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o gala Daltro Filho não consentirá
de dissidencias partidarias"

Atenderá dirétamente as partes e os

pubtlcadcs detalhadamente, poderão
pelos jornais.

Porto Alegre" 22-
Agradecendo ahome
nagem de que foi al- ��������������������_,�-���������������������
V9" em Palacio" após A V O Z D O P O V O
a posse coletiva do
Secretariado" o gal. Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

GENERAL DALTRO FILHO Daltro Filho proferiu
as seguintespalavras: ANO IV I Florianopolis, Sexta-feira, 22 de Outubro de 1937 I NUMERO

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

- "Eu devo uma resposta a v. ex. e á

vibraeão desta sala.
A d-Comprometo-me sinceramente dentro can idaínra

do governo do Rio Grande a cumprir a lei. J
-

na sua perfeita exaeão e si eu vos trair" I osé Amenco
matai-me"". (Palmas prolongadas). I

NAO'�CONTA MAIS COM
.o APOIO DO GOVERNO

Palavras do interventor gaúcho I MINEIRO

PORTO ALEGRE, 20-No discurso de agradecimento que \
�proferiu em resposta á saudação que lhe foi dirigida, por ocasião de I
sua posse, na interventoria do Estado, o general Daltro Filho, de

clarou que desejava, quando um rija deixar a interveotoria riogran
dense, que se diga: "Esse homem foi um homem bem direito nas

funções do seu cargo",

PORTO ALEGRE, 22 - Fui I Alegre, 21 de Outubro
ontem, coletiva e solenemente,
empossado o Secretariado do In
terventor Federal no Estado, Es
tá assim definitivamente consti-

I'
tu ido o novo governo riograndense, Ao ter lido dêsse decreto o

O áto teve Ioga r em Palacio, I
dr. Nelson Cardia, que foi sem

i ás 15 horas, comparecendo as pre um devotado auxiliar do ge
I altas autoridades estaduais, fede- neral Flôres da C unha, sentiu

Irais
e municipais, além de gran- sua vós embargada pela emo

de número de correligionarios dos ção, não podendo refrear as la-
novos titulares, grimas.

I O decreto nomeando o novo �
i secretariado está assim redigidor Fala o general Daltro I

de mostrar que o Governo
I

�tual
I O Interventor Federal no Rio Filho do Rio Grande esquece todas as

i Grande do Sul resolve nomear I prevenções, buscando congraçar

I' para exercerem os cargos de Se- Tomou a palavra, então, o ge- todos os corações desta terra no

cretários de Estado: dos Negocios neral Daltra Filho, interventor: mesmo abraço carinhoso e frater

DR, BATISTA LUZARDO I
da Fazenda, o dr, Oscar Carnei- federal, que pronunciou o seguin- nal. (Palmas)

PORTO ALEGRE, 20-Sob o titulo "Criterio Administra- ro da Fontoura; das Obras PÚ- te discurso, referindo-se, inicial-I Violentei, conservando-ó neste

tivo", foi distribuida á, imprensa, hoje, a seguinte nota do general BELO HORIZONTE. 20-Não I
blicas, o bacharel Valter de Só mente, á emoção do dr, Cardia: cargo, cujo exercicio lhe é peno-

Daltro F lho: é mais possivel esconder o insu- I Jobim; da Agricultura, Industria I « Meus senhores, as lagrirnas I
so, mas que representa um exem-

-"O gen. Daltro Filho declara: Gesso da viagem do sr. Batista! e Comerci<:, o dr, yiriat� I?utra;: deste moço ho?rado,e nobre .tra-: pio do quanto é grande, profun-

lo-Que não consentirá qualquer especie de compressão so Luzardo a Belo Horizonte. da Educação e Saude Pubhca, o duzem uma violencía da minha do e nobre o coração de um aaú-

d
'

d di idenci O presidente do Conselho Na- bacharel José Pereira Coelho de II parte,
na preocupação acentuada I

cho. (Palmas prolongadas).
"

e quem quer que seja, nota amente por motivos e lSSI encias �

partidárias, estando pronto a atender indistintamente a todas as cional de Propaganda d.. candi- Souza,

queixas e reclamações que lhe chegarem neste sentido; 2'-Que os datura do sr: José Américo

re,,-
Façam-se as devidas comuni-;A EXECUÇA

....

O DO ESTAfuncionarios de todas as repartições são obrigados a receber o pú- gress?u ao �1O certo de que seu cações. I -

blico com a rnaxima solicitude, ministrando-lhe com exatidão e pres- candl(la�o nao contava" a partir Palacio do Governo, em Porto I�" - -����_�-������������
teza todas as informações que lhes sejam solicitadas; 3'-Que não de en,tao, com o apo,lO do sr, "��-I'DO DE GUERRA EM SANsatisfará nenhum pedido que vise favorecer a terceiros, pelo habito I Benedito Valadares

s·
-

sistematico que te?l de atender diretame�te ás 'partes, quando achaI? .

Este ? recebeu e conversou uspenso O regs-,�-�·!"-���·���c�������������������
de tratar de seus interesses; 4'- Que sera pumdo com todos os n_ls�bre o ,pro?lema da manuter:- • I TA CATARINAgores da lei o funcionario que dispensar cuidados e atenções espe- ç�o da candld�tura daquele mi- tro da candidatura
eiais ás partes, por influencia de outrem; S'-Que as contas deverão nistro do Tribunal de Contas,

,ser, processadas e informad�s com a maxima brev_idade e diligencia, dem?ns�rand.o uma desconcertan- I

J
..II'

A
,-

.

aSSIm como pagas logo apos, por ordem cronologlCa de sua entrada te displicencia. ose merlco
no Tesouro do Estado e nas repartições pagadoras, sendo severa- Nesse ,encontro, o procer g,au-
mente responsabilisado o funcionario que der causa a uma demora cho sentiu, em toia a plenitu- I

:::::::,:,:,:,:,:,::,:::,::,:,:,:,:,:::::

110 processo; 6'-Que, com a preocupação de imprimir a perfeita de, a ?er�eza de que o governa-I
" moralidade nos negocios públicos do Estado, não deverá merecer dor mineiro vol�ou a adotar o

atenção das repartições públicas o cidadão que alí Iôr ter para tra- seu ponto de vIs;a, exposto ao

tar de questões e advocacia administrativa; T-Que devem os che- tes da ,Convoc�çao do Monroé,
fes das repartições públicas, informar: lo-dentro de 48 horas: a)- contrario a mais de uma candi

quais os funcionarios que se acham afastados de suas repartições e datura,

os motivos do seu afastamento; 2'-dentro de 8 dias: a)-quais os -_,-",---

funcionarios que não pertencem aos quadros normais do funcionalis- O];reg imen
tn�pÚbliCO

do Estado e em virtude de que disposição legal foram -

J:; eados; S'-Que na impossibilidade de atender pessoalmente a

qqt, ntos acham de solicitar e reclamar, não dará audiencias públicas, ue convem ao
-mas responderá com a possivel urgencia a cartas cujos pedidos e

B-Irecllimações vierem formulados, A solução será publicada diariamen- rasl
te na imprensa desta capital. As cartas devem resumir-se sem razões

Superfluas a essencia do assunto e ter o nome dos seus signatarios
por extenso cem a indicação das respectivas residencias".

tivos
•

a Imprensa
verno, sendo
te criticados
O�t\GRADECIMENTO
DO GAL. DALTRO

O GAL. DALTRO
não execerá censul·a sobre a imprensa

PORTO ALEGRE, 20-0 general Daltro Filho declarou á

imprensa que governará o Estado com o rigoroso criterio da lei, não

impedindo, de maneira alguma, que os jornais critiquem os atos do

governo, os quais serão publicados nos seus mínimos detalhes,
O gal. Daltro afirmou que não exercerá censura sobre a

imprensa confiando-a aos proprios diretores de jornais,
As repartições públicas, acrescentou o general Daltro Filho,

estarão sempre abertas ao exame da imprensa, cuja colaboração, em
vez de dispensar, deseja s, excia. com o maior interesse,

as re-IO comando da Bri
gada Gaucha

PORTO ALEGRE, 22-Assu
mirá o comando da Brigada Mili

tar, cargo para que foi nomeado
pelo general Daltro Filho, o co

ronel Angelo Melo, atual coman
dante do 20. R.C,D" aquartelado
em Livramento.

, Continuam
-

nunoas

I
PORTO ALEGRE, 22 - Re-

llunciaram aos cargos de presi
��nt'3 e vice-presidente da Assem-
11G:i::.: L"gis!utiva do Estado, res

petivamenle os s1's, Hildebrando
Westephalen e Adolfo Dupont.

I ....

compressão, "por mo

Não exercerá censura sobre
atos do go

ser livremen-

A GAZETA
Sem quaisquer Iigaeões politicas
----------------------------------------

994

POSSE Rupp JuniorA Dr.

DO NOVO SECRETA
A. bordo do evíão da Panair

chegou, hoje, a esta capital, o sr.-

dr. Henrique Rupp Junior, ilustre

-------------------------------1
deputado federal pelo 11:1S80 Estado

R IADO ,GAU 'CHO
e prestigioso presidente da Legião

. Republlcana,
O nobre politico patrícío, foi re-

I cebidó no trapíche, por grande na
mero de amigos e partidarios da

de 1937. agremiação que vem chefiando, com
alta clarividencia e Bi.·".�de patrío-

(a) Gal. DALTRO FILHO. tísmo,

(a) MAURICIO CARDOSO,
A GAZETA, apresen.a ao H::s:re

conterraneo seus cumprímentos de
boas-vindas.

QUER UM LINDO CO'RTE
DE CASEMIRA ?
VA' A «O PARAISO» E ES

COLHA ENTRE AS 200 PA
DRONAGENS,

Segundo informações que vimos de receber
foram deslgnadôs para executar o estado-de-guer�
ra em Santa Catarina, conjuntementa com o Ilus
tre governador dr. Nerêu Ramos, os distintos ofi-

,
dais srs, coronel Mario Xavier e capitão de fraga
ta Crispiniano Maía de Figueiredo Aranha, respeti
vamente comandante da Guarnfção Fed�rál e capi
tão dos Portos.

I A designação de tão nobres e valorosos mm-
tares para o desempenho de tão elevadas funções
representa uma garantia para todos os catarinen�
ses:.. Soldados valoro�o:;, cujas folhas de serviços
estao repletas das mais fulgurantes iluminuras com
os espiritos fi rmados na escola da retidão d� dis
ciplina e do dever, valem seus nomes co�o uma
expressão magnifica de integridade moral que bem
se enquadra ás tendencias e aos ex.emplo� do no
bre governador do Estado, o eminente ar. Nerêu

DR. JOSE' AMERICO R_amos, .

cem quem vão colaborar na obra de reden-

RIO, 22 - Publica um matu-
çao naclonal, expurgando do sólo patrio as deutrí-

tino: nas deleterias, com que os inimigos do regimen
«Segundo nos foí informado" procuram esmagar todo o nosso passado glorioso

na Camara, por um deputado da 1 de fé e de civismo.
corr:r:te major�tari�, o s:; José Por nós, aqui estaremos, prO!ltos a por ao
AmerI:o expediu mstruçoes. on- serviço da nobre causa que

• ,Jl,

tem, a tarde, ao sr, Mozart La-I • _ ,

os ille.egrou na alta

go, no sentido de suspender até: mlssaa que lhes esta reservada, o me�hor do nosso

segunda ordem o registro da sua I esforço e do nosso ardente e alcandorado patrio-
candidatura. » I tismo. ,J

��� S';1�{�_���.

SAO � SlLVADOR, 21� - Os
proíessoresjdesta capital homenagea
ram ontem o sr, Gustavo Capaue-
ma.

O ministro da Educação, em dis
curso de agradecimento, salientou
que o grande problema do Brasil é
a educação, com a qual o nosso paiz
tornar- se-á forte e imortal.

Defendeu a democracia, dizendo
que é o unico regímen que convem

ao Brasil.
A' noite, o ministro Gtd lVO

Capailema jantou no Pil.L:. .:0 d?
Aclamação, co:n o �overn.2.do: Ju
rad Ma.galhães.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"Virgem Especiô.Jidade"
de Wetzel & eis••• Joínvilire

o sabão

(MARCA REGISTRADA,

recommenda-se tanto
,,':'::-*"'=:::::.;::1::!ti.,.:1ii-::;;;::J:�::;�;:,:,,:':."'=.3=R'('_=�:':,=.=�::=======.::,t:c,::!'.:.!.:::"::li::·::::.:.;.:::.·e')::l"S'� dM"§b .,

UNIAO POPULAR Loteria do
de Santa

para roupa fina como para roupa
!Jb. # 5 ......;;a 0;1"=B=_Z:II'iiZl:r.:::m::;a;:=���m;��:l2!lIm:!lZ:Sim_

IstadelAviadora _-._

francesa
Catarina

RIO 20 - o Departamento
de Aeronautica Civil atendeu á

sclicitação que lhe foi dirigida
por intermedio do Itamarati, con

cedendo permissão á. aviadora
francêsa Marise Bastie para so

brevoar no territorio nacional. IA arrojada!navegadora pilota
rá o avião «Caudron Simoun»,
de marca F -Aquai. � iiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiI

at Á

PRO'-C�NDaOATURA

ARMANDO SALES RESULTADO DOS PRE
MIOS MAIORES DA

A diretoria da «União Popular pró-candidatura Armando' EXTRAÇAO DE ONTEM:
Sales» faz publico que, terminando a 24 do corrente o prazo do
alistamento eleitoral e havendo a dita «União» cumprido a missão 10.228 50:000$000
para que foi especialmente fundada e que era o serviço de inseri- 13.576 4:000$000
ção de eleitores para o próximo pleito de 3 de Jan�iro, declara, 3.6 J 2 2:51)0$000
por isso, dissolvida essa «União» e agradece a todos aqueles que, 3.845 1 :000$000
por seu intermedio, se alistaram eleitores, esperando cumpram eles 6.8 J I 1 :000$000
o seu dever cívico, dentro da ordem e dentro da lei, tudo fazendo 1.340 500$000
em pról do regimern Democratico. 3.718 500$000

Florianopolís, 20 de Olltubro de 1937. 6 580 500$000
7.230 500$000
11.678 500$000
O bilhete n. 10.228, premia

do com 50 contos dê réis, foi
vendido na cidade de São Fran
cisco ao d-stista sr. Oscer Die
trich
O de n. 3.845, vendido nesta

capital, coube ao sr. Eduardo
Cabral. O de n. 7.230 foi ven-

05 telegrahstas da Diretoria dido 03. cidade de Araraogué,
Regional dcs Correios e Tele- Os de demais números sabe-se
grafos deste Estado prestaram tcr-rn srdo aoquiridos por pes
ontem delicada homenagem ao seu sôas r sidentes no Rio de Ja
Ilustre chefe, sr , telegrafista João nen o,

Alcantara da Cunha, cujo ani-

verserio transcorreu terça feira, I.. d1 9 do corrente. II"Omea D

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

A DIRETORIA

Côrte de Hon�enagftm
Ape�eção ao chef� do

TilAllfega Te ..

leglfd&fico
SUMULA DOS JULGA
iv1ENTOS DA ULTIMA

SESSÃO

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE

LOS DAS AFAMADAS MAR

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

Inau!juração
do retrat,Q

do Gover
nador

Habeas corpus da comarca

da Ararangua', em que e' .mpe
trante Manoel Ci'eles[oro Macha
do e paciente Tlburcio Josá Mon
teiro. l<el"tor o sr. des. PRE
SIDENTE.
A Côrte> negou a ordem im

petrada, por estar justificada a

necessidade da decretação da
Essa expressiva manifestação

de solidariedade, que teve a J-lre

sença do diretor regional PauloDa
le a6alo, realizou-se ás 11 hOT8s,
no gabinete do Chefe do T fo

fego Teiegrahco, por ocasião d,
seu retorno ao serviço, de volta
de sua excursão a Blumenau.

Em nome do pessoal, ofertan
do o bnnde, falou o secreta' lO

.
do Chefe do Traf, go, telegra-

Foi dfldo provi :'c,]tQ a ap·'· fista Pedro E. da S;lva Medei
hção, para julgar improcedente ros, tendo o hornenãgeado agra-
a ação. I decido em palavras repassadas

Apelação civc] nO. 1835 de emoção findo o que foi tira-
dI comarca de !tajahy, :hl da uma f�t(',grofia em cunjunro
que á apelante

. �ul .America do" pres ntes, cuja rmmtet-ção
1errestre Maritimos e Ac'l- calou funda irnnre.ssao pelo espt
dentes e apelado Leop Ido Kutz. rito de suhda;ledade de classe.
Relator o sr. des. GUSTAVO
PIZ/�.

Por resolução do sr. Gover
nador do Estado Ioi João Ben
t) Silva nora-ado para, inieri-]
aament. , exercer as funções de'
Escrí vão de Paz do Distrito de

prisão preventiva, visto o paci
ente não ter domicilio certo.

Apelação cível nO. 1.835
da comar ca de lndaial, em

que são apelantes J;:va Osli e

outros e apelados Antonio C.iam

piculo e sua mulher. Relator o

H. des. T t\VARES SOBRI
NHO.

�i,.· Bonito, no

Campos Novos.
município de '

Foi J'ulgada improcedente a te-
, .... A r.:,;�T .),"1: Z

,. �

visão pedida. I
'

.. ,:_. :',. I:.", _, �. :<:5.
---- ---- _. - ---�- -_ .. --_

I
.:.
... ��. i �I � )'.

ALUGA-SE ���:adi�J:� r�;
-

- e

Esteves Junior. I Cli\!.E REX, as 7.30 horas
Tratar namesma rua, n·:. 15�. ,_

,
vi:otino.

./·'DP� �ft-·'Ü.
oca idO ta'l-b,\�l �·:,à

Malaria, Impaludismo.
Tremedeira)

Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

(Sezões,

FEBRES
Maleitas.

Em todas as bõas Farmacias

E' um produto dos Laboratorio. MINANCORA-Joinville

Uma Companhia Genuinamente Brasileira

A "SÃO PAULO"
DIRECTORIA:--
Dr. José Maria Whilaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE I - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

COMPANHIA NACIONAL

"";' II! 1 1.1 � .)" .. t:.-:- ....,.
;�� Ll4oIr� t:� .. :'IIti::I_ .lIJ�\1' !ÁD'!V-

o contortavel pied.o c; ',s - ',�;"\!L P -/:(.\L, l' 73\)
cencia . á Rua Spivak. �m horas -1(edeolúnm fU _

' • n Hc.: J, no sai;)" 01
João Pessoa. - Tratar no ;, b' Pie. )(u)';\, do· sr , dI,

Banco Agncola ._- nua r -a {��"''';;: '.)L,t»\J, '" /,'�O I, .. 1"J.:' ,l ,�,i�,,,�, 11..,,_.« U)V",'\i'\-

jano, 16-F!oria11opoIL, r8s-7 fgre de Bengala.

E' U I T O F A C I��L. ..1. u

C O N S E G U I R E C O N O M I A s1!ln�
EXPE R I ME f"" ITE o' ·AMIGC) COMPRAR A SUA INDU-

.

� MENTARIA E A DE SUA FAMILIA NAc

Casas Pernambucanas

....m. amme ��"'���

especialisada em

Seguros de Vida
OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE reDAESPECIE DE RESTRIC

COES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Companhia
de sua preferencia.
Fundada em 1920, o seu proqresso

•• evidencia pelas sequinles cifras,

relativas ao ultimo quinquennio: -

AdiTO R.sarva. B.ceila Garal

1932-17.036 conlos 13.064 conlo! 6.726 coalos

1933-18.205 conlos 14. t 64 conlol 7.941 conlos

1934 -19.943 cOlllos 15.922 cOnlos 9.485 conlos

1935-22.314 coalo. 18.427 conlos 10.741 Clnles

1936 - 25.973 Cllllos 22.373 conlll 12.375 C811101

DE SEGUROS VIDADE

SUCCURSAES: - RIO DE JANEIRO
CURITYBA. P. ALEGRE· BAHIA. RECIFE
AGENCIA: - SANTOS(�l

�i
�"�,""il:.J<$�:r:ilil'__.... .. •

,_

SAO FIRMES
SEMPFlE NOVI(�ADES

PRECOS SÃO FIXOS
"" -

E' PROPRIA A FABRICA9AO

$,C H M I CTN. 15

AS OORES
TEM

OS

FEL.IPE
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Pi-e90� -r'lodicos

;;;;':':'-,;i'!!\--�';'!'.'.-'.'!I.� :�� fRíl'éTEm:'A1Ff
I f TIGOS FINOS

Il Banco de Crédito CASA "O PARAIZO"
i'�' Popular e Agri�' . I

cola d� S mta A:LUGA--SECatarrna .

o conlortavel prédio de resi-

dencia á rua Esteves Junior
(Soe. Coop. Resp, Ltda.)

n. 179.
Tratar no Banco Agrícola, á

Rua Trajano 16.

Curitiba .. Paraná

Sociedade de Navegação Parnnã=-Santa Catarina
Limitada .•-Rio
Companhia Salinas Peryr.as=-Rlo
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
Iões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynos, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Pi;atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega'se dr. classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras sem das, beneficiadas e em

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

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAP1DO

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUF3ES DE SOR
TEIOS DO BRASIL. 50' EM PRE'110S FORA�A DESTRIBu!nQS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (I ,200:)UO$000), EX!GINDu APENÀS PA

RA CADA SORTEIO 1$000 RS.. E' FANTASTICO ... , PROCURE�\1 Hr,)JE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PAr�A
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000, e multas
•

prermos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRA 10 E !�ECIBOS DE SECS

PREMIADOS _E QUE ENTREGA PON rUALMENTE Os SEU., PREMIOS.

CREDITO !\I1UTUO PREDIAL,

V·ENDE-'SE"·
uma farmácia bem afre

qnezada, n'urn bom ponto
da linha férrea São rran-
cisco.
Para mais

nesta redação.
informações

Apolices Consolidadas do Estado de Minas
« Divida Fundada do Estado de S. Paul.
« Obras do Porto de Pernambuco.

E

HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE cosinha de
I a. ordem, asseio e higiene ]

RECEBE DEPQSITO

PA6AHDO 05

Unha de onibus para Porto Alegre quartas e '11 SEGUINTES JURUS:

I.domingos

I I elC Limitada e5.l. ala

II
Prop-jetar-lo ..Joao G(:)nzeles I C,C.AvisoProt 6.1. ala

I
�

I praw Fixo 8.1. ala

��.�r-=.��'ii-���._�.�-.��:t���,,1?;:-.. ����.��..�i!".._����,,�ii!i���,,���iii!�-�.�iõii,�e.,ii'l-�,��!!i!���;�!i!:-iii!,!ii."�!!!I�!iiii!.P!�:':s;�;�»��Ra'li� i�
� �
� C' I d

�.� FER�DAS

� es�r����a ��u����ar P�:���;��C��fr���� �
..

� ����:A�S
� ereto armado d b as li ECZEMA.

��
e o ,

�� MANCHAS DA PELLe

e ferro Aparetharnento com � DARTH�OS

I t
,� FLORES BRANCAS

6j 1 P e' o para constr u- � RHEUMATlSMO

� ções de pontes em � SC�OPHULAS

� t d u; SYPH�LlTICAS

�.,""I concre o arma o �911:,1,�
• IlnalJneute em toda
11& aflecçO.. cuja orJ.o

� � I lWoa reglstradl ,em lef· a

� � ··AVARIA"

� CONSTRUTO A IGUASSU' Ltd. �I &RAN��;��;IV�;::�NGüE

; Omar Carneiro'Ribeiro - flausi�o Mendes da Silva � iO·COOIl----III� t ".1 ela.
�\. �!,;

.

red íto u ��,
u ENGENHEIROS CIVI"S [1] �

�� ,.----------------

�.
V,t
�.,

�
�
�

� Obras contratadas no I" semestre �
� de 1937 �
� Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitloa-S. Mateus) �
� Ponte em concreto armado sõbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �
� Prefeitura e Forum de Mafra �
� Grupo Escolar de Mafra �
l� Grupo Escolar de Rio Negro �
�:� Grupo Escolar de Iratí � •

� Matern.dade de Rio Negro � !
.:,n Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � •
�,.�� Diversas construções de residencias ,

� O
� .

��
.����V.&�f@���.afhV�V.a:�?a� GOfJUeOOO-----

Alfredo P. de Araujo

Rua Trajano n. 16

(Ediicio proprio)

ELIXIR DE NOGUEIRA
Elnpregado com successo ern Iodas

ai molestías provenientes da syphill•
• ImpurezNI do sangue I

I D I NAL

Cü:,itô·l
Reserva

136:700$00,)
56:424$498

MEDI \:.:;0
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamento do ernpaludísmo e das rnolestlas da pe-

le e nervosas pela Autohemotherapia

I Consultoria e residencia +Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584

Con�llltas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

SALAS 12 e 13
l' ANDAR

C0&11p�nhia de seguros
c�e acfiden'ie de

Trabalho

Capital sebscrtto
Capital real ízado

1.000:000$000
500:000$000

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

.l"""f)sistenci�� Médica, F,ar
m ;3ce u t íc ,'> €� I., r»S ;,? itd ia -

SU l3-AGENCIAS EM TOI) \.5 AS CfOADES
DO lNTERli')R

Agente-ge-al
H. AVILA

CONSELHEIRO lVIAFRA-TELEF01�E 1.561
CAIXA POSTAt, 140 - END. TEL. «AVILA»

Florísllopolis

Hotel das Térmaa

- Terá elle esq�ci�
>,,,,,,<.:.;<.,.;-: :I

do. de tomar, hoje,
o seu

TONICO
HAVER?

Predial

--

Estabelecimento moderno recém construidou proxi-
mo ás águas térrnais

Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã

Pr'eços rnodicos
Proprietario: H(�rbert Falk

-

(Mau sprtcht deutsch)
GUARDA _- Municipio de Tubarão

Santa Cetarir,a

Indo Ararallguá

Rua Visconde de Ouro Preto N" 13

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

Rua 15 de Novembro, 416 III

Tel. 1503

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Fi-1iaes

c Otvetra
CHiJÇ.l m8d!c� de erlan

ÇlM e �du!hi�

L,L\.BnRto<TORIO DE
ANAliSES CLINICAS

Comullas diariamente das

4 ás 6 heras

Consultorio: Rua jOi70
Pinto tr 13

FONE-1595

R� i�ência: R Lu Vi,conde
le Ouro p ...c' n' t::'7
a.. , , t.j I ....,,;/

FONE-1524
--------

CLINICA GFRAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult.-R. )030 PiDt(, i 3
'1 f·J;:fune. 1195

1'·es. Bete! G!oria, Fune 1333
(ú("dtaf:. ÓiS l3 f,< 16 hrz,

_ '�'" __ • ·rO_· � - - - �.- �-"_,,,,,, -� -

Dr. Carlos Corrêa
-_ ..,-------

Partos - Mclestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças

DirstiJr ciD f�at�rrl!íiafie
ft'�eG:fiíct)l do HOlpH,;;,i

/.11 (Curso de especializsção em

molcstias de scnhcr8s)
I
I
I
I\íende na Maternidade
até ás 8 1!2 da .manhã
e a' .�_r1c.

_. Cl)n"ul'forio'"'�; '\...,.\... " .! t.�.

ANITA GAPiBALDI, 49

Mertrlz:
ern:

indica:

OPOL.IS

N o�Estreito Ponta do Leal

Seoção de
FAZENDAS:

fazçl1das naclonaes e extrange'ras tiara temor feRRAGENS: MACHINAS:
Modo8 e Algodões Machinas de bem'ielar madeira
Lonas e Impermeavels Material em geral pata cOQ�tJuc)Oes: Machin,as para officln� meehanícae
T}lpetes e trilhos eImento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeü)Js
Roupas feitas e janellas, tinia Madtinarios em geral para a lavoura: � idos,
Sêdas 6AA_Qs galvanizados e pertences grades, cwJtivadores, mt>in� etc.
Lnha para coser e selgir Fogões e Camas 'o('OInove'$, MQtores de esploslo, 'Vlok;)!'es �LI em ncvellos e meadu Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talho- eIectricos
"bonetes e PerÚlllJarias res Material em geral para transmiS30,-�S! t· .e I

�.lchoad.o8 e Cólchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de cóuro e lona

....
;-

lpas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleo.s e graxas lubrificantes

!ilhas
e �arda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões POHD P "ças, 4.:ces-

".tos, �hine1los, meias Produotos ehlrnícos e pharmaceutfcos sortes, serviço mechanico

I
tlItJositanos das ���ad.� Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

Charutos cIANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
-------------.------------------------------------------------

� IErnpr.z.a Neci�naf de l'Jave�açâo "Hoe,pcke"--vapores "Carl Hoepcke'" "Anna" e

MaX"J�. Fabrfoa de Pontas ·'fqite fv1aria' .. , Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca"
,

"*....���_��. ,"\, -6 �Á�AVÂVâ��

Só os fabricados em joinville pela fúnica fabrica
.. do E S T A D O

i PEÇAM PREÇO;3-C A t" A P IEPER
I R�a is da N1Jvsmb!"� n, 366 JCI�VlllE
I�G�M� -=M ��_.�- � �

------,'I n f !"l.t'{ed.> ,,:d ��i I I�" ..... �'"" • U�.c)Õ· i_.

Consulto riu: Rua João ! S
. í

Ioa li va
Pinto, 7--- Tel. 1456

Res, Rua Bocayuva, 114 II ') C' JI.d��g�dO. O (i li: vua JOllS. lV'.atra, I soo,

I
Te!. 1317. I

F""", 1631 "1290 II i O
..

'XJ'r. .R. icg t-dcJ 11-' I
'I· (;oi:t�.smann I Accacio r�{>"'1
I

Ex -chcle da clinics do �ospi i ..

te.] de lI.,iu··rnb<>rg, (P'úfe<sr.1 It':f::.!i.� l �..�.. !' '- .., V" ti l,l;::j' m � � k;Ti seu escrip ..

hldé'lf!. Durkbardt e Professor IErwin Krenter) I

I
tÔI lo de '.1 dvogacia á rua

Ejpeti�!!��� em oirurg!a I 1 r'

geral I I;"
isconne de Ouro Preto

alta cirurgia, ginaecclogia, (do-I ln, 70. _. PhOJ.c" 1'277.�-
fT!çaS r'as senhores] e partos, _

cirurgia do sistema r.er.voso e I (.aix 1 Posiaí, 110. Ioperações de plástica

I.. 'r' 1
a.1 Ii{l'd • rô.lano, n' sor

,

I' Tckphone n'14�u I
" =�"''''',;��

I

-"'-�, " ;_.i��-�k1V' i ,...��'M' _ .)!1""�.t3!�!;� ml,TIfti1: B

11,1 Jockey Club Florianopolis II
.

O mais elagante centro de diversões famí- i
'l liare5.
kJ Luxo, seriedade, conforto e distinção.

I!l
Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

cionais e estral1jeiras.
.

ernsF;me camellte iluminado com instalações mo

rias
.

�.J' RUATRAJ i\NO,--O I '3 bra dO--'-nos altos da

�l "j j oda Sorveteria
�

BlurT'ler'lau .v Joinville Sao Francisco � Lag.una -

Mostruar-io permanente em Cruzeiro do Sul

Seoção de Seoç.o de

1·····..•• ••.•••••••:
-------1 Companhia "Alllança da :

• Bahia" "
• fi
• FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA :o

•.�
i t eguros [Terrestres e Maritimos ...

! CAPITAL f(EALlZADO 9.000:ÓOG100v Si
;; RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 -

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) . 15.503:893$549
PROPRiEDADES IMOVEIS '·14.16 1:966$549
R.ESPONSABiLiDADES ASSUfl/í IDAS

.

EM 1936
-

2.933949: 184$89} ORECEITA E,J\1 193 21.42 I :54S$2�O• SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

I Ap�nteir SubaAgentea ij R®UUi;;::':;;:::de A aer·
I em tudG8 U8 Esiad$u �a i:inul!, n� Uruguai ná

I' tHncipaés praças e*lSrangfilr��.
"

,�� Agentes em Flor'anopoli�: •�i�

� .

: Campos Lobo & Cía. :
«� i\ua CJJ1HI!}11riJ r/h1i':�J 35 (;JJ1;·-.1ilJ) Caixa Pcstal18 "

I LEONE N· /.083
c�"".,,_ I

� ENP. TELEORAFIto ALLIAlvÇA "

VE.NDE-SE I�,:),ll:l "Cc"Zi 1;'; di�. instalações. o aprutimas �.- Escritoríos em laguna eit8J"ahf
"

lnto «J0ào h.'ssoa:}, l ,i f'-'- vel recanto da Ponta do La·s
I 'fo::� •

to, ii rua do Nestcr ['L. -12, Preço espe�iaL Tratar coa: looãl'� USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES �
ccm2quartos, s�ia5 de \,.·,tae Alves, no Canto do Estreito. .lw. �A.êft�.. � ..� .

_Ul�.ê"'.......!Ventar cozmha. .,�1i_ __ •• lfII

I h os

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL70R/O:

'Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

I

1
I
�

I NOS CL<\SSICOS EIWELOPES FEClIADOS

I L. H·E T ES

D A
.. -I·r.. rmlfHO

Tavares

EJ

Federal e Santa Catarina

MEDICO-ESPEcn LISTA

Ouvido - Nariz - Car
gania - Pescoço

Consultas das í O is 12-
das 16 áS 18

ffl. ...., ,,�
-

. i #" -�'''''.'''"'I�U �f.)5al.JiiO�

I n-. ','t. i"�l"H �'"l r�'c;,�r� :�""'fi It,;1., .

. ...:-�_o,; ':.,. '<l, '_' ��"""".' � i" ""........

---�-

A<.lvogadó
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A OAZETA-Florlanu}Jgu� 22-1Q-193 7 5

Ineuitauel a revolução!
I,A-CASA "O PARA.SO"

no comercio de casemiras. 200 lindos

Um fino cõrte por preço nunca visto.
RUA FELIPE SCI-IMIOT, 21

1--
-

causou verdadeiro
padrões•.

-

paruco

DESPORTIVA

Rubro-negros e a�vi--anís
omingo erl) titanica luta.

Os gladiadores estão em

o match de domingo,

diráIrealização
de um embate amistc-

ual o campeão do returno, so no dia 22 de novembro.
O lris espera confiante a hora Os "músicos" são ótimos loot

o embate, pois com seus dois balers, destacando-se Onofre no

ovos integrantes, Bepe e Lico, arco, Siriri, Narciso e uma intini-
rocurará derrotar o leader invicto dade de outros. Dr.
o returno. Grande será o embate que nus

Todos os rubro-negros, estão proporcionaram os musicistas.
m ótima forma tanto individual Aguardem novas notas a este

-

vam, Bomsuce�50 e Portuguêsa-
om integralmente. respeito.
O Avaí também tem ótimo 3 p. p. cada um; 4', America,

EX'! !�.RNATO Madureira e Flamengo -4 p. p.
cada um; 5', Bangú. Olaria, Vas
co--5 p.p. cada um; 6', Andara]
-8 p,p.

Pedro de Moura

Advogado
Rua Tra}ano n. 1

Ferro

reparo.
Vejamos em rapida exposição

s integrantes de ambos os qua-
ros:

ViJain- Vadico: Ambos

Por motivos imperiosos, hcou
transferida para hoje a reunião do
Externato.

se 1 erá lugar, no Cltbt' 1 2 dt'
Ag05t,), gent,] '!'otr' cen do pel. O Americ:a mineiro
sua .1:,g.\Õ \".' "-"1. "QUf-r t,;' técnico do

A ,,'1 ',,! \ rei da leltú. -

('O· Flamengo
estai utos � L",çàlJ da dlrd(,ria.

Cornissé. : Antonio P. Oliveira, RIO-Flavio Rodrigues Costa.
Edgar Sá e Osmar Cunha. o veterano futebóler que ultima

mente exercia as funções de téc-

ES PORTE JOR NAL II nico do Flamen60. vem de receber
• "

uma proposta do America Fute-
Os Jogos desta se-\ ból Clube, de Belo Horizonte.
mana--A colocação, Flavio fez uma contra-proposta

atual dos con- [que está em estudos,

correntes Flavio Costa, ao que se diz,
anda desgostoso com o Flamengo,
desde que foi importado Krues
chner, fazem uns seis mêses.

quivalem,
Cruz Lico --:'\uo;"o, Zé: A

iareiha dos alVI a »ís e inferior �

o Íris.
Dante+-Proccpio: O centro

édio avaiano é o que atualmen
e, melhor atua no Estado.
Bepe, Feza--Diamantino, Ber

eta: Todos os halves de ala são

rimos, sendo que os (lo alvi-ce
estes melhor compreendem seu

entro-médio.
Baixo, Miro-Galego, Pache

o: São alas compostas de grlln'
es elementos, sendo ambas mui
elozes.
Nizeta-Waldemar: O center

aio é integrante da nossa seleção,
inda é superior a seu antagonis-
a.

Damata, 8raulio-Sapo,Silvio:
odos são ótimos, as duas alas

e compreendem otimamente.
Doude se pode prever que

randioso será o embate de do

lOgO.

RIO-Em proseguimento ao

campecnato da cidade, estão mar

cados nas datas abaixo os seguiu-

�: j�;�:��::a�onstituem a rodada
Substituto de Owens

Dia 23, lÃ noite-'Bomsuces,
I

' .

so X Vasco. . �osse Owens fOI a e�tra.ordl-
Dia 24, domingo-America nana r�velação das Olimpiadas

X São Cristovam. ele �erh�, marcando tempos ex-

Botajogo X Madureira. cerc�onals e ,superando, recordes

.Fluminense X Portuguesa. co?slderados I?SUperav�ls. Owens

Bangu x Andaraí. delxo�-se, P?rem, ,empolgar pela
propna gloria, Deixou o amado-

A COLOCAÇAO ATUAL rismo e passou-se para o profis
sionalismo. Deixou uma lacuna,
mas, por pouco tempo. Surge.
agora, Ben johnson, norte-ameri
cano como Owens, negro como

Owens e grande como o [amoso

»hmpico.

Banda musical
RlO�A colocação atual do,

clubes, no camoeonato, por pontos
I perdidos, é a seguinte:

A. RM. 14 B.e. lançou um I I', FllIminense-O p. p.; 2',
esafio a seus congeneres. para a BOt8Ír,go-2 p.p.; 3', S. Cristo-

14 B.e. X F. P.

Dr. Alfred Hoess. Dr. A .. ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

ernpenhar ..se-ão

·-Atesto que tenho ernpre j -·Atesto que preecreuo em
1.00s os casos lnõlccõoe, o

gaôo em minha clinico os proõuto "Ap"retino" !ôo far
maceutiro farias Henrique

". meôeiros.
cachels ôe Apyrettna", com Dr. Piragibe deAraujo

• ,

I
Dr. Piragibe ôe Araujo.optlmos .

resultaClo.:l. r1inica geral e peôiatrin. ron-
sultorio e resiôenria: Ruo
15 ôe f-.lol1embro H' ,8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--5anta fatarina.

Quinta-feira
2 8 D E o U T U BRO

grande forma.
Avai procurará ven_cer r;�;;�=l·-M·-A C H--A-D-O & C·

Assuma e

eu valoroso antagonista � MARIA DAS DORES FREITAS �
Ia. ca.-ga

� SILVEIRA � Agenebts e Ilepresentaeões Pela Delegacia Fiscal do Te-
I � souro Nacional está Vitor Wcrt-

�� participam aos seus parentes r.5 Teleg.: PRI MUS Rua João Pinto, 5
mann sendo intimado a assumir� e pessoas amigas o nasci- � Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

)� mento de sua Clha MARIA:!t F L O R I A N S
o seu cargo dentro do prazo de

'W DOS ANJOS. �
O P O L I 30 dias, findo o qual será exc-

�-=�--ç::::�����:::--.;ç-:�::..�� g --=- nerado por abandono de empregos!b�.p g ; . i- - � ;_ - • '-;% pa;e f)

-Oe analgesicos rompo- --"Apyrelino" eín ousge., A formula ôe "Apyretina" -·Atesto que prescrevo rom]1
-- Die Zusammensetzung

nentes Oe "ApyrlZtina", ee-

têio õoacôos optimamente, ôe zeichnetes Proparat beson- é ôe molde a corresponôer resultaôos optimos, os ca-, uon "Apyretina" ist bereits

maneira que a energia espe· I I IIi::fflc:a ÔO!!! orgãos né'io é atin-I Clers bei migl'one (Kopf- perfeitamente aos casO"S in. rhets Cle "Apyrdina" neste ein BeUleis ôer schne

e,ngiêa por efeitos � ecunôarios, I
me!!lmo quanc)o 05 doia co- schmerzen), Clicados. i hospital, unà hpilsamen Wirkung In

.[hets sejam Ingeriôos simul- Clen ongegebenen follen •

. tcineomente. Em outras pa- Dr. Georg Richter.
lIouros, não ôeprlme o co-

tração, não ôiminue o per"s- Dr. feorg Rírhter, flini-
ltaItlsmo gastro - intestinal Dr. Paulo ôe farvalho.
(I1em hyperaclôifica o esta-

co geral e operações. Diplo- Dr. Rlfreó Hoess, rtin'ca Dr. Rnton Hafner, clinica Dr. Nilo 5alClanha fron-
ma1o- flinira geral e operações.
Rssinado: Dr. Osvaldo Es- maClo na Alemanha e no geral e operações. méôiro geral e operações, méôiro

plmlGla méôico ôirefor do Hospital ro. méôic.J ôiretor ÔO Hos-
Dr. Osualôo Espinôola,fli- Brasil.

nico gl!ral e pediatria. fon
sultorio e resiôenc:ia: Rua
]5 Ôll Houembro H. 84 A-
Blumeno Santa Ifatlilrina -.

Blumenau,

méôic:o chefe ÔO ôiretor 00 Hospital 5anta ôiretor ÔO Hospitul 5anta
e maternic..aôe marla Ru.

pilai ôe Timbó, 5anta fata-
50nta fatarina, Blumenau, 5anta xiliaôora, Houa-Breslau-Ha-I;ospitol 5ão 105é, 1araguá. Isabel.

5anta fatarina. Catarina. fatarina. mania, 5anta fato rina.
------------------------------------------- --------------------------------------------------

'A
OOR

PV
OE

R

rina.

PERDEU-SE

CABECA?
�

E T IN

A' caminh odo Cinema REX,
ha quasi dois mêses passados, na

Rua Esteves Junior ou irnedia
ções, UM RELOGIO DE
PLATINA de tamanho reduzi
do, proprio para 2e hora, con

tendo Sf.IS BRILHANTES
sendo três em cada um dos dois
lados do mostrador _ A pulseir a
é de cor donete preto contendo
tarnbern 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-

I
quer uma das Redações
dos joi nais em que faz
este anuncio.

Fpolis .

.:
Outubro 1937.

Auiomavel
'"

eCOnORlDCD
Percorre II qnilornetros

com I litro apenas de ga
zolina.
Inteiramente reformado,

trazendo:
pistões. aneis, pinos, caixa
de tróco, acumulador, tolda,
sanefas, jogo de capas, pin
tura, etc., completamente
nóvos.

4 peneos c 1 socorro no

víssimos.
Tudo por 3:500$000 á

vista.
A' tratar Com Raulino Horn

Ferro. Florianopolis.

--A
oe

Apyretina", pela as

sociação feliz ôos seus in
greàientes, será um auxiliar
prerio50 nos rasos inôiraôos

DR.VICTOR MENDES
major ôr. Victor menôes.

Diretor ôo 5erviço ôe 5aú
Cle ôa força Públi[a do Es
taClo.

A"
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DO REGIMEN DEMOCRATICO

RIO. 21-Informamos, ôntem que a Camara deverá votar,
brevemente, diversas medidas de grande significação politica e social,
as quais formarão, em conjunto, um adendo á Constituição atual.

Nesse Ato Adicional, considerando a situação excepcional
do país e baseando-se no principio do <salus patriais suprema lex

est », a Camara se arrogará poderes de Constituinte, votando provi
dencias fundamentais. visando fortalecer a defesa do regime e a sal

vaguarda das instituições. Para esse fim, será feita uma verdadeira
reforma da Constituição.

A abertura dos debates na Camara se dará por meio de

uma mensagem do presidente da Republica, sugerindo a adopção
de determinadas medidas de cara ter social, relacionadas com os fa

tos que determinaram o estado de guerra.

Chá em be-Importante
neflclo ao

Circulo Operaria

._

reumao
no Ministerio da

Marinbo

Conforme- já foi publicado. realí
zar-se.á amanhã, ás 17 horas. no

s alão de festas do Colegio CORAÇAO
DE JESUS. o chá organizado pelas
a'unas do Curso Vocacional. em be
ueficio do Círculo Operado.

Será O seguinte o programa ar

tístico:
Rêve d'amour de Líszt - Isa Ta

vares.

O relógio de Apolanio de Carvalho
-Dílmtl Borges.

Fax das Gheishas - canto-De
níse Pereira.

Dansa russa - Vera W. Brito.
A dansa dos Peixes - canto

Rosa M. Lehmknhl.
Canta la Iava - Teresinha N.

Ramos e Meu roux.aol,
Bailado:

EUgênia-Ma. Helena.
Helvetia-NiLza.
Ilma-Vanda.
Ma. Conceícão-Vera.

Os acompanhamentos de violino
s erão feitos pelo sr. Roberto Fer
reira.

As mesas que já foram todas
passadas e serão ocupadas por or

dem de chegada.

\

\
\

\
i
I

\ A ELEGANCIAMASLUINCA
EXIGE UM BOM CHAPEU.

« CREPI» E' O UNICO. NO
"O PARAIZO"

Regressou o

Vila
cel,
Nova

da s a"

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o sr. dr. Carlos Wen
dhausen, diretor da Cia. Tele
fônica Catarinense.
A GAZETA felicita-o muito

RIO, 20 Após rapída discussão
com seu esposo, a proposito de
uma ação desquite, tentada, ao que
se anuncia, pelo marido, d, Carlota
dos Santos Guimarães, esposa do
negoctantejcartos Maga\hães, des
fechou um tiro no ouvido. tendo
morte instantanea.

sinceramente.

FAZEM ANOS HOJE:

o sr. professor Americo Ves
púcio Prates;
• sr. José Soares Glavam;
a exma.csra. d. Maria Costa

Vieira, esposa do sr, Rodolfo
Vieira;

a exma sra. d. Adelia Nicolich,

CATARINENSE! A curta distancia de Florianopolis, desenvolve-se,
dia a dia a Base de Aviàção Naval, que deverá ser a mais importante da
tua Pátria. E' bem possivel que, comodista ou apático, tu ainda não a co

nheças. Reage! Envergonha-te dessa indiferença! Domingo proximo. reali
za-se ali a "Manhã da Aviação". Vai, que has de orgulhar-te de ser brasilei
ro! Mesmo, o que seria dum povo, que não soubesse vibrar?
____ .. __ ,� •• . ...... � �_.........- .. ;-;.:;-·�I!.'r.��_

-----
_

LEIS DE DEFEZA COMPANHIA CUBANA Depois de discutir:NOSSA' VIDA
com omarido, sui- ANIVERSARIOS

cidou-se

Na Base da Avia�ão

I Naval CHEGAM UNS

Programa da comemoração da VEREADOR SOUZA LIMA
SEM A N A D.A A S A em I24-10-1937. Vindo de jtão Francisco, es-

A's 8 hs. 45m.- Recepção de I t� nesta capita.l o sr. Farmaoêu
S. Excia. o Sr. Presidente do tíco Souza LIma, membro da
Estado e altas autoridades fe-, �amara de Ver��d?res daquele

Conforme noticiamos, terá logar, amanhã, sabado, pelas derais e estaduais. Importante mumcipio do norte

20,30 horas, no «Royal Cine Teatro», a premiêre da grande e af'a- A's 9 hs. - Decolagem dos, do Estado.

mada companhia de revistas típicas <Josefina Meca», que está per-
aviões-Formatura dos 'aviões -I'correndo o Brasil numa <tournêe artistica de fraternidade america- Evoluções dos aviões em forma- JUSTINO LEAL

na, vindo oficialmente patrocinada pelo governo de Cuba. tura - Acrobacias _. Pousos de. Esta' em FI' I'• • _ I � onanopo IS o sr

A peça de estrêa será «Cantos de Cuba », revista em dois eml�ge9�la I � precp'lsao. d
._: Justino Leal, conceituado t!lbe�

I átos, original
de J. Garcia Fernandez, destinada a conservar o pu- A's lOs. 11: )m·-V.o.llSO ,

os advIOes. : lião em Bom Retiro,
blico um constante hilariedade e a delicia-lo com os mais harmonio- � ns. - ísita a.s _

epen II sos numeros de musica tipica cubana. dencias da Bas� de Aviação Na- Estiveram ôntem nesta capí-
I Dada a natureza do elenco, constituido por artista de gran-

val _pelos convidados, talos srs. Lidio P. SOUZd e

I de renome, reina o maior interesse por parte da população, em as- As ll" hs, - _E?cerramento. Darnasio de Brito, diretores 11<.

I, sistir ás récitas da vitoriosa companhia. ,

CO, -rDUÇO_E�: .

nosso confrade .: Heação ». que se

Para o espetaculo de amanhã as localidades encontram-se As 8 hs, -Salrao, respectiva- publica na cidade de Itajaí

'1 quasi esgotadas.
mente do Miramar e da Praça

.

15, lanchas e ônibus para os con- PELOS CLUBES

I Campanha contra Irá abra�ar ° seu vidados,

ehefe A's II hs, - Sairão as condu-

RIO. 20 Conforme acentuou
I
ções de regresso.

aos jornalistas cariocas, o sr. João -----------

C�rlos Machado v�i ao Rio Grande I Melhoram os nego
afim de c�nferenclar com seus ami: eios em Londresgos e possivelmente ir ao Uruguai ,

para abraçar e reiterar o seu apoio LONDRES, 21 Em consequen-

politico ao general Flores da Cu- cta �a solução a qu__e parec,: se en

nha, camlphar a questao da nao inter-
vençao, melhoraram os negocíos na
Bolsa de Valores. reanimando-se as

transações. que estiveram bastante
• movimentadas. Tarnbern, as ações
clr- dos paízes de além Atlantico tive

ram melhora acentuada.

,

, O comunismo

ALMIRANTE GUILHEN 1\ o Secretario do Interior e Justi-

ça, tendo em vista as recomenda-
. ções recebidas da Comissão Supe-

RIO, 20-A@ contrario do que rintendente do Estado de Guerra
vinha sendo observado diariamen- solicitou á Secretaria de seguranç�
te, não se reuniu ôntem, no Mi- provtdencías no sentido de "fazer

nisterio da Justiça a Comissão apr�ender tpd�s as obras. de carác�er Dexa rãoE
. d' dídãtíco - tecnico, polítíco, socíaí

. xecutiva o esta?o de guerra: ou simplesmente literário, que te-
Entretanto, reahzou-se uma im- nharn por finalidade, direta, ou in- Iportante reunião do Almirantado diretamente, propagar idéias ,:omu- CU ar

a que compareceram os ministros nístas ou contrarias á tormação de

d J' da Mari
uma mentalidade nacional forte". I PORTO ALEGRE, 20 Está cor-

a ustiça e a Ma��nha. .
A Secretaria de Segurança tomou as r endo a noticia de que a "Federa-

Terminada a reumao fOI forne- providencias necessárias. I ção" e o "Estado do Rio Grande"
cida á imprensa a seguinte nota: -- suspenderão a sua publicação.

«O ministro Macedo Soares, V d DIVERSOS MO I Ã F t U i
acompanhado do capitão-tenente en e ..se VEIS A' PRA-,

ren e n ea aea-

Carlos de Carvalho Rego, seu as- ÇA 15 DE NOVEMBRO N 7! ba de desmentir as

sistente militar, esteve ôntem no I SOBRA DO)
.

II suas tradi�ões
Ministerio da Marinha, em pro-,

- � - ,PORTO �LEGRE, 20 Ontem,
longada conferencia com o titular Che"oD ao Rio a sra., apos a re!lniao da Frente Uníca, o

d I I
.

H'
sr. Joaquim Luiz Osorio, frente-

aque � �asta, a.mirante enn- Osvaldo ..."ranha I
unístas de grande evidencia no sul.

que Aristides Guilhem. I declarou que aquele partido acaba-
A' referida conferencia assisti- RIO, 21 Procedente de Was- i va de desme�tir as suas tradições,

ram tambem numerosas altas pa- híngton chegou hoje a sra Osvaldo colnsubstancladias nas promessas

RIO, 21-Embarcou, hoje, de t t d A dA'
• so enes que f zera sem 1930, que

�n ����a a». ranna, embaixatriz do Brasil nos eram de preservar e defender as
regresso a Recife, o coronel Azara-

, E�t�d�S Unidos. A sra. Aranha foi tradições de honra e autonomia e

buja Vilanova, comandante da OS AFAMADOS CHAPE US
,
rece'nda, no porto, pela sra, Ge!u- a gloria do Rio Grande Essas decla-

7a. Região Militar, com sede na- "CRESPI DE LUXO" ! lio Vargas e outras damas da alta rações foram feitas nu�a roda on-

quela cidade. CASA O "PARAIZO" I SOCiedade carioca, que lhe foram le-I de se amavam presentes varlos jor-
___________________ ,� ..._

var as boas vindas. nalistas.

Semana
da Asa

O ATOR MIGUEL DE GRANDV

DOZE DE AGOSTO

Encerrando a sua programa
ção deste mês, sem duvida u.u l

das mais brilhantes, porque con
tou com o magnifico pique-nique
realizado em Imbituba, o vete
rano Clube da Rua João Pinto.
oferece aos seus numerosos asso

eia?os, no proximo domingo.
mais uma das vitoriosas reuniões
dansantes,de

, \ I

TRA'GICO DESASTRE DE AVIAÇÃO
EM BUENOS AIRES

._ BU�NOS AIRES, 21-Quando experimentava hoje um
aVIa0 .�e tUrI�mo,. destinado á aviação civil e construido na fabrica
d,e avioes nacionais de Cordoba, o sr. Alberto Araka, diretor inte
rmo do Departamento de Aeronautica Civil, sofreu horrivel desas
tre

..Depoi�. que va�i�s pilotos. já haviam voado com o aparelho, in
clusive ? piloto Calro,.e os pilotos José Rodrigues e :Dante Ferrari.
o propno �r. Arata, . pI!Ot? experimentado e de grande capacidade
levantou voo. Ao atmglr. a altura de 500 metros, mais ou menos, o
aparelho começou a turbilhonar, tendo Arata empregado os maiores:
esforços para que o aparelho voltasse a estabilizar sem o conseguir

.

Assim, o avião foi espatifar-se contra o soio, morrendo Arat�
carbonizado.

O desastre foi p{esenciado por numerosas pessôas, tendo
caMsado a mais profunda impressão.

---
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