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GAU'CHO
PORTO ALEGRE, 27 (Band) - Continua a circular mais

�nsistentemel\te, a noticia de .que «) sr, Osvaldo Aranha assumirá,
dentro em breve, a chefia do Partido Liberal, de que é presiden
'�e honoral"io, em virtude da ausencla do general Flores da Cunha.

A imprensa é livre O caso das "cartas
no' RioCGrande de chamada"

�::,,;:�:�gP�
_.�-____ RIO, 26 O escrivão da 3a. De-
,--- -

'legacia Auxiliar do Estado do Rio

_f�: Iit.����:�li�if�&��{1�
-"-,,,M+v .corpus", afim de serem posto em

..

I ííberâade.

i O referido magistrado solicitou
, informações do chefe de policia, dr.
i Romão Junior, e este respondeu
i '[ue or pettcíonaríos estavam prêsos
I de acordo CDm a lei de segurança.

Tendo chegado âquele juiz as

tnrormações do chefe de policia flu
míncnse, o dr. Jacinto Lopes Mar
tins denegou a ordem de "habeas
corpus.

.
J (;} '\ l R \ L DA1.TRO FILHO �em no

Amazonastfc'!"·,·-. l:,,�) /1 ,.,..,. ....... r"".,rI{ "'::. � , !.', � '

.. hc..,. "O' t,.�ill.� �.,

ID�" -" ;;�a1(), ����erventGr
L":: ';:�J� neste Estado, re

selveu marcar um dia da
semana í!ara despachar.

O genera] I!)n}trn lF.ilho9
\'�it:�m a !r'p.pei:ir a é14nrma
�:'i� ià 'e5h-'l� ce ,r�ue a lm
Ir r/hF1:ío ':t<!1�� (; €i@reito de
f;r�'S;�� ��r �;)H e ,�r_�, r!' 1-.,.' �r;'2� seus

ãt.Dliy �10 d,'jStac"fu1�eb1iho das

hmçõ-a3 ptab]iCa:; que está
exercendo. f{equisitada a força

Publica de Per
nambucoIscandalo

ficou
que

.

no meie RIO, 28 (Especial)-Pelo Mi
nisterio da Guerra foi enviado um

telegrama ao sr. Lima Cavalcanti,
governador de .Pernambuco, re

quisitando a Força Militar da

quele Estaáo.

S. FRANCISCO, (California)
27--Miss Ottavia Picchioni, de
�8 anos de idade, resolveu reti
rar a queixa que apresentára COG

tra o conhecido astro lirico Ezio

Pinza, por québra de promessa
de casamento, com a consequente
indenização de 200.000 dollars, A

ação fOI proposta ha um ano, mas

nem a beldade italiana nem seu

advogado explicaram a razão por

que foi a queixa retirada quasi
exatamente na hora em que ía

ser julgada. Ezio Pinza, que é

casado, néga que járnais tenha

proposto casamento a miss Pie
chioni.

Impossade O

Raul Pila

II

aIs Ull1

p�ir�c��:!(� da
II 181

Igreja
CIDADE DO VATICANO, 27

-Segundo rumores correntes eu

tre os r irculos eclesiasticos, o Pa

'p::. • (-: c I "U'C:l/' (.

",-: -istorio elT' I
I �
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A
DR. OSVALDO ARANHA

GAZET
DO POVO Sem quaisquer Iiga�õesA voz politicas

J A I R., CALLADO

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel

IVI Florianopolis, Quinta-feira, 28 de Outubro de 1937

Por incompatibili- O Ministrol
dede de genios

sr.

visorio.

SEMANA DAS
40 HORAS

o grande
de

MACEIO' 28 (Especial) O gigantesco avião ';'Lieutenant VaiS'.
seau Paris", continua sendo alvo do interesse publico, tendo os seus
bravos tripulantes sido alvo de entustastícas aclamações.

O grande passaro metalico não poude proseguír no seu voo, por
haver uma barcaça, á mercê dos vcn tos, passado por debaixo de uma das
suas asas, provocando uma avaria.

Tinha-se como certo que tão logo a avaria tosse r�'?arada o
o avião levantaria voo para o Rio ele Janeiro. A' ultím . 11:) '.1, porém,
por determinações do Ministro do Ar do governo rranc..', o LIEU :';' -
NANT regressará a Natal.

O acidente na asa, é de pouca ímportancía,

PARIS, 28 (Especial) - O co

mandante Trancoso foi ontem a

cariado com um tipuJante do sub-
marino C 2, tendo este declarado, SALVO-CONDUTO
que o mesmo submarino Iôra as- PARAA FRONTEIRA
saltado por aquele oficial e ou- •
tro elementos, os quais, de revól
ver em punho, pretederam sub
jugar a tripulação.

O comandante Trancoso des
mentiu a afirmação, apresentan
do provas de que o referido tripu
lante não falava a verdade.

• •

mspeoena
����,�:

, Paris-Rio

Acariado o coman

dante Trancoso

MIAMI, 27-Afonso de Bour
bon, ex-príncipe herdeiro da Es-

OUEH. UM LINDO CO'RTE, panha e hoje .conde de Cavadon-
,

ga, acha-se ainda em tratamen-
to nesta cidade pelos ferimentos
ligeiros que recebeu em insigni
ficante desastre de automovel,
e cujas ccnsequer eias foram agra-

-------------- vadas pela <hernophilia . de que
padece.
Tendo tido noticias de que sua

segunda esposa, a ex-Marta Ro
cajort, de Havana, propuzera
contra êle uma ação de divorcio
«por incompatibilidade de gcnios»,

RIO, 28 (EspeéiaJ)-O Minis-/
o príncipe en�ermo telegrafou, de

terio da Guerra comunicou á im- seu proprio leito, a seu advoga
prensa ter sido recebido um tele- do em Havana, ordenando-l.he
arama do governador do Estado 9ue �e oponha por todos os meIOS I
do Amazonas, em o qual põe á a a�ao, <pelo menos quanto ao I
disposição do Exercito, a Força motivo alegado» pela autora. IMilitar do Estado e o Corpo ele
Bombeiros, dizendo reinar abso- NOMEADO ENCAR-I RIO, 28 (Especial)-O general
Ill'a ordem em todo aquele Esta-

REGADO no ,E�rico .

Dutra, .voltará, hoj.e, á
do.

BRASIL
VIla MI.I tar, _hflm de continuar
na sua mspeçao,

ROMA, 28 (Especial)-A «Ga
zeta Oficial> publicou, ôntem, o

decreto governamental, estabele- REGRESSOU UM
I cendo a semana de 40 horas de

....01llli.TSUL POR-I trabalho. .._, l.'I

I TUGUEZ MEXICO, 28 (Especial)-Em
. Itli;;ã';--;;'ilitar--bri- virtude de um caso de cólera em

�'do, E.. e,�,ldl) P! g' �tlt� 'ao DR, RAUL PILA '\ tanica RIO, 28(Especial)-Parliu para Gov. LIMA CAVALCANTI ,uIDd patssadgeicroh.de um navio prc-
,

.' P t AI I d P I
ce en e a ma, as autoridades

(';.. r" tr.:".i,�, v, Pellegl 111\ ui é nuncio I
r ar o egre o consu e ortuga sanitárias determinaram que todos

BíJo-t, lk.o na Yugo 'avia e titu-' FORTO ALEGRE, 28 (Espe-. LONDRES, 28 (Especial) =-Foi naquela capital, sr. Antonio José

I
esperado, ontem, nesta capital os navios procedentes dos portos1"r í:', ;.",', h,; i', " ,-,,",U. ,�,,:,- (';a:)-O '''o, Raul Pila .slefá. em- c�nfirmada a noticia do pro�ll::a Rodrigues� recentemente chegado adiou á última hora a viajem. 'chinêses e as pessôas dêles deserr:-

Lan' "t .,,\,'.:1'�'
' . " ,[':�,lo, h;'Je, �l� "prc�ilúe�cla da Vl�,I.ta a P.ort�gal de uma ml:iS..I.lJ do seu paIS, onde esteve durante

I C! caso tem servido de comen- barcadas, fiquem sujeitas á re!;.
oe. b\vla.n.ssem Legl"ja�lVa do E::ltado. mllltar bntal1lca. alguns mêses. tanos nos arraias políticos. pectiva quarentena.

RIO, 28(Especial)-De regresso
do estranjeiro, onde Iôra em mis-
são especial do governo da Repu- G7"""�

_
blica, cheg?,:, ônte�, a esta capi-I RIO, 28 (Es?peial) - O sr. u.

MAJOR JOAO ALBERTO . tal, o capitão MIranda Correia, ma Cavalcanti, governador de
i Delegado de Ordem Politica e So- Pernambuco, que estava sendo

RIO, 28 (Especial) - O major cial.
J050 Alberto, foi designado, por
decreto de ôntem, para encarre

gado dos negócios do Brasil, em

Buenos Aires, com carater pro-

GAL. EURICO DUTRA

Alta dos generos em

Santos
Charque para

o Japão
SANTOS, 28 (EsjJecial) - A

PELOTAS, 28 (Especial)-Foi população desta cidade mostra-se
fechado o negocio para a remessa preocupadissima, com a repenti
com destino ao Japão, de 200 to-· na alta dos genêros de primeira
neladas de charque. necessidade.

REGRESSOU O CA
PITÃOMIRAND ..."

CORREIA
• •

Adiou a

última
Viajem
hora

AS MANOBRAS MI- IILITARES NO RIO .

GRANDE

RIO, 28 (Especial)-Para Porto
Alegre, onde vai assistir ás ma

nobras a realizar-se no Rio Gran- ,

de do Sul, partiu ôntem o Chefe
da Missão Militar Francêsa,

I NUMERO 999

raid avlatorlo

Janeiro

A ELEGANCIAMASLUINCA
EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREP!» E' O UNICO. NO

"O PARAIZO"

..
'

.' '

f'
.I
J

i

á CAP:=""FILÍN'TÕ"'i\1UEL'ER
RIO, 28 (Especial)-O capitão

Filinto Mueler publicou uma re

solução, determinando que todas
as pessôas que se destinam á fron
teira, o não poderão fazer, sem

estarem munidas do respectivo
salvo-conduto.

'CHEGOU O REPRE
SENTANTE DO GE ..

NERAL FRANCO

RIO, 28 (Especial)-A bordo
do CAP ARCONA e com destino
a Montevidéu, passou por este

porto o sr, José Maria Fernandes,
representante do general Francis
co Franco na America do Sul.
'-------------

Cólera na

China
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Tremulam bandeiras bran-
Porque foi I CdS e monarquicas em

prêso o sr. Madrid
Leovegildo

de Paiva

tr .,.� � -s:...

<fç�!J � � � t!J"...,.�."é."r.-""'."

Desportiva
FIGUEIRENSE X

TAMANIJARE'

Serão as protagollistas
do espetacular embate

.

de domingo
o alvi-rubro após sua nov "temos também ótimos valores co

orientação, vem produzindo mais. mo:

Apresentarei contra o Figuei- Humaitá, Oscar, Moreno e uma

rense um novo padrão de jôgo. infinidade de outros.
E estamos certos que desta feita Donde póde prever-se que óti-
é bem possivel a vitória do Ta· mo será o embate em Itajaí.
mandaré.

Ceará, Artur, Raul e ainda ou

tros debutarão na equipe aivi
rubra.
O Figueirense está lambem em

forma; donde se é de esperar que
grandioso será o embate de do
mingo na L.F.F.

O Tamandaré tem treinado

I A' P R A ç A
Declaro que, nesta data transferi, por venda, á firma H. O. LI

GOCKI, desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt
27 livre e desembar ada de qualquer onus, esperando que a sucessoza
seia distinguida porparte do comercio e do pu'blico em geral com ,"'0
mesmo acolhimento dispensado ã firma (Ira extinta. I

FLORIANOPOLIS, 1". de outubro de 1937.
VIUVA SARA SCHULDT
De acordo: H. O. LIGOCKI.

(Firmas reconhecidas)

advertencia
da ACI

Ex-as�isteilte do serviço de Ginecologia dos Hopilais:
la Gambôa, Fenda�ão Gaffté-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do
..serviço de Pediatria da Policlinica

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

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

2

d I �----�����������������·ILOl..JORES, 28 lEspecial) - Os avia ores naciona ist as
-

que ôrtem voaram sobre Madrid, recolheram se á base

declaran-I M A C H A D Odo tremularem nos altos dos môrros numerosas bandeiras brancas
e no" edilicios do centro da cidade varias bmdeiras manatquica-, Ageneius e IlepresentaeõesPor tal motivo. o general Franco suspendeu o ataque Teleg.: PRI MUS Rua João Pinto, 5
contra a capital. nu desejo de evitar derramamento de sangue e

Caixa Postal, 37 Telefone, 1658
na espectativa de que os vermelhos estejam abando.rando Madrid.

F L O R I A N O P O L I

PORTO ALEGRE. 27 -

com afinco, seus players estão em O interventor Daltro Filho decla
ótima forma hsica e técnica. ·ou que o sr. Leovegildo de
A defesa atua mui coordenada Paiva, diretor do porto, foi de

e a linha média faz inteiro conta- tido porque recusou -se a prestar
to entre o ataque e a defesa. declarações no inquerito policial

O ataque está como um só militer por ê!e mandado instau-
homem, pois está impecavel. lar. Por outro lado, afirma-se

Seu i artilheiros estão em ponto gu � vão ser prêsos todos os ele-
de bala. mentos capazes de perturbar a

�le o Figueirense não tomar ordem publica e a tranquilidade
cuidado é bem possível que perca. do povo. O diretor do porto

I está SEndo acusado de ter per-
A1 LE'TICO X LAURO I mitido d retirada clandestina de

MUELLER

I armamentos sem notificar a Al-
fandega.

Dümingo, Itajaí viverá horas I

ri" intenso prazer. IO I.\tlético lutará com o Lauro
1

.

u I!er uma partida amistosa.
Ambos são ótimos conjuntos.
O Lauro bateu"o Tamandaré,

este empatou com ·0 Atlético ...
Mas como no futeból não ha

lógica devemos esperar.
'O conju .to alvi -verde-grenat

J'osme ótimo padrão de jôgo e

tombem óttmos valo: .5 individuais.
Distinguem-se r) Atlético:
Beija-Flôr, Mah', Borba; Bor

I d II, Gato e Piri'iuito, no Lauro

Rebate
falso

RECIFE, 28- - (Especial)
O sr. Lima Cavalcanti, enviou
á imprensa uma nota oficiosa,
em a qual declara ser total
mente destituido de fundamento
o boato de que esteja no propo
sito de

�

renunciar.

o anjo protetor de seus filhos é a

"Lom briguei ra Minancora"
! --.������

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

ratarina.

,
OOR

PV

Da Secretaria da Associação Catarinense de Imprensa, pe
dem-nos a publicação do seguinte:

Do sr. Mario Matos, residente em Laguna, recebeu a ACI
a seguinte carta:

«Acabo de ler a «Advertencia» que a Secretaria dessa
util associação de classe fez publicar nos jornais da Capital. A

obrigação contida no Art. 20. dos Estatutos, que foi sabidamente
escrita, tem uma finalidade tão profunda e é de um alcance tão

elevado, que, em lendo-a. não pude conter-me em silencio. Venho
congratular-me com essa Diretoria. O papel que esse e, tatuido ir;}
exercer na imprensa do nosso Esta�o, levantará o padrão do jornal
catarinense. Solidario com o rigor que VV. SS. tenham de exer

cer para com os recalcitantes, sub .crevo-me, admirador, Mario Ma
tos» .

Ora. Joseftna Flaks Schwe.dson
MEDICA

---------�-----------------------------------------

s

A$SDCiação cI1as Emprega ..

dos no Comércio de
FloriaDopolis

("Assemercio")

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !

I GServe para qualquer idade, conforme o n. Dr. LJ isses ersor-:
· Alves da Costa,(1, 2. 3 ou "1-).

dProteja a saúde de seus filhos e a sua própria I vêm, por meio dêste, agradecer aos me icos ás
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em autoridades as homenagens prestadas e á lm-

remedios. prensa as referências feitas, bem assim a todos
guantos enviaram cartões, telegramas e corôas e aos que o acom-

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
panharam á sua última morada,MiNANCORA» para seu filhinho.

Agradecendc aproveitam a ocasião. para convidarem os

E' um produto dos Laboratoriol "MINANCORA-Jolnville amigos e parentes para missa de 7'. dia que será rezada nê. Cate-

������������������������������d�r���M�ehop�i�na no proxi�o dia 30. sábadc, ás 7,30.
"" --
-- -----------.---

--"Apyr,j'lna" etn ausgeo, A formula ôe "ftpvrettnc- --A1�-'ito qUI? pre��;�và -co m -- Die Zusammensetzung--Os onolgesicos cornpo- "..

jnentes àe "Apyretino", es-
"A tl 1st bereitsO zelchnetea Prdpcrcrt

beson-I
é ôe molde a correeponõer resultaôos optimos, os co- von pyre ma"tão õoacõos opttmomente, e i z e .. ..

maneira qu z a enerqrc zap e-
. -., . ...

tl t ,'- B I'S õer schnellenclflcc õos orgãos não é atin-I êzr-s bel mlgl'ane (Kopf- perfeitamente aos casos m- chels ôe Apyre ma" nes e em ewe

u... .giàa (.lar efeitos ecun�arios, I
, . ,

hospital, unO hpilsamen WlrRung m
,nesmo quanào os ÔOl5 co- scnmerzen). ôlcaOos.
chets seiam ingeriàos simul
taneamente. Em outras pa
lavras, não àeprime o co-

ração, não àiminue o perus- Dr.::- eorg Ríchtló?r. rlini-
lalt!5mO gastro - intestinal
nem hyperaciàifica o esta- c:a geral e operações. Diplo- Dr. A:freô Hoess, rlinica
111010-
A5sinaôo: Dr. Osvaldo Es-

pindola
Dr. Osvalào Espinàola,rli- Brasil.

nico geral e peoiatría. ron
sultorio e resiOencia: Rua Hospital são 1032, 1araguá. Isabel. Blumenau,
15 oe t�ovembr[J N: 84 A-,
Blumena Santa ratarina -- Santa ratarlna.

Dr. Paulo oe rai'ualho.
Dr. Anton Hafnl<:r. clinico Dr. !-lilo 5aloanha fren-

mnira geral e operações.
maào na Alemanha e no geral e operações. méOico gl?ral e operações, méôlco

méOico oiretor 00 Hospital co. méàiL:J oiretor 00 Hos-

méoico chefe ôo oiretor ôa Hospital Santa oiretor 00 Hospltul 5anta
e maternic.aôe mar!a Au,

pltal ôe Timbó, 5anta rata
Santa ratarlna, Bluli1enau, Santa xiliaôora, Hava-Breslau-Ha-

Convooação
-00-

Em homenagem ao DIA DO EMPREGADO NO
COMERCIO, esta Associeção realizarà um sessão solene no pro
ximo dia 30 do corrente, ás 20 horas, nos salões do Clube «15
de Outubro», sito á praça I 5 de Novembro I nesta capital.

Para essa sessão ficam, pois, convocados todos os asso

I ciadus deste Sindicato.
_Florianopelis,,27 de Outubro de J 937.
Pela COMISSÃO EXECUTIVA

A. Mario Boneti
PRESIDENTE

AGRADECIMENTO E
MISSA

Ínácia Lins Costa. Alfeu Lins e Irmgard Lins, ainda sob
o rude golpe gue acabam àe solrer com o de
saparecimento do seu extrernecido espôso e tio. I

& Cia.

I

Hoess.

ratarina. mania, 5anta ratarina.
------

ôen angegebenen fallen.

Dr. Aí:.ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Quinta-feira
,---

2 8 D E o U T U BRO

alS<lH:::l-' que termo ernpre
<

--Atesto que prescrevo zrn
toõos os casos lnõtcoõos, o

gaoo em minha ctt-ilco os proõuto "Ap"retino" :00 ter
maceutico rarlos Henrique
meoeiros.

ccchets ôe "Apyretina", com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe Oe Araujo_

rl:nica geral e peoiatria. con
sultoria e resiOencia: Ruo
1S àe NOiJembro H' ,.82-Blu

Dr. Nilo SaldanhajFranco. menau--Santa ralGrina.

optimos resultao03.

--A "Apyretina", pela as

socíação feliz 005 seus in
greàientes, será um auxiliar
preríoso nos casos inàicados

DR.VICTOR MENDES
maior ôr. Victor menàes.

Diret.:Jr ôo Serviço Oe 5aú
de' 00 força Pública ào E!:>·
taôo.rina.

OE

R
CABECA?

II'

E T IN A"
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FUiaes

Gazeta
M·

.�

,edlcos
Dr Artur Pereira f"e Otve ra

'�!ildf!� mérll�(1:9 de ertsn

Çt1i1 e ;du!h�8

:_ARor� t',TORIO DE
\/'-lAUSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

t , .nsuttoríor Rua João
{'ido n: 13

FUNE.- 1595
-

" ',en<:ía: Rua Visconde
:'t Ouro Preto n' 57

FONE-1524
------_.---

-----'

• "'I. "

1 {.... 'I, ii - II

I

I

1
, I

,
. }: ....

/

: tem r to .n: ;J'f no da'
moesttus do Pulmão

Consult.-h. João r'lilt:.
'

1 eldoo<", t .:;qc.

)es. Hotel Olaria-Fone 1333
" c--. ,'t ( -�

H s j 3;· 1 6 '.

Dr. Carlos Corrêe

Partos -- Morestias de

�)enhl .ras e

Molestias de crianças

Dlte�(Jr da Maternidade
NtidlCi.4 do Hospí.tal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
t\.tende na Matrmidad,'
;o,é ci. - 8 i iL: da manhã
a �â;-;�� .Consuttorio.

ANl (A (�r\,l:dBALUI, 49

liares.

1\/1a tr'iz: FL.O iANOFlOL.IS
B�ulnenau ..Joinville Sao Francisco - Laguna -

Mostruario permaneDte er"'r.."t Cruzeiro do Sul

Secção de SecOi§o d.

I Consultoriu: Rua João
Pinto, 7 .. -- Te!. 1456

i I J\dvogado

1
Res. Rua Bocayuva, 114

I
�ua Cons. Mafra, 10 (sob.Te!. .1317

__ I
Fones 1631 p. 1290

I <w..
. R d \ -.I

� .:�: �
• ICA r. o

I . \
I t,·�()ttsr:r'a n n Accaclo 1\r1o-1
I E� -chcle ?a cJiníc;,i do Hospi oi

ta! de Nürnberg, (P.<Jre!lscr te Ira tem seu escrir-
; . \,::klQ lJurkhardt e Professor
I

_.

Erwir: Krf"uter)

! fGLt;;.�:�i��t.G In1 cirurgia

\ gerai

1';'" nrurg\a, ginaecologia, [do
,;"'r;:a�, ,-{"i� seubcras) e partos,

I gtd '1(. SIstema r.ervoso e

operações de plástica

errl:

tndica:

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras .,'ara tetA. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Mac�inas para Iaoelítís

.j."Roupas feitas i e janellas, tinta Macfiinarios em geral para a lavoura: é' ados,
Sêdas t

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír . Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, iv10tmes �

LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
4l.'Ii

iabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssses: j-:(r, 1�'t:'•.".I'.,�'(fOOlchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona .

(i�rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
realhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD P eças, ql,.ces- , '

Sap,at08, chinellos, melas Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �\ ,

Dept>sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER �
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Ernpreza NaCiOf"st deNav!9�açâO ."Hoepcke:'>-vapor�s "Carl Hoep�ke" "Anna" e Max" §�Fabrica de Pontas "Rite t\l1arlB' - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro Arataca" �
����ItW!��Â�.AVAV��G

_:.....
-

.�'- _ "p., ..... '_ .,.,.. ....,;0,.., ...,.

����������2
'

•

fi������
-

'-'������

do E S T A D o �
,-

rÃ\1
PEÇAM PREÇOS-C A s A PIEPER !JEm loteri a a sua favorita

�]
Rua 15 d. No.embro n. 366

J01NV'LLE:1 '

� �_�_���y Club F10�n=ii1I
O mais eiagante centro de diversões Iamí-

Luxo, seriedade, conforto e distil1ção.
[< splendido servlç() de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
rn ",f ;)ne camente iJIJminadG com i!lf;t,q,lações mo

Cr. Arrninto --I
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

CONSULTORIO-·-Rua Tra
ano N. I e das 10 ás 12 e

das i 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

R.FSIDENCIA- Rua Este-
I .ves Junior N, 26

1__ fLLEF. 1.131

Aavue,adOS
r:� ,"'edru de �;tua ferru i

, ",

< UI - i': ( ,

I
- :•••••_foi-- o••G.e�.o:
------: Companhía "Alllança da :;

• Bahia"� '"
•

. - a

I FUNuADA_EM 1870 �� SE'DE B/\,.HIA ::
II t eguros Terrestres e Maritimos I
• CAPITAL REALIZADO 9.000:000$OOv �
• RESERVAS MAIS DE � 50.000:000$000

..•

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) t 5.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS �14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 .,

• RECEITA EM 193 21.421 :545$220 '�

I
SINISTROS PAOOS E� 1936 4.737:405$660

A�entesr Sub-Agentes I Reguladore. de A Slf
em todos os Estadol r:o Brasil, no Uruguai oa
dlnclpais praças estrangalras.

Agentes em Flortanopot is: D
a
•

Campos Lobo & ela. ::
II,
•
+8
"

VENDE-SE uma casa no dis- iTl�Jahçõf,�, (\ ap'Jtimas. E L •
h!f(j '+ào P<:s�ôa», l-" ei· "..:1 ' U\!'tc. ,.!" fl,_ "'1 do L� s • scritoríos em aguna e Itajahí •
lo, ' IUi:! do Nrstcr no, 42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES fi

m.? 'U;,'I< saia� :;1(- \]';'3e Alves, no Canto do Estreito. $ "
e entar_J cozinha. • ---0.__00.

\

1 Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

R.Aderbal
da Silva

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL 70RJO:

'Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual) -,;
HORAS MARCADAS

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

No�Estreito Ponta do Leal I'
I �
1 �

� BIL.HETES �

� .

Federal e Santa Catarina �
�] �
�-i NOS CLÓ.SSICOS� ENVELOPES FECHADOS' �
�
.����:--�i���

tório de [advogada - á rua

Vis:.onU' de Ouro Preto

n. 70 - Phw,P' 1277.'-

G
•
ti
•
• Rua COI1lI!hlro Mafra, 35�(ubrad J) CaIxa POltal19
" --

• ;-:,LEONE N. 1.083

a END. TELEGRAFlto ALLJA!vÇA

\caL� 1 pustal, 110,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I Dr. Ivo d'Aquino .11
Sociedade de Navegação Paraná=Santa Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rlo
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & 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

rC�. §bAN.TgS; qiates-motor 'Piratinin[J,G, Saturno e fjrqz
u as.

Encarrega-se de classificação, medição e I:.MBARQUE de
t(.das as especies de madeiras serradas, beneliciadaa e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral. para qualquer

Jporto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio t

Rece?e cargas de importação, do País ou do Ex'
' �

tenor, para: desembaraç.o e redespacho para

'III'ª§ praças gq interlor
SERVIÇ;O CARt\NTIDO E RAJólIDO

Preçoc:; �odicos
, iii

•

CASE.MIRA
EM COR ES, ART 'II, TIGOS FINOS

Banco de Crédito ÇASA ��o PAftAIZO"
Popular e Agrl",

I
Catarina o cO.llfo�tavel prédio de resl-[dencia II rua Esteves JYQior

1 (Soe, Caop. Resp. Lida.)
n, 1_79. . III{! rratar no Banco Agricola, á I

Il� Rua Trajano n. 16 Rua Trajano 16.

I'.

(Ediicio proprio)

Caoital 136:700$00.) VEND ,E--SE
'iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii�iiiiiiiiõiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__--I

jRt:6erva 56:424$498
uma farmacia bem afre- •

qne�ada, n'um bom ponto
RECEBt_ DEPC>SITO da linha férrea São rran-

ri��"'2�'V,;C�������,�aAg:��v;;; .

"i2J#

� Cálculo de qualquer Planta,execução, fís- �
i.�.� estrutura em con- cal ização e direção I.·
�
� creto armado de ob. as ;g,,;j e ferro Aparelhamento com �

�)1 pleto para constru- �
� ções de pontas em �

l,�?,�., concreto armado ��� Ili.:.. � � e llnalmeDte em toda

._ ai affecçOel cuja orlo

i ? � I lIIrca registrada gem seja a

�,i,� � • •AVA R I A ' ,

�� CO STRUTORA IGUASSU' Ltd. �I 6RAN�����;N�;N6UE
� � �.i!••G-----O. e•••••••

� Omar carneir�!����E:R�:us:��endes da Silva I i C r e d í toM u t u o P r e d i a I
.

�� :l�.,� __

�---

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

� �.
� Rua 15 de Novembro, 416 •

SALAS 121" l�DAR �

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná i
� �
� ..... �
� oe... �

� •••• �
� Obras contratadas na I· semestre m
�

. "

de 1937 �
j� Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S, Mateus) � "�o

r�;�
Ponte em concreto armado sõbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �

l��.
Prefeitura e Forum de Mafra ��" G rup Escolar de Mafra �

r.l GGrupo Escolar de Rio Negro �
•�. � rupo Escolar de Irati �

! � Maternidade de Rio Negro � (I

';'.1 E�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �.. I.·,Diversas construções de residencias M �

�5:6� ��&i :••ce••G.-----------�fj......>��

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR

TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\IlIOS FORA�A DESTRIBUlnQS A' MAIS

DE MIL DUZENTOS CONTOS (1,200:000$000), EXIGINDO APENAS PA

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS- os 4 E a DE CADA
MEZ.

, Frernlo maior 5:175$000, e multes
•

prermos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME.'DICA,� QUE PUBLICA O RETRATO E HE�IBOSI DE; SEUS
PREMIADOS_,E QUE ENTREGA PONrUALMENTE.O�SEU5 PREMIOS.

G A1EJA�EIQxia.o.oPQlls-1937
,'o 1

.
_,', ,' ••

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

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕESNO BANCO DE CREDITO f'OPULAR E AGRI
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA
JANO N. 16.

MERIDIONAL

Adolar Schwarz�:
_______________ ._ "ro" ="�...,,, ..

Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

Adovgado IFlorianopol is
����

AGENCIA DA

Companhia de seguros
de acidente de

Trabalho

Capita] sebscrto
Capital r eal izado

"

I.000:0"10$000
500:00;).$0 ��o'

Oferece aos segurados em todo Ls: -do
serviço complct.i de

A:;;:'; si",,;, t.'� 1 ,:-, i . ;\/1 .. � . � . ,F -1 '

rnac "u t í ; .

; "'3 H,. �. t",� u=:=- ,..:

SUB-A.GENCI \S E'V\ TOD,'\S .\'-) CID<\DES
oo :"�TF,R�,-V{

Agente-ge ra I

H. AVILA
CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO��E 1.561
CAIXA POSTAC, 140 - END. TEL. «AVILA»

Flor-ía r�opolis

o-. Alfredo P. de Araujo

o seu

MEDICO
Especialista em molestias de creanços, nervos

tmpaludismo e moles tias da pele
Tratamento do empaludismo e das molestlas da pe

le e nervosas pela Autonemotturapia

Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

TONICO
HAYER?

CREDITO �VlUTUO PREDIALs

Rua Visconde de Ouro Preto N· i 3

. " ...... _..

," "'�1-"-"

das Térmas
--------------------�----------,---

"'<Ill< ....� �� • .,. ..�."", � -. • .,...,.' � '.- \.W"�

-------'f;t.'- ��-

-",_��,� "' ...... '�<J;J}.J
Estabelecimento moderno recém construido. proxi-

mo as aguas térrnais IOprimas acomodações e serviço atencioso. Cozluha
de primetra ordem brasileira e alemã I .'

Preços modicos
Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprtcht deutsch)
GUARDA _- Municipio de Tubarão

Santa Catarina

Indo Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE,TE casinha de

I a. ordem, asse.o e higiene cisco.
Para mais informações

nesta redação.

PA6AHDO 05

Linha de onibus para Porto Alegre quartas e

domingos
SEOUINTES JUROS:

cic Limitada e5.I. ala I
elc. AvisoPro! 6.1. ala

Prazo Fixo 8.1. ala
'

ELIXIR DE NOGUEIRAII
Proprietario Joao Gonzales

Empregado com successo em rocas
as rnolestlas provenientes da syploilli
• Impurezas do sangue:

•

FERIDAS
fSPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLI!
DARTHROS
FLORES BRANCAS

I RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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:__A GAZETA

Circulo üperarlo
Florianop\llis

Comissão Orllganizadora

"uiurnavel PERDEU-SE Brigadeiro
José Vieira

Couto

Florianopolis, 28 de Outubro de 1931-

derMandadO ,!::Je

I segurança

RIO, 27 (Bp,nd)- Ao Tri
bunal Kegional Eleitorai do Es
tado do Rio, o sr. [anue rio Pinto
de Freitas requereu um mandato
de segurança afim de tomar pos

se, na Assembléa Legislativa, (,3

vaga aberta com a nomeação do
sr. Romão Jr. para o cargo de
chefe de Policia. O suplente, que
deveria substituir este ultimo, foi
nomeado promotor publico de
Rio Claro, não tendo comuni
cado até agora, entretanto, esse

fáto ,'10 legislativo.

ALUGA S-=
uma casa de

_ L moradia á �ua
Esteves Junior,

Tratar na mesma rua, n·. 150.

Terra,inou a

qualifrcaçãcJ
no Distr-ito

Silvestre

Hotel
Proprietario

Infor,"""'f"'!açoes Estrela

dJ.:Ila: Companhia Genuinamente Brasi}'
�------------�--------------,

TABELA o
�

VIDA
,

VIDA
EDAOE PROVAVE_I:_

tOAoE PROVAva ACTUAl
ACTUAl 27.5
;-

42.2 41 26.7
20 , 41.5 42 26.0
21 40.9 43 25.3
22 40.2 44 24.5
23 45
24 39.5 46 23.8
25 38.8 47 23.1
26 38.1 48 224
27 37.4 49 21.6
28 36.7 50 20.9
29 36.0

51 20.2
30 35.3 19.5

3.4.6 52
31 33.9 53 18.8
32 18.1
33 33.2 54 1'7.4
34 32.5 55 '167
35 31.8 56 16.1
36 31.1 57

\
15.4

\
30.4 5837 29.6 14.7

38 59
39 28.9

� 60 14.1 _j
40 28,2

I em umo. ex.pefienda
- eodo

,------------���".� �,"-

especialisada:

Seguros

A' carninh odo Cin.ma REX,
Per co�re 1 J qnilornetros lha quasi dois mêses passados, na

cor:- I litro apenas de ga Rua Esteves Junior ou irnedia-
zolina. ções, UM RELOGIO DE

Inte ramente reformado I PLATiNA de tamanho reduzi- RIO, 27 -(Band)-Comemo-
tr.azendo: do, proprio para Senhora, con- rando o lo. Centenario do bri-

pistões, aneis, pinos caixa tendo SfIS BRILHANTES gadeiro José Vieira Couto Ma-

de troco, acumulador, tolda, sendo três em cada um dos dois galhães, no próximo dia J o. de
C
A Comissão Organizadora do (�rande 274; Prainha 116.

sanefas, jogo de capas, pin- lados do mostrador, A pulseira Novembro, o ministro da Edu- . O. f., realizou sua 9a. ses- Total 789.

tura, etc., completamente é de cot donete preto contendo cação fará realizar diversas sole- são or dinaria, aos 25 do correu- Prepara-se ativamente a sole-

nóvos. também ftchos de platina. O nidades em todos os estabeleci- te. Apezar do tempos pOIlCO (a- nidade de inauguração do C.a.F.

4 peneos C 1 socorro no- proprietário dispõe de documen- mentos de ensino do país, estan- voravel esteve o numero cornple- Os Departamentos de beneh-

víssimos. 'os para identifica-lo e gratifica do quasi concluida a Impressão
to de membros.

,
ciencia e saude estão em plena

.

Tudo por 3:500$000 á I generosamente a quem o achou de urna biografia daquela figura O sr. vice-presidente aplCsen- atividade, podendos os socios

vista. de vez que o entregue em qual- do II Ímperio, editada Ministe-I
tou 500�000, contribuição do gozar, desde a inauguração, de

A' tratar cO'J' Raulino Horn quer uma das Redações I rio da Educação. Apoiando a Colegio S. Coração, fruto dum diversas vantagens e beneficios.

�err�Flori<lnopolis. dos lOlnalS em que faz!ioiciativa do sr. Getulio Vargas'jchá oferecid? naquele conceitua-

AL
este anuncio. que instituiu essa comemoração

do es.tab;leclmento de ensino, e

UGA -5E F I' Outubro 1937. I pela lei 509, de 22 de Set-rn- organizado por suas amaveis edu-
(, eonfortaveí predio de resi-

po IS., r'

d
l

.
- bro do ano corrente, os gover

can as.

(c_?cla é) Rua Spivak, em O d I d d
Toao [)essoa. _ Tratar no

: nadores dos Estados do Ceará s srs. e ega os os nuclecs

B A'
Dr. Pedí"o da Moura Ferro Pará, Sergipe, Baía. S. Paulo: apresentaram: Canudinhos 244 CARTAZ ES RIO, 27 (Band)-Foi encer-

anca gricola=- Rua Tra- Ad d
.

P
.

F" 64 DO DIA
,

16 F
-

.

voga o
,

ernambuco e Goíás, telegrafa- SOCIOS; rguerra I ; Pedra' rada a qualificação eleitoral nas

jano, - lorianopolis Rau Tral'�nn n I 'ram id t d R bli
�:t�������:::����� di d D' F d

n', ao presl en e a epu rca Iij r.�
iversas zonas o istrito e e-

_ I
.

�� IRACI BITENCOURT SILVEIRA l!tJ CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 ral. O movimento de eleitores
� e � horas-O bobo do rei.

ASsoci�i1'a-O Catar.·nen- � MARIA DAS DORES FREITAS �
foi intenso, registrando-se ....

Uy OS AFAMADOS CHAPE'US � SILVEIRA � CINE. ROYAL, ás 7,30
201.086 qualificado�, IJO total.

�e de Imn
"CRESPI DE LUXO" J-t • . rfol' horas-Sznfonia dos seis mi- BOINAS, CARAPUÇAS DE

� , U"rensa ' CASA O "PARAIZO" 'tt participam aos seus parentes �� lh- FELTRO E LANS EM NOVE

M t· 11 d
--- ------------ �� e pessoas amigas o nasci- & oes.

,

a lelCillla e jOlenais e oficinas e« L. t St mento de sua Llha lVJARIA � . _,

LOS DAS AFAMADAS MAR

ÍJJ!tllu.essoaoas � lU I�',f� Ua e ao l� DOS ANJOS. ij ClNE ODEON, as 1,30 hO-1 CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

I extl��eh.'l .. iam'o ;#À�f;#'!����!�r:!���� las--Camarada �'11bicioso. CASA "O PARAIZO"

'Da Secretaria da Associação Catarinense de
--,_--

Imprensa: pe�ern nos. (J pubiicação do seguinte: I E d T I
No mt�[Tto__ de evitas passiveis equivoquos, avisa _

Na escola de Comércio do
l mpreza "e ralISporta de

esta Assoc�açao. que a matr'cula das oficinas impres-
Estado de Santa 'Catarina, sob I

soros dos jo/:nazs e periodicos é obrlgatorla de- II 1\. direção do H. prof�:so(. Ma- C Pvendo ser feda em cartorio do Registro de Tit;z/os e I
TIO Roberto Bolt, la tiveram: a rgas e assage i ros

Documentos e, na [a'ta dêsse. nas notas dr! qual-
inicio as preleções educativas e

quer tabelião local. (Decreto n: 24.776, de 14 de
v

• de combate ao regime cornunis-

juho de t934--Lei de Imprensa.)
: t a , Elas são feitas, diariamente, Fio· IIli T bo pedido de matricula será instituido com di-
pelo referido diretor. r Ianopo IS· .. U arão

versos documentos, entre os quais:
. ':tova de. pf:rtece�em o d�'retor e redatores (de
jOf nats ou periodicos I a ls� JC'l reão de Imprc tsa lo

f:a! e -teser aquele br.: .cir.: 17.10 )A ?t. S), r 'e ra
D, do '"eSI"'I ,h'cre \

OFFERECENDO AOS SEUS SEGTJíU\..

DOS AS MAIS SOLIDAS GARAnTL',:':.

EMITTINDO APOLICES EM TOD�S os rLL

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE ::f,.:. -;-;';1C

CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MO:::L:i'..S,

deve ser a C0111P c�::::,:.ic,

de sua preferenciGc
Fundada em 1920, o seu Dr .)'}''J';'; ,.;

lIe evidencia pelas seguinbs c�f,::.�"

relativas ao ultimo quinquen�-;,l.o: ...

Activo Reservas Rece:!a Gro: J

1932 -17.036 contos 13.064 conto! 6.726 CILl: S

1933-18.205 .onlos 14.164 conlol 7.941 CiJ:l �
'J •

t934 -19.943 conlol 15.922 contos 9.435 (;(J:;.f .IS

1935-22.314 conlos 18.427 canlos 10.H1 cç�. ! oi

1936-25.973 centos 22.373 conlol 12.3iS coufo!

"SÃO PAUL
NACIONAL DE SEGUROS DE

DIRECTORIA: --

Dr. José Maria Whifaker
Dr. _Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE: - RUA 15 DE NOVEMBRO, só
SÃO PAILU_O

SUCCURSAES: - RIO DE JfHi.1EUlO
CURITYBA· P. ALEGRE· EAHIA ·1P�;EC�F;i.:.
AGENCIA: - SANTOS

1:1'
"",rf,'7i" _1.:),

(' (), '

,J

I' ':;, f" "'ltI"'.' t ',)', . fi'
., �

.IJ' ,�,JS aJ',,1 d ti

ma:f'icü/a. E. a propostto. cít, () A figo 64 do Sll

prucitado decreto:
«Art. 30. -A falta de mat�icula, ou das de

clarações exigidas no artill,O anterior e das alterações
superl'enientes, bem COTi'!O falsas declarações serão
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comunismo
S. PAULO, 27-Chegando ôn

tem de avião, o sr. Silvio de
Campos falou aos jornalistas di
zendo que no Rio, por interme
rlio do general Góes Monteiro, te
ve U111 encontro com o general
Newton Cavalcanti, membro da
Comissão que superintende a exe

cução elo estado de guerra em to
do o país e trocou com essas al
tas patentes do exercito impres
sões sôbre a aluai campanha con

tra o comunismo.
Afirmou o sr. Silvio de Cam

pos que trouxe incumbencia de
mobilizar os espíritos no Estado
d� S.�(I Paulo para um combate
intenso ao comunismo e que nes

se propósito reuniu numerosos

aC3GI'nnCOS de Direito filiados a

Dissidencia Perrepista de que é
d�ere. Nessa reunião-acentuou o

sr. Silvio de Campos-foram as

sentadas entre os chefes da Dis-
sidencia e os moços academicos as DR. SILVIO DE CAMPOS
bases de uma campanha contra o comunismo a serbrevemente ini
ciada. Preliminarmente foi resolvido a publicação de um manifesto
uos académicos contra o comunismo e de solidariedade com as elas
ses armadas na atual emergencia. O sr. Silvio de Campos declarou
mais que voltou ao Rio com a impressão segura de que não haverá
J[J tervenção federal em São Paulo e que o pensamen to das classes
armadas não desvia um só instante da realização livre e soberana
mente do pleito de 3 de Janeiro para a escolha do novo presidente
da RepublIca.

te ao

Dadiani foi posto O
eín liberdade

��Nue\fa
Espana"

I

t

bandeirante

A....--.""'>:;-:"' ... ...,..::.•••, • ......- •

se mobilisará comba-rpara dar

GA ET
A VOZ DO
��������������'!"'!'�����'!""!'������������__�IIIII!.-��__""""''!'''''.....'..!'F_''''��_"_"'--_'P .. !,;;; ,':f"":.:.iIoL�""C:,_�..:. .:�-4�:�"""- />"

Proprietario e Diretor Responve)
J A I R O � A L L A D o

o sabão

"Virgem Especi�lidade"
de Wetzel & Cáa••11 Jaínville

ANTONIO ARRAISiRoubado poriA PROPO'SI-INOSSA VIDA ,t

D� AL�NCAR individuos rro DE UMArA�I��R-S��;O�-
fardados CRONICA! DELOBlVlF HOf\N U�t,

I

i P3S�,[l hoje (I . ,I;' C·�,·�;>l';,�.' : ':

RIO, 2&- O sr. João Cardoso Numa interessantissima erôuica .
!Jt"io ría exmó c ", } ,( ,�, <'

Teixeira, residente á rua Silva intitulada "Villa Lobos e a critica �k":l i,·,>:.::. ';' "or.', I)

Teles, 155, em São Paulo,ha pou- de Agrippino Grieeo", puhliceJa, �" 'li.:1 ',j'.; i1,

cos dias chegado a esta capital, no CORREIO DO POVO, de: ,\ di':!illLf.; ca , '. "L;'_;':'�
tomou lugar no auto 4.691, em Porto Alegre, Aldo Obino atncar»' hoje Jrt:1itc �:-'" �,r;'-;Ht1fa '

co�panhia de dois outros passa- do o segundo-a quem chama de1li"""'''''- 1'':-'"'''' -:;,c '7"
geiros, ambos. fardados de solda-I "policia permanente da nossa lile-I '''-.,.,,' 't.,� ,j, -c �'-,

dos do Exercito. Ao passar pela ratura critico da nuga do cochi- senhor: I n \r,. i4'" _

d C I b d
..

di
, OI dJ,l 1 �., �" mz Jn, ra-

ponta o a a ouço, os OIS in 1- lo do pronome mal colocado do tiloc ai' I, P il.e
' .

'

. .

b d
' , I gr: a (êl rnI .encrarra ;

vIdll�S a!5redIr��-no, �

rou ar� 0- erro pequeno e sem importancia", a exma 'in\. d. Viturí� Hi v"-lhe dinheiro e ]0!aS. Em seguida, respeito um artigo TARTARrN l le: Xa ''', .".! \l."!. , CI di:;'
V'vI, e'piJSI uo sr. / �,,1">'1

log�ram-no a. rua. .a�an o por DE BATUTA, enaltece o primei- Xavier;
socorro, acudiu a policia.que pro- ro dizendo-o'{modelador da genui- .

e
'T 1· C

' .

.

L
' I

o lOV ln .ve son ,an')"'1
cura o motorista do carro, UlS

I
na m,atéria musical da nacionali-

"

'

Pereira Teles. dade".

I
OU�·RG.;; ?/':To,'.(·"l

A,� c-;'nfel·encia do sr. . E�;po�sivel que seja.o sr.Agri�- E A;' �', ,I ,

pmoliGneco, tudo aquilo que dIZ m. 011 Del::, .)
� """, 'c' l I

�Valadares com o
.�'"

I o sr.1Aldo Obino, mas nada mais I Catarinense �p,,;.li,-aln 1,'1;" ",li a

�""�;;� gal. Góes �i:�� verdadeiro do que a -aíirmativa -le I
o norote. ,d�), E�Lêdu, os S�g\llfIL.'s 'f,��,*-� ser o sr. Villa Lobos apenas, um pa�ao('Ru:;, _

'

� :""" ''''. "íolklorista, arrecadador popular, r., amage�ll, J?80 B. Car-
, ageitador" consistindo a adapta- to, Jose Fat�n, RaImu.ndo Erre

ção "a sua unica originalidade".
I e senhora, Ans.tu�eLs FfJta;" �vl:

, Agrippino Grieco tem razão. ! noel Gom�s, SIlvIO !{unardl, L'l'l
Ainda ha pouco, uma comissão' ro Cordeiro, Osvaldo ,�Vnn-�'(' ,

enccrrega.!a da revisão do hino
I AT�_��do Wandler e bl�JU() Oll,a.

nacional, na pa�te da musica.opi-: RELEVADA A PENA D.J
nava .que, respeitado o texto de i GAL. JOSE' PESSOAFranCISCO Manoel,com um parecer I

I ' ,

semi-exdruxulo do sr. Villa Lohr s RIO. 27 - O genera: LJfjcU
reclamando sobre o andamento Dutra relevou a puniçãv impus
propunha que fosse ele cantad� ta h! tempos, ao general José
em fórma orfeonica, e a conser-

Pessoa.

vação de tonalidade original de O SENADO TAM�lZ;;ia
.á-maior. Quanto a ultima parte SERA' COi'lVOCA��

I está .certo, pois q�e a tonalidade RIO, 27 - O Sl'. Cunha Ale,.),

I?e slbemol maior, eu; qu� está na ausen�ia do sr. Medeiros Ne
Impressa e na qual o hlllO e en- to assumIU a presidencia do Se

I toado geralmente,exige voze.s mais nado.
ou menos educadas e com tImbres S. s., falando a um vesperti-
definidos o que não se encontra no, disse que a convocação da
no vulgo. Camara verificou-se para tratar

bI'dRo100' 27 B(Esped�ital) V clodmo é dsa- A partitura do hino não com- de assuntos que exigem a cola-
• ' sr. ene I o a a ares, e- f' f'

. I b -

d SLI·ma Cavalcanti e a pois de haver estado em demorada ?orta a .orma or eOlll�a? pOIS que oraçao o ena,ln, o qual será '1'conferencia com o general Góes e essenCIalmente melodIca. i tambem convocado pelo seu pl'e-
M�mteiro, recebeu no Copacabana Não se póde num País onde, I'

sideJlte.

executora do esta- Palace a bancada situacionista doi mais de 70 por cento é analfabe- -------------------, �

seuE!�:r�o·tanto uma como outra I tisado, que se cante com "canto Avião francês pede
do de guerra

das conferencias se revestissem do educado", uma partitura que, socorro
RIO, 28 (Especíal) - Noticias' maior sigilo, certo. é, que, depois I quasi regeita

um simples duetto,
de Recife, dizem ter sido posto d.e�as, começara.m cuculand� as no- a não ser que se lhe qüeira tirar PARIL, 27 O "Antares" que
em liberdade o rabo principe Da- t1Clas da neceSSIdade que eXiste pa- -

t· _

d J F d RIO 27 - Um vespertino local publica o seguinte tele- ra a tranquilidade nacional de ser
a graça, e a expressa0. par Ira. ontem a noite, para Dakar.

diani, por or em do uiz e eral, 'd R
. prorogado o mandato do ;r. Getu- Francisco Manoel escreveu o s1?oasSsanád03 P250r -Agadir, irrad_iou um

n quem impetrou um habeas- grama, prece�ente e e�If�: . lio Vargas por mais 4 anos. hino nacional, conscio e certo de !nfor'msand·o qhOradS e �utro as 4,23.
corpus.

I «A CIdade tem VIVIdo momentos de grande espectr.tIva, em ----.----------_� "' , . ue eSCla na costa de
face da marcha dos ultimoE acontecimentos.

V d DIVERSOS MO
escrever para o BraSIl daquele, Casa Branca, lado sul.

Primeiro, foi o caso da escolha da séde da comissão execu- en e .. se VEIS A' PRA-
tempo, que no assunto, é ainda U.m avião, pilotado por Parisot,

tora do E�tado de Guerra, em virtude do oferecimento feito pelo o mesmo. ; partIU para procura-lo.

governador, de uma sala do Palaeio, ter ido ao encontro da dnlibe- ÇA 15 DE NOVEMBRO N. 7 Critica Aldo Obino o sr. Agrip-/
�- �

Téi=tNOS- "FEITOS-DE" sõ'iõõõ
ração do comando da Região, que, de acôrdo com o capitão do SOBRADO) pino Griecco por ser um idolatra i PARA CIMA SO' NA CASA
Porto, escolhera o Quartel General, onde se verificou a instalação

Emba ••xa'dor
de Carlos Gomes, cria verdadeira "O Paraiso"

da jnnta, com a ausencia do sr. Lima Cavalcanti. da linda e insubstituivel escola
Pelo rep.esentante nesta capítal Ontem, êsse assunto ficou plenamente resolvido, devido á melódica, tão da raça latina, e ta r-se a escola vagneriana, não

dl geue1'al FranClSco Franco, sr. comunicação feita pela Junta Federal do Rio,segundo a qual a reunião da Belgl·ca diz que o seu coléga «lambe-se poude fugir, por completo, a es-

\1encesiau Frey�!eben, foi-nos en· deve ser efetuada em todos os Estados, na secretaria do Int.erior e com Carlos Gomes, julgando-o cóla melodica, e, de vez em vez

'tregue" pessoal:nente, mais �m liU- Justíça. talvez o marco definitivo da nos- lá se sente a alma latina, a alm�
mero deste brílhê.nte orgão nado- Entretanto, na segunda reunião, realizada pela manhã de RIO, 26-Pa%ageiro do aVIa0 sa musica»! E Carlos Gomes o é da Italia, patria de todas as ar-

nII:sta, qu( :,e publica no Rio de ontem, não compareceu o sr. Lima Cavalcanti, em nome de quem ELECTRA, da Panair, partiu de verdade. tes, onde elas vêm construidos
JêC1<.íro e que tem como seu dIretor esteve presente o secretario de Segurança. para Belo Horizonte o barão Jean Aldo Obino, vê-se, não conhece todos os seus templos.
o espírito fulguralite de José Vi- A divulgação hoie da noticia que foi requisitada a Brigada de Villenfagne Sorinnes, embaixa- a obra do genial brasileiro. Por Agrippino Griecco tem razão
c nt PJ yá. Militar do Estado, veiu aumentar a tW1são na opinião publica, que dor da Belgica j unto ao nosso certo não ouviu ainda a « Fosca»,

Gratos somos �': pela gentil oferta, acompanha presa de vivo interesse a marcha dos acontecimentos. governo. em que Gomes, procurando ada-
I ,.'''''�...;::''''''�''''''''''''_'''''''''=.::llfWI!'lf-:W om:;:;:t'-'fl:r'r,:::","""""'_ma:n;;'iWii3t ·'.""nwr::r"a, ''''''Za*''# a' "'''''<'W''�''''''' r E
:�

tivrar�a Centralisação das
Moderna associações

cultaurisOccrre hoje, o primeiro aniversa
rio da firma Pedro Xavier & (ia,
1 -oprielarta da conheoda LTVRARIA
,:IODEIViA.. Composta de tres mo

ços que pelos seus esforços conse

gllí�am de modestos empregados,
tomarem-se proprfetaríos dum es�a
i:ldedmenio Vioielar, Augusto Jaques
l'. !!oacir (ellceicão, ímpuzeram-se
ao conceito do éom'rdo e alcança-
: ,(fi. ao mesmo t�'J1lpO, pela solí
(itude, atenção com que são

aten-jd�dos os seus fregtl(ses, a preferen- I��J.UBA', 28 (Espe�ial) -Vai
(ia do pllblíco, ser mIClada a construçao da es-

_

Fazemos votos paza que a fírm11 trada Itajubá.-Piquet�, ligando o

Pedro Xavier & (ia., tenha um Estado de Mmas GeraIS ao de S.
fduro prospero e apresentamos aos

I
Panlo.

seus componentes os ncssos para-
bens. ----------------------------------------------'--------

I

,
"

.}l

� reconlmenda-se tanto para roupa fina COf110 para roupa
,::;:,;;::.�=,'::�'=,!I'E..i�::':.;.,!F-;;:_.....;;;i'�:;-::=:::.. ?"8'J'�.. ;zçil!!.4::li_.�§!!I:t':.-='::="Z:!-:::!:.c;,r:'::'!::::':'::!§::!.:,:z,':s::s.-il:i"';:'=6=kl:l'5I1'I:"II,II9=�"=-', Wf'íWft_r:a=d="II'iII[r=j__••_1.1i�1rI'1IIl-·II'1I""_"'�$1='1;':t.1i'1I:'=1z:uI:UPi1:»=_'I!:'a.,__,IJ!I"llfiíilrrllllll__••=__;;rVI' ; ';:13'" + 71:'S a=;�Ja1ã?;$üí% .. & 9 .;

Por absoluta falta de tempo
para se despedir pessoalmente de
todos os seus amigos, o SUf. An
tonio Arrais de Alencar e sra. pe-

Idem-nos para transmitir os seus

abraços de despedida.
.

I O casal segue hoje de avião
para Livramento, R. G. Sul,onde

'ti' o snr, Arrais vai assumir a geren-
cia da filial do Banco do Brasil
naquela cidade.

As blaixas japonêsas
da guerra

TOKIO, 28 (Especial) - Se
gundo uma nota fornecida pelo
misterio da guerra, o número de

japonêses mortos desde o inicio
da guerra é de 9.640.

Entil Janings está _

enfermo IBERLIM, 26 'O famoso astro
cínematogratíco.estã gravemente en-IItermo.

. _ Os seus medicos assistentes, en-
RIO, 28 (Especial) - Vão ser tretanto, têm esperanças de saí-

cen tralissdos em um só edificio, va-Io.

Ias associações culturais desta ca- ! M-'
-

1-·
•

t
-,

pital. asso lnl lU ervlra

em alta escala

ROMA, 28 (Especial) - Beni
to Mussolini já tomou as neces

sarias providencias, para intervir
na Espanha, a favor do general
Franco, em alta escala, caso não
dê resultado a proxima Conferen
cia de Bruxelas, a realizar-se no

dia 3 de Novembro.

sr.

!junta

POVO
-------------------------------------------------�-----

,I

GAD. GO'ES MONTEIRO

JOÃO BARBOSA
rera meme,'

(MARCA REGISTRADA, .J
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