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o eminente dr. Armando de Sales
Setemblao o seu terceiro grande discurso

Flerlenopolls, tendo adiado para
�

�apos a

Manobra interven
cionista

GOVERNADOR FLORES DA
CUNHA

RIO, 20 - A «A Nação» pu
blica a seguinte nota:"
«Acaba de ser apresentada na

Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, uma emenda de
lei ao orçamento, que reduz á
metade do efetivo da Brigada
Militar do Estado. Estamos in
formados que essa emenda foi

sugerida daqui e tem por fim
suscitar a rebelião na Força PÚ
blica Riograndense, para o efei
to de possibilitar a intervenção
federal.

o gol. Zéca Neto
abandonará a

politica
PORTO ALEORE, 20-Falan

do ao «Correio do Povo », o de

putado dissidente Julio Diogo
disse que, tendo estado em Ca

maquan, onde conferenciou com

o general Zéca Neto, este decla

rou ter resolvido abandonar a

politica.

LISBOA, 21 - O sr. Oliveira
Salazar abordado pelos jornalis
tas estranjeiros a proposito do

rompimento das relações di�loma
ticas com a Tchecoslovaqma, de

clarou basear-se a atitude no fá

to de ser Portugal um país que

jamais faltou aos seus compro
missos, terminando com estas pa

palavras:
--« Partugal nada deve e por

isso, nada pêde.>

. . �

pronunciara
politico em

mais tarde a

no proximo dia 7 de
Porto Alegre, vindo
sua visita ao Paraná.

Sêlo Peni
tenclarlo

Por despacho de 9 do corrente

�����"'!!"�����IIIIII.�!"'.���������----.�'-�����������IIIIIIIIIIII��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��IIIIIIIIIIII� do sr. Diretor das Rendas Inter-

D O P O V O nas., foi designado o nosso distin
Sem quaisquer ligaeões politicas to conterraneo sr. José Candido

da Silva, diligente agente fiscal
do Imposto de Consumo, para se

encarregar, neste Estado, da co-

I NUMERO 9461' b�anç� e. fiscalização do Sêlo Pe
-------------------------------------- nitenciario .

• -- M � BM _

A R 1ST I li A N O ISolidario com o deputado�������������

p r o p a g a n d a' p o I i t i c a Adolfo Martins
A celêuma provocada pelo sr, na atual emergencia, estou inteira-

Atende11do a dete:mi- to eleitoral nos munlcl- ; nome ilustre que conta I ��lma, com. relação � atitude p:..,. mente solidario com a atitude a!llll�
nação do dr. Henrique pios de Lages, São Joa-; com radicadas e fortes i lítica assumida p�lo Ilustre depu; mida pelo dputado Martins.

R J. tl
• •

C ·,J!.lb C I' t·
. ditado Adolfo Martms, deu, como e

upp umor, pres IglOSO qurm, lUh anos e am- I simpa Ias no seio os seus I sabido motivo a que este M·
N

I I
e acatado chefe da União pos Novos. I coéstadoanos e desenvol-] intermedio d'«A Gazeta», �xgl�= JSSaO CU turaã
Democrática B r a s i lei ra A escolha do dr. Rupp I ve a sua patriotica atlvl- casse por fórma cabal e insofis
em Santa Catarina, se- Junior para a chefía su- dade política não em uma mavel, a sua nobre linha de con-

guirâ, amanhã, para a prema da U. D. B., no se- zona restrita do Estado, dUNta,: b t t dI A t d E t d f· bOt· I
ao o s an e, ten o a repor-serra, o sr. coronel! - or ? nosso s a o, OI mas no �m I o nacrona

·1 tagem política d'«A Gazeta» en-
rtstlllano Ramos, incum- recebida com geral agra- Ademais, o dr. RuPpJu-1 contrado,por acaso,O prestigioso e

bido de ativar o alístamen- do, per tratar-se de um nior, esta com o

candi-I
influente politico de São Joaquim

dato nacional dr. Ar- da Costa da Serra, sr. J03é Bor

mando de Sales Oliveira ges, aproveitou o ensejo para
•

' aborda-lo acerca do assunto.levado pelo seu Idealismo Sem mais rodeios o sr José
e sentimentos democráti- Borges, declarou-nos:'

. se

COS e não por imposições -«Não é verdade que o depu
de estranhos ou servilis- tado Adolfo Martins tenha pre-

I mo a qualquer outro par-
sidido �o Dir�torio do P�rti.do

t.d Repubhcano LIberal, no distrito MANILHA 21 -- O violentissimoI o. de Bom Jardim. terremoto q:'e abalou as Ilhas Fili-
.

E, rematando, acrescentou: I
pínas, provocou extraordínarío pa-

F '

d di .

I
nico.

- o e izer no seu jorna ,que O abalo regístrou-se á hora do
------------ i funcionamento dos teatros, dando

C ded t d
.

I
motivo a cênas pavorosas.

an I a O e Ad
e e O tremor de terra foi tão víolen-

e e N versano conscl- ��d��fd!��a�st��a����aças ficaram

conClhaçao ente e digno
RIO, 20 -«A Batalha» diz qtii

os partidarios do sr. José Americo PORTO ALEGRE, 20 - O ge- {:ondenado a 4
preconisavam na Camara, a ne- neral Flôres da Cunha recebeu o

cessidade de um candidato de seguinte telegrama de Campo
conciliação, com a desistencia dos' Grande; »Sempre fui adversario
atuais candidatos, mas acrescen- político de V. Excia. mas no mo

ta: «A União Democrática Brasi- mento em que os máos brasilei
leira é um movimento em todo o ros querem intervir na autonomia
Brasil. O Brasil :não recua. E, do nosso Rio Grande, eu como

sempre para a :frente, como nós, bom gaúcho, confesso-me solida
com êle iremos, haja o que hou- rio com a patriotica a.tude de
ver.> V. Excia. (a) Leopoldo Santos..

A voz

o Portugal nada de-
. •.•

ve e porisso nada A bandeira ItalIana

péde ao lado da espanhola

J A I R O CALLADOProprietario e Diretor Responsavel
IV I Florianopolis, Sabada, 21 de Agosto de 1931ANO

o c O RO N E l

em

Moveis de luxo - Lindos Tapetes
Condic:ões optimas

Na

MODELAR
Trajano, 15

A
Rua

APROXIMA VISITA

MUNICH, 21-Com grande
pompa realisou-se, ôntem, nesta

cidade, o casamento do principe
Henrique de Orleans e Bragança,
com a princeza Maria da Bavie
ra.

Visitou a 8ri- Consorcio
gada Militar

e

prm-
e

opesm
PORTO ALEGRE, 21-0 ge

neral Daltro Filho visitou ôntem
o Quartel General da Brigada
Militar, demorando-se em anima
da palestra com a oficialidade.

licença can

celadaMADRID, 19 - Comuniea-se
oficialmente que a bandeira ita
liana foi hasteada ao lado. da
bandeira espanhola, no Monte
Escudo.

Os insurretos ocuparam Piedra
Metralla, na frente de Santanter,
hasteando tambem a bandeira
italiana.

Os legalistas avaçaram em San
Pedro Peral, ocupando posições
nas proximidades de Valladores,
Raraosa e a cidade de Cruz Mar-

candidato nacionaldo

ques.

A guerra sino-japo-
neza Designaeão de oficial

PEIPIFZ, 21 -

.

Os chinês�s
lançaram uma ofenSIva. em tres

frentes com o proposIto de cor

trr a 'retarguada ás forças japo-
nêsas.

D. João
cker en

fermo
PORTO ALEGRE, 21 .: Por

'motivo de ter sido acometido de

um ataque de gripe, D. Joã� Bec

ker, arcebispo metropolitano,
transferiu a crisma para o proxi-

...t.. JP9 dia 26.

. . ""'.,' ._.....-,.. _""-

•

uruguaia
RIO, 21 -- A míssão cultural uru

guaia, que se encontra nesta capi
tal, foi ontem recebida pela Asso·
cíação Brasileira de Imprensa, que
lhe prestou significativa homena
gemo

Violento terremoto
nas filipinas

Carlos Soeder
anos

Por ter sido condenado pelo Jui
zo Federal da Seção de Santa Cata
rina a 4 anos de prisão celular, foi
removido, ontem, da Cadeia Publica
de São José, para a Penitenciaria
da Pedra Grande, o subdito alemão
Carlos Soeder, um dos maís perígo
sos fabricantes de moedas falsas que
infestaram e ainda presentemente
desenvolvem a sua criminosa ati
vidade no munícípío de Joinvile.
Carlos Soeder foi nrêso por ocasião

da famosa dílígeneía orientada pelo
ilustre Secretário da Segurança Pu
blica, sr. dr. Claribalte GaIvão, do
que resultou a apreensão de copio
so material em varios munícípíos e
a captura dos autores da grande falo
catru'a, que teve larga repercurssão
não só no pais, como no estran
jeiro.

Guia do Estado
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MANTEM O NIVEL
MAIS TE�tPO

Foram infelizes no amõr e

fizeram um pacto de mortel
� dando realidade á sua in-"sginação do
entía, seis jovens de Brage..nça fundaram
o "Clube dos Suicidas", que deveria ter a

duraçao de 60 minutos, pelo trágico de
saparecimento dos seus socios··O funda.jdor da sociedade varou a cabeça oom com Ernesto, ?ec!arou q.ue estava varado pela bala.

urna bala, um companheiro alvejou o co· pront� a adem a. s?cledade.
-

t t . - d /. i ti
Ernesto de Oliveira encarou

raçao e os res an. e.s as s rarn
o amigo, como a estudar se �Ie

do p Ianos In 1St ro falava serio. Corno visse que não

demonstrava ar de troça ou ir
conveniencia de se colocar sob! resolução falou -lhe: Gente corria de todos os

a �roteç,ão .do tum�lo poderoso. - Vamos procurar quem quei- lados. Ernesto estava morto, Cla
E ele alí fOI ao cair da tarde, ra entrar na sociedade. Abrire- ro Franco foi levado para o hos
levando velas e fIôres. Orou e mos uma lista e procuraremos pital. Parecia agonizante. O
retirou-se mais calmo. adesões. ferimento era de caráter gravis-

Dito e feito. A lista fúnebre simo, pelo ponto de peneiração
A IDEIA DO CLUBE MA- percorreu ruas e praças de Bra- da bala. O médico estava

CAeRO gança, 3 busca de jovens iníeli- mesmo admirado de que Cla
zes no anor que desejassem de- ro Franco ainda vivesse.
sertar da vida como protesto para Mas o destino tem seus capri- Leonor, a namorada de Er'
a ação das mulheres. Seis rapa- chos, O único sacio do Clube nesta estava mesmo dicidida a

Z'!S, além dos organizadores su- dos SUicidas que tinha de mor- terminar seu rorr ance com o

bscreveram a lista Entre eles es-
.•••••••••••••••••••••••••• t' t I b

.

O d I•
i sen im en II ragantino. e e-

tava.o sr. Mano Fontana, muito;Seja cautetl)gado Francisco Tonico Cabra]

rel�clOnado em B�agança, o qu�1 I I mostrou ao repórter a carta que
mais tarde, depois da tragédia asa ao _tra .. !Leonor enviara a Ernesto:> no

afirmou que �ó assiná:a a lista
vessar as I mesmo dl�. em �ue êle se suici-

para se ver livre das Importuna' aara. DIZia assim a carla de
ções dos dois suicidas.i. ruaSI ! Leonor:

-«Esquecido Oliveira. Mui
tas promesses me fizestes mas

não acreditei. Logo vi que
você estava me enganando. Oli
veira faz um favor de minha Io
tografia o mais depressa possi
vel. Recebi a sua carta, Es�
perei -Ie na estação e não vieste
E eu não estou para esperar voe ê.
Não esquece, Manda a fotogra.
fia. Oliveira, se não falta moça
para '(ocê, nem para mim fal
tará moço. Leonor. >

BRAGANÇA, 19-Já se tem

dito muitas vezes que o cinema.
explorando certos temas sensacio-

A CARTA DE LEONOR
QUE CHEGOU ATRA·

ZADA

O HOMEM QUE TINHA
O CORAÇAO DO LADO

DIREITO

rer era Ernp.sto de Oliveira. Isso
o médico constatou num exame

rigoroso que fez em Claro Fran
co. O amigo e secretário do
"Clube dos Suicidas», tinha o

coração do lado direito.
Sendo assim, o ferimento se

iama menos grave, sendo pro
vavel que o ferido se restabe
leça'

ha pouco mêses por uma jovem
paulista de nome Leonor, a qual
absorvia o tempo que restava a

Ernesto fóra das horas de traba-nais tem uma ação impressionista
de deploraveis efeitos sobre o po- lho.
voo As cronicas policiais apontam, 1 udo indica que Ernesto do
de quando em quando quadrilhas Oliveira não era correspondido por
de menores, organizadas por inspi- Leonor na razão do seu intenso

ração das quadrilhas de ladrões amôr. Rusg�s constantes, provoca
vividos na téla. das pela incompreensão da namo-

Esse caio que acaba de ocor- rada, faziam com que Ernesto vi
rer em Bragança, onde dois jovens vesse uma existencia atormentada.
andaram de lista em punho, pro- A última dessas desavenças, tal
curando obter adesões para um vez a mais séria, verificou-se ha

grande suicidio coletivo-parece dias, determinando a partida de
não ter tido senão no cinema sua Ernesto para Bragança, corno que

inspiração maxima e inicial. a buscar consolo junto de seus

De fato, "Clube dos Suicidas", parentes.
nom€ EiJue recebeu a macabra so-

ciedade dos bragantinos Ernesto "QUE FIZESTE COMIGO,
de Oliveira e Claro Franco-foi LEONOR?"
o titulo de um filme sensacional
que empolgou São Paulo ha pou· .

Em Bragança, nas suas horas
co tempo. de desanimo, costumava passear
O clube dos jovens de Bragan' com o seu amigo Claro Franco,

ça não era organizado exatamente de 19 anos e empregado num es

nos moldei da sociedade dos sui- tabelecimento comercial desta ci
cidas da téla, porque, enquanto dade. Claro Franco foi o único
esta sacrificava um associado pe- �I companheiro que não o abando
riodicarnente, a organização dos nau na louca iniciativa do suici

moços paulistas era de caracter dia coletivo, encontrando-se reco

mais radical, e, portanto. mais trá- Ihido ao hospital, gravemente Ie

gico. Os seus estatutos exigiam o rido.
sacrificio em massa dos sacias,

.

Conta Claro Franco que Ernes
poucas horas após o clube ser to se encontrava inconsolavel com
fundado. Dado talvez o insucesso o procedimento da namcrada.sus
parcial da trágica sociedade bra- pirando constantemente: "Que fi

gantina, pois seis dentre os oito zeste comigo, Leonorê''
socios que compunham o "Clube
dos Suicidas" se negaram a acorn- NO ,TUMULO DA CAVEI-
panhar os chefes, apavorados com RA DE PEDRA
a dramaticidade da cêna,

Existe em Bragança no centro,
UM AMOR NÃO CORRES- de seu cemiterio, um turnulo que

PONDIDO ainda vem do seculo passado e

tem como brazão, no cimo da
O autor intelectual do "Clube lapide, uma caveira da pedra.

dos Suicidas", de Bragança, foi Em frente á caveira, cruzados,
o jovem Ernesto de Oliveira, de estão um alfange e uma tochf\.
21 anos, nascido nesta cidade, E de.de o seculo passado que Falando assim, Ernesto diriv
mas residindo ha pouco mais de êsse t�mulo goza do p�estigio de I g.iu-se

com o amigo p�ra. um bar

um ano em São Paulo, onde tra- ser mIlagroso, de satIsfazer os sItuado na praça pnnclpal d<!

balhava numa casa comercial. Se· desejos dos devotos que ali vão Bragança. Sentaram-se a uma

gundo nos informaram, Ernesto de levar velas, fitas e f1ôres. Diaria· mesa e beberam duas garrafas d:.

Oliveira era um moço trabalha- mente, postam-se diante dêle de- vinho. Algum tempo depois, Cla
dor, tendo-se transportado para a votos não' só de Bragança como TO Franco começou a se intere!

capita.l com o objetivo de faLer de localidades v:zinhas. sar pel) clube macabro e, depois
fortuna. Apaixonara-se, entretanto, Alguem lembrou a Erne'ito a de ligeira troc.a de impressões

Mas o sossego espiritual de
Ernesto durou pouco tempo. Ao

anoitecer, quando se encontrou

com seu amigo Claro Franco, já
esta.va novamente de animo con

turbado. Falou para o amigo que
as mulheres faziam da vida um

inferno e que todos os homens
deviam dnsertar do mundo. Cla
ro Franco procurou defender nal

gumas" mulheres' Deu como

exemplo sua noiva, residente em FUGINDO AO PACTO Ao sair á rua Íembre-se que

Jundial, a qual não deixava de está exposto a muitos imprevistos
lhe escrever duas e três cartas Fechada a lista, Ernesto mar- perigosos. Não se descuide ao

por semana. Ernesto riu com cou ás 21 horas para desfecho atravessar as ruas, mesmo as de

ironia. Ela seda igual ás outras. do caso. O CLUBE DOS pequeno transito. A qualquer ins
Quanto ao fato de escrever, se- SUICIDAS que começára a tante pode surgir um veiculo em

ría simples tendencia para a li- viver naquele momento, 20 ho- velocidade.

teratura, ou falta do que fazer ras, deveria desaparecer dentro Os pedestres confiam dema

em casa.v. de 60 minutos, com a morte siadamente na pericia dos moto-

Claro Franco não insistiu. SI- em massa, de todos Oi seus 50- I istas, Estes, en'retanto, De n sem

lenciou. Ernesto voltou a falar CIO'l. pre podem manobrar o carro pa

na conveniencia de os homens se Ernesto e Claro Franco diri- ra desvia-lo do transeunte, que

suicidarem como protesto á in- grram-se, então novamente ao se obstina em não dar passagem.

fidelidade das mulheres. Ciaro bar onde tomaram bebida for- Além destes existem ainda os

Franco quiz saber como tal se- te. Conversaram longamente, I
pedestres descuidados, qu: atra-, Qrave da ..

ria possivel, mostrando-se alegres. vessarn as ruas como se est: vesem

Ora, corno ... -comentou Er- Toda gente sabia da extrava-'atrav�ssando o proprio quarto de sastre fer-
nesto: seria coisa muito facil. gancia da lista e do pacto de dormir. O resultado é serem apa- II ..

Em cada cidade se fundariam morte, mas ninguem SUpOl. que nhados pelas rodas ou, pela me- rOVlarlO
sociedades ou clubes de homens se tratasse de coisa séria. nos, pelos pára -larnas dos veicu-

decididos a morrer. Terianl pnr Eram 21 horas menos dez los. RIO PARDO, 19-No qui
exemplo, o nome de <Clube dos minutos, quando 05 dois ami- Quem sae á ru 1 precisa apren- lometro 146, próximo a esta ci
Suicidas". Cada um desses clubes gos sairam para a lua, buscan-l der a locomover-se, não emba- dade, ocorreu um sério desastre
duraria horas apenas, pois todos do os demais socios do Clube raçar o transito, nem se expor a Ierroviario com um trem de car

da seu! socioe se matariam as- para o cumprimento do pacto. atropelamentos. Se é descuidado ga, tendo, em consequencia, tom
sim que fosse organizado o clube. Nenhum quiz segui-los. Nenhum por perda de' fosfato ou porqlJe bado a locomotiva 807 e dois

rogo póde demove-los de seu pro. sofre de insonia convém procurar carros que a acompenhavem.
A LISTA DE ADESOES posito de continuarem a viver. um médico para trataNe. D�ntre O maquinista, ao saltar, lo

Ernesto que elitava armado os melhores medicamentos indica- alr:ançado pelos carros, morrendo
de U'll revolver 32, falou, então dos para estes casos, cita-se o esmagado.
a Carlos Franco: Tonofo.fan da Casa Baver. Ao Em virtude dêsse desastre pa.
-Vamos, se voc� quer me fim de duas ou três inJeçõ�s os ralizou o trllfego para esta loca-

acompanhar!. • . pacientes sentem-se renovados, re- Itdade. O trem da tabeia dessa
Cl!lro Franco seguiu·o. Des· tem�erados, mais espectos,-con' capital acha-se retido aqui. O

ceram por uma rua ladeirosa e,

I
seguindo andar na rua sem atro- desastre causou grande consterna-

em frente a um acougue, ir- pelar nem serem atropelados! I çh nesta cidade.
nesta parou.
-Serà aqui! ...
Tirou a lIstado bolso; amarro·

tou e queimou-a. Depois, sacando
do revolver, despediu-se do a

migo e apoutou·o ao ouvido.
dando ao gatilho. Ouviu·sE! I

um eotarnp.do seco e Ernesto
caiu de braços atertos, trt:men

do, no chão.
Claro Franco, num gesto

rapido, apanhou o revolver e co

locou o cano em cima do pei
to esque,dCl, no local do cora'

ção. Soou outro tiro e Claro
Franco, cal'l tendo o p "ito

Em todas as Fatmacias, Drogarias e Perfumarias.
Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA"·_ JoinvííJe

Pelrolina
o Tonico capilar excelenci_;'1 ,

.por
Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelo8 I
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.

I O
O

o
L.

AR
TI

padrão de qualidade' Um nDVO super radi .... ao alcanca
de qualquer bolsa • Vendas á vista e á pra50

Distríbuidores para o Estado de S. Catarina Gerke.n& Cia.. I'RUA' ÇONSELHEIRO MAFRA_!__j_O - co. POSTAL .14-
-

.' -�-_--- -_ ....

, ,

--

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GALErA +Florianopolis, 21-8 -1937 5

=:�!��i���:;Ucu��. 1, ' do I cASA

ente curou se, mesmo portadora] Vende·se por motivo de VIi>.

de grande glicosuria (20, o por jern, abaixo do custo um bun
litro) e arterio-esclerose gener.rli- galow novo, na Estrada Gera
sada, sem falar e:n seus 70 ano, di:; São José, a poucos minu
de idade. Na observação no. 2, los do Estreito com 2 salas, 3

i Com. o i�teresse e �ntusia;;mo I derat', moção qu.e n� .�essão �t� ii .Iigadura da. jugular infernal qil.il!I�S cosinha, bôa. àg l�, luz,
(e sempre tem-se realizado, to- I do Conselho DelLbelatio do 101 feIta; mas, inl-Irzm- nte, a I t [j",\ .ia e dependencias fora .

CitS as �r'�al)aê, as r�uniões da Sind�cúto Medico Br�sileiro. relutancia .da fami.lia, .fez perder I' 'j rii� se á rua Crispim Mi
nossa Sociedade Medice. Resu- realizoda em 9 de JUlho ae a oportunidade cuurgrca, sem no .a, 29.
J1 o das duas últimas sessõ�s, ,de 1937, foi aprovada por todos entanto acusar o retardamento co-I ENDE--SE9 .1 t 6 do corrente, r�ahsadas os conselheiros, excepto um. mo factor principal de mo. te. V __

cc m a preser:ça dos seguintes me- Prevaleço-me da oportu- Na observação no. 3 as in.li- f' b f
, A I' R I A" .d d f V -' '. urna arrnacia em a re-
o.cos: ure 10 oto o, rrrnmo ttt J. e para apresen.ar a . caçoes seguiram o seu ntrno nor- zad n'um b t
Tavares, Artur Pereira, Amilcar Ex. os protestos da minha mal e cartas brancas tinha o cio dql1el�?ha, So_m �.on O

1) P I F d W dh L d .d
- '. a In a férrea ao 1 ran-

x.rca e on, crnan o en au- e eva a consi e,:açao. I rurgião para agrr. cisco.
seu, Sizenando Teixeira, Augus- asslg. dr. Djalma MoeJl� Afinal o dr. Arminio Tava- Para rnals

.

f
_

to de Paula, Djalrna Moellrnanll, mann. I res terminou a sua cr nfer
. ,_ In orrnaçoes

.

' encia nesta redação.A Irredo p. [aujo, Tolentino de presidente com as seguintes conclusões:
Carvalho e Osvaldo Cablal. 20.-é aptovado que se con- t o.-Ha 2 escolas-a liaadu-

--

LUGA SV
I L

.

d f" d' , dI'
. I' duri

o

A - n em casa de
0.- eitura o o reio en e- signe em ata um voto e ou- nsta e a antr-hga unsta, c '1' I
d S· d' M di B d A I' R I I 2 SI'

.. rami Ia, uma sara, um quarto
r<'ç,i o ao 111 reato e ICO ra- vor ao r. me 10 ato o, pe o 0.- amos ec ettcos:'c,rUfJla .

h I f'lh
I

.

b 'lh
.

d d
o e cosm a, para casa sem Ias.

�i .• ro. n antisrno com que se esem- conserva ora e por etapas. V 'R F I'
r.'1· ! 9 d t h d f' �b 3 d'

. . er e tratar a xua e ippe
t-tortauopo t.S, e AgOS o pen ou a sua con erencia 50 re o.-a me reação chirniote- Schmid 98

d 1937 Eli _] I id Ie--l raoi h I
c mi t n. .

e .
• IXIr aa onga VI a", coo e- rapica não têm nent um va or _

Exmo. sr. Presidente do rencia realisada no Club 12 de curativo.

VENOE -.SE
__ ..«Sindicato A';edico Brasilei- Agosto, no dia 7 do corrente, I 40.-Não ha sinal patogno- _

ro�. quando do Festival Pró-Preven.! monico para as phlebites e trom- uma chácara situada na

1(io de [aneiro. torio, patrocinado pela Sociedade. bo-phlebites do seio lateral. TrindJde, cem urm casa gran-
Tenho a honra de comu- Catarinense de M��dicina. 50.-a simptomatologia se re- de, calesal e variadas arvores

nicar a V. Ex. que, no dia 30.-in�creveram-se para falar, sente de uniformidade clinica. fiUtiferas.
2 de Agosto corrente. em ses- nas vindouras reuniões o dr. 60.-0 tratamento de escolha Preço de ocasião. A' tra-

são da SocLeqa.de Catarinen- Amilcar "Barca Pel�m, que �is- é a cirurgia de urgencia ou a
I

tar, no Tesouro do Estado,}se de Medicina. tomamos sertará sobre «AtlY1dades Samta� expectação armada. com o sr. Indio Fernandes.
conhecimento do seu alicio rias», e o dr. Fernando Wen- 70.-multiplas são as causas

".

de 15 de Julho do mês pas- dhausen sôbre nDs sedimentação de trombo-phlebites do seio late- SELOS DO BRASIL
sado e ficou deliberado, por das hematias em medicina". ral. Compra-se sêlos do Bra-

unanimidade, hipotecar o 10.-0titt€ media supura- 80.-os pediatras e cli iicos sil, qualquer quantidade.
Sindicato Medico" Brasileiro da do ouvido esquerdo. Peri- deviam se lembrar mais das oti- Paga-se bem.

cbsoluta solidariedade e in- Phlebite. tes latentes e receiawl'l todos Oij
Rua Crispim Mira 29.

feiro apoio ás medidas ora Abcesso espit itua!. Opera- c(mimentos auriculares. dade a comissão enviadil. quando espec ia I rne I de ab e Iha,
encetadas. da. Curada. 20.--0titte me� 90.-toda otiUe é um vulcão esteve recentemente enfermo.

Outrosim.comunico, ainda, diasupllrada cronica esquer- capaz de entr�r no diaseguinte Tendo sido ventilada pelo dr. pimenta malagueta,
a V. Ex. que na mesma ses- da. Maslaidite. Trombo. - em erupção. Arminio Tavares a questão de laranjas, banandas, etc.
são a Sociedade Catarinense Phiebite do seio lateral-Me� septico·pyohemia, falaram nessa V. Sa, encont, a no
de Medicina, aprovou e aplau� ninRo-encephalite. Sepfice- COMENTARIOS oCdsião os drs. Artur Pereira.
dia. por unanimIdade tam- mia. Operada. Morte. 30.- Alfredo Araújo, Sizenando Tei- Mercadinho Popular,
bem. na moção de protesto Ofilte media supurada crori- Comenta.ldo, o dr. Alfredo xeira e por último o dr. Djalma

Icontra as nomeações sem con� ca de ambos os ouvidos. Mas· Araújo felicitou o seu colega dr. Moellmann que se inscreveu pa- no Cáis Federico Ro lia n' 10
curso e promoções inju�tas toiditte cr�nic� agudfsada es- Arminio Tavares p:lo trabalho r� na próxima sessão levar á So- Entrega á dom -Ici I-lo
para os cargos de medzcos quuda, flpo Jugo.digastnca., apresentado e aproveItou a opor� cledade o que ha de allsentado,
lla Prefeitura do Distrito Fe· Septicemia. Trombo.-Ph!e- tunidade para agradecer á Socie-J neste assunto, pela escola alemã' ��iiiiiiiiiiiii�liiiíiiiiiiiiiiiijiiijliiiíiiiii_iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiií����

���q9'A�P'Â\&���������'D.O��O.DKi���������������� �

mCASA TRÊS IRMÃOS�
j FI A L A C I O O A S S E O A S,

· �
� que é o orgulho do povo de Florianopolis �
� Grande abatimento no mês de ag05\0 em todos I
� os artigos de inver no e meia estação �
� �
� Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE', N

I'! Agasalhos de inverno �
� CLOQUE' jACQUARD, PEAU D'ANGE BRODE' ESCOSSES �

i.:� I indos CASACOS DE PELES, curtos e 3[4, REN'\RDS AR· DE LÃ para vestidos e ostu mes, !'..ãs para vestidos e man� ��t;� GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legifmas teaux de todas as côresll artigos superiores e finissimos por ��l
. �

: e de reconhecida durabilidade e garantia preçoR a0 alcance de todos. =
� .

m �
� Assombroso e incomparável stock de SEDL\S CASEMIRAS artigo nacional e rstranjeiro �
� nas mais bélas esta:npas com de.e- de padrões mode:nissimos, últma palavra I{I
� nhos irrepreensiveis. no gênero, satisfazendo ambos os sexos. �
� �
S lmensuravel partida de LINHOS BELGAS, . CAPAS IMPREMEA'VElS DE BORRACHA, �
� de afamadas marcas e insuperável qualida. para homens e senhoras, d" diversos 1ipos, �
� de. Lote Rs. I :600$000. novidade absoluta, verdadeiro sucesso. II
I
T ff· R

·

& I
EOlflfIO'_:RQFRIO R. FELIPE SCHMIDT, 22 �

� U I mln·· rma05 F O N E 1.401 �
� , • I F L O R I A N O P O L IS �
�AVA�������:�i)�,����••�eo•••�������g...6.V.&���V�VAV.a.

ociedade
nense de Medicilla"

. �

Melado
•

superior,

,

PARE!
.

. '

,

g OUED� DE SEUS C�BELOS
USj:lNDO

PETROLINO MINQNCORn
I I

INF�LlVEL N� C�SP�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



tivo da transcorrencia do terceiro
aniversario de sua fundação. Es
sa proposta obteve aprovação
unanime.
Dando-vos ciencia a respeito,

aproveito-me da oportunidade pa-
ra apresentar-vos, a par de votos _ •
de felicidade pessoal, e de pros- Sindicatoperidades ao vibrante vespertino i

sob vossa inteligente dire�ão, meus dos
.

pade -. rosprotestos de elevada estima. Con-
frade e admirador (a) LOURI
VAL CAMARA. lo. Secretario.

Uma Renard ou Casaeo de Pelle

Compre-as na Agredido
A '" MODELAR" quando apreendia l. Essa prestigiosa sociedade está

HIl dias á conceituada Loteria See�ão de TAILLEURS.- Jogos de Jersey.
contrabando lanunciando para amanhã, mais

S C
v uma das suas habituais e con-de anta atarina, CU)'os conces- MANTEAUX DE LA-. SOBRDTUDOS........APAS O sr. id d

.

D � Alencastro Guimarães co- corri as ommgueiras.sionarios sãos os srs, Angelo La .

á Smumcou eeretaria de Seguran-I GHOCOL"TEPorta & Cia., anunciou através
RUA I/!!!! ça Pública, que ôntem na ocasião II "�--DANSANTE

d TRAJANO, ...da imprensa o pagamento e meio em que se efetuava a apreensão I O querido Lira, abrirá hoie os
bilhete o'. 5841, da sorte grau- de um contraba?do de aguardent� s�ms elegantes e suntuosos sa-

de da extração <:Ie 5 de agosto I
na �asa com:rClal pe!'tencente a, loes para levar a efeito uma es-

corrente, vendida na cidade da ..........ARTAZES
.

fi d d Jose.�a�aneh, e� �UlS" Alves, n.o I plendida reunião. E' que os so-'(,,-�, -

I H.CUSa G e

I
mUnLCIp!O de ItaJ�I, f_ora agredi- cios solteiros oferecerão aos ca-São Francisco, nomeando os DO D IA

f _
CiO

t
do por este e mais seis homens sados um magnifico chocolate-

seus Ielisardos que foram, um ' aseis as �rma?�s, q:ue dispararam contra dansante.
oficial de pedreiro e o dono da CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 ele vanos tiros.

, .
Nota-se a grande animação que

Barbearia "Cem Rival", residen- horas-Guerreiros da Africa MEXICO, 19-0 secretario I
Ao �e!e�adt .de dPobdCla daque- reina nos meios da nossa melhor

tes naquela cidade. ' . .

di d .

' e mumcipro OI 01' ena o que cO-I sociedade pela realização dessae o ultt,mo episo lO e 'Deusa da Agricultura demitiu-se, por loq;re á_disposição do Inspetor I reunião que proporcionará o que-Agora, acaba de vir a esta de joba .

d Gu ma e d d d t. motivo os constantes ataques
I ra s, uas :praças o es a-

i rido clube da colina, onde im-
Capital, o feliz possuidor do res- dos elementos da esquerda, que camen�o local, af:m de, que possa! perará a cordialidade e reinará a
tante meia bilhete, sr. Aníbal AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30

o acusavam de ser Iavoravel ao
garantir sua função ali. alegria.

Silva, cosinheiro de bordo. do horas-7 enente amoroso.
facismo.

pontão "Santa Catarina" e que , ,., Ad"
estava em viajem para o Rio .de I CINE ROYAL, as 7,:>0 pasta está sen f) provisona-

Janeíro quando fui contemplado. horas --Bouleward de Holly- mente dirigida pelo sub-secreta- Vai
d rio José Parre!.

Ar-resentar.do-se aos escritórios woo .

_

dos referidos concessionarios, o AMANHÃ,ás 5, 6,30 e 8,30 60$000 �AQ�t:�O�l:t�
sr. Anibal teve o prazer de en- h T evo de t f. COSINHEIRA A'

trar logo na pos�e dos 25 "pa- /h��.-
1 r qua to J o- RUA JOSE' VEIGA llO. 91.

cotes' retirando-se mais satisfeito V I
""

·d'que nunca, não .ó abençoando a CINE ODEON, ás 5 c 7 ho- O ta a I ea
"Rainha da; Loterias" por lhe

lIas-VaqUeirO conquistador, DO CONSELHO DO
ter proporcionado tal m�mento e os l '

e 2' episodios de O im. ESTADO
de ventura, bem cerno It mdizendo paio dos fantasmas; ás 8,30
a sua propria sorte... horas-Diario de um crime, e

De como se conclúe que a a cinta seriada.
popular Loteria de Santa Cata-

lin1., não tó dislribúe sortes gran- AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30
des. semanalmente, como as raga horas-Delirio musícal
com a rapidez gue lhe é tradicio-
nal. Venda de moveis

ElA GAZETA Florianopolis, 21 de Agosto de 1937

EXPLOSAO NUM r NOS S A V I DADESTROIERA GAZETA ORTIVA MAJOR OLIVIOJANUARIO
�����������������������!���----

DE AMORIM

DES
REDATOR: Paulo B. Barbosa flLANDE LFIA, 19 Quan· ANIVERSARIOS

ào IZstaua senào ultimaàa a

construção ào õtstroter CA5E' FAZEM ANOS: HOJE
mlR, na· ôoccs àlZsta clõuõe,
ulZrificou-slZ uma trlZmlZnàa explo
são nus cul

ô

airua,
Em corisequanctc àa exptcsõo

morr-er-orn 4 pessoas, sclnõo fe"
riàos 4 trubnlhcôoree, 6 mari
nheiros e um operaria que as

taua nas fornalhas.

as exmas, sras. Maria Klet
temberg Couto, esposa do sr.

Jaime Couto; Arsinoé Pires, es

posa do sr. Agenor Pires; Oti
lia Donner Silveira, esposa do
sr. Heitor Silveira; Dulcemar
Soares da Luz, esposa do sr.

Haroldo Luz; viuva Amelia Men
donça;

a senhorinha Anita Wendhau
sen, filha do sr. Roberto Wen
dhausen;

as meninas Alzira, filha do sr.

Geraldino Vieira, e Donatilia,
filha do sr. Joaquim Lucio de
Souza;

os 81'S. dr. Romulo Avila, dr.
Haroldo Caldeira, Mario Cou
to e Antonio Mauricio de Melo.

Em disputa de uma linda taea lutarão
amanhã no eampo da F.C.D. os fot"tes teams
do Cip de Itajaí e Iris desta eidade.---O
embate seteá gravado nos a..ais do futeból
J:»arriga-vetede.--O Atlétieo versus a guapa
rapaziada do Externato lutarão pela eon-

quista dos louros da vitória

O Partido Liberal Catarinense convida os parentes, amigos
1
e

admiradores do major Olivio Januário de Amorim a assistirem á mis
sa que, por alma dêsse ilustre e pranteado correligionário, fará rezar no
altar do Coração de Jesus, da Catedral Metropolitana, ás 8 horas de
segunda-feira, 23 do corrente.

-0-

NOVA OfENSIVA
5HAH6AI, 19 As tropas la

P:Jnê!'lOS pr-epcrom-ae para lun
ç.rr uma ulolzri.c ofensiua con

tra as posições c,inesas nes

ta tiàa�e, procuranào Oesalo
j-.l-Ias àas posições em que se
encontram.

DOZE DE AGOSTO

Iris

A Prefeitura Municipal de Florianopolis convida os parentes
amigos e admiradores do major OUvia Januário de Amorim a assistirem
á missa que, por alma dêsse ilustre e pranteado conterraneo, fará rezar,
no alta-mór da Catedral Metropolitana, ás 8 horas de segunda-feira, 23

Partida Ã:",,;teo · ·

"Aln a o amversano de Gazeta"

PELOS CLUBES

QUINZE DE OUTUBRO

Heunem-se amanhã, pelas 10
horas, os socios do Sindicato dos
Operários em Padarias. Nessa as

sembléia geral será tratada a or

ganização do Sindicato.

Grande é a animação entre os
associados do «Quinze de Outu
bro» pela domingueira infantil,
que sua diretoria levará a efeito
amanhã das 6 ás 8 horas.
Já se fala á boca pequena.

que os «infantis barbados» tão
logo a petizada desocupe o sa
lão entrará a dansar, e para isso
já andam em entendimento com
mestre Emidio.

Cip numa estonteantee

Veremos enfim amanhã o gran-I vel e estonteante.
dioso inter-municipal. Felipe-Faísca-Ovidio.

Os gladiadores são teams de
I

Será o trio final dos guapos
grande poderio, devendo portanto rapazes alvi-rubros.
proporcionar aos espetadores uma Sua linha é ótima, formando sem

grandiosa partida. pre situações perigosas ao arco

Este confronto está sendo es- contrario.
perado com grande otimismo por Haroldo, Forneroli, Zefa.
parte dos afeiçoados do esporte A linha media é fantástica na-

bretão. da deixa a desejar.
O técnico do Iris preparou com O trio final é sensacional sendo

grande afinco st1n turma afim de extremamente seguro, e eficaz.
receber mais condignamente seus Neste embate será disputada
valorosos adversarios. uma graciosa taça.

O Cip por lima vez otimamente
preparado, sendo integrado por
azes de grande valor no soccer

itajaiense.
A esta hora é desconhecida a

constituição do esquadrão cipiano.
Mas o mesmo tem nomes como

Pavoni e outros tantos como Ze
quinha etc.
Daí podemos vêr o poderio do

rubro-negro itajaiense,
O Iris entrará em campo C0m

a seguinte constituição:
Vilain (Juca)

Dante Cruz
(Faria) Castiçal Fêza Baixo

Braulio, Miro, Nizeta, Damata,
Pernambuco

Podemos concluir que o match
tomará proporções grandiosas.
No Iris destacamos Vilain,Cruz,

Castiçal, Miro, Nizeta e Damata.
No 'ataque Nizeta é o astro

principal, jogador de estilo pró
prio sem grandes malabarismos,
mas grande efetividade, extraor
dinario oportunista, Nizeta encar..

na a figura de um grande golea
dor como tem demonstrado em

diversas ocasiões.
A seu lado brilha Miro o gran

de forward da capital. Estatura
regular, não impede que seja ex

tremamente corajoso, pois não
hesita em carregar sobre as mais
pezadas defesas.
Damata jogador jovem � con

siderado como o mais oportunista
da capital. E' jogador de grandes
predicados.
Cruz o zagueiro técnico é por

certo o melhor do Estado, sendo
que destaca-se por sua calma e

facilidade em tirar o couro do
adversaria.
Vilain é hoje uma das mais des

tacadas figuras do esporte estadi
no. E' o maior impecilho. ao ata

que contrario, segurando a pelota
com admiravel presteza.

Será oferecido pelo nosso con

frade O ESTADO uma linda taça.

CLUBE R. PRIMEVERA

Da Associação Catarinense de
Imprensa, vimos de receber o pe
nhorante oficio que segue e pro
fundamente nos sensibilisou:
Illmo. sr. Jairo Calado, M.D.

Diretor de .A Gazeta». NESTA.
Prezado confrade:-Apraz-me co

municar-vos que, na sessão de ôn
tem, da diretoria desta Associa
ção, o sr. José de Diniz propôs
um voto de congratulações ao

vespertino «A Gazeta», que obe
dece á vossa orien tação, por mo-

OUTRO FELIZARDO QUE
RECEBE O SEU QUI

NÃO

sem

P r"a t.-car Reali�ar-se-á hoje, �s 21 horas,

I
nos salões do símpatíco � Clube
Recreativo Primavera, uma soi-

Tendo o Secretário da Seguran- rée-dansante, que será ahrilhan

ça proposto á Chefia de Polícia
tada pelo Jazz-Band _do 14. B. C.

do Distrito Federal que um Iun- CHEGAM UNS
cionário do Gabinete de Identifi
cação dêste Estado praticasse na

Repartição congenere dalí, o Che
fe daquele serviço respondeu aqui
escendo e exaltando as vantagens
que advirão para o serviço com

a uniformidade do serviço de iden- RESTABELECIMENTO

tificação,

Acha-se nesta capital o nosso
distinto patricio sr. Frederico
Horn, inspetor das afamadas e

preferidas cervejas Antártica,

._------------------------

Está completamente restabele
cido o nosso distinto coestadoa
no sr. Pedro Alcantara Pereira
digno fiscal do Imposto de Con�

A Loteria do Estado
e a "Sorte Grande"
do dia 5 de agosto

corrente

VENDE-SE a casa de moradia
a rua Consdheiro M4fra n. 152.

parl tratar na mesma rua no. n.87
-------------------------.

NÃO SE E' CHie

sumo

RIO, 19 Anuncin-se que
entre os senaàores e õzputc-
005, que SIZ botem por uma re

forma ào Constituição, apare
ceu a lembrança àe ae àar aos

ex-presiàentes ào Republica a

qualiàaàe àe senaàores natos,
não lhes cabenào apenas o uO'
to para a eleição àa mesa.

RenaSCI! uelha iàéa àa cria·
çã.J ào Conselho àe F.staào
em que 05 ex-preslàentes se

assentariam.

Irmandade
do Monte

Os universitarios de Serrat
Pernambuco com o

sr. Armando Sales
-

Realiza-se amanhã ai 16 ho
ras, no Consistório câ Irmanda
de .d� N.S. do Montl Serrat, a

eleIçao da nova Mêsa Adminis
trativa desta Sociedade.

A PRELIMINAR

d G I· d 1:-:1
. . SANTANDER POR S. PAULO, 19 (Band)-O sr.Ex-assistente do serviço e in:,co ogIa os 0pltals: POUCOS DIAS Marcolino de Carvalho, fundador

da Gamhôa, Feoda'São Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss. da "União Democratica Universi-
Ex-interna do sarvi,.o de PedÍatria da policlinica taria de Pernambuco", em decla-:t HEHDAIA, 19 5egunào in-

de Botafogo formações aqui chegaàas, as troo rações que fez aos jornais desta

DOSNÇAS DE SENHORAS E CRIANÇi\S pas le galisiasestão retiranào em Capit�l, �nf�rn:ou que a referida

Consultoria: Rua Trajano n' 12-sobr.

I
;��sàe�.etores, na frente àe 50-

�gr�Dlaça�.�ar faz� a priagan-
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas Esta ciàaàe cairá, segunào

a a can I atura. o. sr: �man-
A

tuào inàica, ôenlro ae poucos
do de Sales nas prmclpaIs cIdades

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARIN àías. I pernambucanas.

CARLOS DE ARAU'
JO LIMA

Encontra-se desde ante-ntem
�esta �apital o ilustre e tolentoso
JornalIsta dr. Carlos de Arau'Jo
Li�a, redator do vitorioso diário
canoca A NOTA, de que é diretor o
dr. Geraldo Rocha.

,.

A luta titanica dos alvi rubros
e tricolores será a maior prelimi
nar que se póde -realizar na capi
tal.
Dada a rivalidade existente en

tre os mesmos poderemos prever,
que a partida de domingo toma

rá foros de principal.
O tricolor está modificado e

bem treinado, prometendo abater
pela segunda vez seUi valorosos
adversarios.

Os ginasianos por sua vez estão
confiantes. Principalmente a sua

«nova» artilharia que muito me

rece.

Osmar-Celio-Walter (Ari) Sá
e Nelson é um ataque de grandes
probalidades.
Oto Lidio-Helio.
Formam a linha media impeca-

Por preços c:onuiàatiuos uen-

àem-se um quarto à� casal, COI1S

BOINAS, CARAPUÇAS DE tanào àe 5 peças; uma sala àe ui
FELTRO E LANS EM NOVE sitas toàa encapaàa e uma sala àl

LOS DAS AFAMADAS MAR lantar com mzza elástica, seis

CAS DA CIA UNIAO FABRIL cac1e:ras, e guarc1a louças.
.

ParCl lratar na rua 6eneral Bi-
CASA "O PARAIZO" I tenc:ourt, 113.

Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA

VENDE SEa
Pensão Fami-

_ liar, b�m afregue
zada, a rua Con

senho Mafra n. 64.
Ver e tratar na mesma.

•

FORMI-DAVEL? ,
• _FANTASTICO Y?

• l1li

a

gem,
liquidação de artigos de invt!rnD. Elegantes, bélos e

estão sendo vendidos, por preços ;'Il�dicos, pela
de linda padrana
p.·eferida casa

o PARAIZO
fi Cd .'ar• t • t1ã " �

7
e ", f

..
to' ,- �

."�" , ,
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, ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




