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interuentoria
C(})NV�DA PARA A PASTA DO INTERIOR, O SRm
i�CEa�rOU E COORDENARA' A ESCOLHA DOS DE
PORÃO O SECRETARIADO.

AURICIO CARDOSO A
AIS NOMES QUE COM-

A G ZETA
ãe acuso, nem

me defendo

I

I,

RIO, 19 - A's 11,30 horas, o; a inttcridade nacional, nos ter
sr, Luís Vergara, oficial de gahi-] mos do artigo 12, número 1 da Após varras diligencias feitas
nete da presidencia da Republica, i Constituição da Hepublica, com- nesta Capital e nos municípios do
chegou ao Ministerio da Justiça,: binado com o paragrafo 6,0, letra interior, a pGllici�, ha?!lmen.te ori
tendo o sr. Macedo Soares refe-] B, do mesmo artigo. enta?a, numa feliz, diligenciá c�:m
rendado o decreto de intervenção Paragrafo primeiro--E' nomea- seguiu prender em Bom Ret.lro,
f,deral ao Rio Grande do Sul, do interventor federal interino o o ex-deputado federal classista

para sua imediata execução e cu- ge,neral Manoel Cerqueira Daltro

I Alvar�
Soares Ventur�, o qual,

jo texto .é o seguinte. I Filho, que a�s�llnirá imedia�amen- removido para esta �apItal, e apre- PORTO ALEGRE, 19-Falan-
<Considerando que, no Estado; te, o exercicio das funções de sentado.a Sec�etana ?e �egu.r�n- do aos jornais, o general DaltroO proprio instinto repêle a idéia, de que possam haver do Rio Grande do Sul ha nucleos IlfJU cargo, observando as instru-j ça Pubhca, fOI recolhido a pnsao. Filho declarou:

filhos capazes de acamaradar com estranhos e sobretudo com estran- comunistas, trabalhados e orien-I ções que vierem a ser expedidas .

-« Governarei o Estado dentro
jeiros, para apunhalar, pelas costas, o seu próprio pai. tados por estranjeiros, que obe- l pela ministro da Justiça. I

do rigoroso criterio da lei, Bem a
Se a ingratidão de Vitor Konder e a vilania de Oto Nei- decem ao Komintern, conforme i • •

menor censura de imJl'ensa em
f1.l:h não encontram justificativa, o procedimento desses filhos atin-

�o?umentos a1?reendido$ pela p_o-, ARTIGO SEGUNI?O- O pre- I Divergem as Opl- relação aos meus atos de gover-
ge proporções de tal monta, que palavras não existem eapazes de licia, e que, tais docume�tos sao Iii sente ?ecreto entrara em. vl!5�r Ir ._,

nante, aos quais darei sempre pu-definir a monstruosidade da tragédia com que se estão infamando.
semr;re assma?o� <Partido Co- a partI; .da �a�a da publicação rrufief.:' dos nroceres

blicidade nos seus minimos deta-
Na carta dirigida a seu filho Willy, em data de 14 do cor- munísta Brasileiro (PCB), Sec- no <Diário Oficial». I �II§V � V � lhes.

lente, o honrado ancião tem frases que tocam as cordas mais re- ção da Internacional Comunista»;
I.b

As repartições públicai estarão
conditas da sentimentalidade.

.' Considerando que, segundo os ARTIGO TERCEIRO- Hevo-.' II ertaderes �empre abert�s para o ex�me �a.

Diz nessa carta o nobre Consul R:na��: ! termos dos estatutos da Interna- gam-se as disposições em contra- Imprensa, cuja colaboração nao
-"WiUy! Caso tu e Ot® malgnam�nte me j cional Comunista, em seu artigo rio.>

I
dispenso e antes desejo com o

;:bandonaren1 sê na luta, para se declararem sell-] primeiro, o Komintern é uma!". - ._POI1T� ALEGRE,l?-Na.reu- maior interesse.»
tJarios com Konder, nâío encontrarei outra aSternae II associação inte.rnacional �e tra-I

AI
rnao corJjun�a._do ��rtI�O Llber- Dec}aroa ain�a s. e�. que acu-

1"' • de recorrer ã 1:"I1ubiicidade já que este balhador�s, guia e orgam.zado�a, f\Dg.elJ1ftf\Ds pelo nr21_
tador as opimoes div ergtram, fo�-I �ulara as funções de mterv.�!or.;iva que a �. ff �

.

I do m o v I m e n to revolucionario i UlLl § 1�'Ui1(" P UI mando-se de logo correntes partí-] federal e comandante da Heglêo,�'O! também � �:l."�eio escoUmic pO: �oil�d,er, ��o e tl.ll°l mundial e proletario na luta pela I
d d d· I

darias u�na de colaboração ao I' dando expediente pela manhã ne
Nao acuso, nem m� defeti'u:lo. Deaxarel ao juezo do I creação da Federação Mundial j lO e ez las govern_o mterve_ncIODlsta, aCeItan-, Quartel General e á tarde no Pa..
publico, que nãÓl erra jamais, o juagamento de tO-l d�s .Republicas Socialistas e

sO-1 I
do a mtervençao .co,mo ato �on- lacio do Governo.

�os nós" � vWtIC8S.; . . RIO, li Esteveram reunidas I
sumado sem examma:lo por ISSO .------------

Ha nestes períodos um desabafo tocante, de quem tem II\! ConsIderando que, a .atlvIdade,' hoje, na Camara, duas comissões, a ',mesmo. no seu mento e outra LAVRADORrSconlSciencia da sua nobreza e da sua honeiltidad®. Ha neltas expres-! daqueles nucleos comumstas sul- de Justiça e a de Finanças. Naque-
i contr.ana. _

_ . _ d
.

S' I f·t riograndenses é sobremaneira r·eri- la foram assinados dois impollt'l FeIta a votaçao, entretanto,

PAULISTASloee uma mvocaçao ao sangue as mesmas veUIS. o a mas el as .t'
tantes projétos um de autoria do d·

..

tde gêlo só corações feitos de pedra, só espiritoll amarfanhados pe- gosa para integri?�de nacional, sr.Godofredo viana, 'J)!oibindo a di-',
pre ,?mInou a pnmena ��rren e

Ia parahsia de todas as fibras do sentimento, seria,m capazes de dei- como atesta a pnsao, hll pouco vulgaçno na imprensa de noticias

I
deselosa de colaborar,. �atIfIcando

d t
. d a· para se transformarem em manequins �fetuada em Porto Alegre, de referentes a movImentos !te tropas a escolha do sr. MaUrICIO Cardosolar e_ eBCU ar a VOhZ o PdI, . . , .

"

destacado elemento comunista ar- e de quaIsquer outras relacionadas para presidente do Secretariado eDas maos de estran 08 e e estra.nlet�OS expuflos.. •.. d
. ..

d p'. ., com os Interesses da defesa nado- coordenador das correntes oliti-Só filhos degenerados maIS VIS do que Cam, que matou o llcula o por ImmIgos a atna, I nal e outro do sr. Adolfo Celso, '. . .

p

irmão mas respeitou G pai, s�riam capazes de calcar a pés 015 cui- Considerando q�e, o Governo, dando ã Policia a faculdade de de- cus conVIdadas a partIcIpar do

� dldos os desvelos OIS carinhos vindos desde o bêrço e esquecer que nos termos do artIgo lI. letra C t�r qualquer pessoa pelo prazo ma- novo governo.
, "

• A W·ll da le· n· 193 de 17 de l·aneiro lIamo de dez dias, sem qualquertudo o que são na adolescenCIa, a ele devem porque nem I y nem I, formalidade, a não ser a de comu· C I t
·

tOto seriam hoje em dia coisa alguma se não fôra o patrocinio e o de .1936, ac.a�a de co.nvocar a
nicar ãs autoridades judiciarias os omp O comun IS a

nome honrado do seu nobre pai. Bngada Mlhtar do RIO Grande motiyol da prisão após a extinção do

Foi certamente relembrando todo esse passado de sacrificios do Sul;. . . ref�ld� pr�zo_ d Fi . ç'lS tro- no nortee de trabalho, que o Consul Renaux, num assomo de indignação,
_ Cons�d�rando dehcada a sltua- cara� i:�:s::bre eo p�gjêto 'anti- Abandonaramescreveu a lêtras de fôgo, o escaldante bilhete dirigido a leu filho �ao pohtICa daque!e �stado, e� governamental referente á reforma

Oto a que ontem démos publicidade, concebido nos seguintes ter- face das lutas partIdawls que ah I da lei bancaria. RIO, 19-Procedente de :Recifemos': �e vêm desenrolando e qu� se i, QUER UM LINDO CO'RTE chegou hoje a esta capital o g OS cargos-"Oto! Depois do seu procedimento ignoml .. agravaram com a renunCIa do

'I DE CASEMIRA � neral Azambuja Vilanova, coman-
d

. governador; •

,
._

M·I· PORTO ALEGRE, 20 - SoU-nioso, acompanhado por Wmy, desr�spe§tan o de
ConsI·derando que, "'m conse- VA A «O PARAISO: E ES- dante da 7a. RegIao I Itar, com

f ·t
'"

E AS "00 PA 'd la ap·tal darios com o general Flôres datana maneira aviltante o seu ve!ho pai e bem ee or quencia da renuncia, por força I COLHA E�TR ... - se e naque c 1 •

Cunha deixaram seus respectivosdQ tod"'s os temnns, não dese10 nue I%) meu busto a'e dispositivo da Constituição I D._RONAGENS. O general Vilanova trouxe do-
... "" ...v ,)) "II

cumentos que comprovam a exis- cargo!!! os seguintes senhores:
de marmore seja, ainda ccn5enado na sala de visi ... da E�tado: c�be ao secretario do'

A·t
-

d tencia de um "complot" comunis- Celestino Ramos, diretor d.
tas, da sua moradia. Queira, p9is, quanto antes,; InterIor SUDstltun o governa�or, SI uaçao OS par- ta, no norte. <Federação> e da Imprensa. Ofi.

t d·t busto junto com o pedestal I destoando da� normas repubhca- cial; dr. DarcÍ Azambuja, secre-reme er-me o lO! ,. • • 'nas adotadas pelos estatutos po- m.i,,,qn'" RIO 19-0 sr Lima Cavalcan- tario do Interior e Justiça; Ani-mandando d,elxal-o na Vila Guckm. O paI ofendido liticos da União'" dos Estados, o l!UU'�

I t· t' h·:"d M·
.

tA- bal Di Primo Beck secretario d.
( ) R " I . d

I es eve, oJe, ce o, no Ims v- ,
a. Carlos enai!x. . ., . qu� provoca, �o lUomen.to atual, no aiO Grau e rio da Guerra, conferenciando, Agricultura; dr. Poti Medeiros.

Elte bilhete e um feiXe de
.

torturas, focahsando li altIvez maIOr exaltaçao dOi ammos

par-, ' 'longamente com o general Eurico I chefe de policia; major Alberto
de um homem ferido pela mais. negrà e re1?rovavel das ingrat.id�eil·1 tidarios? . de:CZ�I�r�t���i�n�9o a i!te�!��: I Dutra.

'
I Bins, prefeito da Capital.O filho que procura aviltar seu pai, longe de depnmI-Io ConSIderando, aSSIm, qUI, pa-I ção e' justificandONR aceita a cola.

elev'" o pai. e deshonra-Ile a lSi proprio. Ira .a manutençã,0. da integridade II bOl'�ção no G�vern'; co.m
a partlci- anta,da a cand·.d,atura_..J� .,_--,_ .. ------

nacIOnal faz-se mIster que o Go- paçao harmemCa �e t{ltdos ?s_ parti

A can
...,n·.datura A·ranha no v"rno 1<'ederal daquele Estado J dos sem 'Prefere�CH� de poslçoes.. -------
".0: � .' -

� ...

_ •

'

d.· . '.1 O Partido LIbertador contrano
.

_

.

.' e.:ferça açao lme lata e energIca, I em principio á intervenção clã o fã-
��!.�'�J'

�-�'''�J!''�v-�-�a�'-�m�'�'�e"'�"�n_'�-�-t""'"e"""�e�=�f"'"'''o�c'''o-
-

."-11 r0s�i����e�:n��ni:re, ad���g�i�:: II i�l��:�çCã�l��:���tr�t���S;p:li�i� ArmandoSa les
II ie ta de nacional impõe-se ao governo, ca no G?verno com a part�clpação

1-·-------__-_-_--_
-

__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
-

__

-

-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_�...:
_ ___"w..n,J;,:,__ d

'
.

d· I·
.

I
ham:tomca de todos os partIdos po- -------

_

---.

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

....
--

I d :
como e.ver ma .lave, mtervIr

liticos riograndenses.RIO, 19 A. prrop@§lto da cHega« m o 'uos negoclOs do RIO Grande do O Parfido Republicano aceitan., RIO 19 - Na reunião da União De-
�".. '';-�&,\Y�h�f,if �\�'!I.Qb:in., ,�i�'il"1n�!do :l:ltiri4il.�.j�lt9fi3en-1 Sul, nos termos do artigo 12, I do s in!ervenção como consequen· • '. d,,' _. ,,�" Ir' ,

- , ,., """J:",:;"à' 1_� '.'"'' .. , �� ",'6 :�y j�.� ��"§" ! ,1', ;Y.efn 1 d<r. C('n�tituicã() Fecte-; da 1i.!Jlscatl.'icl doí)& ,acontecimento! 11í-nOel·atl�B BI·a�ilelra� com a pre8en�a e
--,. "�'''''<t' J".lo"; . <"":.I,�� 'l. [��"" J!""""'- J'._ .i�, �.J. -

-

,.

•

'pci'ticl)s em>).(e�l'il:"asuacolabora· ,!IR" t 1'10 de inumero.
O'i l�<i' .. <1�!;·l',�)·:':., Ai, :!i:\<l!; ,\:"', ��:':-�:', .·fç,· ',\:�.� f;�;""',::,;<,:r'l í ,�:,r;l,If>f.d(, COI'l () pr.raglé!!n!<;àoao goverilo tntcrventol'lal, ve- sessenta etTh��re8SIS as� a �, h " .' • -

, •

I letra TI, do me:'Jl!lvarLl6li; : tando, porém. a participa- proeeres poUticos, presidida pelo sr. Ar-'�;:,,>:L.... 1·l>·;$·Ül.i;,,,,' '" ! i ção do Partido Republicano Libe- mando de Sales Oliveira, foi uU3almelDen-"L.,i;IlIiiI.IOl�',# :bJ� 8JilÍ.·,�üta., 'V':;; ","1 a sua c�,te�.,i" I ral
.,1-1 ......" .." "'lIIl�·m.§;:t�i� ·".,.·n."I�I!',:i�l"'1>;;.,.. M ••·�",;' �""\1!JJip·'\�m-ente· RESOLVE: I 'O Partido Republtcano Liberaljite deliberada a maouteneão da eaodlda-
v .. "" "'P." !.Ii')"' > """ " ..... _> •• , .h'" ,._/ �'lI. ..., • • •

i con;;��l�ado não tomou conh,:cime�. ,tura Armando �ales, sendo consignado D_ti' r... ,;;'_.i.L��"hJ:"� �/l·,::::1,�ei.(i} :w.M�;�,:;_·.c,r:,�:, f':)·'i�� � E';G�1�i.. AHTIG� PRJM.l:i�iHO--E' 1.0-ii�,'�,i�1:1�õ ����a's�!lpr:��nci::álvoto de cooUaoRa á (;omissão Exeeudva"""'i """lI;õ"" ..... "'ejli;j,a�ao dd lj�d ib,..r.ile á j"al'esiúen- t d t
-

f I 1 I
� � - V

'IV ......a 'OJ'" V r ere a a a III ervençao ec.ers no a�õs a reunião da sua comlssao d VDU,ela da Republiea. Rio Grande do Sul, para manter central. '. _

a •
- . _.,.,- ,,'

____���..��MU�Demm_.�����_'����������������������������do publ ico, que A
julgamento de
Consul Renaux ANO

seu filho Willy O DECRETO DE INTER. Preso o ex.I:,��oD: s����
A rumorosa questão das Industrias Renaux, criada pelo es- �N'.'I --""""�-",,_

d d
.....AVAL .....ANTI

pirite maquiavelico de Vitor Konder e forjada pelo hipócrita cinís- -VE�N-çÃ"0-
.

NO RI---------·--·--·- eputa O
� ��

FIO desse estranjeiro ridiculo e atrevido que se chama Oto Neitsch GRAN E
oferece 11m aspêto profundamente doloroso, aberrante de tudo quan- _""'w_ ".'''il'''' . mm Venturato a alma humana pode ter de nobre e de afétiva.

Queremos referir-nos á atitude assumida pelos filhos do hon
rado e benemerito Consul Carlos Renaux, os quais, deixando-se ar

rastar na sua boa-fé, pelas intrigas e patranhas da dupla Konder
Neitsch, transformaram seus sentimentos filiais num triste e misera
vel farrapo, fazendo côro com 08 difamadores daquele que lhes deu
o ser, colocando de tal modo, por suas mãos, em suas frontes, o

Ierrête da mais despudorada Q da mais desprezivel das ignominias.
O quadro que esses filhos estão oferecendo aos olhos absôr

t.08 dos contemplativos, é dos mais miseráveis e dos mais degra
dantes.

Deixarei
dão erra

tedos nós" .....declara
f;�n carta dirigida ii

o ..

ao JUIZO voz DO POVO Sem quaisquer Uga�ões politica,.
• •

jamais,
-----------------------------------------

o

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

IV I fUorianopoHs, Quarta-feira, 20 de Outubro de 1937 INUMERO 992

RIO, 19-Por haverem faltado
dois ministros, (\ Supremo Tribu
nal adiou o julgamento do sr,
Lima Cavalcanti.

Declarações do ge
neral Daltro

S. PAULO, 19-0 Congresso
dos Lavradorei Paulistas apro
vou, unanimidade, uma resolução.
votando pela extinção do De
partamento Nacional do Café e

pedindo a abolição da taxa de
defesa por saca de café.

O Congresso está sendo reali
zadtl em Pirajú, neite Estado.

Oliveira

.�
.

.

,
"

'.\�:-:'Y!� ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZE rA-Florianopoli!:, 20�-1 0-1.937 2
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tA i A. a, t. J••: .

Ineuitauel a revolução!
S "O PARAISO" causou verdadeiro panico
no comercio de casemiras. 200 lindos (.E},��l1lrões.
Um fino certe por preço nunca visto.

RUA FEL.IPE SC .....MIOT, 21 II7�.._��

c

z TA DESPORTIVA
e rubro-negros em luta. 00-
da F,CID. será teatro de urna *,

Alvi-celestes
rningo o stadium
luta gigantesca.

Figueir'ense x Marcilio Dias em Itajaí, dispu ..

tarão uma grandiosa e emocionante partida.

..,0
AVAl' X IRIS

magno embate
domingo

de
i possuimos, llienses é íantastico e

fJrocuraràjBeCk,
Godinho, Helio, Rezende, I bio, Pavam, Decio, Nery, Sidney

I' ? ataque do Marcilio tambem I deter, os tijolos de Calico. Sa�ino, Paraná, Ivo, Magrinho, Marréco, �vany, Abr!!u, !)iã�
e ótimo. E portante outra sensação para Calico, Haroldo, Harry, Cebola, Wilson, Flõres, Ney e os dem II

i Porta.nto grande. s;rá o prélio o match de domingo em ltajaí. Camaroui, PoncIano, Dino, Danu� limadores. imcritos pelo al��-negr ,
l de domingo em Ítajaí. --

I
..

-

Treino

Quinta-feira'
.�

2 1 D E O U T U IRO

ft,. v�í e lris domingo jogarão, I
são alas do abafa.

a partida que decidirá o returno. Grandes elementos portanto
Caso vença o Aval colocar-se-

I presentear-nos-ão
com um grande

á este com 8 pontos na cabeça. match.
da tabela, fipmdo o leader invicto I ---

do returno. ! Figueirense x
A vitória do Íris, fará um grano Marcilio Dias

de transtorno na tabela, pois sa

indo o rubro-negro vencedor, fi
cará empate em pentes com o

Aval, tendo ainda um jôgo a dis
putar.

De grande importancia é p('f.
tanto o match do dia 24.

1 anto rubro-negros como alvi
celestes possuem esquadrões de
respeito.

O Aval tem um ótimo trio fi�
na I, composto de Vadíco, Aquino
e Zé Macaco.

Correm boatos que Vadico o

grande goleiro, irá pra Blumer.au.
Seu substituto será por certo Joel
o "menino revelação", que se vem

conduzindo com grande acedo
nesta temporada.

Caso viaje, portanto o arqueiro
dos aivi-anis, não deixará lacuna
alguma no esquadrão do sr, Wal·
ter Lange.

O 'trio do lris é o melhor que
possuimos, tendo em Lico e Cruz
seu ponto alto.

As linhas médias se equivalem
apezar da do Avaí ser a melhor
da capital. C ia.

Galeg", Pacheco-Baixo,Miro ALU�A -8--ão d I de resoeit Acleneb\s e Bepresenta�õe8 � ....1<10 uas a as e respei O. a v
O confortavel predio de resr-W�}demar e Nizeta são ótimos, Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5 dencia á Rua Spivak, em

sendo Nízeta superior ao seu ado Caixa Postal, 37 Telefone, 1658 Ioão Pessoa. _ Tratar no
v«sano. F L O R I A N O P O L I S Banco Agricola- Rua Tra ..

___:S::a�p�o�,..::S�i�lv�io��D�am�at�a:,�B�ra�u�h�·o��������������������������.!ja�n�o�, J 6 �F!orianopolis.
-ÓS analgesicos cornpo- ••

..

Apyrelina" ein cuaqe- fi formula de "Apyretlna" ··Atesto que prescrevo com

I
- Die Zusammensetzungnentes de "Apyretino", es-

têlo õoacõoe optimamente, de zelchnetea Proparat bzeon- é de molde a corresponder resultados optimos, 05 co', uon "Hpyrettnc« 1st bereitsmaneira que a energia eepe-
ciflca dos orgãos não é atin- ders bz! migl'one (Kopf. perfeitamente aos casos In- chets de "Hpyretlnc» neste I eln Beweis õer schnallengi�a por efeitos t ecunõcrtoe.I
mesmo qucnôo os dois co- schmerzen). õtccõos. hospital, unõ hvllaumen Wlrkung inchets'stzjam ingeridos simul-
taneamente. Em outras pc- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

õen angegebenen fallen.
lcur-ca, não deprime o co- Hoess.
ração, não ôlrnlnue o perva- Dr. A,.ton Hafner. Dr. Paulo deCarvalho
talti!:mo gastro _ intestinal Dr. Eeorg Ríchler. rIIni-
nem "hyperacidifica o esta· 1"'\ A
rna1a.

ca gl2ral e operaçõe!S. Dlplo. ur. Ifred HOl!ss, Clinica
Assinado: Dr. Osvaldo Es

plndola
OI'. Osvalao Espindola,CIi- Brasil.nito grlral e peOlatrfa. Con'

sultorio rz reeldencia: Rua
15 de Hovembro N, 84 A-- Hospital 550 10!!é, 1araguó. Isabel. Blumlzoou,
�Iumena Santo iratCilrina •. Santa Catarina.

Geninho conseguirá
dete r os pelotaços

de Calico

A Direção Técnica do Figuei
rense F.C. solicita por. nosso in
termédio o comparecimento dos
jogadores abaixo, dia 22 do cor

rente (sexta-feira) no campo da
F.C.D., para a realização de um

ngoroso treino em conjunto.
São os seguintes j�)gé1dores con

vocados:
heol'>.to, Fredi, Antenor,C_dcb,

Viajarão 03 alvos para bj.,í,
onde disputarão um amistoso com

o melhor tearn hCAI 'j �,,1;mjli0 i
J

�M. I OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA O "PARAIZO"
Os rubro 'anis venceram no diu

12 o !ris por 3x2.
Sendo que apresentaram UIT

estilo próprio e proveitoso. .

O Figueirense o melhor quadro!
local. é credenciado, pois em seu I
esquadrão militam players de real
valor.

Rezende por certo serà o guar
dião dos alvi-negros. E' este go·
leiro uma verdadeira muralha,agil,
encaixando bem.
Helio que tambem deixou de

atuar contra o Avaí, por certo

jogarà versus o Mõ.rcilio. Possue
muito mais classe que Godinho,
tendo seu ponto culminante no

jôgo de cabeça.
As linhas médias são ótimas.
O ataque do bi-campeão da

capital é por certo o melhor que
_.�. i2

PERDEU ..SE

GENIHNO, O arqueiro das
mãos de sêda

A' caminh ado Cinema REX,
lha quasi dois mêses passados, na

Rua E5teves Junior ou imedia
ções, UM RELOGIO DE
PLATINA de tamanho reduzi
do, próprio para Senhora, con

tendo Sf.IS BRILHANTES
sendo três em cada um dos dois
lados do mostrador. A pulseir a
é de COI donete preto contendo
tambem fechos de platina. O
proprietário dispõe de documen
tos para identifica-lo e gratifica
generosamente a quem o achou
de vez que o entregue em qual-
quer uma das Redações
dos Jornais em que faz
este anuncio.

Fpolis, Outubro 1937.

Calico o nosso artilheiro-mór,
dominge em Itajaí quer ter a

"honraR de vasar, o guardião que
nesta capital, foi o maior impeci
lho ao ataque do Iris.
O nosso querido tijoleiro é

formidavel,sendo um grande player,
pois não só faz tentos, como dá
ocasião que SI!US companheiros o

façam.
Ceninho o goleiro dos matei �

MACHADO &

·-Ateato que tenha ernpre- ··AtIZ9to que prescrevEl rOI
tOÔQ6 os casos indicados, o
produto "f'lp"ratino" :do far
maceutico Carlos Henrtque
medeiros.
Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piraglbe de Aroulo.

Clinlca g:?ral e pei!liatrtCl. clln
sultorio e realôenctn: Rua
]5 de Novembro H' 'aZ-Blu
menau--Sanla CaTarina.

.

gaao em minha cllnlcc os

cocheis õe "Apyretina", caril

optlmos �rel!lultadod.

Dr. Nilo Saldanha Franco.
Dr. Paulo ae Carvalho.Dr. Anton Hafner, cllnlca --A "Apyretlna", pela a�"

iIiocíaçê!o feliz 005 seus ln
greêliente�. será um auxiliaI'
prerí090 nos rasos Indlcatlloll

DR.VICTOR MENDES
malar ôr. Victor mli!ndn.

Direbr do Serviço de 5a(l
oe da força Pública do EIi

. taco,

Dr. Nilo 5alOanha fron-mnica geral e operações.mgdo na Alemanha e no geral e opli!raçõli!s. médico g(!ral e operações, méOico
médico diretor do Hospital
Ir maternioaOIZ marIo Flu·

roo ml!àlc. diretor ao Hos*médico chefe do Olrrztor do Hospital Santa atrEtor ao Ho&pitul �QntQ
.:- t C t· "'" S t pital ae Tlmb6, Santa Cata,.�Jan a a arma, � umenau, an a xillaõora, Hova-Breslau-Ha-

Catarina. Catarina. mania, Santa Catarina.
----------------�----------------------

..Ina.
---------_._ .._._---
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I o-. Araujo I 'Alfredo de
M ED! (_�(:)

Especialista em molestias de creanças, nervos
tmpatudismo e mo/estias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das moléstias da pe
le e nervosas pela ./lutohemotherapia

Consultoria eresidencia-Praça 15 de Novembro. 13

I Telefone, 1.584

Consultas:�D� 8 às I 1 e das 14 às· 16 horas

. ! ! Mi .W!!f_

Hotel das
----'--------,-_._._---- --

Estabelecimento moderno recém co.istruido
, proxi

mo ás aguas térrnais
Optímas acomodações e serviço ateuciosu. Coziuha

de primeira ordem brasileira e alemã

P f"er... c-." .- r-�""" O a' iC:"'" '<0--
....

- "V" ,,-,,';!!':3i � • li;;' II -.-' (-�

Proprietar!o: H'er"'be·�"Vlt F�Ik

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.)-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pripg Torres & Cia. Limitada -Rio
Vaudenbrand & Cia.-Santos

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

tóros etc .• cereais e mercadorias em gelai, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem corno para o ExtcrÍo
Recebe cargas de importação, do País ou, do Ex'
terior, para" desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SErVIçO GARANTIDO E RAP1DO

VENDEM-SE A VISTA E EM PREST,\ÇÕES
NO B ,NCa DE CREDITO POF iL,:\R E ,'\ORI
COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TRi\
lA;·JO N. 16.

I

,11 ---------.------

I· C�mlr,uullhh� de segur�s
-:,Je t�c�de�'ite de

r

j
Trabsdho

Fl Capital sebscrtto 1.000:000$000
Cap rtal real izado 500:000$000

TONICO
BAVER?

ELIXIR DE NOGUEIRA

Omar Carneiro Ribeiro - Flausino Mendes da Silva

Curitiba !;li Paraná

�

I Obras contratadas no I· semestre I
� de 1937 .�
�� Ponte em concreto armado sóbre o Rio Passa Três (Estr. Curitloa-S. Mateus) ��i� Pont� em concreto armado sôbre o Rio S_ João (Estr, Curitiba-]oinvile) �

� Prefeitura e Forum de Mafra �
�� Grupo Escolar de Mafra �
1;,� Grupo Escolar de Rio Negro �

r� Grupo Escolar de Iratí .� !
:<! Maternidade de Rio Negro � -

!:;� Estação Experime�tal de Vi!icult�ra em Tijuco Preto (Paraná) � !'
i';; Diversas construçoes de residcncias �?'f •
fj$ . . _.. . ..

� �
.��������'���������A����.���e.ee�-------

ENGENHEIROS �IVI'S

Rua 15 de Novembro, 416 lU

Tal. 1503

redíto r e dl a l

SALAS 12 e 13
t- ANDAR

E' �NCONTESTAVELrviENTE U\Il DOS M<\10RES CLUBES DE SOR.
TEIOS DO BRASIL. 50' Ei\tl PRE' l!OS FOR!\�/1 DESTRIBUP"OS A' MI-'.IS
DE MiL DUZENTOS CONTOS (1 ,200:C,{)O$'100), EXIGINDO APENAS PA

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FAf\.;T/i.3TICO ... , PROCURE�v1 HD;E
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA Cf�DERNETA, }-'ARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEiOS DE 4. E a DE Ci\.DA

MEZ.

Frernio maior 5:175$000, e muitos
•

prerruos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
elA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E HECIBOS DE SELS
PREMIADOS E QUE ENTREG \ PO�� rUALMENTE os SEU:3 PREfV1l0S.

CREDITO �'llUTUO PREDí;!\L_r

Rua Visconde de Ouro Preto N· i3

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rc!� j(:ência: Rua Visconde
de Ouro Pret; n' 57

FONE----1524
--------

r •.,.,. I\J"�
,

. I;. � 1;.-' � 'Ic, I! ��7 � ��,
�.'." .. _<,.; � • ,; , �r� t._;�
f30abald

CLINICA
.

GERAL
Vias Urir.snas

Trotamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R ..joâO Pint:-, 13
'1 ""-fo!''' 1 Sq�

'-'es. Hütcl OIOlia Fone 1333
LOm'ulta:s das T3 <Í� 16 hr s,
--�",- _-.__ .-- .�, .. _.'----"---� ---_._--�.-.. .......--

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de

Senhoras e

Moléstias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do HOlpH�1

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

liare5.

,,/Iatriz::
em:

�NOpDOL..IS
B,lut�enau "..Jaift\ville Sae Francisco - Laguna -

Mostruario permanente er"1l"3 Cruzeiro do Sul

Secção de gec9lio d.

�M.Z,�·���_·�--�_�_�_�9�.��m��_�__.. ��������4�'1�����' �I������

E s p e I h o fi � A Favorita
Só os fabrícados em joinville pela �única fabrica

��
,

do E S T A O O �

PEÇAM PREÇOS-C A �� A P IEPER �;riMa 15 �� N�'!Gmbrí) n, 366 JOINVillE �- Em loteria a sua favorita
i3�(êíê@fiê4ã....=-��---- �

Consultas das 10 ás 1 2-

lodas t 6 ás 18
Dr Aderbal R.

Consultorio: Rua João da, Silva
Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

I J\dvogado
Res, Rua Bocayuva, 114

I Rua Cons. Mafra, 10 (sob.Te!. 1311

__ I
Fones 1631 f'! 1290

ll2r. .

Ric� rejo II . \i ;,,,�ot"t,S r�;H!1l n n I Accaclo 1V1o ...

I r:x·chde ?a clinica do Hospi I z

I
tal de Nümberg, (Proressor te I ra tem seu escríp

i ind6rg Durkhardt e Professor
I Erwin Kreuter)

I E�pecl;1i8la em cirurgia
geral

indica:

MEOICO-ESj')ECIAUSTA

Ouvido - Nariz,- Gar
ganta - Pescoço

!$�oção de
fAZENDAS:

f.õ'�z�ru:J.ás n,acioPles e extrange'ras t>ara tcmot feRRAGENS: MACHINAS:
M�.ns e AIgod&s Machinas de bentliciar madeira
Lonas e lmpermeaveís �.aterjal em g�l par,l cO�MrUcÇaes: Machinas para offiC\"f methanica�
T�pete8 e trilhos eithento-.-ferro em barras. ferragens para portas ,Macl)inJls para laoeli os
R,oupaa feitas e j�llas, tinta Matltinarios em geral para a lavoura: p ados,
Sêdas €Atlas galvanlzados e pertences gtades, cliltivadores, moinJ,tt> etc.
Lnha p...., coser e seMf_ Fogões e Camas 'o('omQveft, Motores 4e esploslo, 1V1.0to1f.S 4i

em noveííos e rneaQu Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electríccs
•. honetes e Perwrn�ri�s res Material em geral para transmísszes: j':O< I

,,'-.. lchoado8 e Colchas Louça sanitarla - banheiras mancaes, correias de couro e lona
;-"

.1UiS e Cortinados fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
,

'fIilba$ e guarda-n.apoa Arame de ferro - télas para todos os finl Automoveís e. Caminhões FORD P '�as, �.:ces-

.tos, ehínellos, meias Productos ehímlcos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
,

.

sUados dos �wa�� Censervas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OC10DYl!R

I
Charutos d)ÃNNEMANN. Bebidas naciúnaes e extrangeiras M�terial electrico em geral

IEmpr§p;c..-a Napl.nal_de I'-Iave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"

� Fabriea de Pontas "Aita Maria' - Fabrica de Gelo ilRita Maria" - Estaleiro 'Arataca"
, ,

l-�wa4lliiilt__'�_"��&VAVA�

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

ivfécHcos Dr. Arrnlnlo -,
Dr, Artur Pereira Tavares

Oi'
.

e uveira
Clífile;;.:; m���!ca de ertan

ças 9 �dultm�

LABORATORIO DE
ANAliSES CLINICAS

Atende na Maternidade Advogado
até ás 8 112 da manhã ,., 'T'· 1

aj
e á !aí;:!e _ Crmsu/torio:

��.I.' d raJano, n' sor
,

ANITA Gi\RIBALDI, 49 j Telephone n'1400 I
iíJoê�Club Flori,;n=rs·rl
,

. Ia
o mais elagantc centro de diversões famí-

"lta cirurgia, ginaecelogia, (do
,nças clS1S senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO···Hua Tra-I
i,W' N. I e das. 1 O ás 12 e

Idas 1 5 as 16 1(2 horas.

TELEF, 1.285
.:
s

r F'smr "'IA f' E t I;{ �':'i ' .t.I\..... -- \ua � s e-
I ves Junior N. 26 .

I .

TELEF. 1.131
__

I
AQVO�a.dOS
I Dr. �.':ra d!� Mgura F'e�'n I

----�-

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

1 danais e estranjeiras.
1 ernsF�me camente iluminado com instalações mo

rias

RUATRAjANO,-OI s bra do--nos altos da
\._j i oria Sorveteria

I
-

-- ••••••••••
O

�- �
•

------1 Companhia "Alllança da :
• Bahia" o
fi a

., FUNvADA EM 1870 SE'DE BAHIA •
• •

I t eguros [Terrestres e Maritimos :
• CCAPITAL REALIZADO 9.000:000$00", �G RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 �

• BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS ! 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 1 84$897 •RECEITA EM 193 . 21.421 :545$220

.

SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660•

I Apantes, $ubaAgentes e Re9111�"',.��. A a�f

I
em todol 08 Eltadoll �I) Brasil, no Uruguai na
dinclpa.1 praças estrangeiras.

II
e Agentes ern Floriêinopoli«s: ,.

: Campos Lobo & Cía. :
� .
• Rua C,Hluli11ra r.hlu, 35 (,olJralt 1) Caixa Peltal18 •

I ' LEONE N· 1.083 -!
� END. TELEORAFIC.O ALLIAlvÇA iS

VENDE-SE "'!TI1l Cd:" n·� dis- instalações. o aprutimas • L li
trito «jt)âo Pessôa», i �/rci· vel recanto da Ponta do Le's ri Escritoríos em aguna e :tajahí •
to, á rua do Nestor n'... , 42, Prero especial. Tratar com )ooã" USB-AGENTE�, EM BLUMENAU E LAGES •

cúm2quartos, s?las de 'l:,útae Alv��, no Canto do Estreito. '.. '_ _. ,�, .• ••.�••.•••!8 entar cozmha. .*....... __ ..

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL TORJO:

Cf?lla Trajano n: 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Rua Fel1pe Schmitd n: 7 e 17 a

tÓJ io de [advogacía á rua

Vlsconoe de Ouro Preto

N o�Estreito Ponta do Leal

!cai}\! Pestai, 110

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6AZETA
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DEIROS FILHO, GUSTA-
VO PIZA e GUILHERME
ABRY. Serviu como Precura
dor Geral ado hoc. o sr. dr.

da JOÃO BAYER FILHO.

F�prlàtlQPoJ,$; 28 d� Outpbiô ;�ê. I.n;·.'l
A Guarda _ de Requereram terras

Vigilantes No
turnos no Es-

treito

g::aRC,' -C�ND.DATURA
------- -

,.1ft.. �M .

� N lf"""IIaI. � SALES Sumula dos julgamentos
....... � ,,� ....,� ultima sessão

Recurso crime nO. 2.879
da comarca de Indaial, em ár\uiomovel
que e' recorrentes o dr. Juiz de •

Direito, Rosalino Dias t: Pon- ecanDm Dco
ciano Dias e recorrida a Justiça. Percorre 11 qnílometros
Relator o sr. des. MEDEIROS com I litro apenas de ga
FILHO. zolina.

Con6rmada a sentença de Inteiramente
impronuncia de Gonçalves Seve- trazendo:
rino e requerida na parte que pistões, aneis, pinos, caixa
pronunciou Rosalíno Dias e P�n- de tróco, acumulador, tolda.} Realiazou-Ie ôntem mais uma

ciano Dias. sanefas, jogo de capas, pin- sessão ordiaaria dOI membros
Recurs. crime nO. 2.880 tura, etc., completamente da Associ,çio dOI Cirurgiões

da comarca de Tijucas, em nóvos. Dentistas.
que e' recorrente o dr. Juiz de 4 peneos C I socorro no- Essa reunião foi exclusiva-
Direito e recorrido José Clemeo- vissimos. mente para se tratar da elabo-
te ;jFilho. Relator ° sr. des.GUS- Tudo por 3:500$000 á .ção dos Estatutos.
TAVO PIZA. vista. O er, presidente convocou

Foi confirmada a sentença A"tratar com Raulino Horn outra sessão para a proxnna
que Julgou extinta, pela prescri- Ferro. Florianopolis. segunda-feira.
ção a ação penal intentada con-'

tra o recorrido. � '.

Apelaçi'o crime nO. 5.793
da comarca de Orleans, em S
que é apelante o dr. Jaiz de.
Direito e apelação Hercilio Fur-
nalelto. Relator o sr. dei. UR-;
BANO SALES.

Convertido o julgamento em

diligencia que O� aute.s sejam
distribuidores como recurso no

sentido extrito.

Apelação de desquite nO•••••••
,

181 da comarca de joinville, em
"

que é apelante c) dr. Juiz de
Direito e apelados Ernesto Krau-
se e slrn. Relator o sr des. UR
BANO SALES. I

Negado provimento a apela-;
ção para confirmar a sentença
que homologou o desquite.

D<" ,p-ô_ (L 'I>, �!'
• Tr·'."�6�s -ema";adi!s ds Comissão Apelação civel nO. 1.842

... _ •• �
• >.- 1 (;,. (" u-rrr a or-sente NO· da comarca de Florianop::,lis e.n

; rÁ;�'l�·l";:,"'{���::·, �:.o .: _.; �'l�' ::o;:,�,�j·:· 'IP'ia; sos lJmaoL ,
que e: apel�nt� Berta Baungait

t:•• ,. ;.".ir", ç�: .. ob: '\.�' lia. t, ap�!ado Uermano R&uert . .Ke
iatcr o sr. des. TAVAHES
�OBRINHO.
A Côrte negou provimento a

apelação, para confirmar a sen

tença pelo seus fundamentos que
são juridicoli.

Apelação civel nO. 1.845
da comarca de Blumenau, em

que são apelantes Edgar e

Afonso Reuter e outws e a

pelado Alberto Ravache. ReI.
tor _ sr. des, A L F R E O O
TROMPOWSKY.

POPULAR

f;��·;:!; A diretoria da «União Popular pró-candidatura Armando
Sales» faz publico que. terminando a 24 do corrente o prazo clt'
alistamento eleitoral e havenc'o a dita «União» cumprido a missão

para que [oi especialmente fundada e que era o serviço de inseri

São de eleitores r-ara o próximo pleito de 3 de Janeiro, declara,
· poc isso, dissolvida essa � União» e agradece a todos aqueles que,
por seu intermedio. se alistaram eleitores, esperando cumpram eles
oseu dever cívico, dentro da ordem e dentro da lei, tudo fazendo
cm pról do regimern Democratico.

Florianopolis, 20 de Outubro de 1937.

A DIRETORIA

Para propagan
da contra o

I

comunismo

Com o firo de pôr em prática imediatamente ali instru

ções recebidas do sr. Ministro Macedo Soares. presidente da Co
m!seA.o Superintendenté do Estado de Guerra, dando combate in
têoso ao comunisn.o e promovendo II criação de uma mentalidade
nacionalista sadia. foi organizada hoje, em reunião efetuada no Ga
bine do sr. Secretário do Ínterior e Jmtiça, um. comissão que.

presidida pelo sr, Cuduo Neves, secretàrio interino do Interior e

Jt!itiç�, sará composta mais dos srs. JO$é Pinheiro Dias, inspetor
regional do Ministerio d) Trl'lbalho; Martinho Csllado Junior, pre
sidente da Associação Catarinense de Ímprensa: prof. Luiz Sanches
Bezerra da Trindade. diretor do Departamento de Educação e

prc], Joio dos Santos Areão. inspetor Ied ..ral da Nacionalizeçãs do
En·.ino.

E�sa comissão js se acha em plena atividade, tendo deter
minado providência- para ii propagande anti-comunista nas escolas,
[abrica., organizações rab ... lhistas e outras instituições, bem como

pdlt li;:'prenfi:l, ·.;ui";l cO!ilbonç1io (.!� instruções da Comissão Nacio
i'illi tornam iW;'It,"t:Hult\1el.

NOTA

Pela C missão.
o p(f:"�,i(l""n·<! de A. C. L

Cu) MAP , �. :p!) C�\.LLAD ') 10R;
_-- .. -. ---�-_.. ---�

, �' /� F�T '>"�Z çE::5 ESCOla

PORQUE:
AS

·FEL.IPE
•
,

Côrte de
Apelação

Desde domingo último os ser

viços de fiscalização à noite, no

distrito de João P essôa, estão

aumentando com a cooperação
da Guarda de Vigilantes Notur
nos, que para aquela localidade,
destacou três guardas vigilantes.

reformado, ÃUÕeiaeão dos
Deutistas

TERNOS FEITOS DE 50$000
PARA CIMA SO' NA CASA

"O Paraiso"

A' Diretoria de Terras eCom.
Ionização, por intermedio d�
respetivas Inspetorias requeteras"
terras: Abel Esteves de Apiar.
no lugar Rio Esperança. fos�
Quaniero, no lugar Morro do
Sino: ambos no municipio de
Araranguá. Manoel Silveira Mar
ques, no lugar Canguri oe mu

nicipio de Imarui. Manoel Cana
tantino da Silva. no lugar Rio do
Meio; Adolfo Blãu, no lugar
Sanga Funda; Luiz Gonzaga Va
lente na séde do municipioj Ata
násio José da Cruz,no lugar Rio
Benito; Juventino Inácio de Sou
za, no lugar Três Pontas e J��
Inácio de Souza, lambem no lu
gar Tr�� Pontal, todos DO muni

cipio de Bom Retiro.
Si dentro do I

prazo legal n:,.
guem se opuser serão OI requeri
mentos ,acimal referidos encami
nhados' aoj; Sr. GOleraador do
Estado. ª�pltra o despacho fi
nal.

especialisada em

Seguros de Vida

Uma Companhia Genuinamente Brasileira:

A "SAO PAULO"
DIRECTORIA:-

Dr. José Maria Whitaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉ. E I - RUA ti DE "VEM."O. lO
sAe PAULa

SUCCURSAES I - RIO DE J••EIRO
CURITYBA. P. ALEGRE. BAHIA .RECIFE
AGENCIAI - SA.TOS

TABelA D I
EDAOI! 1 "lO ....

_

\
"IDÁ

I RO" ...."El
I tD�OE PRO" ...."El

ACTUAl P -

AC1U .... l

.41 27.5
,- , .42.2 26.120 42

21 .4 1.5 .43 26.0
40.9 25.3

22 40.2 44 24.5
23 3'.5 45 23.8
24 38.8 46 23.1
25 38.1 47 22.4
26 37.4 48 21.627 36.7 49 2Q..928 36.0 50 20.229 35.3 5\ 19.530 34.6 52 \8.83\ 33.9 53 l's.l32 33.2 54
33 32.5 55 17.4
34 31.8 56 16.7
35 16.1
36 3\.\ 57 15.4
37 30.4 58

\
14.729.6 5938 28.9 14.1 _j39 28.2 ,

6Q
40 eJtperiencio

Oleada em �ma-

\I é b dode
E.ta 1ab. a

essoal ele
cada I

o e outrol
lobre '0.000 P

I mOS yiya", ",a�s tedlllPnaTohe".I ue a !lu I dICa •

� natura q
medio geral é

a n

menOS, mas
O

COMPANHIA NACIONAL

OFFEl\ECENDO AOS SEUS SEGUIlA-

DOS AS MAIS SpLIDAS GARANT.AS.
{

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS. LIVRES DE TODAESPECIE DERESfRIe.

COES. PELAS TARIFAS MAIS MODlCAS.

deve ser a Compcmlüa
de sua preferencia.
Fundada om 1920••••u proqreuo

.e .'Yidencia p.la.' ••quint•• cifra ..
relativa. .0 ultimo quinquennio:-

a.celt. G...a

6.726 ......

7.941 ......

DO Di�� fechada
CINE REX. ás 7,30 horas- Por desrespeito a dispositivos

A mulher dt. meu irmtlo. legais o sr. governador decretou
CINE ROYAL, ás 7 e 8,30 () fechamento dI! escola particu

horas -o crime do dr. Forbes. lar estranjeira de Maratá-Linha
CINE ODEON, á", 5. 7 e Bom Principio, no muniripio de

8,30 hotas-O boi'1deiro e r POEto União, regid" pelo pro-

orfao. fe�50r Miguel Lux.

•••••••••O.R•••••••••••••
• •
fi VlciD da embriaguês Io A
· �

• Um só vidro do ..
• REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES •
• •
Ma. basta plra a cura desse triste vicio! G1M'

•: A' venda nas bôas F9rmacías. •

I E' um produto dos LABORATORIOS "MI�ANCORA"
- Joinvílle :

•••••••••••� .
------------------,.

_

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

E' MUI T O FA C IDL.
CONSEGUIR ECONOMIAS!!!
EXPER I ME r\JTE O AMIG����:R�� � ��AS�tP�ÃMILlA NAS

Casas Pernambucanas

Negado provimento a apela
ção, para confirmar a s�ntença
apelada, que decidiu

_

com .certo.

Embarges civeil nO. 1.777
da comarca de Florianopolis. em

que é embariante o dr. JOão A·
cscio Gomr:s de Olivt:ira e

embargado o Estadc de Sant2
CatarinA. Relator o sr. des. ME
DEIROS FILHO.
A Côrte recebeu o� embar

gos para reformar o acordãe em

b:arg<1do .

Vencidos os srs. des ME-

. .......�,
..... . ........__ .. ,- ....

1932-17.036 ceat" 13.064 ceai..

14.164 c••lt.1933-18.205 c••t"

1934-19.943 c.alt. 15.922 ctll" 9.4.5 .....

1935-22.314 C••tl. .!.427 c••t.. 10.741 ......

"36-25.973 ...... 22.373 c.," U.J75 ......

DE SE&UllOS IlE VIDA
•

• • •

OORES SÃO FIRMES
TEM SEMPF'E NOylDADES

OS PRECOS
.I

E' PROPRIA

-

SAO FIXOS
-

A FABRICAOAO
.,.

S C 1-1 M I CTN. IS
.1jI';

":./>-'
\.'

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Si não fôra a homenagem ao Pai da Aviação, a "Semana
seria por certo, lnterflxada na "Semana d3 �a3tria". País imenso

rasf precisa de asas para o seu desenvolvlmento, asas que en

as disiallcias entre o interior quasl desconheeldo e a faixa Ilteranea,
--------

T ��:aP::�: �.OSS�y!D�
ANIVERSARIOS

Revistas

da
Asa"

,
e

novo, o

curtem

';

A o Estrelará, no proximo sábado,
23 do corrente, no TEATRO AL
VARO DE CARVALHO, a gran
de Companhia Cubana de Hevis

�OS proprl�ta� I �ão sofreu alteração· o :::Tipiea" composta de 23 Iigu-

r iiOS de te "r� .., Do elenco fazem parte artistasf ...... ,�i g,�

Partlde Renublalcano de grande renome, como seja a
No Vale do R'ia ' (ti' famosa soprano Josefina Méca,
C{,;�pivan considerada uma das mais distin-

liberal tas e brilhantes manifestações do

Segundo o edital que o D:re- genio cubano, em matéria teatral.

teria de Teuas vem publicando, ',' O GENERAL GOES
ficam tOd0S os proprietários de RIO, 19 O "Díarío da Noite" ouviu hoje o deputado :Ruul i EM (;ONFERENCIA
terras" situadas no vale do Rio Blttencout a proposíto da situação do Partido Liberal diante da rcnun-l

�

cía do governador }'lores da Cunha. O sr, Raul Bittencout declarou o se- ,

I Capi\'àrl,
cx-Colonia de Teresó- guinte:

.,

RIO, 19 - Estiveram no gabine-
1· " 1 "A renuncia do general Flores da Cunha ao governo do meu te do 11-'1'l , t da Guerra o gener;'--"'-- pons mtrrnacos a requererem os

Estado, renuncia com a qual estamos, todos os parlamentares Iíbe-
mrms rn \J' <: -

Venda,.'; S''e'
DIV,URSOS MO

I teHi_;DOS oue vêm o" Updldo, sob raís, de pleno acordo, conrorme lhe manifestamos ontem por telegramn-« rais Góes Monteiro, Almerio de
'L VEIS A' PRA- _ > ' J" ii o <"r ., f, d s oe _

I não altera em nada a posição do Partido Republicano Liberal, em face l�loi1ra e Newton Cavalcanti,
,

, Ipe n \ ,J', ines �,. '"ILCt\ a a, pe dali candidaturas presidenciais. Logo após. sua coníerencta, o ge:-ÇA 15 DE ,NOVEl\1BRO N. 7 nalidades impostas pela lei que I\Ilantemos, firmes, nosso anoto e solidariedade ã candtdature do ncral Newton Cavalcanti deixon o(SOBRADO) I '
' 81'. Armando de Sales Oliveira, cuja vitoria no Rio Grande do Sul está

---------. ,egu a a maténa.
plena e calculadamente assegurada. ��ssa solidariedade não será alterada )!/Iínísterlo da Gerra c om destino ao

jl
e a campanha da União Democrattca Brastleíra, da qual somos parte in- da ]11sHça, afim de tomar parte na

m:\,'.\)I� {"�,.VA ",'�, !j_;'1iI � "J.""� � ..---------- .- tégrante.provarã o ardor cístco dos puítttcos liberais do sul." reunião da comíssão executora do
� hli IM� i. "'iJ:.� ííll t' <'f;� � o sr, narto Crespo também in terpelade, declarou: estado de Guerra.

t 0<-& j "Continuamos firmes no apolo â candidatura do sr, Arman- O s d f b oi

�''iI!i�, et:;t>,.A�IJ '\'J teJ<.� I��' -í,V;k • O ,1::;;" ��;:, L ,rr't C� E; do de Sales Oliveira, cuja vitoria está antecipadamente garantida no
comandante aJa. rigada

�\fP �� .� . &�'1lII �VI� III � �"'.,.,

I r-\Ii ;'J S LC�;9 � consenso da opinião publica do patz", de Infantaria deixou a Vila lVHllta r

"G� "I"� I ,;'" A" sobre o mesmo assu'nto, o ir. Barros cassaí dírse o seguinte: depois das 2 horas da tarde, onde
a IIR �'�ill$la

;

I{,..� � () r a ,i"'�\ r' te "A dtsstdencía do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, esteve entregue aos labores de
caêsa, firme e com 1I1vo entusíasrre, pro "'IIJ\I1rã na campanha t:m ra-

",7(,! comando
I'J � :' " � !Ii� �; M� I@!. � vor da candidatura do sr, Armando ue Sales Oliveira. somos hoje no

"_.. .1 •

J � �� �V"� r� v� Dessa benen.érita socic,dàdc, ·r�Uc;�����t��: ����i����fe1���S:!l� ���r�eri?e�r��n :�iCt�r�:�::���: I 0-5�. M"AUR!CIlO CAR ...recebemo$ a COlrlU '!lcação de hd'
da Uião Dernocratica Brasileira." DOSO f�NCAIRREGADOf ela Lei n. 80. da Câmara ver sírto eleil.éI, para o IHcO SO ----

�-1:1�
'"

�GANIlZAR O. " ., I""''' 'd'- I "1'",,1_
'

19�7- 19j�8, � segul'nt:� ,,1,'1" �'lI'L1!fDG4II>U A MONTlV- J;,,,, í..�, '6,' x ;
r\!iumClpa, S�\nClOaa a pe () sr. v ,A,J ,,' ç '" '_'.ilIUI� 'lU' ... .in

p:deíto l\tkuro HEr:lOS, ficou o rdona: BQINAS, CARAPUÇAS DE VIDEU O GENERAL SE���i;.U::TA.RIADO

Poder Executivo do Municipio Presidente. Paulo Schlemper; FELTRO E LANS EM NOVE FLORES
autorizado à dispôr do material Vier,! presidente, Florisbelo Silva; LOS DAS AFAMADAS MAR

pelkrc,:nte à Guarda Munici- 1'. 8fcrda�;o,' João MarciafAO �Al�: ��. ����I���ILp:d, distribu�ndo�i) P' los funci�)- Fentira; 2'. secrotarío, Nest'Jf ..,

lza.ri'JIi: suhaltemos, diquela Pre- Vieira �e Co�ta; 1'. tesour�iro;
Litur'1 e en,tre O� componp.otes,Aiberto Morít2,; 2.' tesoufeiro�
da CUIIlda 'Je Vigilanles 80- Pedro Pavão; 0rador, dr. João
turnos de Fkó,t)·, :lis, a titulo Júsé Cabral; Bibliotecário, Ca
d..; bonificação' de Cm de ano, milo Amorim; 'J'. procurador,
dando ao saldo qrfe porventura Júsé Medeiro� Fagundc�; 2'. pro·
existir, o de5tino q'Je melhor con- wrador, Nel80n Carneiro.
V1-;r :lO interêsse publíco.

L A •
Decorre hoje o aniversario na.

talicio da exma. sra, d. Aurora
Vieira, esposa do sr. Flavio de
Souza Vieira, operoso prefeito
municipal de Camboriú.

.

SENHORA FLAVIO VIEIRA

•

José Gil
STA. ALCINA ALINCOURT

A efeméride de hoje regista o

aniversario natalicio da graciosa
e gentilissima senhorinha Alcina
Alincourt Fonseca, dilêta filha
do sr, ceI. Hermes da Alincourt
Fonseca, e elemento de destaque
da nossa JEUNSSE'-DORE'E.

PREF. ELIAS ANGELONI

sil 8cerÜd�me[)tt! Mil'ISOU, para
exercer, as . funções de Contador
da ag&ncia daquele importante
estabelecimento nesta capita], o

00550 difitll�tô 'conterrâneo sr. José
Cil" qUé atualmente ocupa iden�
tico Íugar. em joiovile,

Faz anos hoje, o sr. Elias An
geloni, esforçado prefeito de Cres
ciuma, o futuroso municipio su

lino. O aniversariante, no curto
espaço de tempo que se acha a

frente do aegocios municipais,
tem se revelado um administra
dor probo e esforçado, tornando
se credor da estima e admira
ção de seus muni.ipes.
A'i) homenagens que hoje lhe

serão prestadas �A GAZETA se
associa.

o

o sr. agrônomo Juvenal Ba-PGRTO ALEGRE, 20-Eram celar, residente em CamposPORTO ALEGRE, 19 - O ge- precisamê;Jte 1,30 horas quando Novos;
n,!ral Flores do?,. Cunha ao che.gar o general Daltro Filho, chamando o sr. capitão João Cancio de
a Rivera fez as seguinte:> dec1a- os representantes da impren:'la Souza Siqueira, funcionario do
rações: presentes, comunicou-lhes haver Juizo de Menores;
-«Antes do que possa valer o sr. Mauricio Cardoso aceitado a senhorinha Zilá Brito, fun-

a gloria de qualquer homem. vale a a incumbencia de coordenar har- cionaria do Juizo de Menores;
felicidade de seus compatriotas. Fó- monicamen te com os demais par- a exma. sra. d. Carpúnia da
ra da minha patril devo calar-me. tido!! li organização do Secretaria- Costa Arantes, esposa do sr. Ar-

Não pretendo violar o abri�o que ?O, e� cuja presidencia fôra iá lindo da Costa Arantes;
o govêlno do Uruguay me pro- investIdo.

. o sr. João Boiteux Piazza.
pordona. Fico conformado com o Interrogado sobre SI estava as-

carinho a mim demostrado pelos río-I sentada a participação de todos I CHEGAM UNS

gra!ldeases ». os partidos, declarou que as con-
,

_ versaçõt:'s prosseguiram hoie, não JOSE CANDIDO DA SILVA

MONTEVIDEO, 19 - Chegou ás estando nada res�l�ido ainda.
Acompanhado de sua exma.

7 horas da manhã de hoje, pelo Os �rs. MaUriCIO Cardoso e
esposa, r�gl'eSSOU ôntem do Rio

trem Internacional, o general FIo- Ra�l PIla recusa�am-se a fazer
de Janeirú, o sr. José Calldido

res dl Cunha. q�e foi receb;do pe· quaquer declaraça0. da Silva, dedicado agente fiscal
Ia ajudante de ordens do presiden- do Imposto de Consumo neste
te Terra, e por numerosos compa- Estado.
tdotas, entre os quais o embaixa
dor brasileiro sr. Vtcilfo Bueno.

Transcorre hoje, o ani versario
natalício do jovem Acelino Cancio
da Luz, empregado no Comercio
desta praça .

FAZEM ANOS HOJE:

Gratos

Telegrama do gal.
Daltro ao Chefe da

Nação

OUTROS PARTEM

;A'< írP R A ç A
Declaro qu�, nesta data tr:ansferi, por venda, á firma H. O. LI·

GOCKI, desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT, sita ii rua Felipe Schmidt
27 livre e desembar ada de qualquer OIm!>, esperando que a sucessora

sda distinguida porparte do comercio e do pu'blico em geral com o

mesmo acolhimento dispensado á firma e,ra extinta.
FLORIANOPOLIS, 1'. de outubro de 1937.
VIUVA SARA SCH"LDT
De acordo: H. O. LIGOCKI.

(Firmas reconheCidas)
------------------ -----------------------

PORTO ALECRE, 18 - Re
cebendo ontem o decreto do pre
sidente da Republica sobre a in
tervenção federal no Esta,do e sua

n0meação para executor des:'\a
intervenção, o general Daltro Fi
lho envíou ao sr. Getulio Vargas
o seguinte telegrama:
«Exmo. sr. presidente, da Re

publica-Tenho a iubida honra
de participar a vossencia que re

cebi o decreto pelo qual vossen

cia defiberou intervir no Eslad0
do Rio Grande do Sul e me no-

Ex�as�istei1te do 'serviço de Ginecologia dos Bopitais: mear executor dessa inttrvenção
la Gambôa, Fenda'tã� GaffIé-Guiül� e S. FrrJ,licisco deAssiss. pt Obediente ás determinações

Ex-'íntériía; do S8lVÍçO de Pediatria da Policlínica de vo&sencia vou esforçar-me pa-
de Botafogo ra corresponder a sua alta con-

t?0ENÇAS DE SE.NHORAS E CRiANÇ/\S fiança e exer?itar �inha ?utori-
-r' )..'. R T"

.

. 12--Sob. dade n? B�ntIdo mUlto �stnto do
\...onsu ,dilO. ua ldjanO n

. .
�m públIca pt Respeitosas sau-

Consultas: Das 10 ás J 2 e das 2 5, horas .

dações-(ass) GENERAL DAL-
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA TRO FILHO.»

Alterações no cor

po diplomatico
DR. WANDERLEY JUNIOR

Ora. JosefírH:.1 Flaks· Schweidson
MEDICrA

VOLTOU
O sr. João Carlos

RIO, 19 - O sr. João Carlos
rllach�ó) embarcou hcje em avião
da CONDOi< com destino ao Rio Gran
de do Sul. Fouco depois de deixar
o aernporto porém. o avjão reK!eso
sou ao Rio. devido ao máu tempo_

O LEADER da bancada liberal as
sim só amanhã Viajará para o Ri·
Gnnde.

RIO, 19-Noticia-se que den
tro de breves dias se verificará
urna alteração no corpo diplo
mafllco.

O sr. José Bonifacio irá para
a Santa Sé, em substituição ao

sr. Luiz Guimarães, que viajará
para Buenos Aires, e o lié João
Alberto Rerá designado para fa
zer parte da Comissão do Chaco.

Pelo avião da Pdnair seguio
hoje, para o Rio o sr. dr. Afon
so Wanderlez Junior, provecto
advogado e esforçado diretor da
Faculdade de Direito.

S. s., que alí vai em objéto>
de B�n'iço, terá oportunidade da
tratar de relevantes interêsses dt}
importante estabelecimento qUi!
dirige com muito brilho.
A GAZETA faz votos de bt.i'a

viagem.

I
,;.
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