G
ser São Paulo, Estado latifundiario. O numero dessas propriedades, e
é de 274.740, sendo relativamente raras as propriedades com áreas �
superiores a 200 alqueires. Por meio dêsse recenseamento, ficou ' �
o Govêrno conhecedor de inúmeros preciosos detalhes referentes á G
situação escolar, agricola, zootécnica de São Paulo, podendo, as- e
sim, com maior segurança, não sómente localizar as novas unidades •
escolares que foi creando, como tambem organizar melhor seus.
planos de administração: e

[ I
A política do ex-governador paulista com relerencia ás

I
municipalidades foi das mais profícuas e fecundas. r�ão somente
muitos municipios paulistas haviam sido profundamente atingidos na

sua economia pela serie de acontecimentos, como tambem lhes Ial
tava verdadeira escola de administração. E' do conhecimento de to

dos que havia municipalidades sem escrita ou com escrita em de
sordem; outras, a situação financeira era tão aflitiva que chegava
a ser calamitosa; a outras faltavam recursos para serviços de aguas
e exgotos e para obras essenciais de saneamento.

Através do Departamento das municipalidades. o interven
tor e governador dos paulistas realizou obra verdadeiramente gran
diosa. Mercê dela o interventor de São Paulo poude tomar nova

increenentação e estimular a economia geral do Estado, incorporan-
do-se em mais acelerado ritmo de produção. 1&

Estes simples dados são de molde a mostrar o saneamento •
que foi operado nos municípios: em 1930, a situação das dividas
municipais era fi s, guinte: divida consolidade 173.481 contos,divida
flutuante, 51.849 contos, perfazendo o total de 225.330 contos. Em
1935 essa situação estava assim tão Iavorav-lmente mudada: d Vida IIconsolidada 172.098 I.. .ntcs, .lutuante 17,295 C(,nt'J5. IO Lstado correu 'm socôrro rle muitas rnunicrpalidad-e. sem

Iforças para se libertai dos seus embaraços fioanc, IrÚ�. O prcCr:SSú, I

de reembolso, veio, pela SUd suavidade, dar VIda nova a êsses cen- Itros de produção e de progresso. A 26 municípios fez o governo,
do Estado empréstimos para serviços de aguas e esgotos, no total
de 25.318:902$000. Grandes obras foram executadas por toda

parte, produzindo verdadeira renascença no interior. Cidades foram

saneadas, libertadas de endemias que sacrificavam suas populações,
Foi ministrada assistencia técnica e muitas câmaras.

�;;"_',.;, Suas leis passaram a ser unicamente feitas por juristas.
t , ü:t�Jf� Foi dada estabilidade aos funcionarios municipais. O opera
riado municipal tambem não foi esquecido, participando, agora, ele

garantias .
de ordem legal.

�A obra do snr. Armando de Sales Oliveira em favor do

interioT�do Estado pode ser assinalada como uma das realizações
mais notaveis. Nela revelou a largueza da sua visão e sua enverga
dura de�administrador do melhor quilate.

«AUXILIO A'S MUNICIP.âLIDADES»
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CONFIRMANDO AS
NOTICIAS DE WAS
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Dís:tri bu i dores

RIO. 10 • __ O ministro Rrtu!"
('osto, falanc)o Ó lrnprenac !!IO
bre os resultaàos àe sua mis
são aos Estaàos Uniàos, con
cluiu conürrncnõc as notlcíoa
sobre o crr-enõcmento àlZ seí5
àestroiers, õlzenõo se õeetlnc
uorn para exercrcloe õca forças
navais.

eOSTA & elA. '

Rua Cons�

repouso e de cura estavam quasi que unicamente entregues a des
centrica atividade oriunda de iniciativa particular.A maneira com que
resolveram tais problemas as naçõr s mais cultas do universo, vasto

V·EN I:)E - SE
plano, acompanhado de adequada legislação. foi traçado. provendo-as
o governo tambem de recursos, sendo-lhes atribuida toda a renda urna Iarrnacia bem afre
estadual que o Estado arrecada. Nova fase se abre, portanto, para qnezada, n'um bom ponto
essa futurosa industria, porquanto a assistencia de governo estimula. da linha férrea São fran
por sua vez, a movimentação de capitais privados, tão necessarios á cisco.
organização de grandes e luxuosos balneerios, centros de cura e de Para mais informações
movimentação turística. I nesta redação.

CONTINU'A
.o.o�.e•••------fJe==GO------.�@<��••••••••
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XCELLENCIAS

�
�,.

AJ iH S

Para seu usa ou para a sua famll'la, temos tecidos que nunca desblDtam

Modernos, baratos, lindes e resistentes

Casa Pernambucanas
.

F E L. I P E S C 1-1 M I D T, 15

ç�
ENADORES
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Blurnel"1sl.:1 Joinville São FrancisGo < Lsgun� - _a,!:e� J
Mostruario perrr'1aneote em Cruzeiro do Sul �

Seoção de Seo9�o d. I �
FERRAGENS: MACHINAS: �

Machinas de benerlciar madeira 1-
Material em gera! para construcções. Machínas para oíãelnas mechanícas �
Ctmento-ferro em barras. ferragens para portas Macbinas para laoeirus \�

e janellas, tinta Machinaries em geral para a lavoura: r idos, �

���s gaJVCaniZadOS e pertences
J

grade?r CuMltivtadoresd, rnOinhlo, ;tc. "t J
r\<.lF",e8 e amas ocomovets, o ores . e esp 0840, :\I�a ores ..
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe- electrícos

res Material em geral para transmissões: 'Lo r

Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Jleús e graxas lubrificantes
Arame de ferro - telas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, .:;�_:ces'
Productos chímlcos e pharrnaceuticos soríos, serviço mechanico �Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GC10DYER �:
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral �

l�av��açâO L "Hoepcke,> ..�por�s� "Cad Hoep�ke" "AnDa" e Max" �.
rV1ariB '- Fabrica de Gelo "Rit,fJjJ I''\llaria'' .. Estaleiro, Arataca" �

'.:;;�
��]���g;iE;1T�_&�1�ri�"��.6�VÂV4VÂV�if'.

��_"���'2ri:;r���·.I:i':;:.:.};:t;-;:�,,-�;;'�;_',"'J'.;r.;;?":-:t�.!l,O.\._';"�:::l'1',,"", ,,-,;,�'!.W .���,� �'., -. ;:""'9'
� .•,._�_ ""',_ '�_:-'.�;.?�'::'2'='����:'!'I;r>!f-::�;:-::':_ -'::;:_;� 'j'

-.----- -- .. -.------- -- -.---- -- -.---- ����[�i�h!�ª���.-�����t� ��

i �. �
, �� m

' �1_S. �_I_·� � s � ..A Pavorít �
-0 os fabricados em [oinville pela única fabrica �.W.l i�

do E S T A D O �� �:],.,I PEÇA�\,t PRFÇ()j-g; i� �', J! p�EPER ��
U!ih!.lu --- Nm i- . Gar 1I' ������j ��__:!@���Jnd J�.

__� _:::::J�Ll� � Em loteria a sua favorita
gania -- Pescoço ----�� ��

Coceultes das 10 cis 1 2-

Idas 16 áS 1 8
1"-

I
Consultoriu: Rua João I \iJr

Pinto, 7,,-- Tel. 1456
:

.

li' Res, Rua Bocayuva, 114 'I ._) C" '\d��gfadOl O ( b
Te!. 1317

',na ons. 1\18 ra, so •

I
Fones 1631 � 1290

I Dr. Ric�rdo II \�_L.... ooo&:i�_srn�nn· A
a �t:'" 1.- �- = " ccac.�O ��'� (:}""

r

Filiaes
Metrtz:
em:

Seoção de
FAZENDAS:

fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternot
.

I Morins e Algodões
.

Lonas e Impermeaveis
__ Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para! coser e le,glr

•
LI em novellos e meadas
�onetes e Perfumarias
�lcolchoados e Colchas
Qertinas e Cortinados
t�has e guarda-napos
Sapatos, chineUos, meias
Dépt»itarios dos afamados

·1
Charutos cDANNEMANN.

,.

Ernpreza Nacional de

� Fabrica de Pontas "Rite
.�
�ÂVAVÀVÂVDa·

. ..
.

I_. r �'a.

..... l •••

: .L\BOf( \TOHIC DE
p,'\'AJ ISES CLINICAS

Consultas dianomenle das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�i·iJ.ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
'

Ex·chefe da dinic4i do Hospi
tal de Nürnberg, (P.uressor

I �.

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Especialista em'"' cirurgIa
geral

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

operações de plastica I
CONSULTORIO·��Rua Tra� Iano N. 1 e das I O ás 12 e

I
das 1 5 às 16 112 horas, I

rELEF. 1.285
.

RESIDENCIA- Rua Este-]

LV�;�S .. JU:l:or N.? 26

I'1 E.LEF. 1.1:J I

�1,Q' \1 f'� t�. � ii '1ji i""' e-1'"., 'ti U6gi� ���

D r . Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

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

Res. HotelGloria·Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

I
--- ........� ... _ ..._.'"'-'�.�....... � .. -

Advogado

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrator da ��2t�j"n�!/_fsde
MidloV' ó@ Htt$pç1mi

f;:t1d. Trajano, Ir 1 sobrallo,

I Telephone n' 154", I
.__

. I

(Curso de e�peóajizaçao :�m

molestias de senhoras)
4\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !arce - Cqnsultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

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.
CONSUL 1otuo.

<'Rua Trajano tr /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
D. 7D, _w Phw'p' 1277.-- HORAS MARCADAS

" __.. "�c,,.

-�l

I
-------

: e.-- O••G.�•••i
MWiJiWWb**# 't....•

I Companhia "Altlança da,::
ti Bahia" ti
. �
" FUN1uADA EM 1870 SE'DE Bf\.HIA !!!
. �

= t eguros Terrestres e Mari-tinlos :
�. CAPITAL REALIZADO 9.000�OOO$iOQO �:'�:

I ���R6t���I{p��iOS c
50,000:000$0'00 �literrenos) 15 ..503:893$549

PROPRIEDADES IMOVEIS i 4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS II
EM 1936 2.933'949: 184%897

� RECEITA EM 193 21.421 :54S$220 tl:�

., SINISTROS PAGO'", EM 1936 4.737:405$660

A�.mtee; ti.!.Ib.,Ag-cmtos f.! Re�!llid�re, do II, Qlf .

I
em I todol 1Il1 Eutadma �� IEtrtul;iI� no UruguaI ilua

prlnclpai, praças II.SstraS'lgelriili •

A,get:1te� aOl Fior,janopol is:

�ockey, Club FIOrianOPO!í;"jlO maiS e agantc centro àe diversões famí-. I
,liare5.

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

cionais e estranjeiras.
dernissFeer lcamente iluminado com instalações m

mias

RUATRAJ ANO,S lO-sobrada-nos altos da
orveteria Ijloria

-

� �,l .'. , ..... _.-' ,...,._,., �.- ..,.t�t� �'�'.:: "_'_ ':
,

'--1-
íe'�defba� R. I
da Sdva

01-1

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

'"

rerra tem seu escríp-

No Es treito Ponta do Leal

tó, lo de advogada j rua

Visconue de: Ouro Preto

I

I
� [(EJ":=rm."...:-.- H. E f T E S

�
�\1�1

I NOS CLA.SSICOS ENVELOPES fECHADOS":

à�
.��-'--'

Federal, e Santa, Catarina

�
. �
G C,am·pos. LiÇ)bo .&. Cía8 �N�

�- .
� Rua Cmlu�h1ro M lll'.l, 35 (nlJra.h) C.a1x:.l Pc!tal19 ;i·

---------

••Ii ! TELEFO�;D�T��:gRAFlc.o ALLlAlIiÇA :
VENDE.SE uma casa no dis· utimas instalações. NO' aprea _" Escritoríos ern laguna e ltajahí

<'I)

trito, «J')àO, Pessoa», Estrei� vel recanto .da Ponta do L.
... r � I �t

io, a rua do Nestor no. 42, Preço especIal. Tratar com )eoii" USB-AOEN rE... EM BLUMENAU E LAGES �
com2quartos, s�las de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. .'.:' .,

_

. -__ .. AA.· _�•. Y'(-��.'eQtar coz�nha. •�l."••'"--..._•.� ti""
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�������'-"'_''''''''''''""",",'-''io.'!!!!':.o;,� Apolices Consolidadas do Estado de Minas
�� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo 'Ai� �,!!j «Obras do Porto de Pernambuco. ��- �

H VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
H NO BANCO DE CREDI fO POPULAR E AURl- �IM� COLA DE SANTA CATA1�INA, A' RUA TRA�

� JANO N. 16.

1����������B�����OO���::a;:1

�����O��!�D�L�C������ II Quinta-feiraS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI!,;A

19 D E A·'GOSTJ oAGENCIAr DA
Sociedade de Navegaçãojf'aranã=-Santa Catarina
Limitada.�-Rio,
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Príng Torres & Cia. Limitada '-Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

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

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Extc.rio
-Recebe cargas de importação.. do País ou do Ex·

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO
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- trubro em diante G
;; DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �
" da manhã, regressando ás 4 da tarde • �������������������
" Para LCJlitar li boa marcha d . Empreza, será colocada em ! Dr. Ivo d'Aquino" cada povoad . uma ag,. ncia para vendas de passagens, como Vi

• abaixo descriminamos: •
• Concordia:-E:;critório Mosele ..
• SuruvI-Casa Comercial BOllcatto •
• Tamanduá-Casa Comorcial Jnlio.Schn O iiaiiliiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii1iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiii�iiiiiiiiiSiiiíiiiiiiiliiiiiiiiiiiii""iiiiiiiiiiiiiiiiiiõiaiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;,o;
• Rancho Grande-H.?tel de Ma�lmo de Secco G
• Barra do Veado-Ca!a Comercial de Irmãos Poy •
• B�la Vis.ta-Botequim Ro�se. •
• Vila} RiCa-Casa Comercial Mawh ! Dr,. Alfredo p" de Araujo• Marcelino Ramos-Escritório Mosele ...

• ! MEDI ",r()
• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 U Especialista em mo/estias de creanças, nervosas,

: IDA E VOLTA 25$000: impaludismo e moles tias da pele

i· Empreza DALLA COS fA !.' Tratamento do ernpaludismo e das moléstias da pe-
.. le e nervosas pela jlutohemotherapia

N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu. Consultoria e resz"dencia-Praça 15 de Novembro, 13

I
estado, as passagens terão o acrescimo de 200[0. Telefone, 1.584

A • AO Consultas:-Das 8 às J 1 e das; 14 às 16 horas., �...... •••••
•

-'------.•

,. ;'_"--'-, zEZW

I •••• •• �••o.e�.: �I:�,����������-�i::c�-=��������-: 1- Banco de Crédito
: C r e d í toM u t u o P r e d i a J ! � linda casa pó- ��ral>!3! �:;;!.I

�ri����n���;;_�Ls����EpR��g�sF���R5�ST����S D!, �r;.�s
I

"�-�=- , ::::� :�: �:� I· (Soe. C�:�:::�Llda.)
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA-

5$000 10$ot:>0 .,':)lU 20$:'�'()O I Rua Trajano n.16RA CADA SORTEIO 1$000 «5. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE __ (EdâclO proprio]MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA por n-';es r1a
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA Empresa ConstrutoraMEZ.

Universal Ltda.

Preço''''', _·,""'Of''1j·>:os

"-..:..__

.,�dov�;ado
Florianopol is

_'

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

I I Cons. M,afra, 33
Fone-1.191

iI' "

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Matriz: - LIBERO SADARO', 103 - 107

s. P,AULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL
�'Ij •

Sr. Albano de Souza Lnc ia

REECBE' DEP()SITO

1?f'16AHDO 05
I •

I .' SEGUINTES JUROS:
í

L· it d 5 I
: elC trm a a ·1. ara I:

c.c. AvisoPre vicô]. ala
IPrazo Fixo 8·r. ala

I

"

•
r

F�remio maior 5:175$000, e multes
•

premros menores

f' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE'1 SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON fUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

• CREDITO MUTUO PREDIALf •• o; ..

" Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 ii ALUGA-SE Dr.O • quartos para casal.
• I) Idormações pelo tone o.

.._ :...-....:_'-"---..___-...:...o..._.-'-'----'--=-- �.
' .43e

! ALUGA
••SEr o conforta-RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO) vel prédio de residencia

i á Rua Spivack, . no dis
Podro de Moura Ferroitrito de «João Pessôa-.

I A' tratar no Banco Agri
Advogado 11 cola, Rua Trajano n. 16

Rua Trajano D. I nesta capital •

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ministro do :�i:i-(doL�íi�d�::�' d��r T;��e:� CASA los elo Estreito com 2 salas, 3'
TE'l'Iaba IhO, Ihadores em Armazens e Tra- quart JS, cosinha, bôa àgua, luz,!

piches e reclamada a firma Meyer Vende-se por motivo de via� pnvada e dependencias íóra.

& Cia. jem, abaixo do CUlto um bun-

O processo concluso entrará galow novo, na Estrada Ger aI T rata -se á rua Crispim Mi-

em julgamento na sessão de sá- de São José. a poucos rninu- la, 29. ����"�
..

���������������

I
bado próximo. •16e. nsoeto-

• J

ria Regional Sindicatos reconhe-l'rs
cidos

A OAZE!A +Flcríanopclls, 14 -8-193,7

Industria e

Comercia

Direção

,

PARE!
....

,

� OUEOn DE SEUS C�BELOS
Autuação USflNDO

PETROLINQ MINONCORQ

INF�LlVEL N� c�spp

\
j
I

j

A I:)
L.FI I

TOIICOI-BAVER
ffi BOM PAliA
=c� TODOS

Melado
•

superior,
especial r-nal de abelha,

pir'l"1snta malagueta,
I laranjas, banandas, etc.
V. Sa. encont. a no

IMercadinho POPUIISi-1i,
10

'iii!
no Cáis Federico Rolla n:

Entrega á domicilio
I��������-
I 1
I
!
Pelrolin. Minancora
--------------------

o Tonico capilar por excelencia !
Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do

I
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 Farrnacias, Drogari3s e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS HMINANCORA" -- Ioiuvílle

o padrão de qualidllde" Um nOVD' super radio ao alcanc�
de qualquer balsa • Vendas á vista e á praso

Distributdores para o Estado de Si CatarlrraGerken& Ci.a. I
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Florlanopolis, 14 de Agosto de' 1937A taAZETA

Associação Catarinense
de Imprensa

União Bene-'Apresentou-se
ficentedos
chauffeurs

. -

prrsao
FALECIMENTOS

Sob a presidencia do sr. Martinho Callado Junior, reuniu
se quinta-feira última, á tarde, em salão especial da Bibliotéca PÚ-
blica, a diretoria da Associação Catarinense de Imprensa. Realizou-se, ôntem, ás 19 ho-

Constou a expediente de oficios dos srs. Governador do ras a posse solene da nova dire
Estado, Secretários do Interior e Justiça, Segurança Pública e Via - toria da « União Benificiente dos
ção e Obras Públicas, Prefeito da Capital, Presidente da Côrte de chauífeurs», sendo o áto assistido
Apêlação, Diretor da Imprensa Oficial, Diretor da Biblioteca Públi- pelo representante do sr. Gover
ca, Banco de Credito Popular e Agricola e União do Comercio, In- nador, imprensa, associações de
dustria e Lavoura, agradecendo o oficio de comunicação de posse da classe e altas autoridades. A ca
diretoria. rencia de tempo e de espaço não

Foram aceitos no quadro de socios, apôs aprovação pela di- nos permita darmos detalhes da
retoria das respetivas propostas, os srs. Braz Limongi, conego Har- imponencia da sessão.
ry Bauer, des, Guilherme Luís Abry, Alberto Entres, Hermes Gue- Falaram vários oradores.
des da Fonseca, Rodolfo Formiga e Isaura Veiga de Faria, O encerramento foi feito peloResolveu a diretoria: representante do Executivo Esta-

a)-Cobrar a "Taxa de Jornal>, criada a 22 de Abril de' dual.
19�5, em assembléia geral reunida sob a presidencia do sr. Altino I «Â Gazeta» faz votos de prosFlores. peridades a utilissima agremiação.

b)-admitir como socios, doravante, os propostos que satis- -------------------
fizerem ás exigencias determinadas, no caso, pela Associação Brasi - V EN DE-S E a. casa de moradia
leira de Imprensa. Assim, até que, em assembléia geral se regula- a rua Conselheiro Mafra n, 152a
mente o assunto' para. tratar na. mesma rua no. n.87.

c)-com�morar condignamente a data da fundação da A. C.
I., 31 de agosto. Foram determinadas providencias a respeito;

d)-proseguir as demarches em torno da filiação da Asso
ciação á Associação Brasileira de Imprensa.

Pelo sr. Presidente foi designado o sr. Lourival Camara pa
ra relator do ante-projéto do Regimento Interno, que deverá ser

elaborado com a maior presteza possivel nos moldes dos estatutos
da A.B.1.

Foram passados telegramas de pezames á exma. familia do
saudoso consocio Amphilochio Gonçalves e ao consocio Luís de
Souza.

Na avançada idade de noventa
anos faleceu, ôntem, em sua re

sidencia, á rua Francisco Tolen
tino n. 46, a exma. sra. d. Ana

O sar�ento Euca�io de Almeida, _9ue exercia as runções de de- Julia Franco, genitora da proíeslegado de poli�Ia no mUI!.Icipio da Jaraguâ, �utor da morte do jornalista sora senhorita Maria Jura Fra _

e chefe munícipal da Ação Integralísta BrasIleira naquela localidade, sr.

I
.

I n

Ricardo Gruenvaldt, apresentou-se ao delegado de policia de Nova Tren- co e do sr. Trajano Afonso da
to. Costa,sargento reformado do Exer-

Esta autoridade fel-o cond�uzir de automovel para esta capital, cito.
onde foi apresentado ao dr. Secretario da Segurança Pu'bl1ca. O fO sargento Eucario de Almeida será interrogado, hoje, de tarde, . s�u enterramento e etu�u-!!�,
pelo sr, delegado da capital, devendo as suas declaracões serem reduzidas hoje, as 10 horas, no Cemitério
a auto. de ltacorobí, com grande acompa

nhamento.
A' familia enlutada A GAZETA

•

a
o autor damorte ilé Ricardo Gruenvaldt

envia pezarnes.

Da secretaria da A. C. 1., pedem-nos a publicação do seguinte:
"Ao exmo. sr. Secretário da Segurança Pu'blica, foi enviado o

reguínte telegrama:
Jornalista Othon d'Eça, diretor FLAMA VERDE, protestou pe

rante essa Associação, atentado contra jornalista Ricardo Gruenvaldt ti
roteio Jaraguá efetivado Delegado de Policia Eucario Almeida, motivo
publícação artígo autoria outrem seção "A pedidos", jornal JARAGUA'
pt Solicito interessadamente Vossa Ex'::elencia, nosso brilhante consocío
se digne tomar providencias em face Insólita atitude autoridade policial.
Atenciosas ssaudações. MARTINHO CALLADO, presidente da Associa
ção Catarinense de Imprensa.

o gal. João Gomes
RIO, 18 (Band) - O general

João Gomes e sua senhora re

quereram sua inscrição eleitoral
no Nucleo de Emancipação Ca
rioca da U.D.B.

V 1=N01= S 1= a Pensão Famí- I
L L - L liar, b�m atregue

zada, a rua Con
senho Mafra n. 64.
Ver e tratar na mesma.

Uma voz que se
. -

unpoe

Clube Doze de
Convite

Agosto

Procuremos obeõecer aos pre
ceitos

õ

e higiene, para ter suu-
1312 e alegria. Os livros

õ

e hl
gienl?, õevern ser ôe leitura o':)ri
gataria, não só nas escolca
como nus lares.
muitos 6ide5 são esrritos Oe Ouvimos mais uma vez a voz

A diretoria se reunirá, novamente, na prozima quinta-feira, tal forma que os lemos com doce e agradavel de Terezinha NOS S A V IDAno salão especial da Bibliotéca Pública. imenso prazer e, aobretuôo. com
Nogueira Ramos. A gentil catagranôe aproveitamento.

Seguinào-se 05 pr-eceit oe àe rinense cantou ôntem ás 9,30 ho-

DESPORTIVA higilzm: desaparecerão as causas ras pela Radio-Sociedade Gaúcha. ANIVERSARIOS
m01S frequenfee àa fraqu ez c e Ouvimo-la encantados, pois a sua Luía Hamilton, filho do nosso
àe õesúntrno que esvruvizarn

voz a que chamamos de "veludo"
DEP. ADO�FO MAR!INS í coléga de imprensa sr. José de

tanfas vitimas nas ciàaàes fZ � data. de on.te.m re.glstrou o

I' Diniz, completou ôntem mais um,nos ccrnp .5. já se impõe maravilhosamente, t I d I t d
A higiene ensina não 56 a oferecendo-nos audições esplendi-

amversano na a ICIO o I us re e- aniversario recebendo muitas f ..-
õctesc contra as õnençcs, co'

I das como as que foram irradiadas putado Adolfo Martins. Educa- licitações.
mo tombem as meõtõca para I R di -F 'lh e R di _

cionista de grande' mérito, deve-
manter o f'sico e o psichico em pe � a 10 arroupi a a 10 lhe a instrução catarinense re- Festeja hoje o seu aniveisa-
perfeita forma. 1'"'05 tempos que Gaúcha. I' r' I I' I
correm ha muita gente n eruo- Terezinha nos mimoseou ôntem

evantes serviços; po llICO ea e 11'10 natã icio a galante menina
50 porque não sebe se cllrnen- com as duas belissimas páginas

decidido empresta ao Partido Li-I Silvia, aplicada aluna do Colé
ta! convenientemente e porqu: "Meu Rouxinol" de A. SOá, e

beral Catarinense o brilho da gio Sagrado Coração de Jesus e
nao õcrrnz nas horas

õ

e ôe'l
"V d P' "d S

sua inteligencia e o seu vasto

II
diléta pupila do ·sr. Manoel Fer

canço. ozes a nmavera e trauss.
prestigio eleitoral na zona serra- nandes Coelho, do alto comerExitem muitas pess'Jas HER- Ambas foram bem interpretadas,

vaSAS, õeaeunímcõus. irrita- demonstrando o adiantamento em
na, o distinto aniversariante fez cio, desta praça. A 'interessante

\l�is, nueraste�l�a.s, só por-que que se acha a novel cantora que
jús ás homenag,ens <l.ue lhe fo-I Sil:ia. receberá, jubilosa, suas

nao sabem õlulôfr bem o õ!u.,. ram prestadas, as quais A GA- amiguinhas que lhe irão levar'
Porn combater o ôesâmimo, a e bem um Justo orgulho para ZETA se associa enviando-lhe, muitos beijos. A' aniversariante!i r r i t a ç ã o. a n e u r 05- Santa Catarina. '

embora tardiamente, os seus me- e ao sr. Manoel F. Coelho kca- t�nia. na�a mai� facil: regula- Estão, pois, de parabens os que lhores votos de felicidade. GAZETA felicita.rrzur � ulôn, ôeltar'se as hora.s .amam a bôa música do bel-cantoconvenientes e usar o esplenõt- A _'

ÔO TOHOfOSf�H àa rASA mas esses parabens sao extensi-

B�YER, obõecenõo as õzrnu.e vos, com maior razão á gentil
regas estatui�a5 pela higiene. Terezinha, pelo seu talento artis
Humerosas p -aaucs

.

que usa' tico e á Exma. Snra. Da.Ondina
ram o Tonasfofan ficaram cõ- .

'

miraõas ÔO bern estar que sen- SImone Gheur, consagrada sopra-
ttram apenas com as c'uas pri- no catarinense e competente pro
meir,as ir f.zções ôesse precio.so fessora da esplendida cantora que
meôlcamenro "-Llb50Iutom�nte ln·

ora nos está deliciando em Portoôolor e Oe 1ranôe proveito para I A L' F d f'lhos infraqulZciOos. sejam crian- Alegre.

I
O garoto UlS. ernan .0, : o

ças, aàultos ou velhos, do sr. dr. Altamlro GUlmaraes,
S. V. Governador do Estado, em exer-

REGRAS DIGIENI
CAS PARA TER

SAUDE E ALEGRIA

De ordem do sr. Presidente tenho o prazer de convidar
os srs. socios e exmas. Iamílhs pau o baile comemorativo do
65'. aniversario do Clube. a realizar-se no dia 14 do corrente.
com inicio ás 22 horas,

Servirá de ingresso o talão de agosto que será exigido á

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

ntreada
Secretaria, IOde agosto de 1937.

Rubens Ramos
Secretário

cicio, fez anos ôntem, tendo re:
cebido muitos :abraços dos seu ,
travêssos amiguinhos.

.

A GAZETA
"Dia do Desportista"o

SRA. ANTONIO AMARAL

Pró � Porventorio Santa

cata-I'
Antenor; Carlos. Beck, Haroldo;

rina> realizam-se amanhã, no gra- Sabino, Paraná, Ivo, Dico, Calico.
mado L.F.F., á rua Bocaíúva e Caso Chocolate possa jogar,
em homenagem ao {(Dia do Des- I passará Beck para a meia esquer
portista», esplendidas pelejas des-I da ficando Dico na reserva.

portivas.
O dia de amanhã nos apresen

tará o que ha de mais completo
no esporte florianopolitano,
A primeira prova, que será de

volley-balls efetuar-se-a ás 10 ho- Poderãoras, Ginásio Catarinense, 14 B.C.
Força Publica, Marinha, serão
adversários.
Em continuação teremos ás 13

horas uma ótima partida de bola
milita», sendo disputantes duas
companhias do 14 B.C.
A's 15 horas virá a prova de

revezamento, onde os mesmos

disputantes do volley tomarão
parte.
Figueirense e AV:lí· continuarão

o programa, disputando umapar- Otida de foot-ball.
Os esquadrões estão em plena

fôrma e () mais exigente adépto
do esporte bretão ficará, por cer
to, satisfeito.

Os provaveis quadros:
Avaí: Vadico, Arnaldo, Aquino;

Bibi, Procopio, Berreta; Zé Ma
caco, Sapo, Fornerori, Medeiros,
Diamantino.
Figueirense: Renato, Freedi,

$ O
E' QUANTO SE PA-

60 o, O GA POR UMA BOA
COSINHEIRA A'

RUA JOSE' VEIGA No. 91.

•

msa

usar

verde

SR. Z E' A M E' R I C O Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

Faz anos hoje a sra. Carnaí
ta Barbosa Vieira, esposa do sr.
Raimundo Vieira, funcionario da
Secretaria ele Segurança PM)!ica

O sr. professor Fernando "M"";;
chado, diretor da Bibliotéca Pú
blica, fali anos hoje e por este
auspicioso fato, receberá muitas
felicitações. A GAZETA cum

primenta.
FIZERAM ANOS ONTJ:"M:

a exma. sra, d. �Zo,ê Tauloís
de Mesquita, esposa do sr. eng.
Antonio Mesquita;

a exma. sra. d. Fiorisbeia Ha-Ex-assistente do serviço de Gin:cologia dos HQpitais: berback Bandeira, esposa do sr.
da Gambôa, Fendalsão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss. Custodio Ferreira Bandeira;

Ex-interna do sal viço de Pediatria da Policlinica a senhorinha Ceisa Machado;
de Botafogo I o sr. engenheiro Braulio Ja-

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS ques Dias; .

Consultorio: Rua TraJ'ano O' 12-Sobr.
o sr. Estanislau Vieira Filho;
o sr. Reinaldo FonsC'.la.

Consultas: Das J O ás J 2 e das 2 ás 5 horas FAZEM ANOS: HOJE
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA 1 -Otte. Oliverio Cos.ta;

--- --,---.------ i -a menina Alma, filha do sr.
, I : Aprigio Silva;

P AJ/W O M E L H O R I II -o m�nino �ob'erto .Sc�midt:

l-a
snta. GUIomar LIsboa;

--------------------.
-

. I �o menino José. filho do sr.
VV. 55. ôevem EXIBIR ôe seu �aàelro, feito com fermento Joaquim Lucio de Q h ffresco seleClonaôo '

I . .
uouza, c e e

,

. da_s oflCmas do "f.Jiario Oficial»;
-o sr. Rodolfo Lisbôa.

Fez anos ôntem a exma. sra.

d.: Adelaide Lobo Amaral, digna
consórte do sr, Antonio Tavares
do Amaral, consul de Portugal,
neste Estado. A GAZETA feli
cita á distinta dama.

CURITIBA, 13 (Band) - A
Chefía de Policia publicou uma

portaria concedendo amplas ga
rantias para a realização dos co

micios politicos de qualquCi' na
tureza. Os integralistas poderão
usar a camisa-verde com o pa
letó.

perde terreno no

de Minas
Estado

Ante ..ôntem, na
Assembléia •••

Fleischmann OUTROS PAR1'ET.VI
Pelo Paquete Comandante Al

cidio, embarcar á segunda-feira pa-
I ra o Rif., de Janeiro, em gozo d e
férias, o sr. �l1ario Nogueira Me
nezes, funci(Jnario do Banco do
Brasil.

o sabão

"Virgem Especiê:.lidade"
de Welzel " eia••• Joínville

reconlmenda ..se tanto para roup,a fina como para roupa commum

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




