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prestigiado e o que em melhor
da Republica.

•

o mais

·�o ao Presidente

.

1.- •

, ,

l J • � 1

reu Ramos
situação se encontra jun-

voz POVO

(Palavras do deputado oposicionista dr. João
de Oliveira, na sua entrevista de hoje).

G. A Z E T A
.o Ministro João Al-
berto despede-se

DOA Sem quaisquer Hgaeões politicas

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel

IVI
J A I R O CALLADO
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----..,------- Peso e estatura das Vai trocar
�IM�P�R�ES�S�O���E!��D�O�D�E�P�U��T�A�� JOAO DE OLIVEIRA

a��� idéias
POLITICA NACION-ALSOBRE A

Com a fuga do general
último reduto de

Flôres da Cunha, baqueou
caudilhismo no pais...

do parlamentar sulino uma

dosa entrevista
Regressou ôntem do RIO. onde esteve cêrca de um mês,o de-' ravam a bravura de uma resistencia heroica, foi a covardia da Iu-

putado Jaão de Oliveira, tribuno oposicionista dos mai.s ardorosos I
ga que surpreendeu � país...

. ..

e intransigentes, filiado ao Partido Republicano Catarinense. De-' - Mas acredita, o sr. deputado, na possibilidade de outra

sejosos de ouvi-lo, abordamo-lo ao primeiro encontro... candidatura jl
O deputado João de Oliveira não se esquiva á reportagem. -Oh, siml Creio na do sr. Os-

E' homem de imprensa, veterano nas lutas jornalisticas. Quando valdo Aranha. No Rio não se co-
•

lhe solicitámos uma palestra, estava êle com seus dedicados amigos gita de outro nome. Quasi geral
Barreiros Filho e João GuaJberto Bitencourt, muito entretido em é a crença de que o substituto
transmitir aos colegas as suas irnpres- do sr. Getulio Vargas, ha-de ser

s ões de viajem. Apesar disto, foí a- o nosso preclaro embaixador em
tencioso conôsco, prometendo-nos uma Washington. Osvaldo Aranha é,
entrevista para depois da sessão le- na realidade,uma bandeira de con-

gislativa, á tarde. Efetivamente, Iin- graçamento nacional, assegurando,
do o jantar, conseguimos ouvi-lo, no de norte a sul, a pacificação dos
HOTEL MAGESTIC, onde habitual- espiritos. Bandeira tão acolhedora
mente se hospeda. e fraterna que, uma vez desfral-

-Como deixou o ambiente po- dada, ficará, desde logo, derimida
litico no Rio jl-Perguntamos. a questão sucessória, com uma

Rápida e clara foi a reposta: candidatura unica. O sr. Osvaldo
-De absoluta tranquilidade, em Aranha é, no momento, a maior

todos os sectores partidarios. Não se e a mais prestigiosa das indivi-
tem siquer a impressão de estarmos dualidades politicas do país. Nen-

�. em �stado-de-guerra. Depois da Iu- hum outro poderá.' como êle, su-

ga do general Flôres, houve um de- ceder ao sr, Getuho Vargas. DR. OSVALDO ARANHA

salôgo na opinião nacional. Baqueou, --:-E qual a situação do governador Nerêu Ramos junto ao

com êle, o último reduto de caudi- sr. Getulio Vargas jl
lhismo, com o restabelecímento, por O deputado João de Oliveira franziu ligeiramente � _testa.
completo do prestigio da autoridade

Deputado João de
A pergunta, como que o feriu de chofre, dada a sua posiçao de

central. ..
'

oposicionista infatigavel. Mas, o lutador intemerato e franco não
Oliveira tardou a resposta:

-Quer dizer que o presidente Getulio Vargas.i. - Dos governadores estaduais é o mais prestigiado e o que
- E' o homem que sabe agir; o primeiro e o único do mo- em melhor situação se encontra junto ao govêrno central. Da ban-

mento-r-Disse João de Oliveira, proseguindo:-Unanimes, as fôrças cada que apoia o sr. Nerêu Ramos, quer na Camara, quer no Sena
vivas do país se congregam, neste instante, em tôrno dêle. O Exêr- do, saíram os dois relatores do estado-de-guerra. Isto concorreu para
cito, a Marinha, o Congresso Nacional, as classes conservadores, o que o atual governante barriga-verde obtivesse, ao lado do presíden
operariado, os universitários, todos, enfim, prestigiam essa indivi- te da Hepublica, uma posição de destacado relêvo nacional.
dualidade excepcional, em cujas mãos se enfeixa, hoje, o maximo po- �-E o sr. Adolfo Konder, por que não vem dirigir, em San-
der politico, na sua expressão definitiva. ta Catarina, o seu partido p

-E as candidaturas presidenciais jl -PoNue presta, no Rio, maiores e mais assinalados servi-
-Dependem, apenas, do presidente Getulio Vargas. Basta ços ao nosso Estado. O sr. Adolfo Konder é um chefe esclarecido e

um gesto presidencial para que ambos, tanto o sr. Armando de I dinamico. A' sua infatigavel tenacidade e sábia orientação, deve °
Sales como o sr. José Américo, retirem suas candidaturas. Estou Partido Republicano Catarinense o êxito que alcançou ultimamente,
mesmo convencido de que, em São Paulo e no Rio, se houvesse em face das candidaturas presidenciais. Somos uma poderosa fôrça
um plebiscito no sentido de saber quem devêra ocupar a Presidencia,o eleitoral, orientada para o bem e grandeza de Santa Catarina. O sr.

povo, em sua quási totalidade, opinaria hoje pelo sr. Cetulio Vargas. Adolfo Konder é o nosso chefe indiscutivel. Havemos de subir com
-Crê, então, na prorrogação do mandato presidencial jl êle, ou com êle ficaremos na planicie, lealmente, honradamente. Um

� -Sim e não;-disse-nos João de Oliveira, esclarecendo:-I estadista do seu valor e porte faz o orgulho de qualquer Estado do I SfI O proprio sr. Getulio Vargas, em recente palestra com o sr. José I Brasil. Lá, e não aqui, é de fato o seu lugar. Pelas suas tradições AAmérico, disse não continuará no poder. Entretanto, se êle julgar I e excepcional prestigio, tornou-se Adolfo Konder um perfeito embai-Imdispensavel, haverá a prorrogação, com os aplausos das fôrçaE ar- xador dos brios, da altivês e da fidelidade partidaria de Santa Ca-
madas e de todo o país, que vêem no presidente Getulio Vargas a tarina, junto ás fôrças politicas nacionais. E', além disso, ° amigo \estabilidade da ordem pública e a completa segurança das institui- que nunca desilude. Culto, lealissimo e discreto, abnegado e despren-
ções, num gravissimo instante da nossa historia. O comunismo a- dido até ao sacrificio, nenhum outro, em nosso Estado, reune, como

I
RIO, 21 (Band) O ministro da Marinha receblastrou-se, de tal modo, em alguns Estados do norte, como Per- êle, as qualidades excepcionais de um verdadeiro chefe.Ainda ôntem, dos componentes da Missão Naval Brasileira em Spe��iaU%��l�r::�!lnambuco e outros, que sómente uma campanha implacavel e siste- na Assembléia, tive grande prazer em receber, dêle um afetuoso te- o embarque, em 20 do corrente, das familias de OfiCiais,' sob-otícíaís ematizada, sob o estado-de-guerra, poderá extingui-lo. legrama, com votos de bôa viagem. Dêle, e de Ad�lberto Aranha, o

I �e���sa�e��r�sS:ba ref�rida MiSStão 'dPara esta Ca�ital, onde aguardarãoD t
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f) marmos cons rUI os nos estaleíros da referida cidade
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e St�r e que, na sua cpmiao, a rea izaçoo as e eiçoe e

a�droJa o e. empo gante gauc l0' que OI, no �o, .0 eAsPdIrllbto maI,s u- italianiad• Edmbdor� já ent�egues ás autoridades navais brasileiras, as 3 no-_:COIsa pro ema rca.,; CI o e cativante, com o qua recentemente pnvei, a erto e um vas un a es e f)�erra somente poderão fundear na Guanabara em fins-Sim, evidentemente duvidosa. Si, entretanto, houver homem irresistivel, Seduz-nos, desde logo, pela inteligencia fúlgida de Novembro, .devldo as escalas que serão obrigadas a fazer para não for-eeleiçõcs, com os candidatos que aí estão, o sr. José Américo será o e simplicidade envolvente. Eis, meu caro. jornalista, ° que lhe tenho �ar suas maquinas numa prova que se torna desnecessaria.
presidênte. A candidatura do sr. Armando de Sales fiGOU liquidada \ a dizer. E nada mais! I Adversária politica do incansavel representam I' "A.te om a imprevista deserção do belicoso gaúcho; de tal mo do liqui-I Com tanta decisão Ioi encerrada a palestra, que não nos GAZETA" sempre divergiu dêle e do Partido Rep hlír su
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- u icano a .ari-'lia a que, mesmo no gran e '.8 a o . an errante, sera e e esmaga- ammamos a nen uma outra pergunta, raçan o o eputa o oao nense, chefiado pelo sr. Adolfo Konder. Justo é reco h t d

...J derrotad fA ,

A d d I FIA dOI" .

I" n ecer, o avia'Uoram�nte erroftaado, SI 01' as urnas.

I'
que aQ

o dgenead ores

he I�eIdr�, slaImos apressados
I
para, em argas e rumorosas man- a espontanea sinceridade e firmeza de atitudes, que tanto caracteri�excepclOnou pro un amente ° povo pau Ista. uan o to os espe-! c etes, IVU garmos a sua pa avra. ')j zam, na vida pública, o deputado João de Oliveira.
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"A Gazeta" obtem
•
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RIO, 28 (Argus) Esteve, no Ga
binete do Ministro da Viação, o

Ministro João Alberto q ue apresen
tou suas despedidas ao sr. Marques
dos Reis, por ter de viajar
para Buenos Aires.

RIO, 28 - Ao embarcar para
São Paulo, o sr. Armando de
Sales Oliveira declarou que de
morará dois dias, afim de se avis
tar com amigos e correligionarios,
com quem trocará idéias.

RIO, 28 (Argus) Foi concluída
a coleta de dados sobre o peso e a

estatura das crianças do Rio de Ja
neiro, promovida pela Divissão de
Amparo á Maternidade e tnrancía
do Ministerio da Educação e sande,
Trata-se de um inquerito de gran
de ímportancía para os estudos an

tropologícas, sendo que até então
não tinha sido levada a efeito na

Capital do paiz, empreendimento
dessa natureza.

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

Estará vivo o

lho do casal
Lindberg?

fi-

Alvejado
tiro

a

RIO, 28�- Noticias de Bru
xelas aqui divulgadas dizem que
as autoridades judiciarias reali
zaram investigações para desce
brir a misteriosa origem de um

menino cuia identidade não é per
feitamente conhecida e que resi
de numa pequena cidade do in
terior. Segundo rumores, trata
se, possivelmente, do filho de
Lindberg, raptado em 1934 e da-
do como morto.

KIO, 28 (Arsus) Comunicam de
Petropolis que quando viajava no

bonde de linha Renania, o fiscal do
Departamento Nacional de Café,
José Mosquelra Gomes foi alvejado
com um tiro partido de uma LI
MOUSINE preta que corria parale
lamente a esse veiculo. A bala ri
cocheteou no muro voltando para
dentro do bonde, mas sem ação. O
fiscal atribue o atentado a contra
bandistas de café que o teriam

.

ameaçado. O fá to foi comunicado á
policia. 'petropolítana que prometeu
providenciar.

· Mac DonaldNova estrada Inter- .,
A

.

dnacional ( vira a menca o

Sul
RIO, 28 (Argus) Informam de

Assunção que, dentro de alguns
dias, será resolvida a construção da
estrada internacional que atravessa
rá o Paraguai até á margem do rio
Paraná, em trente ás cataratas do
Iguassu', onde será construida uma

ponte de passagem para o terríto
rio brasileiro, permitindo chegar-se
atê a costa do Atlantico.

o
•

sumario

LONDRES, 28-0 ex-primier, sir
Ramon Mac Donald e sua filha Hei
ia, partirão. a quatro de novem
bro proximo para os países sul-ame
ncanos devendo visitarem o Rio de
Janeíro e Buenos Aires.

Regressou
o AVIÃO LIEUTE
NAUT DE VAISSEAU

PARIS

RIO. 28-Notjcías de Maceió, in
formam que o''1'ossanta avião fran
cês LTEUTENAUT DE VAlSSEAU
PARIS levantou vôo ali, de re
gresso á França.

DO SR. SILVIO DE
CAMPOS

SÃO PAULO, 28- Iníciou-se on

tem, devendo prpseguir hoiz, o su

nario do sr. Silvio de Campos.

NOVAS UNIDADES
NAVAIS

4"""'·'
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===A GAZETA

Tristeza é
doença

Flor-ianopol,is, 29 de Outubro "" iN), ,

'I Novo Plano
Novo Plano
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empates, I �(:'Hota, 3 pontos ga-

� ��a�� l!tã- nhos, 5 perdidos.

•
9'-Bonsucesso: com 5 jo-:

Desportiva gos,Z vitorias, I empate,2.der-:-t\
rotas.ó pontos ganhos,5 perdid s,

Pode-se dizer que, pela regra,
«tristeza é doença». No estado
normal ha sempre motivo para
encanar a vida com alegria e

optimismo. Os tristes devem, pois,
fazer um auto-exame para desco
brir 1'1 razão do desanimo e com

bate-Ia. Quando não obtiverem
resultado, torna-se necessario re

correr a um medico, que verifi
carà se a tristeza e a depressão
nervosa correm por conta de al
guma doença ou de srmples al
teração do quimismo homoral.
Neste ultimo caso bastará mui
tas vezes, modificar a alimenta
ção e usar um medicamento de
base [osiorica para restabelecer-se.

Simples desequilibrio da glice
mia ou do metabolismo dos assu

cares causa desord-ns nervosas

que podem resultar, também, da
falta de elementos fosforados no

organismo. A medicina átual tem

Irecursos para ambos os casos, __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii---
Em 5", trataodo de deliciencia
de fosforo, a medida é facil e Iconsiste em algumas injeções de �IIIIIIII--IIIIII_!!_"'!..��J��!�����������������
Tonosloslan, que concorrem pa- M A C H A D Ora que o paciente apresente ani-
madores resultados, logo nas pri
meiras vinte e quatro hoc as.

tO -Oóc.adureira: com 5 jo
gos, 2 vitorias, ) empate, 2 der
rotas, 5 pontos ganhos, 6 per .li
dos.

))'-BangiL: com 5 jogos, 1
vitoria, J empate, 3 derrotas, 3
pontos ganhos, 7 perdidos.

Alvill'1negros e alvi-rubros
em acirl·�ada lutaquinta-feira C:Domingo o ?;amandaré

pro-r
de domingo.

curará sua reabilitação versus o

Figueirense. UM nDEBUTn
� .esquadr�� capitaneado por I

Estreará contra o 1 amanda.
Aprigio, adquiriu novos elementos .. ré o half Helio.
desfrutando todos ótima forma fi· Playet de grande confiança,
sica, procurará desfazer A atuação da
A Esperança do Tamandaré ala sob sua vigilancia,

reside em seu forte trio final. com
posto de Pinheiro, Raul e Becão.
A novao ala direita é ótima,

Ceará e Artursinho estão em pon·
to de bala.

IZ'- .Andcrai. com 5 jogos,
5 derrotas, O pontos ganhos, 1 O
perdidos.

ZlBlSKO RENOVOU
CONTRATO COM

VILA NOVA

o
OCONVITE

Do Externato F. C. recebe
mos gentil convite para assistirmos
à cerimonia de pósse da sua di
retoria que vem de se reerguer
após um período de completa ma

ção, a realizar-se na séde do Clu,
be 12 de Agosto, hoje, às 19,30

maravilha, horas.
tento em

BELO HORlZONTE,28-
O guardião Libi�ko reformou, até �
dezembro de 1938, o seu contra-
to com o Vila NOl'J.

Negrão o centro médio revela
ção de 37, ostenta grande forma.
e promete atuar bem versus o

campeão.
Carioni, o pequeno

diz que marcará um

Rezende.
ALUGA-SE
O eonfortavel predio de resi-
dencia á Rua Spivak, em

ATUAL COLOCAÇÃO DOS' João Pessoa. - Tratar no

CONCURRENTES NO Banco Agricola- Rua Tra··

CAMPEONATQ_ DA L.F,R.j. t�I!�,__I_�.:::�o_rl��9P�2�s ..

Esporte-Jornal
Conseguirá o centro relampago

repetir a façanha, que o carateri-
zou contra o Avai. #

No Figueirense Rezende es·

tará no goal.
Beck, Calico, Ivo, Paraná, e

outros cracks de renome em nossa

capital, atuarão contra o alvi-ru
bro.

Grtlnde será portanto o match

& Cia.
Ageneius e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

FLORIA

Ilepresenta�ões
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLI

C�ARTL\ZES
DO DIJL\COLOCAÇÃO DOS CLUBES

I' -Fluminense:com 5 jogos,
5 vitorias, 10 pontos ganhos, O CINE REX. ás 7,30 horas-
oerdidos. O bobo do rei.
2'-fjota(ogo: com 5 jogos,

3 vitorias, 2 empales, 8 pontos
ga hos, 2 perdidos.
3'-São Cristovão: com 5

I jogos, 2 vitorias, 2 empates, 1
rterrota, 6 pontos ganhos, 4 per
didos.

4'-Flamengo: com 4 jogos,
1 vitoria, 2 empates, 1 derrota,4
pontos gallhos, 4 perdidos.

5' - V[]SCO da Gama: com 5
jogo, 1 vitoria, 3 empates, I der- Achando-se vago o cargo de! rota, 5 pontos ganhos, j perdidos. Juiz de Direito da 2'. Vara da
r 6'-Porfuguesa:com 5 jogos, Capital, em virtude do ialeci- 7

r
2 vitorias. 1 empate, 2 derrotas, mento do seu titular, a Côrtl'"
5 pontos ganhos,5 perdidos. de Apelação marcou o prazo de

, 7' -America: com 5 jogos, 1 quinze dias para os jutzes da 4a,
vitoria, 3 empates, 1 derrota, 5, 3a, 2a, e 1 a intrâncías requere-
pontos ganhos.' 5 perdid�s. I rem a sua remoção para o referido
8'-Olana: CO'll 4 Jogos, 3 cargo.

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

Dr. Pedro de Moura Farro
Advogado

Rau Traiano n 1

s

Pró ..Catedral
I.

- -

.

I
Realizou·se domingo último,' GUia do Estado de Santa Catarinarlia 24 do corrente, a rifa do rá-

dio e dos dois pnmorosos qua
dros, organizada pela Comissão
Pró-Catedr al.
A rifa, que decorreu num am

biente de vi va animação, apresen
tou os seguintes resultados:

BilhEte, n. 2.820-premiado
com um aparêlho de rádio e per
tencente á exma. sra, Bebê

co-rlaço Cabral.
Bilhete, n, 2.960-premiado

com um artístico quadro, perten
cente ao sr, Luís Carlos Brasil.

Bilhete, n. 3.8j6-premiado
com um lindo quadro e perten
cente ao sr. dr. Paulo Pereira e

Oliveira.
Os objetos acima já foram en

tr,e?ues aos novos felizes proprie- Jtanos.

CINE ROYAI�, ás
horas-Mimi.

7,30

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras-Mala da Califomia.

de 1937Suplemento Juizo de
reita .da

Vara
Acaba de sair do creio

o primeiro suplemento
Ci""':\n1 todas as altera-

ções ocorridas nas a(.i-

Esta-ministrações

Municipaes,dual e

AGRADECIMENTO E
MISSA

contendo amplas in-

in-formaçõao para a

dustria e Come�cio
Editada na LIVRARIA CENTRAL

DE

ALBERTO ENTRES
Dr. Ulisses Gerson

vig�:evf:7aa�e;� u� c��çili:e��� Rua Felipe Schmidt, 14·-End.Teleg.Entres Alves da Costa,
plementar de 50:000$000, para vêm, por meio dêste, agradecer aos medicos ás
atender as despesas com a cons- P R E ç, O S autoridades as homenagens prestadas e á lm-

trução do Leprosario Santa Te- Guia com o Mapa do Estado 8$000 prensa as referências feitas, bem assim a todos;
SI t 10$000 quantos enviaram cartões, telegramas e corêas e aos que o acom-resa,

d
Idem, com o up emen o

3$000 panharam á sua última morada,O decreto respectivo mau a Só O Suplemento
que essa despesa corra pelo ex- Pedidos pelo Correio: mais 1,$000 para. o porte Agradecendc, aproveitam a ocasião para convidarem os

amigos e parentes para missa de 7'. dia que será rezada na. Catec sso de arrecadação que se ve-

r;����������������������������������������������������dr� �clropolitana no proximo dia 30, sábadc, ás 7,30.�ficar no presente exercício.
• ...ApyrNj·lna" eln ausge-/ A formula de "APyr,etina" -·Ate'3to que preecreuo com -- Die Zusammensetzung --Atesto que tenho zmpre-] -·Atesto que prescreua em--Os analgesicos campo- ..

j' t õ •

ônentes de "Apyretino". es-
lt " tí s os "A tl .

t b 't
o os oS,fasos ln ic9dos, o

õ zelchnztea Priiparat bcson-: é de molde a corresponder resu Ouos op Imo , co- uon pyre ma" IS erel s gado em minha clinico os produto Ap"retino" 'da far-tão dosados optimamente, e

I moczuttco Carlos Henrique�17lfC;lcnaei,;oasqoUregaa-OeSnenra-goia.; e�tjr�: õer-s bel migl'one (Kopf. perfeitamente aos casos in- chelS, de "Apyretina" neste

I
ein Be,weis der schnellen

h t ""A t'
medeiras.

� u .. cac e s ue .pyre ma", com Dr. Piragibe de ArauJ"ogiàa por efeitos � ecun�arios, I
,

. hospital, und hPllsamen Ulirkung in
mesmo quando os dOIS co- scnmerzen). dicaOos. .0:. Piragibe de Artlujo.
chets sejam ingeriào::; sim ui· den angegebenen fiillen. optimos resultado3. ClIniCO gzral e pediatrin. con-
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess. sultorio e residenria: Rua
louras. não deprime o co- Dr. A .. ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho 15 de NOllembro H' \82-Blu-
ração, não diminue o perus· Dr. Eeorg Richter. Clini- Dr. Nilo Saldanha Franco. menau- 5anta Catarina.
taWsmo gas�ro - intestinal Clr. Paulo de Carualha.
nem hyperacidifica o esta·

co geral e operações. Oiplo. Dr. Atfred Hoess, rIinlca Clr. Anton Hafner, clinico
rnalo,
Assinado: Dr. Osvaldo Es- modo na Alemanha e no

pindola
Dr. Osualdo Espindola,m- Brasil. médica chefe

nico geral e pediatria, Con-
sultaria 12' resiàencia: Rua Hospital são 1oaé, 1araguá. Isabel. Blumfnau,
15 de Houembro H, 84 A-·
Blumena 5anta Catarina -- Santa Catarina.

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

Inácia Lins�]rédito SU

plementar
Costa, Alfeu Lins e lrmgard Lins, ainda sob
o rude golpe que acabam de sofrer com o de
saparecimento do seu extremecido espôso e tio.

I
......

--A "Apyretina", pela as
soriação feliz dos seus in
greàientes, será um auxiliar
prerioso nos casos indicados

DR.VICTOR MENDES
maj'1r dr. Victor mendes.

Oiret.Jr do SeC'uiço óe 5aú
c)e da força Pública do Es-·
todo.

Clinico geral e operações. Dr. Nilo 5aldanha fran-

geral e operações. médico geral e operações, médico
médico diretor do Hospital co. médic.J diretor do Mos

do diretor do Hospital 5anta diretor do Hospitul Santa
e maternic..ade mar!a Au-

5 t ,. t·,,) 5 t pital de Timbó, 5anta Cata-an a La arma, o ur.lenau, an a xiliadora, Houa-Breslau-Ha-

Catarina.Catarina. monia, 5anla Catarina. ina.
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B·lurnenau � ..Joinville Seo Franoisco Lag.una-
Mostt"uario permanente em Cruzeiro do Sul

Seoção de SecQiio deSeoção de
FAZENDAS:

t:���D.9as naclonaes e extrange'ras �ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
�9rms e AIgod-ões Machinas de beneficiar madeira
4>l1as e Impermeaveis Material em gt;,ral para cans!rucções: Mach�nas para offici�i� mechanícas
ftpetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas �ac�mas para laoclltJ3
rtóupas feitas e [anellas, tinta Mad1inarios em geral para a lavoura: Cl ados,
Sêdas €anos galvanizados e pertences IJ!Ó grades, cultivadores, mOinho etc.
Lnha para coser e seli1r Foaões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, l\,t\ow�es
LI em novellos e meada Louça esmaltada - apparelhos de jantar {talhe- electricos

���._O'.netes e Perípmartas res Material em geral para transmissões: Lo' ,

�reolcfloados e CQlchas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
�rtinàs e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ie-os e graxas lubrificantes
roi\Jhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

SilR.atos, chinellos, meias Productos ehirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

�I �S�haruariQStodsOS_��.NadEaM�A'IU�,".
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER �

� � -'Aft\l"l n�'",. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empr�e,a NaCional d.Nave�ação "Hoepcke"--vaoores "Cad, Hoepcke" "Anna" e Max" �
I Fabrin de Pontas "Rita rv1aria' - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" iI�AVÀV..A.'lib.VI�f- . 'II���VAVAV���A

,�.-
• I

;\ Gazeta
Médicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Clínica: médICa de erlan

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

li Consultoria: Rua [oão
Pinto tr 13

'i
FONE-1595

I � " i,lênCla: R ua Visconde
-ie Ouro Preto n' 57

FC'NE--1524

Indica:
Dr. Arminio �I

Tavares

�. "

?[CI,::,{;as ds. ,�"ulmão
consuit.-k. j(};1<' t)mt:. :'

'el.f{_.O" - o�
! :I':s. Hotel G!Olía Fone 1333

J". i i
r ')',

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pi!SCOÇO

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

il"'" ).!çi#;tffl�t ern ��rurgla
ij®J'�i

I f,.;:f., I.;r�r�;a) Hínaecologia, (do
I ençaé, C 'ir: st;l�hNas) .: plHIOS1
I oWfl,'a Cio sisrema .ervosc <!
I

q:..u.:.çõe5 de plastice

Dr. Carlos Corrêa

Partos _. Niqlestías de

Senhoras e

vlolestias di'. cr ar ça-
.

Diretor da: Matermdad(l
Medico do H�spUaj

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
i\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
f' á tarde _. Consultoria.
ANITA GARIBALDI, 49

CONSULTORIO---Kua Tra
I AO" N. 1 P. das 1 O ás 12 e
!

': {s ; 6 112 h, ras,

rELEF. 1.285 �

I

r, f- ,;",tDENCI�- �u� Este-l
I

ves [unior N. 26

I11:-.1 EF. 1.131

rias

i\o \i' f.Je,allOS

I Dr. Pedro de Moura Ferra I

BUATRAj/l\O,-Ol sbrado-no
, ; ,'Ii él Sorvrt.rr: a

_';,_,\

� c.;1 (� da

��������������'II�D�����· . A'
..�����

E s p e I h o s IA Favorita I
Só os fabrícados em [oinville pela iúnica fabrica rStj �do E S T A D O

�'I'
-'�1

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER �; �
Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILLE � Em loteria a sua favorita

�

-- PhOJW' 1277.-

Ir' ,

\

1-
...____.••••••••••

� .. o.J)I_' ''(;stal, 110. • D
__--'-_ -------1 Companhia "Atllança da :

• 8ahia"l!! o

I FUNvADA);M 1870�IJ;DE S:'.HIA !
=1 t eguros Terrestr� Maritimos :
: CAPITAL REALIZADO 9.000:000$10,-, i
• RESERVAS MAIS DE � 50.000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS 114.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM ·1936 2.933'949:184$897

• RECEITA EM 193 21.421 :545$220 ..

I' SINISTROS PAGOS E� 19;�
.

4.737:405$660

Ap.ent8lr Sub-Agentes e Reguladores de A alf
em todol OI Estado I r:o Iralll, no Uruguai na
dlnclpais praças estrangeiras.

A,gentes em Flortanopolis: eJ
•
•

Campos. LObo & Cía. ::
.'
.,
•
•

VENDE-SE uma casa no dis- instalações. o aprutimas • G
trito «}'Jào Pessôa», f stfei� vel recanto da Ponta do La·s" Escritoríos em Laguna e Itajahí G
lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com Jocã I) USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES �

c0m2quartos, salas de '\i�itae Alves, no Canto do Estreito. g . "
v entar_.j cozinha. • ====:eo 'II

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

tiRes. Rua Bocayuva, 114 "
1 Te!. 1317

II !2ro. Rie;;, rodo III'1.
,,-:_:.,.otts r::-' a n n
J:x -chcíe da clinic, do Hospi

_ . ". �__._.
I ifJ) de Nürnberg, (P.",ressúr

- .... - ..-.--------- !nJÓlg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Advogado

! (-(l,J. Trajano, n· 1 sora.:l

I I Telephone rr t 458 I
Jockey Club R;"iallopoli; I

O mais eiagante centro de diversões tamí-.
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distil1ção.
Fsplendido serviço de bar com hebidas na

cionais e estranjeiras.
rnsF�me camente iluminado com instalações mo

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL7ORlO:

�ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)::
HORAS MARCADAS

R.Aderbal
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 p. 1290

Accacio Mo-I
•

re I fa tem seu escrip-

tó, ío de �advogacia á rua

Vi:,' IOe de Ouro Preto

Rua Felipe Schmitd n' 7 e 17 a

N o"II,Estreito Ponta do Leal I
I �

� BILHETES II Federal elSanta Catarina �

IJ NOS, CL<\SSICOS, ENVELOPES FECHADOS" I
�
.���--=--����

G
II
•
"
• Rua Cl)ilnihlro Mafra, 35](ubradJ) CaIxa POltal19

I .- LEONE N· 1.083
-�-

'" END. TELEGRAFIto ALLIA!vÇA
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!__E_._R._M_I__
·

N_-=--_A��R==A==' Ao mandato em 1940

:L

GAZETA
v ozRIO" 28 (Dalldl)

I�QBl conseqlieucia da
�olilvoca�ão ext,l·aOI"
diu31·ia da Call131·a,,
ó)a�ill"ma-se que lIave
Ji"á", �r�{n·a" tell.upo bas
tante p,noa a aprova
�:ão de uma emenda
E"'onstitucional subs
tituithi3 do § 3.. do
2U·t .. 1-" das Disposi- Por ter completado o tempo de

�õesTl·ansitol·ias"que 4 anos estabelecido pelas « Casas

.dilata••á o pl.azo do Pernambucanas» aos gerentes que
I exercem a sua atividade nas su-

fiDo do mandato pre- cursais dos Estados, foi transfe-
sideneial" que telomi- rido para a matriz o nosso pre-
na em ::1 de maio de PRESo GETULIO VARGA,S sado amigo sr. José Navais de

1938� prolongando-se até 1939 ou 1940. Oliveira, que entre nós deixa

Ideutica pl.orogaf)ão de mandatos fica- um vasto circulo de relações, por
motivo da sua conduta exempla

rá estabelecida para os deputados e sena- rissima e das suas altas qualida-
dores. Obtida a aprovaeão desta emenda des morais.

substituitiva" isto significará o adiamento Para substituil-o, foi nomeado

das eleieões de 3 de janeb·o. Sómente" o sr: �l�erto de Araujo, moço A
então se cOdiíará da falada mensagem I d.estm�IssImo, que certamente con-

" e. •
tmuara a obra do seu antecessor

SObl"e O ato adicionaI. e a quem cumprimentamos afe-
tuosamente.
Ao sr. José Novais de Olivei

ra, deseja «A Gazêta », muito sin
ceramente, as melhores e maiores

i passageiros: Angelo Spenerg, VaI- felicidades no desempenho do
I demar Miranda, Elvina Matos, cargo, que, na matriz, das acre-

:l\JARIA DE LOURDES I Eliza Colaço, Oscar Bott, Ade- ditadas «Casas Pernambucanas»,

O I d [Iaide Barreiro, Antonio N. da I irá desempenhar.ar o sr.
Sil C

.

N d Sil H --------

d F
.

B J va, orsma . a I va, en-

tr. .elrretlra é:lS-
rique Brida, Felicio Salum e 10 "Calçara"os J UR re pro- Abib S

íessor da Facnl-' I uccar.
.

.

dade
.

de Direito Em ônibus da mesma. Em- avariado
e Su�-Procurado� preza, para 0 norte, seguiram:

_

do Estado, esta Guiomar Buckler Pedro Guer-
-- ,-.

em regosijo pela reiro, Roní Schmidt, dr. Joa- Por motivo._de lima. avaria nos

passagem do primeiro aniversario quim Breves, Oto Geekes, Ilka Totores, o ?VlaO «<?mçara:> q�e Ide

s,ua
interessante filhinha Ma-,! Geekes, Luiz Medeiros, João Tem-I

ontem partira do �1O com desti-
I

r.a de Lourdes. O distinto casal pie, Boris Mockuzky, Afonsina no a Porto Alegre ficou no .nosso
Caldeira Bastos, oferecerá hoje ás Liberato, José Veiga, Augusto porto, onde se en.contra, afim de

amiguinhas de sua caçula, uma Schwartz, Luiz Santana e Fran- nele serem procedidos aos neces-

festinha e uma mesa de finos cisco C. Silva. sarios reparos.

dôces. Comunicado o fato para o Rio

A GAZETA faz os melhores MISSAS de Janeiro, dali partiu o (Guara-

votos de felicidades á interessan- ni », que fez o percurso entre a

Na Catedral Metropolitana se- Capital Federal e Florianopolis
rá rezada amanhã, ás 7,30 ho- em 3 horas, tendo daqui partido,
ras, missa em intenção á alma hoje, de manhã, com os passagei
do sr. dr. Ulisses Gerson Alves ros do «Caiçara », tendo gasto até
da Costa, saudoso Juiz de Di- P2!.!0 Alegre 1,50 horas.
reito da la. Vara da Capital.

I
INovo gerente das "BANDO
I "Casas Pernam-

bucanas"

DAIEln
srs. Osvaldo
Carlos

nomes dos
Aranha. e

Maximiliano

Foi contar tudo ao

sr. Juraci'
RIO, 28 (Band)-Viajou para.

a Capital baíana, afim de se en

trevistar com o governador J u
rací Magalhães, o sr. Negrão de
Lima, deputado mineiro e mem

bro . do Conselho Nacionai de

! Propaganda da candidatura José
Americo. O parlamentar monta
nhez seguiu por via aérea, afim
de participar diretamente ao sr.

Jurací Magalhães, os detalhes,
das conferencias mantidas pelo I

Foi eleita a diretoria desta brí- sr. Benedito Valadares com (11

lhante sociedade. que deverá gerir presidente Getulio Vargas.
os seus destinos no período de i

1937 a 1938. ficando assim consti-
tuida:

V d DIVERSOS. MO
P�esidente;:-P��líno Silva; vice- en e ..se VEIS A' PRA

presld�nte-;_ :)tev�o Santos; r • se-:
ÇA 15 DE NOVEMBR(.) N '

DR. PEDRO ALEIXO
cretario - .: rgenro Souza; 2 •• secre-I

(SOBRADO)
.

tario-Rodoifo Quint: l·. tesoureiro I

RIO,28(Band) Osr. Pedro Alei· -A'iredo Kilían; 2·. tesoureiro
xo determinou que se publicasse, Mariano VLíra; Uradorv--Dsni Regis;
no DIARIO DO PODER LEGISLA- Btblíotecarlo-> Belmiro Garch..
TIVO, a resolução que convoca a COlViTSSAO FISGAL; __ Raimundo
Camara extraordinariamente, logo Brídon _ ManoeI P. Alv'" _ Durvalapós o dia de encerramento da ses- �v

são ordínaría, isto é, 3 de Novem- 'io:nes - José Alves Ouríqnes e Va- Presidida pelo. Inspetor Hegío-
bro. Nessa ocasião, o presidente da lerío Gouveia. nal do Trabalho, realisar-se-á,
Camara Federal declarará encerrada Gratos pela comunlcação, amanhã, ás 2;0 horas e 30 minu-
a sessão ordinaria, realizando-se no

tos, na séde do Club 15 de Ou-dia 4 a primeira sessão da convoca- E t fção. Essa reabertura não se revesti- 5 eve em con erencla tubro uma sessão solene promo-.
rá de solenidade, tendo, vida pela Associação dos Empre-
ao que parece, os dirisentes da RIO, 28 (Argus):-Esteve e'?1 gados no Comercio desta capital,Camara desistido de por obices á demorada conferenc a t
convocação extraordinarie, fazendo

I �om o '�- em comemoração á passagem do
votar uma prorogação pura e sim-

tular da pasta da Justiça, o capi- I seu «Dia ».

ples dos trabalhos até 31 de Dezem- t�? Filinto Mulle�, chefe de po-l Gratos somos pelo convite que
bro, como,aliás, se deu no ano pas- lIGIa. A �onferencla versou sobre nos foi dirigido para assist.irmos
sado. A convocação é uma faculdade a execuçao do estado de guerra .. á brilhante sessão.
que póde ser exêrcída, automatíca-

_::-
__

--:: _

mente. por ambas as casas. Associação dos Emprflg.a ..

HOMENAGEM AO dos na Comércio de
DR. NEREU RAMOS Florianopolis

Para Joinvile seguiu hoje o (" l\ssem.arC;(ft")sr. dr. Renato Gutierrez, advo- Com a presença de todas as
c' � II '....

gado nos auditorios desta ca- autoridades, oficialidade do 13 CO
pital. Ora. Josefí"a Flaks Schweidson B.C., e numerosa assistencia, foi nVOC8çan

M E D I C A inaugurado na exatoria de Rio Em homenag�1r ao DIA DO EMr�REGADO NO
Acompanhada de sua filha a Caçador o retrato do ilustre go- �OM�RCIO, est3 Asgo('i�ÇàO reallzarà um �,essào solene no pro

gentil senhorinha Onete, seguiu Ex-assistente do serviço de Gin�cologia dos H0pitais:
vernador do Estado, sr. dr. Ne- Xlmo dIa 30 do COirente, as 20 horas) nos salões do Clube « 15

hoie para ltaiaí a exma. sra. d. la Gambôa, Fenda.ão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssi,s.
reu Ramos. de Olltubro». sito 3 praça J 5 de Novembr Q. nesta caDitaL.Alexandrina Grisard, esposa do � Usou da palavra o sr. Elpidio P f

'

sr. Edmundo Grisard, funciona- Ex-interna do sal viço de Pediatria da Policlinica Silva, que realçou as altas qUali:'1
.

ar a essa seisàC) ic�m. pois. COnv(JC:ldos todos os asso·

rio da Diretoria de Estradas de de Botafogo dade� do homenageado, quer co-
cladus de�te Síndicato.

Rodagem. DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS mo ?idadão, quer como homem Florianopelis, 27 de O�tubro de. J937.
Consultorio: Rua Trajano n· 12-Sob.

I
publIco. Pela COV1ISSÃO EXECUTIVAEm ônibus da Auto Viação Consultas: Das J O ás J 2 e das 2 5 horas
Durante a cerim�nio tocou.

A. Mar"lo BcnetiCatarinense seguiram hoje, para
FLORIANOPOLIS _ S NT

- banda do 13 Batalha0 de Caça- •

_o_s_u_l_do__E_st_a_do__os_s_e_gu_i_n_te_s .______
A A CATARINA . dores. PRESIDENTE

LIRA"
En comzmeraçãc ao primeiro

aniversario da sua fundação. a

Brilhante Sociedade Recreativa e

Musical BANDO DA LIRA, realíza
rá em SUl. séde social. no próximo
domingo. com íntcio ás l4 horas,
uma deslumbrante cerimcnia festiva.

Gratos somos pelo convite que
nos foi dírígtdc.

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

COLHA ENTRE AS 200 PA
DRONAGENS.

N

convocaçao
traordinaria

(amara

ex

da
VID ANOSSA

ANIVERSARIOS

te garota.

Os Bancos estarão
fcchados até quar

ta-feira

AIME'E PEREIRA

A gentilissima senhorita Aimée
Gomes Pereira, dilêta filha do
nosso brilhante confrade Batista
Pereira e de sua exma. esposa d.
Nair Gomes Pereira, vê passar
hoje o seu aniversario natalicio.
Por esta auspiciosa data a senho
rinha Aimée será r:1 uito cumpri
mentada.

o COMBATEAO
COMUNISMO NOS

'MEIOS OPERARIOS
RIO, 28- Na resídencía do Mi

nistro do Trabalho. reúnem-se ho-
Por motivo dos dias solenes da ie, os presidentes dos slndícatos

quadra presente, todos os bancos operarios, para tratarem de um mo

fecharão, hoje, á tarde, só rea- do eficiente para se incentivar os

brindo no próximo dia 3, de ma-I genios trabalhistas na propaganda
nhã. contra o comunismo.

FAZEM ANOS HOJ'E:

o sr. Acelino Linhares, far
macêutico da Penitenciaria da
Pedra Grande;

o sr. Clito de Souza Dias,
representante comercial;

o sr. Irineu Livramente.

A' PRAÇA
Declaro que, nesta data transferi, por venda, á firma H_ o. LIi

GOC�I, desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT. sita á rua Felipe Schmidt
27. livre e desembar ada de qualquer onus, esperando que a sucessora
seja distinguida porparte do comercio e do pu'blico em seral com o
mesmo acolhimento dispensado á firma (Ira extinta.

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

(Firmas reconhecidas)

OUTROS PARTEM

DR. RENATO GUTIERREZ

.... ,"";,".' -
., ..... ;,

..:..

fóco os

RIO, 28-0 <Diario da Noite» escreve que os meios polí
ticos continuam a comentar vivamente a viagem do sr. Negrão de
de Lima á Baía, emprestando-lhe a mais alta importancia .

Correm diversas. versões, entre as quais a que o sr. Valada
res, depois de colher a opinião dos proceres estaduais, presentes, veiu
ao Rio, duas vezes, conferenciar com o presidente Getulio Vargas,
concluindo pela necessidade de modificar a orientação das forças da
maioria, com relação á sucessão, fazendo surgir outro nome.

Dessa maneira-acrescenta o jornal-admite-se que o sr.

Valadares continue empenhado na coordenação de farças da maio
ria. No momento orienta-se a articulação em torno do nome do sr. __(Osvaldo Aranha, que a seu vêr congregaria as forças majoritarias.

Ao conhecer o resultado da missão do sr. Negrão de Lima
a.o norte, o sr. Valadares deverá voltar ao Rio, segunda ou terça
feira, quando aquele politico estará de volta.

«São essas as versões corren tes nos meios políticos »-conclue
a reportagem s

,

Visita
Fomos hoje. dístinguídos com a

visita do sr, dr. dr. Martins.
de Andrade. ilustre advogado pa
trício. que vai residir em Iotnville
onde abrirá escrttcrío. Espirito bri
lhante. perfeito gentleman, e dr.
Martins entreteve conosco agrada
vel palestra.

Gratos pela gen'Ileza.

Clube Recreativo
5 de Novembro

EMPREGAV/OS NO·
COMErdCIO

."
.
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