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RECEPCION,AOO PEL.OS PER ..

TAS PAUL.ISTAS
-------_._------_._--_._-----_.

t

S... PAULO" 26 - O sr. Silvio de Cllmpos� Chefe da di!llsidencia do P.. R. P.�
I�ecebeu hoje na sooe central a visita ds sr. Fulvio Adueci� antigo govornador de S.
Catal·iDa e que preside a dissidencia da Partido Republicano Catarinense que apoia a V"Y;;'/';;;H
candidatura do sr. Armando Sal-:� á presidencia da Republica.

O ilustre visitante� que se entreteve durante largo tempo em conversa com Uf[��ll�m�:lt·t.!l·1republicano., informou-o da vibraeão patriotica que domina os seus ee-eseadua- tB
tôrno da bandeira desfl·aldada pela U�ião Democrática Brasileira.

TA
DR. SILVIO DE CAMPOS

ANO

Proprletarlc e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
------_.

IV I Florianopolis, Sabado, 28 de Agosto de 1937 INUMERO 951
----_.

DR. FULVIO ADUCCI

_---·-----==iiõiiiiiiii_--

Um fuma, outro cospe. . ,. Os oficiais da
Base Naval

lO sr Armando'Sales I Multad,os. os jurados ��T!:',��u.". no-
; '. a tosos meou coronel João Vieira, ínspe-

C 1= I- I
ter da 3a. Região Militar.

I nos ampos L Iseos o sr. dr. Mileto Tavares, integro
A

-

Juiz de Direito da 2a.Vara, mandou . S promoeoe§
multar todos os jurados qUE falta- no Exél.cito

Iram,
ontem e hoje, as sessoes, para

as quais estavam convocados.
- � RIO, 28 Sob a presídencía do

. ENTUSIASMO generai Góes Monteiro, chefe do
Estado Meior do Exército, reuniu-

Pe�a candidatura do se, ontem, a comissão de promoções,
que deliberou sobre os oficiais que

sr. Armando Sales devem figurar na lista a ser apre
sentada ao Ministro da Guerra.

CIDADE DO SALVADOR, 27 I D di
-

Procedentes de Canavlelcas e Monte a Ian I
I Alegre, chegaram os proceres poli-

I tícos autonomistas, que foram âque- tentou suicidar..se
las localidades em propaganda da

i ca�didatura !lo sr. Arl!'ando Sales RIO, 28 O falso príncípe Da
,Afllmar!lm eles que e .indescritlve_ díaní, que se encontra nesta capitallo entusiasmo pela candídatura na de passagem para Recife, tentou su-
cional. cídar-se na Policia Central.

Socorrido a tempo,foi posto, íõra
deperígo.

Pelo que fo� dado "lêr no ··Diario da!
Tarde'�� o dr. doa0 Acaclo Gomes� tambeSDí,
conhecido na intimidade POR- ··Joca da I�uz", 1
apelidou-nos de infantis e de crianeas�por-I
que lhe ehamá�os competente e o c�D.si .. I
derámos capaz de nUla u@blge _I·eso:h.D�ao. I Os distintos oficiais da Base de

Damos� pois� O dito por não dito.. O I Aviação Naval, desta cidade, re

'.dr. doca da Luz'� em vez de nobre� é agnia; 'cent�ente trans(:ridos para. a

I
ez de cOlupetente é �adin9.e. Capital da.Repubh�a, nu,? requm-]e em v
_
.' _

. f lIo bad te de gentileza e fidalguia, ofere-
Nao quer�e diSSO faz GIUestao ee a, cem hoje nos suntuosos salões do

por ser ··ali na batata", é que lhe �nereba- I

querido � seleto Lira Tenis Club,
tem a vaca leiteira que lhe foi @fereeida· uma soirée-dansante, em a qual

ao apagar das luzes da inteiaveutoria. ,não só. querem apresentar as suas

O .'bom bocado�\ que está comendo., i despedIdas c�mo h_omenagear a

. ,� I
. ..1I"tO I SOCIedade flonanopohtana.é '·papa feita � que pe o IDe"1 Ismo em m�-I Estamos crentes que será uma

teria de economia e finan�as� nlcaneou fo... reunião elegante e cordial, como

ros de inven�ão ��vo.ncio.?-adora !lo mun- sa?em �e� toda� as realizadas no

I 1do criando a seguinte O]l°iginalisslma mo-, aristocrático LIra.
�

U d d' t t d
I S. PAULO, 27-0 sr. Armando

Idalidade:
,

m� tn O
•

a; ou 1·0" � o c::me;I· Sales, na tarde de hoje, realizou

O que trocado em mludos� qner dIzer: U� O CASAMENTO um passeio a pé pelas ruas cen- FORTALEZA,27 Em tele�rama
� '��

"

I
circular aos delegados no intenor do

fuma; outro� cospe ••• DR. ARMANDO SALES Es{ado, o chefe de policia acaba de

;aJ""-
- -.- ------

It
proíbír desfiles Integralístas pelas Gráves desastres

""'1·ndeselavel na B:tl"a a pre.. como a o trais da cidade, em companhia do i vias 'Pu:blicas, bem como exercicios e

_ desembargador Mareio MunhoZ'1 forIll;açoes d.e caracter �il1tar, no

'" •

A
'

t
.

it d b d
Intuito de evitar possíveís conflito••

comercIo pos .er VISI a o as o ras o

do sr. João Alberto novo viaduto do Chá, o presiden-
sença te da U. D. B. dirigiu-se á praça

NOVA YORK, agosto.-A sra. I da Republica. Alí tomou um au

Dorothy. Moore 1?avidson, filha I tomovel, rumando para os Campos
de um fICO negociante, casou-se I Eliseos, onde esteve em demorada
em março de 1935, com o sr. Fi-.conferencia com o governador do QUERIAM OBRIGA-lOlip James Davidson, herdeiro de! Estado.
um milhão de dollars, Os dois co- ------------

nheoeram-se na Universidade
de Kentucky, onde estudavam na

quele ano. Onze dias depois do
casamento, a joven Dorothy
abandonou o esposo, e formulava
contra êle, em uma petição de
divórcio, acusações tremendas. BELO HORIlOJ>rTE, 27-Procedente de Curvelo chegou

O processo rolou, desde então, PRAGA, 27-Na clínica do dr. o padre Luiz Humberto Cattini, vigário daquela cidade, que se

e agora divulga-se a notícia de Schmidt, na Casa de Saude Ale- veiu queixar ao chefe de policia e ao arcebispo, de que o chefe
m-a desta cidade, acha-se em ob- d

.

t I' I I bri I f di' ,]

que os ex-esposos chegaram a um
o In egra ismo oca quer o nga- o a azer, o pu pito ua sua

acôrdo: A sra. Moore recebeu servação desde duas sem.anas um igreja, propaganda das doutrinas do Sigma.
200.000 dollars de indenização e ladividuo de sexo masculino, com Como se não tivesse submetido está sendo alvo de amea-

terá uma pensão mensal de 500 �ü anos de idade, de profissão, I ças de agressão.
'

dollars, a título de alimentos. chefe da cosinha, que deseja ser -------------------

eubmetido a uma intervenção ci- OS INTEGRALISTASDuzentos mil dollars represen-
tam em moeda brasileira, mais rurgica para transformar-se mu-

ou menos três mil contos de réis, lher. O dr. Schmitd declarou ho

ou sejam onze contos duzentos e je aos jornalistas que realizará

cincoen ta mil réis, por hora, du- esta dificil operação dentro de
15 dias, sendo este o primeiro ca

rante on'le dias em que a joven
universitaria fez vida comum

80 de um individu? que mudará

com o marido. ,

de �exo, do masculIno �ara o fe-

O casamento nos Estados Uni-'�imno, e� c?nSe�lJenCla de u�a
dos, para as mulheres, ás vezes I mterv��çao clru�glCa. � .

caso m- RIO, 27 - Nas rodas po ...

__...������"""!'�II!'!""""!'�_�.�� é um excelente negócio... ver� 1a se reahzou �afIas vezes liticas comentava-se hoje a

h
.

-.
.-

d' 18 -I
na Europa e na Amenca do Nor- noticia do jornal A PATRiA,.

a erança e mi con-' te. O paciente declarou aos re- de que o sr. Plinio Salgado re-
i. .

tos d'e d. Eufrásia Leite I Novos diretorios da. ��:se�t�n��er�;ão iTo�re�:: ;��:� solvêra retirar a sua candida,-

-

U D B
dida pretende casar-se quanto tura, ordenando aos seus ade-

.

• • • antes. ptos que votem no sr. Ar-

VASSOURAS, 27 A baroneza de SeIo Geraldo, residente no
CURITIBA .

O paRTIDO LIU'-E�R. mando Sales para .·mped;"
Rio de Janeiro, é autora de um,.a ação. de an�lação do te.'ltamento de d.

.

. , 27-For?m msta- .t1It.
' I.

Eufiãsia Teixeira Leite,de que e herdeIra umv8D."sal a Santa Casa de vas�.llados, �om grande solemdade, nos TADOR DE TUPACI- que seja eleito Q sr. José A-

30uras. , ., .

suburblOs da Lapa e Guarapuava, merico.
Os advogados da baroneza, drs. Sa FreIre Al�I� e Alceu Alvun

os diretorios da U.D.B., secção do GUARA ADOTOU A Dizem que o chefe sigm""'-
vieram hoje, a esta cidade, para dar entrada na petlçao. I P , CANDIDATURA

...

,

O povo, sabedor do fáto, abandonou os seus afazeres e, aglomem arana.
. .

.

ticQ justificará a sua atitude
.rado deante do edifício do Forum, pr�testava aos gritos, vaiando os ad-; OS ?OVOS dlfe�oflos c?�tam com DA U. D. B. provando ·'que o sr. Armando'
'"ogados cariocas e a baroneza de S. Geraldo.. i o apOlO dos maIS prestlglOSO!3 ele-

o comercio fechou ,!luas portas em_ smal d<;., pro�est9, . mentos, como os srs. Aloisio Leo- BELO HORIZONTE, 27-0 de Sales não ameaça com ex-
. Graças á intervençao do sr. Sebastl, o Correa Fl.lho, pessoa de I· d L F' I "i

'influencia na localidade, os advogados puderam deixar o Forum, fusin� nma, a apa, e leun Rocha e Partido Libertador de Tupaciguá- ,
C USIV smos os partidarios, com

.

,do num automovel, posto á disposição dos causidicos pelo juiz Alves Rocha Loures, de Guarapuava. ra, que conta com 4 vereildor!'ls I Pll, PLINIO SALGADQ promessas absurdas, com o

.BratUo. _
�-O cor0pel Augusto Guima- Jllunicipais e 5 suplente('l e CQm I

.

i." m" " I S 1!!"

O sr. Corrêa Filho, falando a reportagem, declarou ser de opl.- rães influente chefe politico t d
..

d l't d I I
provlnc a (smo pOil�ltlah .I&.KC ..

J!1ião de que os advogados serão assassinados se voltarem a Vassouras. eapiÍ,al desligou e d 't
!leIS. a grdan e roalofl�'do e el o�a o oCAa 'I quer ser um administrador, não quer ser um cau,·

.

A herança deixada pela senhora Teixeira L�ite á �anta Casa, tão ' -8.0 SI uaClO!lIS- i a otou a can I atura o sr
..

r-
i d"lh A I

-

d d t d··.Jl
nobremente 4dendiáa pelo povo de Va:ssouras, e de cerca de 18 mil mo, passando a apOIar a candIda-1 mando Sales, tendo,nesse sentIdo, I '

I o. e evaçao a sua con u a como can luato

FoutOll.
' tura do sr. Armando Sales. dirigido um telegrama á U. D. B. e uma prova do seu temperamento."

�.
,

,

homenagearão a

sociedade floria
nopolitana

PROI�BIDOS

OS DESFILES IN
TEGRALISTAS

Carne congelada
para Valencia

RIO GRANDE, 28 Diz -se es

taremjsendo negociados mil tonela
das de carne congelada com o gover
no vermelho de Valencia.

S. SALVADOR, 27-0 «Baía-Jornal»
crítica a presença do capitão João Al

berto na comitiva do sr. José Ameri
co dizendo que . desmoraliza os ho

mens que acompanham o candidato si

tuac:6lnista.
O orgão oficioso da candidatura José

Américo publica um topico violentissi
mo onde recorda vários episódios da

vid� do capitão João Alberto e nego
cios por êle realizados, logo após a re

volução de 1930.

RIO, 28 Registraram-se dois
graves desastres ferroviarios na Cen
tral do Brasil, tendo no primeiro

60$000
E' QUANTO SE PA- ficado feridas 40 pessoas, e, no sem

.

GA POR UMA BOA gundo, que se registrou na estação
COSINHEIRA A'I de Mareíhal Hermes, 6 peêsoas, es-

RUA JOSE' VEIGA 91. tando tres em estado gravíssímo,

Quer ser
mulher!

a propagar,' do pulpito,
integralismo

o

S. SALVADOR, 27--Está sendo in

terpretada de várias maneiras a presen

ça do sr. João Alberto na Baía. Sabe

sê que êle tinha comprado passagem
com destino a Recife, desembarcando

aqui por motívo que não explicou a

nenhum de seus amigos. GAP. JOAO ALBERTO

Afirma-se que o antigo chefe de policia carioca se acha in

----"Vestido da missão, pelo sr. Getulio Vargas, de prepar�r as bases

para o golpe intervencionista no Rio Grande, consegmndo a aqui
. escencia do capitão Jurací Magalhães.

votarão no sr. Arman
do de Sales Oliveira?

CAUSA CELEUMA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JERONIMO (Piauí), agosto hermo e retirado, onde pudesse impediu dizendo que São Frliln
(via aérea)-Esta pacata cidade se concentrar em orações com cisco viria busca-lo, Durante êsse
de Jeromenha foi abalada pela seus escolhidos, pois o Capa-Ver- dia ordenou varias suplicios para
noticia de que um grupo de fana- de (Demonio) vinha ferrar os todos os adeptos. afirg de puri
ticos, acompanhando uma pseuda seus e depois seda o fim do fica· los, queimando-os a fogo.
Santa Cota, imolára 5 crianças, mundo. surrando a pào e outros marti

cuja mais velha contava apenas João de Soma Machado, que rios. A' noite, afastando-se com

10 anos de idade. A noticia cor- Iôra anos antes vaqueiro, conhe- João Machado e Aurora sua

reu celébre e de Floriano par- eia um lugar na Serra da Canas- mulher, aconpanhados dos 4 fi
tiu uma caravana composta dos tra, onde corria um olho dagua lhos, ordenou que os pais matas

srs, João Luís da Silva, Luís e para lá levou a «Santa Cota» sem os filhos, porque êles tinham
cisco. Castro, dr. Euripedes Neiva e e seus adéptos, em numero de espiritcs máos no corpo Aurora
Para mais informações do professor José Vasconcelos, 15 pessoas. Ali,e dedicaram a postra morta com uma ,iaulada

nesta redação. jornalistas, afim de ouvirem, na rezar, emquanto o Capa-Verde sua filha Tereza, de 7 anos e

�.--------G••GOO.-----O••GDG.--------� cadeia, os criminosos relatando passava. Durante sete horas não João Machado tambem a paula-
I I os látos. dormiram e pouco se alimenta das mata os outros três de no-

E M F I M "Maria Maninho Pinheiro, as- vam. me Josefa de 10 anos, José de
. sim se chamava até 1914 a atu- Na madrugada de 31 de ju- 9, e Isabel de cinco. Após o

• ai Maria do Coração de Jesus, lho, afirma João Mach'ido, sua crime lançam os infelizes meni

vulgo «Santa Cota- , que de fa-I mulher e "Santa-Cota", que VI- nos ii urna fogueira, onde foraíl�
zenda em fazenda, ensinava as ram a lua baixar da altura de I incinerados, Fin:b essa cêna dan-

primeiras letras. 10 metros e que uma nuvem tesca e horripilante, ordenou que
Em 1936 chegou. pela última veiu tambem para levai-os, mas queimassem tudo que possuiam,

vez, ao lagar IICoqueiro", onde que não baixou completamente, sendo prontamente obedecid s ,

instalou uma escola em casa do porque ainda havia incr .dulos.\ Queimaram rêdes, roupas, selas

sr. Joã0 Sousa Machado. Na manhã desse' dia "Sl'IL.I-Co- de montar ...J':1L.,e:Hl f é:lf)'l) "p�
A este lavrador e SUl' mulher la", pondo a culpa de não ter nas com ai vestes j(! CJ' po p3

dizia-se ministra do Senhor e que baixado a nuvem no p�quel)o ra poderem subir 8:>3 céo . N,:�
dentro dela falava o Coração di: F rancieco, filho de João Ma�ha- sa noite fugiram as moça� Ra:
Jesus e Nossa Senhora do Per- do, de 3 anos de idade, man- munda Cardoso da Silva e Jo
petuo Socorro. Incutiu-lhe esta dou que o pai o surrasse com .ef.t Cardoso da Silva, que pro'

• crença e mandou que procuras- um relho e depois da surra der- curaram socorro para o restante.

" sem adéptos para seu partido, rubou a criança, e, apertando-a
.. gente que devia accmpanhal-a, com os joelhos. começou a ma

O porque o mundo iria acabar em tal-a, terminando arremessando a

G novembro, e que quem estivesse cabeça da infeliz cria-iça de en- Sabedor do fato. \pr�g;o
.. com ela iri. em uma nuvem para contro ás pedras da serra c dei- Leoncio Ferraz, tipo pene.to d,)
• o céo. xando-a como morta na estrada. sertanejo piauíense, dispmto e re

• Insinuando-se, conseguiu vários Afastaram-se em direção a soluto, juntou 20 companheiro-
D adéptos que lhe obedeciam céga- outro ponto e longe ouviram e seguu em busca da bruxa para

O mente. Em dias de julho decla- ainda o choramingar do infeliz e prende-Ia. Ao se aproximar foi.
«t rou que necessitava de um legar os pais desejando voltar ela os ficando menor o bando de Ami-:

fi gio, pela fuga dos companheiros
• mas êsse não desanimou e CVit-

O Petrolllllna m- tinuou a marcha encetada, Cu'!
• tnaneora os que lhe restava 'lrgõniz0u _.

• O-T--o-n-ic-'-o-c-a-p-j-Ia-r---p-o-r'-e-x-c-e--Ie-n-c-ia-" plano de ataque cercando a S�\

O ra e subindo êle e outros dou;

• Destina-se a rnantêr uma higiene perfeita do companheiros ao logar em que
D couro cabeludo e embelesamento dos cabelos! estavam 05 criminosos. Na serra

nas- G Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a ouviu rezas e aproximando-se de:

• rasto localizou o ponto, viu as

• C_A_S_P_A_, por mais rebelde que seja. E' um rernedio Icgueiras onde estavam os restos

• soberano centra qualquer Afecção do coura cabeludo. mal carbonizados das criancinhas.
• ''Y U o cadaver de Francisco dila-

cerado pelos urubús e estudou !íI

grota em que estavam os fana-

CASA
Vende-se por motivo de via

jem, abaixo do custo um bun

galow novo, na Estrada Gera
de São José, a poucos rninu
tos do Estreito com 2 salas, 3

quartos, cosinha. bôa àgua, luz,
privada e dependencias íóra.

Trata-se á rua Crispim Mi·
la,29.

Numer"O"38S t.:;)reanças tr-l....loidadas pel\�Ys
fan<�ticos ern desv<sH"L:}.--"Papaezinh<:>, não
me rnate"---Batendo com a cabeça da

pequeníta co�,tra as pet..iras---Os que fo-
ram abatidos a páo, inclusive um

mE';>nino de 10 anos

2

Melado
•

superior,

A PRISÃO

especial rnel de abelha,
pimenta malagueta,

laranjas, banandas, etc.
V. Sa. enconf a no

Mercadinho VENDE--S�
urna farmacia bem afre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São Fran-

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORAtt -- Iolnvfile

Popular,
no Cáis Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio

o QUE TODO MUNDO JULGAVA. IMPOSSIVEL: "UNi PREPARADO QUE
FIZESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

".

LOÇAO BELEM
MAIORA DESCOBERTA DO SE'CULO xx

C I
P I L. O T

J
O padrão de qualidllde Um -n-o-v-a-s-'-u-p-er radio ao alcance

de qualquer balsa • Vendas á vista e á praao
Distríbuidores para o Estado de S. Catarina Gerken& Cia.

�iiiliiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíi�R�U�A��ºf'NSELHEIRO M_A.F.M', 10 9a ;POSTP(I- ••4

I
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o
•
•
•
•
•
•

I E' O I F E'R E N T E, E' U' N I C A !

I LOÇAo SELEM, é diferente de todos os outros "preparadoa para fazer

.. cer o cabalo" que apareceram até hoje.
.

• LOÇÃO BELEM, é - realmente -- A MAIOR DESCORBETA DO SECULO

• XX, pois virá demonstrar que não é verdadeira a afirmativa de que "não ha

•
nada que faça nascer o cabêlo l "

Não haverá mais carécas!

A
t-

O
.' di' ,- 'V'5 -na 1

.......................................

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

em todas as Casas do Ramo

"W

II
, �,
,

Dislríiluidaresl

i Carlos Hrepcke SA
I.
� ����.��--------�

���'::!!!!U� �
t.

R
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A GAZE rA-Florianopoli.�,r28-8-1937

·Paraná
sufragará vitorio
samente o cand j
dato dernocrattco

Para se ter Dantescos
bôa pele eplsudias

Continuação da 2a. pagina
A alimentação tem grande in- ticos, Presentidos seus compa

f1uencia sôbre a pele. AI jovens I nheiros gritaram os. fanaticos que
CURITIBA, 26-Em recen- sa.em, geralmente, os alimentos os diabos se aproximavam e au

que lhes prejudicam a cutis. AI- mentaram as rezas. Aprigio to

gumas se abstêm, por exemplo, mou a dianteira e entrou na gra
de camarão, chocolate e de pra- ta que S0 tinha duas saídas, am
tos muito condimentados; outras bas tomadas. Deu voz de prisão
se privam, por csmpleto, de Iei- ou morte e a bruxa avançou Ia

jão e de pão. Este último ali- zendo roil caretas contra Aprigio,
mento tem sido apontado como que sacou do revolver para ame

responsavel por muitos casos de dronta-Ía, sendo inutil seu gesto,
dispepsia que se acompanham de e foi forçado para não ma,ta-l&
manifestações aneiíormes da �ele. de travar luta corpo a corpo,
O que poucas jovens sabem é chegando um momento que sentiu

que o estado seborreico da pele e se fraco e gritou pelos campa'
do couro cabeludo, assim como o nheiros, Aurora atacava-o a peSELOS DO BRASIL aparecimento de certas espinhas, dradas e êle luta com as duas.

Compra-se sêlos do Sra- estão ligado�, e�. 45,0(0 d�s. c�- Apanhando uma f�rqu1lha domi-
sil, qualquer quanti dade. sos, a uma insuíiciencia chloridri- nou a bruxa pelo pescoço de
Paga-se bem. ca do estomago. encontro a barreira di greta e
Rua Crispim Mira 29. Neste caso, o melhor tratamento gritou pelos companheiros, que

para a pele consiste em corrigir lhe acudiram. Dominaram afmal
etiologicamente esta insuíiciencia a mulher, amarrando-a pelos pul
chloridrica, pelos comprimidos sos e bem assim fizeram com Au

Bayer de Acidol-Fepsina, que rora que está em adeantado es

se tomam ás refeições. As jovens tado de gravidez. Prenderam os

devem, naturalmente, consultar o outros fanencos, mas os homens
médico da familia, antes de ini- tinham ido em busca de mel.
ciar o trãtamento. Tratou de captura-los, crganizan

do a espera dêles.
Logo mais aproximavam João

Grande e João Machado do local
onde estavam Aprigio e seus

companheiros, os quais deixaram se

prender sem resistencia.
_._".__�

A fortuna de
Rotsehild

LONDRES,28-Verificou, se,
ôntem, o falecimento do Barão de
Rotschild, considerado COll'O um

dos três homens mais ricos do
mundo.
A fortuna do Barão de Hots·

child, em moeda brasileira, é ava

liada em sé te milhõt'�' r· ,)11"10 dr
contos de réis.

IMPONENTES
CH\ E REX, ás 5,7 e 8.30 festividades religiosashoras- Charlie Chan n ')pra-I, " ,

do Reathzam-se amanhã, nesta Cspital, as festividades do
.

centenário da fundação da Irmandade de Nossa Senhora do Parto
AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 e em louvor da padroeira da paroquia do Purisimo Coração de

hNas-Garota do interior. Maria,
tes declarações á imprensa, o sr.

E�tr\cio Borba assegurou que o

candidato Armando de Sales
Oliveira obterá no Paranà, a

mais esmagadora vitoria.

A's 6 horas, Comunhão Geral, oficiando o revmo. CA-

pelão da Irmandade.
A'5 9 horas,missa solene.celebrade por três sacerdotes com

assistencia de S. excia. revma. sr. D. Joaquim Domingues de Oli
veira, Arcebispo Metropolitano, que pregará no Evangelro.

A's 16 hora: procissão de jubileu com a padroeira da pa
roquia, obdecendo o seguinte itinerario: rua Conselheiro Mafra, Pa
dre Roma, Francisco Tolentino, Pedro Ivo.Conselheiro Mafra, Ma-

CJNE ODEON, ás 5 e 7 triz, sob a direção do revrno.conego Cura da Catedral;
horas-Féra contra féra. e os A' entrada da procissão, benção solene com o Santissimo
3' e 4' episodios de O impcrio Sacramente;
dos fantasmas; ás 8,}0 horas A seguir, sessão solene dl1 Irma idade no Consistorio da
-A divina Gloria, e a cinta mesma, sob a presidencia de S. Excia. revma. fazendo-se por es-

seriada. sa ocasião a inauguração de um placa comemorativa, e orando um

r distinto membro da Irmandade:
AMANHÃ, ás 6.30 e 8,30 Dia 30, ás 7 horas, haverá missa, em .intenção a aluna de

horas-Balas ou votos. I todos os irmãos falecidos.
•••��$GGOee. -••==••-----------•••�e••••••O
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CINE ROYAL, ás 7 ho
ras-Dinamíte ... e nada mais,
e ás 8,30 horas-Artistas.

AMANHÃ,ás 5,6,30 e 8,30
horas- Acusada.
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Pensão Fami

L L - L líar, b�m atregue
zada, a rua Con

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

VEN OE-S E a casa de: moradia
a rua Conselheíro Mafra n. 152.

para tratar na mesma rua no. n .. 87
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COSTA & elA.

Rua Cons.

Mafra,
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allra ao Pará
ti o SR. ARMANDO

SALES

p.,sea seu uso ou para a sua familia, ielnas tecidos que nunca desbotam

Modernos, baratos, lind.,s e resistentes

Casa Pernambucana·s
I....7 I P E S C H'M I C T, IS

BELE'M 26 O dr. Armando
de Sales Oliveira, segundo infor
ma a FOLHA DO NORTE, che
gara' a esta capital no dia 24
de outubro, devendo visitar, além
de Belém, as cidades de Bragan
ça e Cametá.

Desta cidade sua excía segui
rá para Manáos, devendo subir
o rio Amazonas.

Por ocasião de sua viagem, o
dr. Armando de Sales Oliveira
visitará o paJUhão paulista, que
está sendo construido na Primei
ra Feira de Amos tras de Belém.

..

I
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PARE!
� OUÉD� DE SEUS C�BELOS

USflNDO

PETROLINO MINONCORn
I I

INF�L1VEL N� C�SP�
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s. PAULO, 27 ..-Falan-] -.S�m duvida, nao pode, por isso mesmo, o Constituição, positivamente, aIO Juiz a atividade po ..
do ao "Es'tado de São ministro do Tribunal de Contas ser sequer candl- tlttco-parttdarle. Essa é a norma salutar e lntran s

Paulo" o professor da lFa- dato á Presldencla da Republica e fazer uma cam- ponlve], Nã� é só dll) melhor estofo moral. E' Iu
culdade de Direito e con- panha politica em seu favor. Vedou o art. 6S da I rldlea, por integrada �10S preceitos constitucionais".
sagrado jurista dr. Val
demar Ferreira disse o b\
seguinte:

-- "Não obstante os

pareceres que dão come Ilneleglvel, emquanto per-
manecer no Tribunal de Contas, o sr, José Ameri

co permanece á frente da atividade politico-parti
daria que visa a propaganda de sua candidatura.

Trata-58 de uma atividade anti�constitucional ..

zará, amanhã, matinée infantil
e domingueira, para cujas reuniões
reina grande animação.
GENTE NOVA

NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

Transcorre hoje o aniversario
natalicio do nosso ilustre con

terraneo sr. dr. Cid Campos,
deputado á Assembléia Legislati
va do Estado.

O distinto aniversariante, que
se encontra presentemente na Ca-Ipital da Republica, será contudo
alvo de expressivas manifestações!
de apreço dos seus amigos e:
correligionários.

PEDRO SALES

• Passa hoje o aniversario nata
licio do sr. Cantidio Alves de
Souza, :alto funcionario da Fis-'
calização dos Portos do Estado. I

SRA. MIGUEL LEAL I
Vê passar hoje a sua data na-Italicia a' exma. sra, d. Isaura I

Leal, esposa do major Miguel.
Leal, capitalista., I
Faz anos hoje a senhorita Zul

mira J. Brito, filha do sr. Ota-,
vio A. Brito, funcionario público
estadual.

Faz anos hoje o sr. dr. To
más Wood!, funcionario do Mi
nisterio da Agricultura. Procedente de São Francisco,

está nesta capital o nosso dis
tinto conterraneo sr. Pedro Sales
dos Santos, coletor estadual na

quela importante cidade.

Festeja amanhã o seu aniver
sario natalicio o galante menino
Ruí, estremoso filho do nosso dis
tinto conterraneo sr. José do
Vale Pereira, do comercio local. MAJOR TROGILIO MELO

JOÃO SEPITIBA Está nesta capital o nosso dis
tinto conterraneo sr. major Tro
gilio Melo, brioso oficial da

Fôrça Pública.
O dia de amanhã é de jubilo

e regosijo para os pais do inte
ressante menino João Francisco

Sepítiha, filho do sr. Togo Sepi
tiba, funcionario da Diretoria de
Estradas de Rodagem e de sua

exma. esposa d. Maria 'e Lour-
des Vaz Sepitíba, ,

O travesso garôto será, por
certo, bastante cumprimenta
do pelos seus amiguinhos, pois é
muito bemquisto.

FAZEM ANOS HOJE:
2a. e 3a.

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR
CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
CASA "O PARAIZO"

GAZETA DESPOR"fIVA!Chega a
n rlRrrj'NR' tr i""HYl-. 'I'7�� .:::::s II

fIRIS E FIGUEIRENSE NUMA PELEJA CI e

Re- 'Estação de vitivini�
cultura

A conferen
cia de hoje
NA SSOCIEDADE
DOS ATIRADORES
Tera' lugar, hoic, ás 19.30 ho

ras, nos ámplos > salões da Socie ..

dade de .Atiradores. á rua José Ve�
ga, uma interessante conferencia _

com projeções luminosas. sobre o
têma: ASPECTOS E PAISAGENS
DA SUTSSA.

Acham-se expostas, no mostruá-j
O ilu,stre conferencista sr. Br

rio da Livraria Central, originais nesto Meter de Zaertch, acompa
bonecas de esmerada confecção' nh ido do n')SSO distinto amiro
local e que rivalizam com as con-I sr, Ernesto RiggeU\llCn, esttveram
gêneres dos maiores centros de I em nossa tenda d� tr,lbal\u ,:on

produção. vidando-uos gen'Ilmcutz a com.iare,
Destaca-se, entre elas, pela cer.

sua originalidade e fino acabarnen- A conferencia. será g:abU i, ''(
to, uma baíana ricamente trajada. cando convidados, por nosso int'cf'
E' uma industria que se inicia médio. todos os amgos :ia 5í,;3'

e que bem merece o favoravel sa,

acolhimento da no.ssa população,
-----------.---- -.----.

fator apreciável do seu desenvol- Estrada devimento.

Coqueiros
A estrada de Coqueiros encor

ti a-se em petição de míserta, Não
deixaria de ser altamente proveítÇlso
para os moradores. que o sr, ore
feito municipal de São josé, bOI'
vesse por bzai voltar para aquele:
chavascal os seus olhos mtserlcor-
diosos,

.

o ministro da Agl-i
cultura
��J

O maior match do ano, reali- I tos: Lauro MueIler, Cip, Marcilio
zar-se-â amanhã. i Dias, mas somente o Cip é filia-
Dois gigantes farão o fantástico I do porque não trata a L.F.F. da,

embate.
•

i filiação dos dois outros dando as-
I

Os rubro-negros procurarão vin- 'sim ensejo que o povo itajaiense
gar-se do vergonhoso 10x2. assista constantes matchs de Ioot-

O alvi-negro por sua vez, pro- ball.
curará achar meio de levar de Temos ainda para exemplo t.í
vencida seu valorose adversario. pico o BRUSQUENSE ePAISAN

Os conjuntos estão treinadissi- DU'.

Está em festas o lar do nos-
mos. Ambos são esquadrões de gran-

.

ANTONIO BATISTA DA
so distinto conterraneo sr. Erna- E' o assunto do dia, nas rodas de valor e mérito.

SILVA -ni C. Costa, agente do Lloyd desportivas. .

O BRUSQUENSE já derrotou'

Decorre hoje o aniversario do Brasileiro nesta capital,. e de
A "Esquina do Pecado" (esqui- I

por longa contagem o campeão
d M· na Café Bubi) é o centro das dis- da capital.

no nosso prezado conterraneo sr.
sua exma esposa . ana de
Lourdes Destri da Costa com o

cussões em tôrno do grandioso Sen?o a.cimo a. de tudoo. u.m es-
Antonio Batista da Silva, im- b drã d I d d dnascimento de uma interesante em ate

... _ gu.a rao ISClp ma o e mgr o por
portante armador e acatado co-

I A
-

d d d
'

me ni�a que, na pia batismal, re- opllll.ao e um estaca o ru- ótimos mestr�s. _ ._.
'merciante em Lagana. ceberá o nome de Marly bro-negro. Porque entao nao temos ocasiao

DR. CID CAMPOS
.

-Então "seu" Fêza vai derro- de vêr um destes quadros exibir-se'
CHEGAM UNS tar domingo o aIvi-negro ? Foi a em nossos gramados � i

nossa pergunta ao centro-médio O BRUSQUENSE é um esqua-
'

do Iris. drão de respeito possuindo "era-
- Que tome cuidado a rapazia- cks" no manejo da esféra.

da do Figueirense, pois o Iris está Em uma das únicas vezes que
treinado e espera confiante na vi- se exibiu no ground da F. C. D.
tória: obteve um honroso empate versus

-Mas... os 10x2 não tem im- a seleção da capital.
portancia ? E tendo assim Brusque team de
-Ora amigo, replica o popular tamanho poderio, porque a L.F.F.

médio,aquilo foi ha bastante tem- não o convida a participar do
po, e':quer�ull1 bom exemplo veja campeonato estadual, havendo a5-

Ó que'aconteceu ao Cip no domin- sim grandes atrativos para ornes'

go passado. mo .

Satisfeitos com () resultado aban- Um pouco de energia dos diri-
donamos o local. gentes da L.F.F. bastaria para
Como se vê, a GENTE do Iris, obter dos dignos diretores do

espera confiante a vitória. BRUSQUENSE e PAISANDU' a
O clube da rua Felipe Schmidt, sua filiação.

é sem dúvida o mais possante es- Avante senhores da L.F.F.
quadrão da Capital, mas seu ad-

II versario está treinado e resistente.
O'timas estão as turmas e é de Prometeri« deI

esperar que o encontro assuma

grandiosas proporções.
Salvo modificação a última ho

ra, os quadros serão as seguintes:

qUE EMPOLGARA�MULTIDÕES

Exposição de
bonecas

MINISTRO ODILON BRAGA

RECIFE, 28 Chegou, ontem, a
esta capital o Ministro da Agricul
tura, sr, Odilon Braga, que foi rece·
bido pelo governador Lima Caval
canti e altas autoridades civis e mi
litares.

Foi nomeado o dr. Edison Sil
veira Swain para exercer o car

go de promotor público da co

marca de São José.

IRIS:

Vilain
Cruz Dantes

Castiçal, Fêza, Faria (Baixo)
Braulio,Miro,Nizeta,Damata,

Pernambuco (Jalmo)
ATOS

do prefeito da
capital

Amparando os

escolares pobresFIGUEIRENSE:
Renato

Antenor Fredi
Carlos, Oscar, Godinho

Sabino, Paraná, Ivo, Beck, Calico

,A' Assembléia Legislativa foi
apresentado pela Comissão de E
ducação um projéto instituindo
20 bolsas escolares de um eon to
de réis cada uma, em favor dos
alunos do interior do Estado, que,
tendo terminado os seus cursos

nos grupos escolares se queiram
matricular na Escola de Apredi
zes Artifices desta capital.

- Só tem o direito a essas bolsas
os alunos reconhecidamente po
bres e, entre êsses, terão prefe
rência os que tiverem obtido
melhores notas no decorrer do
eurso,

O sr. Mauro Ramos, prefeito
da capital, assinou átos exone

rando, a pedido, a cornplemen
tarista Robelia Brasil, do cario
de professora da escola mixta mu

nicipal de José Mendes e no

meando, em substituição, a pro
fessora Isaura Silva, de Vargem
Pequena, distrito de Canasvieiras.
-Num gesto louvavel o pre

feito sr. Mauro Ramos, criou uma

escola mixta no local Santa Cruz,
em Ponta das Canas, no distrito
de Cachoeira.

P'ILIAÇÕES... E' CONVERSA
MOLE PARA BOI DORMIR ...

eonvoeaeões

Ex-as�isteilte do serviço de Gin.:cologia dos Hopitais:
da Gambôa, Fendal_rão GaffIé-Guin!e e S. Francisco deAssiss.

Ex-intema do s8rviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA I

O interior do nosso Estado pos
súe esquadrões de respeito que
não poucas vezes tem derrotado
os campeões da capital.
Temos em Itajaí ótimos coniun-

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

CLUBE 12 DE AGOSTO

Ora. Josefí'la Flaks Schweidson
MEDICAo Ir. Gumercindo Camilo;

a exma. viuva Candida Areas
Horn;

o sr. Arí S. Pereira;
o sr. dr. Antonio Gallotti;
a senhorinha Maria Goulart;
C) sr. Max Eugenio Kunzer;
o sr. João Batista dos Santos.

De ordem do sr. Presidente convoco os srs, socíos para
a sessão de assembléia geral a realizar-se no dia. 30 do cor

rente. pelas 20 horas.
Se á essa hora não houver número, a 3a. e ultima

convocação será feita ás 20,30.
Ne�sa assembléia. além da refórma dos estatutos. serão

discutidas medidas de grande interesse do Clube.

l'ELOS CLUBES ..

CLUBE 12 DE AGOSTO IO Clube 12 de Agosto reali-

f7.orianopolis,27 de Agosto dê 1937

Rubens Ramos
Secretário em exuc!cio

O govêrno do Estado contratou
com a Empreza Pedro Arlant
Ltda., a construção de um prédio
destinado á Estação Experimen
tai de Vitivinicultura em Perdi
zes, no município de Camu-is N ()_
vos.
-----------

Ponto de onibus
De acôrdo com um aviso da

Inspetoria de Veíeulos, a partir
de 30 do corrente' será transíen
do da Praça 15 para o Cáis Fre
derico Rola, na quadra entre a
rua Trajano e o edifício La Por
ta, o ponto de estacionament o

I dos ónibus que fazem o servi
ço de passageiros nas linhas d ti
Trindade e I tacorobí.

f
_

Padre Walter
Hofer

Por motivo da passagem do aní
versarío do reverendo pedre Wa1trt
Hoíer, diretor do Ginasio Catarí
nense, realízar-se-ão amanhã e se

?,t;nda fdra brilhantisslmos feste
lOS. dos qua,'s constará uma.
sessão lít�ro-musical. que esta' dís
pertando o mais vivo interesse nos
meios artísticos e culturaís,
A entrada para o festival se

ta' de 2$000. revertendo o produto
para as obras da Catedral.

Loteria Santa Cata:
rina

RESULTADO DOS PREMIos MAlO..

RES DA LOTERIA DO ESTADO DA
- .

EXTRAÇAO DE QUINTA FElRA 26
DO CORRENTE:

14882 50:000$000 Ri� de JaneirO12359 4:000$000 �. "."
1987 2:500$OO() .. " .,

8355 1 :OOO$QQQ •• " "

1489\ l;Q�.QQ() ,. .. ,.
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