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As forças estadoaes receberam
em rigorosa prontidão, tendo estado
Guarda -Civil e a Policia. Ignoram-se
esta ordem.

PORTO ALEGRE, 22
ordens de se manterem
também de sobreaviso ii

as razões que motivaram
----- ----------,

Abuso intoleravel dos pO_1
tltlcoe militantes AZETRIO,22 - O <Diarío da Noite» publica a seguinte nota:

« Em verdade é um abuso dos politicas se arrogarem o di

reito de falar em nome dos seus Estados e não dos partidos a que

pertecern, como deveria ser.

Ainda no sabado, na renovação das promessas do baptismo
da candidatura do sr. José Américo, os oradores apresen taram-se

vestidos de Estados, como nessas festas de caridade, em que algu-
mas moças se fantasiam de nações.

Um era a Baía em carne e osso. Outro Pernambuco sem

tirar nem pôr. O Distrito Federal surgiu elegante e presuroso na

pessôa do seu jovem interventor. .

Não cuidaram os moços de que os seus Estados se acham, R E II:) E
muito divididos e lhes falta a Lodos autoridade politica para toma-

rem compromissos em nome dêles,
Fale cada qual pelo partido a que pertence. O que, aliás,

já é excessivo.»

DOvozA politicasSem quaisquer Iiga�ões
------------------------------------

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

IV I FlorianopoBis, Quinta-feira, 23 de Setembro de 1937 INUMERO 971ANO

T E l E F O N I C A O sr.

SULINA

Alvaro Catão
de barro

ídolo

08 adolfistas estão desesperan�ados
• I
Pro- 10 Regimento OSO" FOI

rio pronto para

INAUGURADA BOJE A ESTAÇÃO DE
UIIUSSANGA

o reflexo da indecisão que se patenteia nos

arraiais Zéamericanistas de todo o país, em face

r
URUSSANGA, 23 (Especial)-- ma.

dais marchas e contra-marchas dadas pelo sr. Be

'Com a presença do deputado Re- ( Os trabalhos foram dirigidos nedito Valadares, não deixou, ao que parece, de
I nato Barbosa, por si e represen-' pelo abalizado técnico sr. Oscar atingir uma das partleulas, que em nosso Estado,
tando os deputados srs, Silvio I Botara. apoiam a candidatura do ex-ministro da Viação.

,TAGUARÃO, 23 (Especial) O Ferrara e Domingos Rocha,acaba A Camara 'Municipal, prestando Queremos referi ....nos á corrente chefiada pe-
Regimento Osorío acha-se prepara- de ser inaugurada a linha teleío- um relevantissimo serviço ao co- a Ad If K d

-

do para seguir com des.tino a Porto nica, ligando esta vila á rêde ge- mercio e á população em geral,
.0 sr. o o on�, que entrou no eordão con-

Alegre, cumj):r�ndo aSSBn a ?rde� ral. autorizou Q operoso prefeito sr. vencida de que o nó gordio viria, altím, a ser cor-
de transtcrencía ordenada peio Ml-j �l'. " I f' 'J

�

D
..

')' lado pela d d O ·Id A h
nistro da 'Guerra. � a proxima segunc a- ena sera oao armam a auxi lar a cons- espa a o sr. sva o ran a.

inaugurada a eslaçuo de Cresciu- trução da ligação que vem de ser O plano estava em acompanhar a onda Zé�
inaugurada. amerlcanlsta, até onde ela dêsse, com o objetivo

� A rêde interna de Urussanga d
, O CASO A S LUCESSAO ���st�����d�nt���nt�� :�::;���� A�a�eh.:���:�e:c; ::t:,b::"pd:rrCaa�:�aOd:r•S�'03�3���:
II-WII'T ..._.......-_-��-�-�.�.'!"_������_��":""':':'�-��-�-�i-��� pedidos de instalação, que serão rlco, tomasse a dianteira, na puxada do cordão .••

I ficou
-

aberta Unli1 norta atendidos dentro de bréves dias. Em face, porém, do "pé-firme" em que se
m""

d Ccom a. inaugf.uraqão da lesl�açdão colocaram os srs, Jurací e Lima Cavalcanti, os par-
e resciuma icara o su iga o fld

-"

d Ad If K d L. •

telefonicamente ao Centro e Nor-'
I anos o sr. o o on er acanaram por con-

te do Estado. . vencer-se de que o seu plano não passava de um

Por solicitação dos operosos pre-! areal movediço, á laia de "iceb�rg", peão qu a, a�
feitos srs. João Damiani e Elias I

guns dêles, já estão com um pé atrás eutro adi-
Angeloni,respect�vamente de Urus- I ante.. .

'
•

sanga e Cresciuma, dentro de H ' f" !'!. '

muito bréve as sédes dos seus
a mesmo quem a rrme que il) sr, I"l�-Jaro

municípios serão ligadas aos dis- Catãío, vendo as areias do Gín fugir-lhe debaixo
tritos mais importantes. dos pés para a sua candidatura á governanea do
As

. 1?opulaçõ�es doi'> municipios Estado, vaí mandar cobrir a praia de barre, de mol
beneficiados nRO escondem o seu de a firmar-se ali como ídolo da mesma mataria ..•
contentamento pelo grande me- _' '

_

lhoramento com que acabam de .JUIZADO DE
ser dotadas. MENORES
Além do deputado Renato Bar-

bosa estiveram presentes á ceri- Pa e d C
.

.

da j
�

�

. ra xercer o cargo e omlS-

I
moma a mauguraçao, o prefeito .

d Vizil
.

d J' d,.

I J
�

D
.. sano e igi ancia o uiz e

I murucipa sr. oao armam, au- M d d L
id d f derai duai 1 enores a comarca e agunaton a es e erais, esta uais e f

.

d M I OI d d� OI nomea o anoe an o e
municipais. Oliveira .

. ,

sara
•

seguir

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

l_
r

;

RIO, 23 (Especial) -_ O

1«Diário da Noite» declara que
apesar da crise zêamericanista pa
recer estar solucionada, contmúa,

I nó entan te, latente.
i Da palestra havida entre o sr.

ALMIRANTE PROTOGENES Jurací Magalhães e Benedito Ya�

RIO, 22-Boatos espalhados, ladares,_ conseguiu eSle,. a quem

pelos quatro cantos da cidade di-j a solução desagradou, dCIxa� uma

ziam que o almirante Pratogenes I
perta aberta para� o proseguimen-

Guimarães renunciaria, questão to das c�nYersaçoe�. .

de um ou dois dias, o governo do O Partido Republicano Paulis-

Estado do Rio. ta mostra-se profundamente des-

Hontem todavia a secretaria gostoso com a atitude assumida

do Palaci; do Ingi distribuiu a pelo� srs: Jurací e Lima Caval

seguinte nota, que contesta os c�ntl, teimando em ,mant�r. a can-

boatos veículados: didatura do sr. Jose Américo.

«E' destituido de qualquer Iun- Por tal motivo os chefes per-

•lamento o boato de que o almi- repistas estão em grande atrvi

rante Protogenes Guimarães pre- dade.

tenda renunciar ao cargo de go-
�------

vernador. O que o governador Regressou o
afirma é que a sua permanencia
no Estado do Rio não deve ser- V I d

. vir de embaraço á paz da Iami- a a ares
1,·

• j" lia fluminense, desde quando de

qualquer condenação das corren

tes políticas resulte o maior pres

tigio da sua autoridade, sem sa

crificio dos seus amigos e corre

Iigionarios> .

DEFESA DE POR
TUGUAL NO
ORIENTE

DR. JOSE' AMERICO
REMOVIDO

CONTRATADO
sr. A intervenção no

Estado do Rio
RIO, 23 (Especial) O deputado

Artur Santos, abordado pelos jor
nalistas, declarou que o projêto de
intervenção no Estado do Rio, pode
ser fundamentado no art. 12 da
Constituição.

Da Coletoria de Passo dos In
dios, onde exerce as funções de
Coletor, para a de Bela Vista, foi
removido Cesarino R. de Lima,
ficando dispensado Constantino
Tzelikis do cargo de Coletor des
ta última.

Pelo governo do Estado foi
contratado Francisco Coutinho
ele Azevedo para exercer as fun
ções de continuo-servente do Ser
viço de Fomento da Produção
Vegetal.

Porto do Itajaí�Iorl·eu nas mãos
dos raptfu·esO GENERAL FLORES

DA CUNHA IDOLO
DO POVO GAU�CDO
RIO, 23 (Especial)-Regressa

ram de Porto Alegre os srs. Ota·
vio Mangabeira, Carlos de Men

donça, Ferreira Lima, Ribeiro de

Barros e outros elementos politi
cos que fizeram parte da comitiva,
do sr. Armando Sales na sua ex

,burs�o ao Rio Grande do Sul.
Todos êles declararam vir ad

miravelmente impressionados com

o ambiente d,e .

trabalho e o gr.áo r SR. BENEDITO VALADARES
de cultur� ClVlca que pres.encla- � RIO, 23 (Especial) De avião, se-
Tum atraves todas as locahdades I guiu ontem para Belo Horiz:mte, o

'l)ercorridas, acentuando o grande I sr. Benedito Valadares, Governador

�restigio do general Flores da do Estado de Minas Gerais.

,.'"' h e declararam ser presen- Quand.o embarcav�, declarou ser
,-,un a,qu

_
bem possIvel que haJa de voltar"ao

temente nao o governador, mas o Rio mais depressa que o seu de-

, ídolo do povo gaúcho. sejo...
,_

EST�L\� EM FLORIANOPOl..IS UMA
COMISSAO QUE VEIO AVISTAR-SE
COMO GOVERNADOR

I

NOVA YORK, 22-0 sr.

par-IIsons, cuja esposa foi ha tempos
raptada, fez uma declaração, que
foi corroborada pelo Bureau Fe
deral de Investigações, na tIual
anunciou estar convencido de que
sua senhora morreu nas mãos dos
raptores, pelo que resolveu ven

der a sua casa e retirar-se para
outra região do país.
E acrescenta:
<: Preciso fugir ao cenario da

tragedia qUG arruinou a minha
vida.
Entretanto, não perco a espe

rança de que o corpo de minha
Qsposa seja encontrado, pois será
para mim um pequeno consolo
dar-lhe um digno funeral».

DR. OLIVEIRA SALAZAR

LISBOA, 22 - O aviso « Gon-
Vindo 'de Itajaí� chegou hoje a esta çalo Velho», enviado em reforço

capital� U1Da comissão composta dos srs. á guarni�i'ío portl!gu0sa do Ex

Genésio Lins� Bonifacio Schmidt Antonio I tre�no Onente devido a guerra na

_ ..' AI P
.. 1illI �I .China, chegou a Macao, onde

.lUtamOs" oBse
_

ves el:e:n·!I� .!!CRU o Hauer I estacionará até segunda ordem. O
e I·epresellta�oes dos Sindicatos tel·loestre�. aviso «Bartholomeu Dias» levan
loaritimo e da estiva. tará ferros de um momento para

Essa comissão vêm avistar-se com o outro com o met:lillO destino.

sr. dr. Nerêu Ramos" ilustre governador do
Estado� no sentido de interferir junto dos I LICEN�A
podere.s superio.res da Republica, para .

que �eJam atendidos os trabalhos de pros-I F�rarr: eonc.edld�s tr�" roê 'as

seguimento das obras do pOi·to daquela de, �lce�.a, p�Ja l,tal 11 .le

fi t·d d ."' 13auae, a datIlografa ,.v _,_',., u '

oresce.n e CI a e I oranea. db Estado srita IIllld' M. V0,-':'U/Ii, a 1 ancelOs

--------------------�--------------------------- ......_ .......il.IIL! ,�,-,". �''..... ---'- �
'-
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l n e v l to v e l a revoluçãol

-Os analgesicos cornpo- ··"Apyrellna" eln cusqe- A formula ôe "ffpvretlnc» ··Atesto que prescrevo com 1 -- Die Zusammensetzung
nentes ôe "Apyretino", es- Itrio õoscõoe optimamente, ôe zelchnetea Prüpurnt bzson- é ôe molde a corr-eeponôer r-esultcõos optimos, os co- von "Bpvretlnc« ist berelts
maneira que a energia espe·

Iclflca õos orgãos não é ctín- ôers bz! migl'one (Kopf. perfeltcmenre aos casos In- chets ôe "Apyretina" neste cln Beweis ôer achnallen

glôa por efeitos � ecunõcrtce.]
mesmo qucnóo 05 õola co- schmerzen). õlccõos. ' hospital, unõ hvilanmen Wirkung in
chets sejam lnqer-lôoa sim ul- õen Qtlgegebenen fallen.taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.lavras, não ôeprime o co-

ração, não aiminue o perys· D R' ht CI' I
talti!:!mo gastro _ intestinal

r. 6eorg IC er. In -

Dr. Paulo ôe Carvalho.
nem hyp�raclôifica o esta· co geral e operações. Diplo. Dr. Alfreô Hoess, rIinica Dr. Anton Hafner. clinico
ma1°·
Asslnailo: Dr. Osvaldo Es

plndola
Dr. OsvalClo Espinôola,rIi- Brasil. méôico chefe ao ôiretor ÔO Hospital 5anta ôiretor ao HospitClI Santa

nico geral e pe(;)iatría. Con· e maternic.aôe marIo Au·
sult

. ."." I 5 5 pital ôe Timbó,orlo li! resluencla: nua Hospital são 1051l, 1araguá. sabei. Blumenau" anta rotarina, Blur.lenau, anta xiliaôoro, Nova-Breslau-Ha-]5 ôe Novembro ti, 84 A-· I6Iumenau··5anta Catarina. 5anta Catarina, Catorina. Catarina. mania, Santa Catarina. rino.
------------------------------- -----__-------------- ---------------------------------------------�

CASA "O PAR ISO" causou verdadeiro
no comercío de casemiras, 200 lindos p.d,·ões.
Um fino córte por preço nunca visto.

!����R�U��A��F�E���I�P�E-��S;���.H�.,�I.O��T,21���
CASEM���OESMF&_O�S,ARTE'IAs eleições argentinas CO.I�cef:-;ida_ IConvldad,o pa-CASA "O PARAIZO" a speçao
SELOSDO BRASIL

Alvear 256,607 votos;Or- d1n I 'Ira IlnterV·entorBUENOS AIRES, 21 - tiz 110.225 votos. Foram adio- fe elilK'� IJ
.

o

Ccmpra-se sêlos do Bra- - IR
.

�

IsiJ, qualquer quantidade. Terminou a apuração das e1ei- dicados 68 �Ieitores ao candida- dO R ,IO G dPaga-se bem. ções presidenciais n,a capital fe- lo da oposição sr. MarcelJo
comu- ,ran eRecebemos a seguinteRua Crispim Mira 29. deral. com o segumte resultado: Alvear. S h D d S I� @J,G�&��� ��Da��� f.;�, �'cação: <llrno.

,

en o: iretor,
O U������� �� "<!PU'f@l'� � Saudações. Depois de o sr. dr.

, I Hemique Fontes ter telegr alado
ao exmo. sr, dr. Governador do

I

Estado, comunicando a apIOva-
ção do Curso Complementar pre

juridico pelo Conselho Nacional
de Educação, recebi estes dias
o telegrama oficial que segue:
RIO, 13-9--37-Diretor

1 rainasio Catarinense, Florianopolis.
Tenho prazer comunicar-vos

sr , Ministro homologou quatro
corrente parecer Conselho Na
cional Educação concedendo ins

peção preliminar Curso Comple
mentar classe jurídica desse esta-

S
belecimento. Saudações Euclides

� Roxo, Diretor Divisão Ensino
� Secundaria.
., Transcrevo l) telegrama julfj gamento que talvez a sua publi·• cação seria grata aos leitores do
G jornal que V. excia. honrosamen-
• te dirige.

:: Com toda a estima
b

�:1 cr. alt. e o r.

:; (a) P. WALTER HOFER:

•
DIRETOR»

• AV ia n sem I!..ica registrada

t, rn,ator'
I IAVA R I A" Vende-se por motivo de via. '

- Milhares de curados - '

b dU }em, a aixo o custo um bun
� LISBOA, 22 _ O operaria I

GRANDE DEPURATIVO DOSAN6UE galow novo, na Estrada Geral

• tportuguês João dos Anjos cons-
de São José, a poucos minu-

�' ' los do Estreito com 2 salas, 3;
� rutu um avião sem motor, a que QUER UM LINDO CO'RTE
� deu o nome de «Luso» DE CASEMIRA �

quartos, cosinha, bôa àgua, luz,
O o

VA' A <O PARAISO» E ES. privada e dependencias Ióra .

• Intervenção COLHA ENTRE AS 200 PA. Trata-se á rua Crispim Ms

• estadua I :.;D�R�ON�A�G�E�N�S�,�������,a�,�2�9.�������
I MANAUS, 22- A \ssem-

-

bléia Legislativa votou, depois O anjo pr otetor de seus fi lhos é a

de acalorados debates, a inter

venção estadual no município de
Fontebôa, a pedido da Câmara
lOcaI.

A
.

paruco

, PORT,O ALEGRE, 22 - Conseguimos apurar que o

professor Antonio San Pastons, recebeu do sr. Benjamim Vargas,
quando este irmão do sr. Getulio Vargas esteve pela ultima vez no

Rio, justam,ente quando esta�a definitivamente assentada a violação
da autonomia gaúcha, o convite para ocupar o cargo de interventor
no Rio Grande do Sul.
O sr. San Pastons, que é contra·parente do general Góes Moo

te�ro, foi agora 1'10 Rio, a chamado do presidente Getulio Varias,
afim de receber novas Instruções, pois que em virtude do general
Flêres da Cunha haver desmoralizado a tentativa do acordo dos
dissi dentes, teria recrudescido o movimento tendente a efetivar a in
tervenção no Estado.

E IM F M •

CARTAZES
DO DIA

ELIXIR DE NOGUEIRA

CINE ROYAL, ás 7,30
horas-Preludio de amõr,

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

".

LOCA0 ElE�EM
�

Empregado com successo em todas
88 molestias provenientes da syphilis
• olmpurezas do sangue:

CINE REX, ás 5, 7 e 8,3')
horas-Furia.

A MAIOR DESCOBERTA SE'CULO xx

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLI!:
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

CINE ODEON, ás 5, 7 e

8,30 horas-cDois entre mil.

DO

CASA

•

I
I
G
�
+8

I
"
•
•
•

I
•

I: LaçA0 BEL':M, é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas-

.. cer o cabêlo" que apareceram até hoje.

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

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

• nada que faça nascer o cabêlo l "

Não haverá mais CaréCdS!
..................-� BE.._

E' D I F E R E NT E, E' U' N I C A!

"Lombriguei ra Minancora"

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2. 3 ou 4).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria I
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

E' um produto dos laboratoriol "MINANCORA ·Joll1ville
Carlos Hrepcke S A

·-Atesto que ten+io empre-] -·Atesto que prescrevo em
toõcs os rasos lnõlccõos, o

ga(;)o em minha clinico os proàuto "Apyretino" !ôo far
mnceutlco Carlos Henrique,
meàeiros.

cochets ôe "Apyretina", com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe ôe Araujo.

rIinica geral e peõtctrto. con
sultoria e resiôencia: Ruo
]5 (;)e NOlJembro N' 8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau-'Sanla Catarina.Dr. Anton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

optimos resultcôcs.

Dr. Nilo 5alôanha f'ran·
r1inic:a geral e operações.

ma(;)o na Alemanha e no geral e o�leroções. méôico geral e operações, méôico
méôico airetor ao Hospital co. mlZ(;)il:O (;)iretor ÔO Has-

··A "Apyretlno", pela as'

socÍação feliz ôos seus in·
greôientea, será um auxiliar
preríoso nos casos In(;)icaôos

DR.VICTOR MENDES
major ôr. Victor menôes.

Diretor ÔO 5erviço ôe 5aú·
de ôa força Pública ao Es·
ta(;)o.

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

todas as Cascas do Ramo Abatimento
nas estrada5
de ferro ale
rnas

Pelo Departamento de Turis·
mo das estradas de Ferro Ale
mãs fui prolongado até 31 de
dezembro de 1938 o prazo du
rante o qual os extranjeiros go-

• zam de um abatimento des 600(0
�------D••eeeO----••800.e------� sobre at passagem.

--_

em

Distribuidores:

_________________________________1__
0

----

5aRta rat.-

OOR OE C ·ECA?
"

" A P V R E T I NA"

I
"'''.,

I
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CONSEGUIR
EXPERIMENTE

E.OONOMIAS , ,
• •

,
•

A QAZETA-FlonarlUl-'0ll� 23-9_1937

,

Tamandaré
disputa de

Carioni-c-Aprigio, formaram a

ala canhota.
No Aval temos:

Vadico que estará seguro no

arco.

Aquino-Zé Macaco é a óti
ma zaga.
Beneta-Procopio-Diamanti

r:o é a linha média dos alvi-ce-

TREINO DO AVAl'

J;!lI;,f.'�'ií!;'[�
CONVITE

ria, tenho a honra de convidar-vos
para assistir a êsse ato, o que nos

dará o maximo prazer.
Antecipadamente apresento-vos

os meus melhores agradecimentos.
Atenciosas saudações(a)ALDO

UNHARES SOBRINHO, l'
secretario.

Ficamos muitissimo gsatos.pela
atenção que nos foi dispensada.

Circulo Ope ..

c rario de Fia
ríanopolis
(C. o. F.)

�e SJ

Desportiva
x Avai em

dais pontes

Treinará hoje o Aval; terá
inicio este ensaio ás 4 horas da
tarde.
A diretoria do alvi-celeste pede

o comparecimento de todos os

elementos inscritos para o presen
te campeonato.

Esporte-Jornat

S. PAULO, 23-No jôgo
ôntem, aqui realizado entre o Pa
lestra e o Botafogo da Baia, ve

rificou-se um empate de 3x3.

Plortanopolis. 20
tembro de 1937 .•

José Warken

de se-

s
C

W
H
I
S
K
V

rou-se a sessão.

lo. secretário

Os usinerros
pernambu 4

canos firdãa
'V'Dtarão no

sr José !
,

.
�

Annérico
T

RIO, 22 - 18 usineiros de
Pernambuco reun�Ulm-se, delibe- I
rando não votar no sr. José Amé- IIrico de Almeida. com exceção Ide um unico o sr. Costa Aze

vedo, Usinll Catende.

-Dístri burdores

Triunfou o

Brasil

E' ITO

o AMIGO COMPRAR A SUA INDU
MENTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS

s Per ucanas
PORQUE:

AS CORES
TEM

OS

-

SAO FIRMES
SEM�RE NO"IC:)ADES
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cunho õeterão um

meôltlsrno
grande planalto

10 mi�
armas,

homens, pertencentes
efetuarão manobras

• %
as cinco:

reaes no

sensacional

Gal.�Eurico Gaspar Dutra, Minis
tro da Guerra

RIO,22 (Argus) O tratnamentovetícíente das forças militares, I Drno terreno da pratica, é o que estão razendo todas as nações bem or- II

ganizadas militarmente. "" \1;� , ""tt",*,�;�,��
Na França. Na Alemanha e em outras potencias, constante

mente se realizam importantes manobras militares, que bem resaltam a
capacidade dos oficiais e o arrojo da tropa. No Brasil, as manobras de
guerra já estão seguindo as rotas ditadas pela moderna técnica militar.
Agora, vamos assistir a um espetacu lo inedito nêsse assunto. Milhares
de homens de '10 80 Exército, constítuíndo um poderoso conjunto, no
qual tomarão parte todos os elementos das cínco armas, vai efetuar
manobras reais no grande planalto de Gertcinô, Pela primeira vez, pode
mos dizer, os nossos soldados terão contacto na instrução, com uma
verdadeira batalha. mostrando, assim, o aproveítam antn que tiram ser- I

vindo ao Exército e a Patria.
A aviação, representada por varias esquadrilhas de bombar- I

deio e de reconhecimento, efetuará espetaculares voos sobre as trinchei
ras, compostas de tropas dar la. e 2a. Brigadas de Infantaria, e de'
outras unidades da la. T. M. A artilharia, representada por cíncoenta
peças de moderna conteção e comprovada eticíencla, efetuará exercícíos
reais, bombardeando as posições inimigas. 08 elementos da infantaria
e da cavalaria se entregarão aos combates, cuja duração será de varias
horas. A engenharia, tambem prestará o seu índíspensavel concurso
nessas manobras. I

O efetivo da tropa que animará os exercícios, será de 10.000 I
homens, aproxímadamente. Os exercícíos terão inicio amanhã ás 6 horas I

e se prolongarão até a manhã seguinte. !
Essas manobras, que serão dirigidas pelo general Newton Caval- I

cantí, com o auxilio de elementos do Estado Maior do Exército, serão'
assístídas pelo presidente da Repuclica e altas autoridades militares.

Claribal- Jornalistas
Ga�vão ilustres

Inlsterle
do Trabalho ANIVERSARIOS

A ELEGANCIA MASCULINA
-

EXIGE UM BOl\I CHAPEU. DementesSIGMA «CREPI» E' OUNICO. NO
"O PARA!ZO" Devidamente escoltados por

.

O DEPARTÃ�fENTODOS-- praças da Fôrça Pública, segui- RuM.:', 21 Foi publicado oO �BEFE D
A"mSO AO COMi=R- rarn, ôntem, com. desLino ao Hos- s�s.ünte comunicado ?fi.Ci!l1 sobre a RAUL E.SPINDOLAPLINIANOS i § L picio "Oscar Schneider" de Join-I Vlag�m do sr, Mussolini a Alema-I Em companhia de sua exma.

Em carta, de ôntem datada, o sr. Germano Bona Jor.,
(10 f

.._ AO PU'-
I vile, quatro dementes, sendo um �h�:"TO dia 24 de setembro, o "du. �sposa e de passagem I?ara It'1-

desligou-se do integralismo. Entre outras justificativas da sua g _ procedente de Lages e três do ce" e�barcarã para a Alemanha, Ilal, en"cOl�tra-se entre. nos o sr.
atitude, diz o sr. Bona em carta ao presidente da O. D. B., que municipio de Florianopolis. 0!lde, con�o foi anu,ucia1o: vai em �aul Espmdola,. da Importante
"O integralismo, pp:os seus dirigentes, está mentindo ás �uas pr,?-I Bl1CO __

Visita otícíal, a (��vlte do: tueher", firma Companhia Malburg, da
messas e nada mcis faz que explorar o POVO». Aparecia a açao i I chanceler do ReleI., Sera ac.o�pâ- quela próspera cidade.

O I I�.. ! nhado pelo conde Ciano, mrmatrodesenvolvida pelos sigmaticos e diz que <Iacil será corrigir os erros I Em virtude do contrát,o firmad_o sega ISlas espa .. de E::tra?jeiros;, Starace,. s.ecretário AR::vIANDO FERHAZda democracia » acrescentando que com o integralismo «o erro. em 21Julho�1937 entre a firma abaí- do Parttdo Nacional-Socíalísta; Di-
d

"

I
-

d h I xo e a STANDARD 01L COMPANY

h"
.

t t
no Alfieri, míntstro da Propaganda,per urara, ate que uma revo uçao o erru e». IOF BRASIL, concedendo aos mes- n o •c pro es am R d CCanta lôas ao sr. Armando de Sales e afirma que o can-I mos a exclusividade de venda de se- j.) e por varios f�mhmarios �e,rten- egressou a apitaI da Re

didato nacional demonstrou ser capaz cie reerguer a liberal de- us produtos como AGENTES RX- �enJ�� ���-!e�����:f�s dO�emk��s:��� I
publica o nosso ilustre. patri.ciomocracia No final da carta o sr. Germano Bona Jor. declara VENDEDOR�S _

PREFERENCIAIS,

I
MADRID, 23 (Especial) A im- Depois de uma estada de 24 horas I sr. Armando Ferraz, dIgno dI�e-.

. . , . '- temos a satIsfaçao de oferecer todos M '1 "d ". -

M I t 'r gerente do Banco de C ed loque o candIdato naCIOnal pode contar com a sua dedlCaçao, por os prOdutos da mesma como se-
prensa desta capital verbera a ati- em umc 1, o

. �c� �ra a ;c e- \J -. r I

isso que, descrente, J'ulga hOJ'e: J'am:-Ga;::olina em tambores, idem
tude dos paizes sul-americanos, por burgo, onde aSSlSdra as manODras Agncola e Popular.
se terem oposto á entrada da Es- j finais do Exército do Reich. Em-«O integralismo apenas um conchavo para a conquista i em caixas, querozene �acaré, oleo

/ pmha governista na Liga'das Na- 3esnida, irá a Berlim, onde perma� Acha-se nesta capital, o sr.dos postos politicos rendosos e para ele correm pressurosos aque-' Es�olube, pneus e batenas ATLAS, ções. 'nec"·á até o dia 23".
'b I d

.

d d ., Fllt, Oleo para Soalho etc. etc, on ,comandante João Rodrigues Moles que na II era emo.cracla na a pu eram ?OnsegUIr, e so.o de poderão encontra-los em nosso
.

.

I reira, oficial aposentado da Mafazem com os compromISSOS dos cargos que pleIteam da propna Escritorio e Deposito, sito á rua

M A C H A D O & C· rinha Mercante.liberal democracia.» Conselheiro Mafra n·. 56. Ia •Outrosim, comunicamos igual- ,

mente que a bomba sita á praça 15
de Novembro, da referida Compa
nhia e a nosso cargo, acha-se em

-Ih condições de fornecel' a todos os

ri a amigos e freguezes a afamada ga-
zolina "ESSOLENE" (ex-Standard)

PEIPINZ, 23 (Especial) Milha- )1 e o genuino oleo "ESSOLUBE".
'

res de soldados

c.hinêses, disfarça- Florianopolis, Setembro, 20 de
dos em camponêses, foram escala- 1937. � �__��_�_�!!iiiiiõiiil_._��_iiiiiiiiii_�d_o_s_p_a_ra_ag_i_r_em_Ig_u_e_rr_il_h_as_. C_RIS_T_OV_A_L_á_U_LY_S_S_E_'A_, D ra. Josef 1'1a F I aks Schwe i d 50 n

MEDICA

Ex-assistente do serviço de Gin c.ología dús l:-lr)pitais:
da Gambôa, Fcnda'tão Gaffté-Guinle e S. FraGcisco deAsSl5s.

Ex-intema do sarviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIA{\:Ç,l\S
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sob. Tem apresentado -sensiveis me-

d F d Cons'ultas·. Das 10 ás 12 e das 2 5 horas lhoras no seu estado de saude,Orla" o ernan es - -

o sr. Daví Silva, esforçado re-SECRETA'RIO FLORIANOPOLIS - SANTA CATA RINA presentante comercial.Florianopolis, 21 de Setembro de 1937.
�__II- IiII_IIil_IiI!l -;. • 5f!H ;;;*,g.nk7�1Qg. ; z, i# I·MS.& ge4Iffl2'e"nmmWIü!ffl'}?i\ge:;:; ...':'t-'eym:t-i·M*ACUP�ef RI

te

llltarCorreiono
Continúa eníêrmo o nosso

ilustre patrício ss. dr. Claribalte
Galvão.digno e dedicado Secretá
no da Segurança Pública cargo
que vem desempenhando com inex
cedivel zêlo e competencia.

A GAZETA augura-lhe ar-

dentemente pronto restabele-
cimento.

RIO, 22 (Especial) - Desapareceu um avião Militar, do
5'. Regimento, com séde em Curítiba, que se dirigia ao Rio de Ja
neiro, levando correspondencia, e que era pilotado pelo tenente José
Vaz da Silva.

RIO, 23 (Especial) - O avião do correio Militar tripulado
pele tenente aviador José Vaz da Silva, que ontem desaparecêra,
foi vjtima de um acidente a 40 quilometros da serra da Bocain-,

O aparelho ficou totalmente destruido, salvando-se mila
grosamente o aviador que saiu ileso.

ABANDON u o

Declaração
ao Comercio

Vão iniciar as guer-

Edgard Fróes de Castro Mene
zes, estabelecido em Bom Retiro
para os devidos fins, declara ao

comercio em geral, que desta da
ta em diante não se responsabili
za por compras ou transações co

merciai. em qualquer praça do
país feitas por qualquer pessôa
da sua familia, a não ser feitas
pelo declarante abaixo firmado.
Bom Retiro, 16 de Setembro

de 1937.
Edgard Fróes de Castro Me

Rezes (firma reconhecida pelo ta

belião Gentil Vieira Borges).

LIRA TENIS CLUB FLORIANOPOLIS
ASSEMBLE'A GERAL

Em nome do sr. Presidente convido os srs. Sodos para a reu
nião de "Assembléa Geral Ordinaria", que se realizará domingo, 26
do corrente, ás 10 horas da manhã, na liéde social, afim de eleger a Di
retoria que terá de gerir os destinos do Clube no beriQdO social de
7-10-931 a 1-10-938.

o sabão

NOSSA VIDA

AUTUAÇÕES TTE. SPALDING DE SOUZADe passagem para o Rio, esti-I Por I
-

di Faz anos hoje o sr. tte, Mau-
veram, ôntem, nesta Capital va- . o.r infração ao Isposto)no ar-

t 36:1 d t 2 L 6 7 I ricio Spalding de Souza, briosorios jornalistas que fizeram parte I
ngo co ecre o n. i,. J

'.
(e

da comitiva do sr. Armando de 1110.
de Julho de 193 t, (Lei de e disciplinado oficial da nossa

A li t d T b Ih) f Força Pública.Sales, na excursão ao Rio Grande CI en es o. ra. a o.' oram

do Sul. Entre êles encontravam- i au�uadas a� fIr�l1as, Carlos Bo�- FAZEM ANOS HOJE:

I se os s�s. d�. Jos� Rabelo, br�_1 baid, propnet�no do Hot�l Glona a exma. sra. d. Serniramis da

l.hante jornalista e influente POh-/ e �. Delam�elt, estabele.cldo com Silva Bosco, esposa do sr. Hen
tico baiano e Geraldo Bernardes, gala?�ll:s pata auto�ov:IS, ambos rique Bosco;
da imprensa carioc�. I

domiciliados nesta CapItal. o sr. Reinaldo de Oliveira,
Em l?alestra conosco .0 dr. Ra-I Cr�mirh}SO foragido funcionário estadual;

I b�lo disse que o lllov�mento. no: O delegado de policia ele Bom a menina Vanda, filha do sr.
RIO Gran.de do �ul,. pro c��dlda-I Retiro comunicou haver efetuado João Brigido Alves;
tura naCl�nal, e !ndescI'ltlvel e I

uma diligencia em Tanque, na-
o sr. Osvaldo Hegis.

que os gauch?s estão tomados de I quele município, afim de prender GENTE NOVAgrande entusiasmo.
d d J CO '1 t

. . 10 autor a morte e orge or- O lar do SI' Manuel Paes de
I s 1 us res visitantes, em com- A - • ••

'

••

hi d 1 F I' AI" rea, o que nao conseguiu em vir- I Fana chefe da oficina de obraspan la os srs. urs. u VlO ( uOJ, I d h Iuzid I ,'.
'

.

Gil C t I Ot
.

S'I '. tu e aver UgI o, ogo apos a da Imprensa OfICIal e de suaI os a e ce. avio LI veira
pe et a ã do crime f'

.

'
.

IFilho, percorreram a cidade, e
rp r ç o I. exma. e�posa, 01 ennq�eGIC o com

partiram hoje, pela madrugada, FESTA DO ESPIRI- o .nascImento de mais um her-
por avião, para a Capital da Re- 'l'O SANTO NA

deiro.

publica.
LAGOA BATISADOS

Será levado hoje á pia batis
mal, na Catedral Metfopolitana,
o interessante menino Neí Luís,
filho do sr. tte. Mauricio Spal
ding de Souza e de sua exma,
esposa d. Yolando de Souza.
-Teve lugar, ôntem, na Igreja

Evangelica, o batismo do interes
sante menino Artur, filho do sr,

'professor Milton Sullivan. Servi
ram de padrinhos o sr. Barão
von Wangenhein e sua exma.

esposa.

Realizar-se-á domingo próximo,
no distrito de Lagôa a festa do
Divino Espirito Santo, que se re

vestirá da mesma pompa dos anos

anteriores, reinando, para isso,
grande animação entre os habi
tantes daquele próspero distrito.

Os festejos projetados serão
abrilhantados por uma banda de

CHEGAM UNS

BOMBAS D�
GASOLINA

A Prefeitura está intimando
por edital os proprietarios de
bombas de gasolina, cujos contra
t s já expiraram, ai nstalarem no

vas dentro do prazo de noventa
dias, sob pena de serem as mes

mas retiradas por aquela Prefei
tura. música.

1r'isii1:âl do Duce a

Hitler

OUTROS PARTEM

Ileploesentaeões
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLI

Agenchls e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

FLORIA

Para o norte do Estado, se

guio hoje o sr. dr. Luís Mario
Sá Freire Sobrinho, alto funcio
nario do Dominio da União nes

te Estado.S

Em onibus da AlJ.to Viação
Catarinense, seguiram' heje, para
o norte do Estado, os seguintes
passageiros: Pedro Goffel'ge, Ber
toldo Coelho, Oracira Clmha, Lui
za Sada, Laura Cruz Arêas, An
tónio Arêas e Antonio Morga
ENFERMOS

"Virgem
de Wetz®1

Especiô.1 idade"
.& Ci��••• Joinville J S���� r�RatAt .

(MARCA REGISTRADA) ;J.lt��;��::!��E
recon1mend,a,··se tanto para rOUQa f�na como para roupa -=�v�!D.,�.�u�i:.:"_. z::.jlifEl-9!Z!i€liiliij=·=,fIlPi!ll,,�.I;:m;:S.,t.Ii*!:·:!A!I'!:!:-l,<i!!*=-'ilIlJal!·?!!B:::i,·:!·,eil*ilil;;iiiM�l!l!I:;'::zCi-�ii'i!li···�=!!'tii:P!::'T::l��iii:_TIofíilr:j��,,oI;::';'·"'·t"".� ......__..................> _,"_'
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