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Na pregação cívica, a palavra de Armando de Sales ê sin
tese e panorama. Voto, escola, leis econemlcas, questões slndl-

�'cais,,,,gotudo, pela visão do estadista passa para a das multidões
que o escutam, encantadas á solução magistral que o magnifico
bandeirante propõe. Ele não é, assim, candidato de pobres nem

de ricos, é--o dos problemas vitais da Nação.
O "empeacheme..!!!: G'..todos querem a presidencia
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MANCO CE-

RIO, 19--A maiorM que se for- ��������������������������---��������������������������
mou na Assembléia fluminense e Aque planeja decretar o <empeache
ment.» do governador Protogenes
Guimarães, afim de eleger novo

governador, está dividid� en;t qua-! A"'II.rotro gru pos, Destes, o mais impor- J.. '"

tante é o que obedece á orientação

�fvi��:utado federal Eduardo Du-

Portugal romneu relações' .

ROMA, 19--�m face do rom-

Os quatro grupos são chefiados I ...
. ptmenao das relações e�tre P.ortu=

respectivamente pelos srs. Duvivier, T h I
- gal e a Tchecoslova�Ul� afIrma,

senador, Macedo Soares, deputado I com a c ecos ovaqula �e que o gover�o �tahano esta

Luís Sobral e deputado Bernardo I
inteiramente sohdafl� com Por-

Belo I tugal, nesta emergencia.

C· . .

,
tuguez anunciou terem cessado

I
° <duce» determinou ao mi- S. PAULO, 19 (Band)--O- sr .

.

om o sr. Duvivier, segundo i todas as relações diplomaticas ] nistro italiano em Praga que to- Antonio Fortes, elemento que atéafirma o sr. �elson Kemp, estão j
com a Tchecoslovaquia, por ter: masse conta dos interesses portu- então era adepto ardoroso do P.H deputados, com o �r. Macedo I o governo deste último país ne-] guêses na capital tchecoeslovaca. R.P., na zona da Alta Sorocaba-Soares 8; com o sr. Luís Sobral 7 gado conceder permissão para uma I na, hoje pertencendo á ala dissi-

e com o sr. Bernardo Belo 3. .

U'"ALMIRANTE PROTOGENES iln� C h id �

r I fabrica de armamento checa.cum- BERLIM. 19 -- ° gesto do go- dente chefiada pelo sr. Silvio
l'I'fJ", .JI] Iii on eCI as, como sao, as 19a- prir o contráto de venda de 1 200 it

A

d Campos, depois de assegurar, ba-ções entre os srs. D uvivier e Bernardo Belo através do presidente . 1
•

I vern<:
pOI ugues, �ompen o as suas �,

da Assembléia, sr. Lupercio Santos, chega-se á conclusão de que metra>had�ras., relações d�plomatlCas com a. Tch�e- seado no conhecimento perfeito

aquele deputado federal e chefe petropolitano dispõe realmente de <? r?mplmento desse .contrato, e . coslovaqu�a c a uso u satístação que tem da força eleitoral daquela
17 deputados, isto é, da corrente mais numerosa no seio das opo- atrIbu�do em certos CIrculo� as nesta capital. vasta região, que alí não se fala

sições coligadas. necessl?ades em. que se VIram na candidatura do sr. José Amc-

Cada um dos grupos têm candidato proprio ao governo do envolvidas as .fabrIcas c�ecas de LISBOA. 19 -- ° ministro da I rico, prestou as seguintes infor-

Estado. A corrente Duvivier-Belo pretende sustentar o nome do sr. f?rnecer mat�rial em maior quan- Tchecoslovaquia, apezar de já ter mações .s�bre a an�nc2ad,a :isita
Eduardo Duvivier, mantendo o sr. José Eduardo de Macedo Soa- tidade e maior urgencia para .a sido expedida ordem para o re-

do ex�m��lstro da Viação a �Idade
res na senatoria e dando a deputação federal aos srs. Luís Sobral e Inglaterri, releg�ndo os forneci- gresso do embaixador português ?e PIra] u: «Essa vl��t�--dlsse o

Bernardo Belo. A corrente Macedo Soares quer colocar êsse sena-" mentos portugueses para mais de Praga, ainda se encontra aqui,
mfluente proce�. POIIlICO--COIl1.o

dor no Ingá, dando a senatoria ao sr. Duvivier e a deputação ao tard;-'A .. Dl? se tendo apresentado para propagand� politica, nada. mais

sr. Luís Sobral. A corrente Luís Sobral manobra para dar o govêr- � .

esse o pnm�lfo caso que se deixar o país. representaria do que um insulto
f h t d f de á memoria do saudoso general

no a êsse deputado estadual, oferecendo a senatoria ao sr. Macedo ven ica na l� ona o r.acasso i
Soares e ti deputação ao sr. Duvivier, ��a tr;msaçao co�erClal entre

I f It (
Ataliba Leonel, que foi sempre

E' com êsses pontos de vista divergentes que conta o sr.
MINISTRO OLIVEIRA QOlS paIse� levar. a ruptura das a am em ampos um grande amigo do general Flô-

SALAZAR I ,- d I t res da Cunha. Essa visita estaria
Protogenes para, no momento oportuno, lançar um candidato que

i re açoes IP orna icas,
• A

I
fadada ao mais estrondoso fracas-

divida ti blóco�poiilicionista e restabeleça a maioria governamental. LISBOA, 19 -- O governo por- seis pessoas so, tal a repulsa com que foi re-

O sr. José Ame".CONTRARIADO O CEL. ARISTILIANO CAMPOS, 19 (Band)--Atirma-
cebida a noticia».

•

, - se que estão desaparesidas cêrca

rico partirá domin-: COM EXPRESSIVA fRASE 'DO DR. BAVER fi LHO â�;i��s��{m��sdlc�e�����i:Oq�:
B .,

.

as mesmas tenham-se lançado ao

go para a ai a rio Paraíba quando tentavam fu-

No cemrcre que teve 10- -�-"Quem não sabe diri-I da boca do orador que a gir ao tiroteio. As familias das

.RIO, 19--Será .no próximo do-: gar na cidade de Itajaí, gtr o que é seu, não po- proferiu, á h
..1dividu�lida- pessôas acima mencionadas, já

mlllg� que o c.a�dldato, sr., José!
no mês passado em pro' I d di" e' dos de do sr, Jose Amerlco.

levaram suas queixas á Delegacia
Américo, partirá para a Bala. Fa-

•

'
•

e r.glr o que Regional.
rão parte da sua comitiva os de- da candidatura do eml- outros" ••• Para o espirito previni- ------,-------
putados João Neves, Carlos Luz, nente dr. Armando de Esta expressiva frase, do e desconfiado do sr, Virtualmente I -dAcurcio Torres, Artur .Neiva e Sales Oliveira, o vigoroso I foi compreendida por to- Coronel Aristiliano Ra- reso VI O O
Arm�ndo Fontes, emali o sr. tribuno dr. 8aier Filho, da a assistencia, tendo no mos, éssa linha réta, caso dos armamentos for-Loun.val Fontes. . no seu veemente dlscur- espirito de cada ouvinte transformou-se em linha
A imprensa carioca faz-se-á re- • • , -

dpresentar. Tambem acompanhará so, disse: traçado uma linha reta, curva, com tendencias necl OS ao Rio Grande
o candidato o sr. Alfeu Domin- para sinuosa, com um

gues. APESAR DO PROTESTO Iman na ponta... Das eonferencias realizadas no Rio pelo
iiiIiiiIi�iiiiliIliíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiliiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiBõiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiíiíiiii__iiíiiliiíi IÍ_l!iiiiãiiiiiiiii_

E' que, segundo o que cei. Canabarro Cunha ficon constatado que

ARGENTINO se. s�!reda, o. coronel 3 mil fuzis haviam sido entregues ao Sl-.Arlstlhano, enf!ando a Getulio Vargas em 1930 .

carapuça, abespinhou-se, �

tomando como sendo pa- O ESTADO PAGARA' 2.500 CONTOS
ra si, a frase do vice-pre-
sidente da Legião, consi
derando-a como uma

pérfida insinuaçao.
DeJ;:udo isto chega-se a

LHfia logica e racional
conclusão:a de que razões
ponderosas, cériamente
existem, para que o coro

nel Aristiliano Ramos, se
sinta atingido e contra
riado em ouvir dizer que:
QUEM NAO SABE DIRI
GIR O QUE E' SEU, NAO
PODE DIRIGIR O QUE
E' DOS OUTROS" •••

JORNAL REGISTRA
·00

Na conformidade das dispoções le
gais, foi registrado o jornal RE
GIOÃO SERRANA, semanado edi
cado em Lages, de propriedade do
sr. Arlst1üano Laureano Ramos.

AlbertoDeputado
Americano

N

nao
",

passara
ano

ZE
voz DO POVO Sem quaisquer Iigaeões politicas

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

IV I Florianopolis, Sexta-feira, 20 de Agosto de 1937 INUMERO

os ESTAD�O�S�U�N-I-D-O-S;;;;;;;;;;;C-E;;;;iii"RÃO OS
DESTROIERS

RIO, 19 -- ° coronel Cana
barro Cunha, comandante da Bri
gada Militar, trouxe abundante
documentação sobre o caso do
armamento, demonstrando que o

governo do general Flôres da
Cunha não possue arma alguma
que não tenha sido legitimante
adquirida pelo Tesouro do Estado.

Das conferencias realizadas
no Ministerio da Guerra, com a

presença do general Andrade Ne

ves e do coronel Canabarro Cunha,
resultou a interessante revelação
de cêrca de 3.000 fuzis do Exér
cito foram entregues pela Sa' Re
gião Militar, com séde no Para
ná, em 1930, ao proprio sr. Ge
tulio Vargas, ao tempo em que o

general Flôres da Cunha não era

interventor.
° restante de armamento GAL. FLORES DA CUNHA

qu� o Exército reclama, parte �oi devolvida e parte extraviada, solUCIOnando-se o caso por uma llldenização que será possivelmentde 2.500 contos, que o govêrno gaúcho pagará ao E:xárcito.
�

s. PAULO, 19--Foi recebida a I RIO, 19-A ?hancelaria brasile.ira e o D�I?artamen�o de Es-

denuncia contra o sr. Silvio de I tado d_os Estados Umdos, em nota. conjunta, notificaram á Imprensa

Campos. lOS
12 .Itens e.scIa.r�cendo os ente�dI�entos para o ar.rendamento de

O juiz oficiou á Assembléia Le- destroiers e .I�stlflcando a negociação.e+Concluem dI�end?: que !lo
gislativa pedindo licença para a' momento critico que atualmente atravessam as relaçoes internacio

formação de culpa do deputado nais de out�as partes do �undo, os dois governos �onsideram que

Alberto Americano. todos os paises devem envldar esforços para ImpedIr que se levan-
tem controversias. Os objetivos principais da conferencia de Buenos
Airel! devem süperar outras cogitações de governos e estadistas ame
ricanos, os quais não devem se deixar arrastar em discy.ssões de por
menores ou propostas de aplicação provisoria, por beneficas ou pla
tonicas que possam parecer.

° Brasil e os Estados Unidos "não estão dispostos a entrar
em controversias sobre a proposta pendente, nem modificar os seus
entendimentos sobre ela. Lastimam, tão somente, que tenha sido
possivel uma questão como esta, de minima importancia, deSVIar a

WASHINGTON, 19--0 sena-I atenção, mesmo por poucos dias, dos altos ideais, do largo progra
dor Walsh, que apresentou no Se-I ma, visados pela politica ?e bôa vizinhança."
nado o projéto de resolução sô- A nota conclúe dIzendo dos esforços que os dois governos
hre � arrendamento dos destroi- i vêm di.spendend� �m tôrn0 da paz americana e mundial deveriam
1's, disse que não ha nenhuma i ser m�ls que sUÍlcI�ntes. p.a�a .tornar claro,: a todos os demais países,
probalidade de o projéto se con- ! que nao lhes ca.b�rIa a mlCIatIv� ou adoça0 de qualquer politica que
-verter em lei ainda na presente I pudesse s.er, _I�g�tlI�amente, consl�erada pelas nações. do continente,
leasão do Congresso. como )?reJudlClals a causa da amlzade entre os amerIcanos.

945

Insulto á memoria
de Ataliba Leonel

O Brasil reconhece o
governo paraguaio
ASSUNÇÃO, 19-0 ministro

do Brasil informou a chancelaria
que recebeu ínstruções do Itama
ratí para o reconhecimento do
govêrno provisorio do Paraguai.
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A�-fJ.or.lan.ov.WJl) 20-8-W,.J
'Côrte de Greves A PEDIDOS

Apelação T 't I "Ofens'va"S. PAULO, 17-0 Sindi-
ranscn o pe a I

Sumula dos julgamentos da cato dos Manipuladores de Pão,
ultima Sessão em reunião hoje realizada, após

deliberar endereçar aos patrões
Apelação crime nO. 5.719 uma série de reclamações, pe-PARIS, 18-0 professor Raymond Mallet a-:aba de da comarca de Tijucas, em dindo tambem aumento de sala-

epresenter á Academia de Seiencias uma invenção que promente que é apelante a Justiça e a- rios, aprovou uma proposta de
revestir-se de grande importancia para a medicina, no tocante á su- pelado Henrique Marcola. Re- decretação de greve parcial dos
bstituição do Radium. lator o sr. des. URBANO manipuladores de pão e cotlge-Trata·se de dois tubos de raios X, um do tamanho da me- SALES. neres.
tade de um lapis e o segundo com 2 centimetros de comprimento Anulado o jul�mento por de- O Sindicato enviou ainda iJOS
e 3 milimetros de largura. feito do questionario. patrões uma tabela em que são

O primeiro contém um electrodo, ae qual é aplicado uma Apelação crine nO. 5.707 fixados os aumentos de salarios.
corrente de alta tensão alternativa de frequencia elevada. da comarca de Indaial em que Hoje á tarde foram decreta-

o invento deve ter consequencias extraordinarias no domi- é apelante o dr. Juiz de Di- das as greves das fabricas de
nio da radio-terapeutica, visto como os dois tubos, irélças ás suas reito e apelado Ricardo Schroe- chinelos da. firma Campani &dimensões minimas, poderão substituir a aplicação do radium, cu- der. Relator o sr. des. GUI- Cia., e da Companhia de Ania
ja utilização carissima se tornaria, poc êsse processo, de efeitos LHERME ABRY. gem, com 1.500 operarios.equivalentes e sobremodo barata. Dado provimento á apela- Os tecelões de juta reclamam

O f'to despertou grande interesse nos meios Icientificos. ção, para condenar o apelado I dez por cento de aumento nos

60$000
E' QUANTO SE PA- CASEM IRA EM CORTES AR no gráo minimo do artigo 303 seus salarios.

g�:t:H���OA� TIGOS FINOS' do. Cons�lidação das Leis das Os movimentos wevistas são
RUA JOSE' VEIGA NO. 91. CASA "O PARAIZO" Leu PenaIs. todos de caracter pacifico,
�I--------•••••••-----....... �

'E M F I M!I ra

SANTOS, 17 - De bordo

J do vapor «Prudente de Morais,.
desembarcaram em nosso porto
mais 402 colonos nortistas pro·
d d 98

'

N I
. •

rou que não teve altercações com
ce en o de ata e os res-

I d f
.

d
tantes de Recife. qt uda quer

ora or, nem 01 eaca-

a o.

VEN DE-SE a. casa de moradia
I Ouvindo os tiros, partidos, de

a rua Conselheiro Mafra n. 152. um ponto extremo da Praça José
para. tratar na mesma rua no. n. 87) B 'f' fi

.

I
.

ODl acro, o o era procurou con-

Denunciada tato �om a força sob seu _comanO . do. Ja a encontrou em açao. Per
e o sr. � Ibe rto guntado o sargento sobre a razão

• • A!"Y"'te r Icano do tiroteio e porque fizéra fogo
• • sem ordem superior, foi apenas
• • 5. PAULO. 17 - O sr. respondido que a força se delen-
�"I fJ Marcos Penteado, segundo pro- dêra contea disparos feitos por ci-i • motor publico, apresentou hoje vis, que em seguida fugiram.
O • denuacia contra o sr, Alberto Do teor da palavra de uma au-

O • Americano, que figura em pro- toridade insuspeita e enérgica.corno
• • cesso regular como acusado da se revelou o tenente Coaracl.é Ia-
O

I

• autoria dos ferimentos sofridos cil depreender-se que em Campos,
• • pelo filho do sr. Silvio de Cam- como ha pouco tempo em S.Paulo,
• ., I ,. p-, no conflito do «Correio I a propaganda integralista foi en-
O Não haverá mais car.eC.i1s. • Paulistano». sanguentada por elementos que

0-.

I E' O I F E R E N T E, E' U' N I C A ! I
• LOÇÃO SELEM, é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas- !O cer o cabêlo" que apareceram até hoje. �

• LOÇAO BELEM, é - realmente -- A MAIOR DESCO_RBETA DO SECULO -,G XX, pois virá demonstrar que não é verdadeira a afírmativa de que "não ha :!• nada que faça nascer o cabêlo!" ::• v

�--------D••••••-----.".O••--------�-

E' eleitor, ou não é eleitor", Não importa!
ara seu uso ou para a sua familia, temos tecidos que nunca desbotam

Modernos, baratos, lindds e· resistentes

Casa Pernambucanas
E L- I P E S C H M I o T, IS

�NVENTO
qu'e substituí
rá o radiurr

O QUE TODO MUNDO jULGAV.L\ IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE
FIZESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

,..

L..OCAO BE
�

L..EM
A DESCOBERTA SE'CULO xxMAIOR DO

I

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

todas as Cascas do Hamoem

Distríbuidoresl

Carlos Heepcke S A

,

.'

'�."'"."

�.,

2

não podem ser senão comunistas.
CIAS, apesar de opôr restrições Ninguem vai fazer comicios de
ao Integralismo, tem mantido ulti- propaganda politica, com a idéia
mamente uma linha de isenção preconcebida de armar rôlos e

muito de acôrdo com a sua res- derramar sangue de concidadãos
ponsabilidade de orientador da pacíficos e atentos.

opinião pública. Comentando os A finalidade de um comicio é
acontecimentos de Campos, aquê- tão coletiva, visando os efeitos da
le orgão liberal publicou a seguiu- persuasão, que só uma aberração
te nota, com o titulo que encima peicologica poderia esperar da ar

a coluna, á vista de cuja honesti- ruaça e da desordem as adesões
dade, data venia, transcrevemos: pleiteadas pela palavra doutrina-

"As declarações do tenente Co· ria lançada ao ar livre.
arad sobre o início das ocorreu - E' certo tambem que a tatica
cias lutuosas de Campus, á A dos morticinios coletivos.das agrego
NOITE e ao O GLOBO, não sões n ferro e a fogo não geram
deixam a menor dúvida quanto á o panico nem a desagregação das
origem do conflito". Nem os ora- massas arrastadas por um ideal
dores integralistas injuriavam o elevado.Antes, a historia das gran
governo, nem o comandante. do des empresas de transformação hu
destacamento teve necessidade de mana, amplia-se até á glorificação,
chamá-los á ordem. quando, além do ardor coletivo

Se bem colocado junto á trio que as anima, começa a vibrar no
buna e no seio da maior massa ambiente das suas lutas o éco da
dos camisas-verdes, o digno poli. palavra dos mortos.

cial, sob palavra de honra, assegu- Com êsse capital de sacriíicio,
a ausencia elas causas se transfi
gura e adquire, aí sim, o sen�"

do místico das coisas pela; quais
vaI. a pena trocar a vida.

Garanhuns.\ S. Paulo. Barre
tos, Porto Alegre e agora Cam·
pos gotejaram sobre o emblema
do Sigma essa subtancia quente
e eterna que é o sangue huma
no. Não ha ação maior do que
a dêle, para transfundir de re

pente a razão do ser de uma

idéa combatida e translorma-la
em força irresistivel.

O Integralismo póde não ser

uma doutrina conforme ao senti
mento, a tradição ou à necessr

dade politica do nosso país; mas,
por ISSO mesmo que a sua se

mente não será para o nosso 5.)10
social, não o comecemos a re

gar com sangue. porque então
até sobre as pedras êle germinará.

Compreendemos o seu íeuome
no como um protesto do espir«
to brasileiro desencantado com a

realidade insuficiente oferecida
aos nossos olhos pelo longo pe·
riodo de insubmissa desordem em

que nos arrastamos. Considere
mos o valor dos que o profes
sam, falando na Patria e na sua.

eternidade, clamando por ener-
I Continua na 3a. pagina

A tatica dos
rnorticinios

A GAZETA DE NOTI·

Mais colonos
nortistas pa

S. Paulo

FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

E' um produto dos Laboratorlo8 MINANCORA-Joinville

5ente-se mal?
Do Estomago, Figado, Rins,

Lembre ..se do

Chá das 9

Bexigas, Intesti nos?

hervas'
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S. A.

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

.

,
L
.\
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: L.INI-IA CE I
I ca"mlnhãa e Ofii.nibus I
• •
• Leão da Serra "

I Empreza de Transporte de Passa- I
• ge�r(ls e EncomerJdas •
• •
• Entre Concordia e Marcelino Ramos"

O." �
>� E vi Cdiv\BIN/\ÇAO C0\1 A LI- 'H� DE. CAXIAS � l

$) de OT{TIGARA & GENERP,LLl �
• Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- e
• trubro em diante e
• DIARIAMENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas fi �
., da manhã, regressando ás 4 da tarde � p����������������-�:
• Para facilitar a boa marcha d,:i Empre'la, será colocada em • Or I o d 'A •

• cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como e
.• v qUIno

• abaixo descriminamos: • AdOVgado
• Concordia:-Ericritório Mosele •
• SuruvI-Casa Come�cialB?scatt�. Flortanopolts
• Tamanduá -Casa Comercial Julio Scbn • iiWIIi'."lIiiiidiiiíiiaiiiít!iiiiI'iiiiiiiibiiiittiiifli*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitlliiitIiiiiffiiiiiiiiiifliiiiSiiiitliii>iiii'Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.2
• Rancho Grande-Hotel de Meximo de Secco O
.. Barra do Veado-Cada Comercial de Irmãos Poy •
• Bela Vista-Botequim Roese " I--e Vilar Rica-Casa Comercial Ma2.Uti O Dr
• Marcelino Ramos.c.Escntõrio Mosele " ,.,

• fi
• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 •

0.- IDA E VOLTA 25$000:
• Empreza DALLA COSfA •

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

d 20 • Consultoria e residencia-Praça J 5 di Novembro, J 3
II esta o, as paasagens terão o acrescimo e 0(0' Telefone, J .584

I111•••••••••1•••••••••••1 Consu/tas:-Das 8 às II e das! 14 às 16 horas

· ••• ..----------......... --�����������--.

: C : E S T All- Bancada Crédito

: r e d í toM u t u o P r e d i a I : linda casa pó- ��raul:� ��:�-
• I de ser sua ps-I Catarina

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR-
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\1IOS FORAM DESTRIBUIDOS A' MAIS gando apenas (Soe. Coop. Resp.Ltda.)
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXlOINDu APENAS PA-

5$000,,10$ooC? ou 20$()oo I
v

Rua Trajano n.18
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE �_�

MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA por mas na (Ediicio proprio)
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA Empresa Construtora !MEZ.

Universal Ltda.

�������������������; H ��::_{C����� ������������H
� I
ij Apolices Consolidadas do Estado de Minas

IIIl� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo
�
�

«Obras do Porto de Pernambuco.
�

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES H
� NO BANCO DE CREDITO flOPULAR E

AGRI-1
M.

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA-

� �ANO N. 16.

�riC�������"'C:Çl�::.�il�����::..�����.

Quinta-feira
2gDE AGOSTO

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33

1
Fone-1.191

Dr.

1IIIAdolar Schwarz_
Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
AGENCIAr DA

Sociedade de Navegação [Paraná-c-Santa Catarina
Limitada .•-Rio,
Companhia Salinas Perynas=-Ríc
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

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

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto dQ Norte ou do Sul do Pa1s, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de importação," do País oUI do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços modicas

••••••••
e

Alfredo P. de Araujol
MEDI�O -IEspecialista em molestias de creanças, nervosas

impaludismo e moles tias da pele
'

Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela Autohemotherapta

•

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107

s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL
iS iii

Sr. Albano de SOLJza Lnc ia

REECBE� DEPQSITO

PAEiAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'[. ala
ClC. AvisoPre vi06·1. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

CREDITO MUTUO PREDIALf RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO) ·ALUGA�.SE, o conforta ..
• ti

_

_

vel prédi� de residen�ia
li • jíii.n t r $.-

. Mww®tWwtGm?t5M'MW5 á Rua Spivack, no dis-
'. Ru� Visconde de Ouro Preto N· '3 • ALUC3A-SE Dr. Pedro de Moura Ferro trito de «João Pessôas ,

cD $ quartos para casal. A' tratar 110 Banco Agri
• " Informações pelo íone D. Advogado cola, Rua Trajano n. 16

.��.��������(������=4.�.�.�.�.�.... �43e R�T�Mon. I ��capitaI.

F�remio maior 5:175$000, e multas
premios menores

l!' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN4
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE � SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



mearlos
Fi�iae.&

o e
Matriz: frLOFtIANOpDOLIS
em: f!Mwr�enau '" Jeir"\viU. São rrancsisCJ)& Laguna-

MG»st.r\olsrICD permanente el""r.l Cru-zelre» "0 Sul

SesQA& ele SecQiio estege409êo ale
PAZBN6AS:

P�as ucfooaes e extrangeJ.ras "ara tel'llOf
MQdns e AlgodGes
Lonas e Impermeavels
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Stús
Laha para coser e utgIt
L.I em noveMos e meada
Iabonetes e Per1umari.,

hoadoa e Colchas
as e Cortinados

has e guarda-DapoI
I.�s, ablnellos, mei-as
�rlo8 dos alamado&

Charutos cDANNEMANN.

Empreza Nacle>nal de
Fabrica d. Pontas "Rite

1r.A"'AV��MA',"1

FERRAGENS: MAÇHINAS:
Mac�as de be�,lil�r mad�lra.Matefial em geral para COl}strucções: Mac-hinas para offlCUta,s meehanícas

Cbneate-ferJ!8 em barras, ferragens para portas Machi'nas para laoeírüs
e j.aMlias, tinta Mathinarios em ger�l para a lavoura: � ados,

Canos galval'J.iii-acios e pertences grades, culãvadores, moinho etc.
�es e Camas J ocomoveís, M�tores de esplosão, !Vl.otcles
fA,ulfa esmaltada - apparelhos de jantar -�tathe- electricos

res Material em geral para transmísszes: Lor,
Louça sanltarta - banheiras mancaes, correias de souro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os finl Automoveis e. Camlnhaes FORD Peças, acces-
Proáuctos chimicos e pharmaceutlcos sorios, serviço mechanico
Conservas naoíenal e extrangeíras Pheumaticos e sarnaras de ar a00BYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríce em geral

l�ave�açãO "Hoepcke"--vapE)res "Carl Hoepcke" "An." e Max,.
Maria -� Fabrica de Gelo URita r'V1aria" - Estaleiro 'Arataca"

Dr. "adro d. Moura Ferra�..J

Indica:

Jockey Club Florianopolís Io mais elagante centro de diversões famí
liares.

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

onais e estranjeiras.
ciernissFe.er camente iluminado com instalações m

mias;

A Gazeta
�Vlédicos
I Dr, Artur Pereira

e Ohve.ra
CUnlcil médica de erfan

ça8 8 adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorío: Rua João
Pinto n: 13

- FONE-1595

R�sitlência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

1Dr. Arminio �
Tavares

RUATRAJANO,S 10-sobrado-nos altos da
orveteri a Gloria �'�'.;.-.;�:.:L

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
I Pinto, 7·-- Tel. 1456

'I �Res. Rua Bocayuva, 114

I Te!. J 317

I Dr. Ricardo I
Gottsmann
Ex -chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (Pwressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalllti em: olrurgla

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

operações de plástica I
- ••••••••••

• •

-------1 Companhia "Altlança 'da ::
G Bahia" o
•

-

G
• SE'DE BAHIA a
..

FUNuADA EM 1870
.,..
iiI t eguros Terrestres e Maritimos D

" CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 �� RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000
• BENS DE RAIZ (prédios c-

terrenos) J5.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 Iii

• SINISTROS PAOOS EM 1936 4.737:405$660

I Apentelr Sub-Aglntl' I Reguladorl' de A alE

I lai todo. a. EsI_d.. �. Br••II, na Uruguai na

",'•.
dlnclpaíl praças estrangelr.l.

t>,;5

li Agentes em Florianopol is: a
G G

I_ Campos Lobo & Cía. :: '

.' Rua Con.elhlro M lira, 35 (SDbrad�) Caixa PCI18119 •

I ; TELEFONE N. 1.083 :
asli m END. TELEGRAFlto ALLIA!vÇA •

VENDE.SE uma casa no dis- Ótimas instalações. No apre • L It
.

h' "
trito «João Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do La'. Escritoríos em aguna e aja I •
lo, á rua do Nestor no. 42. Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES !.

com'Zquartes, s�las de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. ti, •• ••••�*••�=e entar cozinha, ••...... ... �_

I Dr Aderbal
da Silva

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL 7ORlO:
1?_ua Trajano tr /7

[sobrado]
Teleíone 724: (manual)

HORAS MARCADAS

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

I
�1

ElIL"'HETe;.S I� �I Federal e Santa Catarína

� �
� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECIIADOS� �
I�� ��

N o Estreito Ponta do Leal

ra-. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
moiestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, I 595

Res. Hotel Oloria-fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do HOlpítal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1}2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

CONSVLTORIO---Rua Tra
ano N. 18 das I O ás 12 e

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 i
RESIDENCIA- Rua Este-l

I
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Advogados

Advogado
RUcl Trajano, n· I sobraAo

Telephone n: 154�1

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Lo•e,
1631 • 1290

I
I Accaclo Mo- \

•

reira tem seu escrip-

t6J io de advogacía á rua

Vlsconue de - Ouro Preto

n. 70. - Ph01iP· 1277.-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A OAlE;TA -FlOJiano,pQÜ$. 20-8 L931

do.

TENIS

eUDGE A REVELAÇAO
DE 1937

s

Ga2!!:ela
Desportiva

anteriores.
Os ai vi-rubros estão esperando

enciosos o dia de domingo, pois
pretendem desforrar-se do Atlético.

TROPAS
PARA lTAPE

RUNA

Dentre os demais temos: Faria,
Baixo e outros, sendo todos óti
mos players.

Os do Cip são tambem ótimos
manejadores da esíéra e apresen
tam-se com um conjunto em sua

totalidade de elementos que indi
vidualidade nada deixam a dese-

O tearn revelação de Itajaí lar.
erY1 1937 lutará com o po- Como podemos vêr o encontro

tente conjunto rubro de domingo levará ao gramado da

r1l.sgro local f.C.D.umaenorme multidão.
D' d

..

dI epois a recente vitona os

O EMBATE SECUNDARIO Estados Unidos n� Taça �avis, PESCARA, (ltalia) Retard).
Domingo, veremos a luta tita- vida merecedor de guarnecer a TOMARA' FO'ROS DE D0.nald Budge fOI cl�sslhcado -O volante alemão Rosemayer

nica entre o Cip e o Íris. cidadela do nosso selecionado. PRINCIPAL t�msta amador n. 1 n� lista rnun- venceu a prova da "Taça Acer-
Ambos os conjuntos apresen- Cruz: tambem integrante da se- I dial de amadores e, Igualmente, bo", conseguindo uma velocidade

ter-se-ao otimamente treinados. leção florianopolitana e quiça do O Tamandaré e Atlético luta- na lista conjunta de amadores e de
.
141 quilometro; horarios.

Por certo o jôgo decorrerá to- Estado. rão pela terceira vez. profissionais na classificação anual Durante a corrida o volante ita-
talmente em um ambiente íavora- Miro: ótimo forward, excelente Os encontros precedentes foram dos compeões mundiais feita pela liano Pasquino Ermini chocou-se PARIS, 16 _ Foi anun-vel a ambos, para que se possa driblador, sendo um dos melhores inegualaveis, I jornal de esportes, de París, - com o carro do inglês Regin�ld ciado que o pnncipe Mavid
s< mpre realizar jogos entre os es- artilheiros da capital. O alvi-rubro teve uma derrota "L'Auto", a seguir á disputa Tongue, anemeasando-se contra Mdivani, O unico dos tres Mdi-quadrões visinhos, Nizeta: o homem de jôgo c1es- e um empate frente ao tricolor. daquele tradicional troféo em a multidão, causando quatro mor- vani ainda vi vo e que foi espo-O Iris está c:m um conjunto concertante, atúa em toda a ex- Será agora a vez da vitória? Wimbledon. e aos campeonatos tos e numerosos feridos, inclusive

so da ntriz Mae MUlray, casar-ótimo e bem treinado, possuindo tensão, dando grande folga ao Confiante está a turma do T0- nacional da Alemanha e da os dois volantes. se-á brevemente com outra ame-
azes de grande valor. - centro-médio. Oportunista, faz os nl, pois vem treinando com gran- França. Os 5 primeiros amado- ricana, Muriel Johmon..Dentre 01 mesmos podemos des- seus passes com certeza admira- de afinco. res do mundo estão classificados O pai tem sido visto comtacar: vel. Ao que parece o ataque ficou na seguinte ordem:

CASA muita frequencia no Lido, emVilein: o jovem arqueiro é atu- Damata: Reserva do Combina- resolvido com a inclusão de Ar]. Budgc, Von Cramm, Hen- Veneza.aImente o n. I da capital. do, é agil e grande artilheiro for- O Atlético por sua vez apre- kel, Austin, Qu'st, Vende-se por motivo de via Os tres Irmãos Mdivani tor-Possúe lo 10s os predicados de mando ao lado de Miro e Nizeta sentará um team remodelado e bem Os 5 primeiros do mundo, jem, abaíxo do custo um bun- naram-se celebres por rr eio dp,excelente goal keeper. E.' sem dú- UI)1 trio que dificilmecte é marca- mais poderoso que seus conjuntos. amadores'[ou profissionais. foram galow novo, na Estrada Gera- uma série de casa 'nentos com�.eDG••O.G.. _"Q==.. o.emG.oo.�O. de São José, a poucos minu americanas ricas.
• Õ •
@ U L T E S Ó ��lsar!�: ;::;:�t: b�� à�u:�lasiu:' em�0:s:i�u:��7:' d�e��� d�:�:��•

R G privada e dependencias fóra. quando jogava polo, ao passoe � o Trata-se á rua Crispim Mi- que o mais novo, Alex, perdeu� � O �� Ia, 29. a vida ao dirigir um carro de
fi ( \

/
V O corrida extraordinariamente pos-O O • VENDE-S� sonse,

I MBAIXADORES A:: urna farmacia bem afre- • •

• V
L @ qnezada, n'um bom ponto� � d.a linha férrea São fran- Vai d iri9 ir� .. CISCO.

Is Para mais informações

I A C nes,_ta_r_e_da_ç_ã_O_.
_

O ALUGA-SE em casa de

T familia, uma sala, um quarto
e cosinha, para casal sem filhos.
Ver e tratar á Rua Felippe Em resolução do Govêrno do

Schmidt n. 98. Estado, de ôntem datada, foi o

A PED!DO I' agronomo Amauri Pogi Figuei-
redo designado para dirigir o

• . _ . Serviço de Fomento da Produ-Continuação da 2a. pagina ção Vegetal, nos termos do con-

trato ce,Jebrado, em 27 de j'l
neiro do corrente ano, entre os

governos do Estado e da União_

R A C I
L. O

Redator: Paulo B. Barbosa
Esporte-Jornal

L.

� W

S HRAO-DUOUES
I

C s

IK
• O V •
• •

T

Dístri bu idores

COSTA & CIA.

Rua Cons.

p I
o padrão de qualid.de. Um nova super radio ao alcance

de qualquer balsa • VeE1das á vista e á pra50

Distríbuidores para o Estado deS.CatarinaGerken& Cia.
RUA C�ºNS.ELHEIRÇ) MAFR,e.., .10 .- c. POSTA L .14

"
"

..

J

1 -"�'�r·"·,:"'<·'·'�·"-
.•

-

_-

CAMPOS, J 9 - Embarcaram pa
ra Itaperun 1, por ordem do co

mando da Força Publica do Estado
do Rio, 50 pr..ças, que deverão
permanecer naquela cidade até sa

bado.
Ignoram-se os motivos que de

terminaram essa providência.

classificados na seguinte ordem:
Budge, Vines, Tíerry, Von

Cramm, ��u:;sJeill.
DonclJd Budge foi considera

do a revelação de 1937 e, de
fato, é um grande campeão.

Rosemayer ganhou
a "Taça Acerbo"
DURANTE A PROVA
HOl'VE UM ACIDEN

TE FATAL

Principes na
vida, reis no

amar... ·•

o Serviço de
Fnmento da
Produçao
Vegetal

gias novas, que estão chegando
e pregando uma disciplina alé hoje
por implantar.

Serão vesanicos, serão excen

tricos, serão sonhadores, mas não
deixam de ser brasileiros e pa
triotas.

Se de alguma coisa póde se

dizer que os integralistas são

inimigos, neste país, tal coisa
não selá nunca o Brasil. mas

aqueles que estão procurando
acabar, com a dissolução das
forças que o sustentam.-c-a his
toria, a fé e a ordem social".

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas
O amôr é assim.

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
horas -- Tumultos da alma.

CINE ODEON, ás 5 horas
-(J(Usterio entre grades, e ás
7,30 horas-Bonequinha de
seda.

Melado superior,
especial rnel de abelha,

pirY'\enta malagueta,
laranjas, banandas, etc.
V. Sa. enconf a no

Mercadinho Popular,
no Cáis Federico Rolla rr 10

Entrega á domicilio

o
T

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianopolis, 20 de Agosto de 1937

.-

reg De mllia a es

e n c o n t r a rn-s e àe 5 o b r e-a u i 5 o
o MINISTRO DA GUERRA TOMA ENERGICAS MEDIDAS PARA REPRI

DE PERTURBAÇÃO DA ORDEM" PEDIDA
INTEGRALISTAS

MIR �QUALQUER TENTATIVA

DISSOLUÇÃO DAS MILICIAS
A

RIO, 1$ - O � Correio da Manhã» informa que, em face
dos boatos em curso sobre passiveis pertubações da ordem e levando
em conta, tambem, os constantes disturbios que se vem verificando
em alguns Estados por ocasião de comicios, o ministro da Guerra,
general Gaspar Dutra, afim de prevenir qualquer surpreza desagra
davel, deliberou tomar medidas assecuratorias da ordem pública.
Neste sentido fez expedir um radio a todos os camandantes de re

giões militares, ordenando-lhes que se mantenham, sempre prontos
para qualquer eventualidade, determiuando, para isso, que uma sub
unidade de cada corpo de seus respetivos comandos fiquem perma
nentemente de sobre-aviso. O 4: Correio da Manhã» finaliza a sua

nota acrescentando que o ministro da Guerra entendeu-se, ainda,
com o diretor da Central do Brasil, no sentido de ficar essa estra

da sempre preparada para um eventual transporte de tropas.
-o-

RlO, 19 - A Frente da Mocidade Democrática da Facul
dade de Medicina telegrafou ao sr. Macedo Soares, ministro da

Justiça, nOB seguintes termos:
� A Frente Democrática vem protestar contra os assassínios

de Campos, efetuados pelos integrahstas e pedir a v. excia, que se

jam dissolvidas as milícias verdes, ameaça permauente á ordem e

ao sossego da população brasileira.»

a entrada nos at:ou
gues

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

O pão exposto
vendaNOSSA VIDA áImportante conferencia

RIO, 19 - A's 8.30 horas de hoje o general Gaspar Du-
tra recebeu o general Almerio Moura, confprenciando demorada- ANIVERSARIOS
mente.

Por edital publicado no "Diário
Oficial do Estado", o Departamento
de Sau'de proibiu, expressamente, a
manuseação do pão exposto á ven
da no Mercado Pu'bUco, por pes
fj.;::ll cxtrannas, sulettando-se os in
fratores áslpenas do Regulamento
deHigiene.

DR. WILLY HOFFMANNInforma-se que essas duas altas patentes do Exército te

riam tratado de medidas, relativas aos boatos de passiveis pertuba
ções da ordem. Decorre hoje a data natalicia

do ilustre e :competente enge
nheiro dr. WiIly Hoffmann, um

dos diretores da importantissima
firma desta praça Carlos Hoep
cke S. A.
A' Secção de Maquinas, que o

operoso aniversariante dirige, tem
progredido sensivelmente graças
ao seu notavel espirita de em-

I preendedor e á :sua admiravel
capacidade de trabalho.
A GAZETA abraça-o efusiva

mente.

Moveis de luxo - Lindos Tapetes
Condi�ões optimas

Na

Proibida

A
Rua

MODELAR
Trajano, 15

Por ordem do sr. dr. Donato Me
Io, diretor do Departamento de
Sau'de Pu'b.lica do Estado, foi ex
pressamente proibida a entrada de
pessoas extranhas nos açougues do
Mercado Pu'blico, ficando os infra
tores sujeitos ás penal1dades prevís-

. tas no Regulamento de Higiene do

, A efeméride de hoje regista o Estado.

O grande I aniversario natalício do talento-!
---

'so jornalista conterraneo sr. Jáu A vendu do peixe
Ex-assistente do serviço de Gin .cologia dos Hopitais: d f I Guedes, digno secretário do Go-I

da Gambôa, Fendatrão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss. es a que vêrno do Estado. , Pelo �r: dir�tor do Depar.tame:lt�
Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica DA FABRICA DE Pe?a fulgurante �o jornal�smo ��t�:�i��foUq'::!�� d�ar�:;a:eo ���

de Botafogo CARTUCHOS cat�nnense, o mtehg,e?te arnver- tem, só será permitida a venda de

A d frei A DOENÇAS DE SENHORAS E CDIA"-'ÇAS
sanante, pela sua sohda cultura, peixe no Mercado Pu'bUco até ás 10

nossa preza a con reira « � _I" retidão de carater e fidalguia de horas da manhã.
Noticia>, de Joinvile, num requin- Consultoria: Rua Trajano rr 12 _Sobr, RIO. 19 - Encontra-se nova- trato, é estimadissimo e admira- �=---==--=---------------

te de camaradagem que muito Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas mente preso,.;:..a Fortal.eza de S�nta I do pelos que tem a grata satis-
R E L I G I A O

nos penhorou, refere-se em ter-
FLORIl\NOPOLIS SANTA CATARINA Cruz. o caprrao Gcercindo Toledo, I fação de com êle conviver.

mos altamente significativos á
_ responsável pelo vult�so desfalque,- Os de A GAZETA abraçam-o

passagem do nosso terceiro ani-

O M .-n I-steri-o
OS AFAMADOS CHAPE'US de 2.000 contos, ocorrido. em ou- afetuosamente almejando-lhe fe-

versario, dizendo: "CRESPI DE LUXO" tubro do ano passado, na Teseu- licidades.
"Comemorou segunda-feira tran- CASA "O PARAIZO" raria da Fabrica de Cartuchos de

sacta o seu terceiro aniversario de da Ma- h Infantaria. na Vila Mil taro
lides [ornalisticas a nossa estima- rln a

M tda e brilhante colega «AGazeta», CONSTRUIRA� DOIS onumen O
cujo diretor é o inteligente. e em-I, DESTROIERS EM AO GENERAL TI-
fa���dedor confrade, sr. Jairo ca-, PORTO ALEGRE BUBCIO

Quer pela feição, quer pela con-
dutaprofissional rectilinea e aplau- RI?, 19-ColheI?�s em fontes RIO, 19 _ Foi sancionada a

dida, com que «A Gazeta> apa- autonzadas, a noticia .de que o resolução legislativa que concede o

rece ao publico ledor do Estado governno federal, desejando am- auxílio de 30:000$000 para ereção
e já pelo espirita lucido e culto do monumento comemorativo do
de seu norteador, a nossa sim- p fmeíro centenario do nasclmento

patica colega impoz-se no jorna- do general Tiburcio Ferreira, na

lismo regional, conquistando o cidade de Viçosa. no Estado do Cea-
seu publico e a estima e admira- rá, fica.ndo o Executivo autorizado
ção de seus pares. a fazer uma emissão de Selos
E' -nos, por conseguinte, pra- do correio com a efígie do mes-

zeiroso registrar êsse acontecimen- mo general, no valor correspon-
to que assinala o inicio do quar- dente á referida quantia e ii en-

to ano de ati-vidades de «A Ga-I tregar a importância a' Comissão
zeta>, mórmente quando tudo in- encarregada da execução do monu-

dica que ao seu digno diretor não mente por íntermedío da Delegacia
está faltando hoje. como no pas- Fiscal do Ceará.
sado, o mesmo desassombro e al
tivez com que sempre se colocou
ao lado das aspirações populares
e das causas verdadeiramente na

cionais.
E' ainda, para «A NOTICIA»,

efetiva e real satisfação êsse in-

dice de conduta imarcessivel na ALMIRANTE GUILHEN, ministro FI
-

hdefesa dos interesses gerais, de da Marinha e Ise mann Pela diretoria do elegante
nosso Estado, por isso que, os I «Clube 15 », estão sendo ultima-
nossos jornais sempre viveram pliar o seu programa de constru- MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ dos os preperativos, para o baile
unidos pela mais estreita das cor- ções navais no país, e consideran- RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA I infantil a realizar-se no próximo E id
rentes aíetivas e de solidariedade. do que em Porto Alegre existem SAU'DE PU'BLICA FEDERAL domingo, em seus vastos �e luxuo-

m sua resi encia á praça 15

Ao diretor de «A Gazeta» e dois estaleiros-Mabilde e Alcaraz r sos salões, o qual promete reves-
de novembro, faleoou, repenti-

d
.

I I tec icamente aparelhad COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e o POVO tir-se de grande animação e de-
namente, esta madrugada o nosso

aos emais co egas que ne a mou- - ru os para dintinto conterraneo sr. GentI'l
rejam, as nossas efusivas felicita- obras de vulto, está examinando DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO susado brilhantismo. C

d hi d d
A amargo. do comercio desta

ções e votos ardentes e perenes a ípotese e encomen ar a esses Saboroso e mais saudavel
felicidades para o futuro». estabelecimentos a construção de alEGAM UNS pri�oticia de sua morte ecoou
Aos confrades de (A Noticia», um navio, tipo destroiers, a cada PROVE-O na certeza de não mais querer outro E'b d A t V'

-

d,� N b� P d
"

d t "d d
m om us a u o

A
iaçao olaro.samente nesta capital onde

especialmente ao seu ilustre dire- um, para o que o Ministerio da as oas a arlas es a CI a e Catarine h
• .

S M
.

h
.

á I
.

I DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS
I nse c egaram ontem, � extinto era geralmente estimado

tor jornalista Aurmo oares gra- ann a euviana que a capita AZ do norte d? Esta.do: os seguin- O sepultamento do seu cada-tos!somos pela sua demonstração os peritos e demais técnicos ne-
EDQS E' DEVER DE TODOS

tes passageiros: SIlvIO Tolentmo, I ver realiza-se hoje ás 16 h a

�dje.'i�irj�ihio�e.·�d�e.c.a.m�u.a.d.ajg�em�.���.s.s.u.i.�•.����._���������������������������������A���uo Ca�ano,
....Milt_oo �eUu, no CemUerio Pu'b'll'co.

ar s,
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JORN. JA'U GUEDES

Ainda Ora. Jcsefína Flaks Schweidson
MEDICAo nos-

so
-

amver-
-

sano

-I

Congregaeão
Mariana

DES. HONORIO CUNHA
Reúnem-se hoje ás 20 horas, no

local do costume os membros da
Congregação Mariana N. S. do Des
têrro, que obedece a direção do rev,
padre Emílio Dufner.Aniversaria-se hoje o sr. de

RESULTADO DOS I sembnrgador Honorio Carneiro
PREMIOS MAIORES i da Cunha, membro aposentado
DA LOTERIA DO Ida

Côrte de Apelação.

ESTADO EXTRAIDA NORMA MARIA
ONTEM

I A'
.

hmversana-se oje a gentil
• ,

menina Norma Maria, aplicadaO?'. 62;6, pr,e,mt<:ddo �o.md 50 contos, aluna do Colegio Coração de
:'4lj)e-se

.

er S1, O a qUtrt. o por pes Jesus, filha do sr. Narbal V'-
soas resídentes em Imbítubar o rr, I f

"

ie

2 877
.

d 4 000$000
gas, a to uncionano estadual

• prem1a o com: • no
.

Rio; o D". 10.728, premiado.... Vê passar mais um aniversa-
2!0009500. no Rio; o n·. 5.780, rio, hoie, a menina Maria do
premiado com um 1:000$000, no Carmo, filhinha do sr. João Pierre
Rio; o rr. 9140 premiado com habil grafico,

'

1;000$000. no Rio; o n·. 6225,
przmtado com 1:250$000. em FAZEM ANOS: HOJE

Tiiucas e o n',6227 premiado com
I :250$000. em Florianopolís,

COMANDO GERAL
DAS TROPAS

MADRID, 19 Reassumiu o co..
mando geral das tropas legalis
tas o general Miaja.

Ao que corre, o general Mia.
ja, tería obtido da Inglaterra
para fazer uso de gazes astí-
xtantes, '

VENDE-·S'::
uma chacara situada na

Trindade, cem urna casa gran
de, �cllfe�al e variadas arvores
f: utiferas.

Preço de ocasião, A' tra-
tar I no Tesouro do Estado.
(,01) o sr. Indio Fernandes.
Antonio C. Miranda, Maurici�
Souza, Esmeralda Nascimento
José Azevedo, Carolino CercaI·
Alvaro Nunes, Osní ROIia e COllS�
tantino Ferrari.

o sr. Nelson de Almeida Coe-
lho, funcionaria postal;

o sr. Odilon Grijó;
o sr. Lizeiro Testa;
a exma. sr. d. Virginia Los

tada Franco.

FALECIMENTOS

MELHOR
PELOS CLUBES

vu. 55. ôzvzm EXIBIR ôe seu pnô elro, feito com fermento
fresco aetectoncõo BAIEE INFANTIL

..

J

o sabão

"Virgem Especial'idade"
de Wetzel & Cia••• Joinville S�6Ã��!RGt�

ESPEClAlIDAD;
.(MARCA

reconlmenda-se
-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




