
dr.JoséCarlos deMacedoSoares
Dr. Macedo Soares

Franctseo
Para substitui-lo,

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

de Campos
o presidente Getulio Vargas nomeou o sr,

BIO� 9--0 sr. Getulio Vargas�_ pr�si
dente da Republica� atendendo ao .pedldo
�ellied��u omi�s�odaJus�� sr.IIIII���������������������-���������������������osé (�al"los de Macedo Soares� concedeu-
nle exonel·aeão daquela pasta. Em subs- A V O Z D O P O V O S_e_m quaisquer ligaeões politicas
tituieão ao embaixador Macedo Soare�� o

sr. Getúlio Vargas nomeou o sr. F.rane:lsco Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
de Canlpos� 'Iue tOlnal·ã posse, hOJe� as 11 I ANO IV I Florianopolis, Terça-Feira, 9 de Novembro de 1937 I NUMERO 1006
horas.

•
� _

Na carta que dirigiu au preslden�e
da RepubUca� !iiolicítando sua exoneraeao A S S U M I Udo car�o de Ministro da dustiea� o sr. Ma-
cedo SO<lu·es alega que os servieos do �Ii-
Jldstei'io da Ju§ti�a e os da C:::omissão Exe
-eutOl"3 do Estado de Gu�rl'a� se avoluma
ram de tal �óI·lna qu.e� devido á sua sau�e
absdada� nã9 podia coutitiU!31" á frente da

qnela pasta e

@ Si'.. �Iaeedtl» Soares nnaliza a

I(�arta, l1·ealil"mando a sua solidariedade 1'0-
�Uica :10 Chefe da NaeiíG.. I Recebemos o seguinte oficio: -Illmo. sr. diretor de "A Ga-

-- -- ----- ------- ----------- --------
. I

II II .
zeta ".

! Os p. firrmelillOS I Participo-vos que n�sta data .�ssum.í. o Comando do Agru-
, pamento ele Tropas Adidas a 5a. Hegião Militar, que nesta mesma
\
BACH \IUUS C1\- data passou a denominar-se «DESTACAMENTO TENENTE-CO-

da Il�NENSES R�NE� SIL':EI�A, ficando, no exer�ic�o da nova missão que me
U T�" r fOI confiada, inteiramente ao vosso dispôr.

Valho-me do ensejo para apresentar-vos os protestos de al
ta consideração.

A GAZETA

comandante
Brigada

(a) JOAQUIM CARDOSO DA SILVEIRA
Ten. Cf)I. Cmt.

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

As filhas do
dr. Blume

nau

Expressiva homena
gem ao dr = Clari

balte Gaivãoo

mento
comando do "Destaca

Tenente ... Coronel
Silveira"

Num gesto de garnde fidalguia
estiveram nesta capital as exmas,

sras. Cristíne e Gertrud Blumenau,
filhas do Inesquecível dr. Blume
nau. que vieram especialmente vi
sitar o sr. dr. Nerêu Ramos go
vernador do Estado. que as man

dára cumprimentar por ocasíão dr
sua chegada a importante cidade d.
Blumenan que lhes serviu de berço.

As distintas senhoras foram a

comp.mhadas na visita ao ilustre
governador. pelos srs. Alberto Steín
e José Ferreira da Silva. respetíva
mente prefeito e presidente daCama
ra Municipal de Blcmenau.

O sr. dr. Claribalte Galvão,
ilustre Secretario da Segurança
Pública, Ioi alvo de uma signifi
cativa homenagem por parte dos
alunos da Escola de Aprendrzes
Marinheiros, num preito de gra-

o NOVO

VANTAGENS DA

RIO, 8 (Band' Deverá ser no-:
meado hoje, o cel, Agenor Feio pa- I
ra comandente da Brigada Militar
do Rio Grande do Sul.

-.

RECYJ'E, 8 (Band) Ocupando o

microfone da PRA-S, na "Hora do

Estudante Nacionalis�a" ,o cel:A�a�
buja Vilanova proferm u� InClSIV.O
discurso contra o comUnIsmo. dl-

--.....lendo. a cer�a altura. o seguinte:
,;/;77'0 melhor melO para curar a lepI.a

" 'comunista talvez seja o que o Chl
]e empregou,mandando tu�o qua�
.to era comunista para a Ilh_� dlS

-,tante do Mar Friera, onde Ja no

1im <:te um ano ninguem se enten

dia••• NÕs temos á mar�m .esquer
da do rio Araguaia, um Im.enS?,
fertilissimo e inesplorado ternto�lO
de 600 quilometros ao 10ng(1 do no,

-por 700 de fundo. habitado �los
,Chavantes.

Bem podemos juntar todos os

:nossos comunistas, seus ader�ntes
'e simpatisantes, dar-lhes meIOS e

'os largarmos naquela zona.Eles que
lá se arranjem com todas as bele·
2as que atribuem ao regimen SO\'l�-1
tico inclusive casando 150 vezes,. PORTO ALEGRE, 9-0 che
lCOn::O fez aquele amigo de Stalin,ou fe de Policia, em portaria de ôn
:mesmo apenas 5 veses, como fez es- i tem dissolveu a guarda.noturna<te grande patife e que tudo !a� ��er I '-' .

Iainda não ter terminado a sene. desta capIta.

Proroga�ãJ dos
rni�ndíltos

I
RIO, 8 iBand) Contínu�a a !

chamar atenção a missão que o sr, 1
Negrão de Lima teria desempenha- !

do junto aos governadore3 do norte.

Acredtta-se, em resumo, que o g •

vernador Benedito vaíadares, in-
(Stock dc Relogios de '''Balcão e Cabeceira�� tidão pela iniciativa de Sua. Ex-.\epretando o pensamento dos ou- I

.. I cia. proporcionando aos futurestros chefes de governo estaduais, se

Incumba de falar á Nação, Iazen- .' I _ nautas uma excursão ao sul do110 sentir os perigos rta c0:ttinua- ,,-� I

I
�

d O fl=CHAMENTO IA d d nosso Estado.\ 'riiío da 'campanha prcsídencíal, no -� I nsttuto e L
.

sau e o As atenções de que se viram
�

momento em que ainda se desen-

I rodeados, tocando a sentimenta-�.)lve intensamente a ação das au-

M t
·

I· d
·

d d Ptorídades militares no combate ao. GOV. NEREU RAMOS
e erlo.ogla as socle a es apa Ilidade

dos jovens excursionistas.comunismo. A finalidade íogtca se-! A , • fez com que estes, num gestoTia o adiamento do pleito de 3 de, Estiveram ontem, no Palácio •

·t . fidalgo, se dirigissem á resider».Janeíro, por meio ele uma emenda do Govêrno, os srs. Carlos Sacia, Pelo sr. dr. Claudio Costa, foi- esplrl as ,

VATICANO, 9 (Esp�cIal)-? cia do ilustre homenageado, ofe-,'constítuci.onal que prorogue o �an- Emanuel Fontes e Arí Pereira de nos gentilmente comunicado, te- Santo Padre passou o dia de hoje recendo-lhe um formoso mime'
«tato presídencíaí para 3 de MaIO de

d I
�

d lhid ';1.939 ou

�

194(), assim como o dos de- Oliveira, que, por e egaç.ao a rem sido restabelecidos os Servi-
R

� reco 1 o aos seus aposentos, em que constou de um lindo tinteirod b h f RIO, 8 (Band) --O sr ornao I]putados e senadores federais. primeira turma e ac ar€I� ?r- ços Semaforicos esclarecedores dos, h f dr. do E d eomp eto repouso. para secretária.mados pela Faculdade de Direito i sináis sobre previsão do tempo ;··'Rc. e e edro ICIal o sta o I Fazendo a oferta, usou da pa-d S t Catarina convidaram o II I tos neri do 10, expe lU te egrarna para
I d· L d Mí

e an a
TA' oca e ven osperigosos a peque- todos os delegados regíonais de- Servieo d P d avra, o apren .IZ a?er a rv iran-Governador Nereu Ramos para nas embarcações.

terminando o fechamento imedia- ,� a ro u- d�, que ptrodduzlU bnlhahnt�� ora-� ,nb nte d;s- seu paraninfo. I O referido serviço, que vem .

d çao, mos .ran o o recon ecimento\II ra III I A cerimonia da colação de gráu,
I funcionando ha dias, acha-se in s- 10 e ge�a\ dos centros e sOCIe 3- -

Vegetal de todos os seus colegas por ha-

d I
terá lugar, provavelmente, no dia. talado na Torre Semafonica da

.

es espm a�.

.1
çao

'I ver-lhes Sua Excia. proporciona-curso o ce • 25 deste mês. I Estação Metereoiogica, situada á lO troi "NOR . .
do o ensejo de conhecer as rique--

rua Cristovam Pire, n' 2, telefo- es rOler - O sr. DIretor do Serviço do zas do manancial uberrimo da re-Azam bUJ-a Peculio pago ne 1247. Fomento da Produção Vegetal I gião visitada.Gratos somos pela comunicação DESTE" informa, que a sêde dessa rp,par-I Em termos tocantes, o sr. dr.
e pelo envio do modelo 975, rela- tição ficou definitivamente insta-I Claribalte GaIvão agradeceu a ho-tivo ao importante serviço. lada á rua Conselheiro Mafra l menagem, dizendo que ela o des-RECIFE, 9 (Especial)-O Co- n. 84, onde continuará a atender vanecia por partir de uma pleia-ronel Azambuja, tomou a inicia- os interessados. de de môços, a �uem o destinotiva da grande campanha, em reservava a defes� da integridadepról da aquisição de um des- NOMEADA nacional, honrando pelo seu portetroier, afim de ser oferecido pe- e pelo seu patriotismo, as glorio-los Estados nordestinos á nossa sas tradiçôes da grande patriagloriosa Marinha de Guerra. Para reger, interinamente, uma brasileira,O destroier terá o nome de das classes do G. E. « Santo An- A' comissão, que era composta« Nordeste ». tonio ", de Salto Grande, muni- do sub-oficial Jesus e dOE! apren-cipio ele Bom Retiro, foi nomea- dizes Lacerda Miranda, Argemiroda a complementarista Alvacir- I Pinto e Celesiano Leite, foi ofe

l.t!hmkuhl Machado. recida pelo sr. dr. Claribalte GaI
vão, uma taça de guaraná.

PENSOU EM
Tapetes

COMPRAR
Congoleuns ?Moveis ou

"A MODELA R" Dr. Claribalte G3hlão

A Caixa Telegrafica Beneficen
te de Sta. Catarina, associação de
funcionarios da Diretoria Regilil
nal dos Correios e Telegrafos, efe
tuou a 26 de outuhro p.p., ao sr.

Florencio Tiago da Costa, pro
curador da exma. sra. d. Esme
raldina de Castro Cunha, viuva
do guarda-fio sr. José Vieira da
Cunha, - o peculio de sete contos
e duzentos mil réis instituido por
esse falecido consocio.

Ainda
,

e cêdo

Dissolvida aGuar-
Nda-Noturna egou pedido

RIO, (Band) - A impressão
dominante nos circulos politicos
desta capital sobre e 5ubstituição
00 general Daltro Filho na inter
vcntoria gaucha, é a de que o

governo federal não cogita de
agir tão cêdo nêsse Estado.

o

DESMENTIDO
DE �OEN Regressou

RIO,· 9-0 Superior Tciblnal
Eleitoral, em sua sessão de ôn
tem, negou o registro da A ,:J0
Legitimista Brasileira, (he'iada

pelo Principe D. Pedro.

LONDRES, 9 (Especial)-O sr.

Eden desmentiu categoricamente
a noticia de fonte russa, sobre o

recente desembarque de tropas
italianas em territorio eflpanhol.

RIO, 9-Regréssará, hoje. pelo
avião da Panair, a Porto Alegre,
o deputado da Assembléia Legis
lativa gancha, sr. Moacyr Godoy
Ilha.

Gravemente
enfêrmo

RIO, 9 - Acha-se graveme�t'�
enfêrmu o sr. Estaeio Coimbra, o
qual tem sido visitadissimo.

,
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ào preslõente ào Republica e àos qo-.
vernoôorzs

oa 'I:··

ACamara
sendo creada a

eo

Camara
Senado serão dissolvidos

Cooporativa
. RIO., 9 (Argus) -- O, «Corr;i? da Ma�hã», orgão ofi,' dares, girar.im em torno da seguinte proposta aos governadures de ser proroga.Íos pelo mesmo espaço de tempo; d_issoluÇã) da Cama-

cia] da candidatura do sr, Jose Amenco publica em grande todos os Estados: prorogação do mandato do presidente da Re- ra dos Deputados e do Sena:L Federal; creaçao de uma Cam�ra
destaque, & informação de que os objetivos da viajem do sr Ne- publica por tempo indeterminado, dilatação do periodo administra- Cooporativa e de um Conselho de Sabias, que funcionaria junto I
grão de Lima, enviado ao Norte pelo governador Benedito Vala- livo dos a!uais governadores por seis anos, que podiriam vir a 1 aos Ministerios.

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

o eleitorado iA 110ssa

lexportação
calarinense

a Agosto a nossa exportação
montou a 3.456.003:000$.

Os principais artigos vendidos
para o exterior foram os seguintes:
café, 7.740.679 sacas, no valor Ide 1.414.160:000$; algodão.
165.651: toneladas, no valor de
706.625:000$; couros. 46356
tonela-las no valor de

161.092:000$; cacáu, 52.108
toneladas, no vaiar de
i 30.:530:000$; carnes congela
das, 57.537 toneladas, no valor
de 85.493:000$; laranjas, . . ..

I2.680.690 caixas, no valor d"!
66.841 :000$; cêra de carnaúba, II6.029 toneladas, no 'alar de

I65.091 :000$; peles, 3.734 to

neladas, no valor de 61.595:000$
l.orracha, 9.797 toneladas, no

valor de 53213:000$; fumo, ������������...�---�.. ,�.. ���-�����<�.,.,..23.003 toneladas. no valor de

"52.169:000$; baga de mame-'

lna, 63.91 I toneladas, no valor
de 50.005:000$; tortas oleagi- I
nosa-, 1 L.3.57j toneladas. no

valor de 49.383:000$.

4.894
8.809. sendo
2.544
2.887
4.544
3.888
1.741
2.829
1.805
falta

7.350, sendo 692 de Camboriú.
7.510
11.606
6.020, sendo 1.607 de lmaruí
falta, sendo falta de Itaiopolis.

2.605
5.149
2.651
2.942, sendo 756 de Paratí.
3.152
4.004
6.277

RIO, 8 (Band)--D� Janeiro

Número de eleitores insn
criios até 4 de Novembro
correntlflJ e que podem vo

tar nas' eleições de 3 d�
Janei'f1'o de 1938

'Os •

navIos

passarão
elpara o Lloid

Rio. 8 (Band) E' aqui no

ticiado que o comercio da Capi
tal do Pio Grande do Sul se,

mostra favoravel á translerencia,
para o Lloyd Brasileiro. dos
navios que foram encomendados

Nêsse número estão faltando os eleitores dos mumcrpros na Holanda para constituirem a
_.__

d.� Florianopolis, Mafra, Itaiopolis e Tubarão. frota mercante do referido Estado. I .

.

.. " I -- Die ZU'5úmmell5elzung--Os analgesicos campo- -- Apyreiina" eln ausge-, A formula ae Apyretina" --Ateeto quz prescrevo com

1
-

nzntea àe "Apyretino", ES-
. tiA retina" ist bereits

tão õoscõoe optimamente, ae zelchnetes Praparat

beson-/
é õe molde a corresponõer r-esultcõoe npttrnns, 05 ca-, uon py

maneira que a energia espe-
... I' B uiels

õ

er schnellen
d.fica õoa D1:qãos não iZ a�in- õers bzl rnigt'ane (Kopf- perfeitamente aos casos in- chels ae Apyretma" neste em e

.glaa por efeitos' ecunaarlOs, J
h 't I unO hl'i1samen Wirlwng 10

"lesmo quanr'lo 05 aoia co- 5chmerzen). àicaaos. í OSpl a ,

optimos resultaao5.
chets se'am ingeriaos simui- aen angegebenen fallen.
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. D Alf d Hlavras, não aeprime o co- r. re oess. Dr. A .•ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho
ração, não aiminue o perlls- Dr. f"eorg Rlchter. Clini-
talti=mo gastro - intestinal
nem hyperaciaifica o esta
mala-
Assinaào: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. Osualao Espinaola,m- Brasil.

niro g.ral e peaiatria. Con-
sultorio e resiàencia: Rua Hospital são 1052, 1araguá. Isabel. Blumenau, 5anta Catarina, Blur,Hmau, 5anta
15 àe Hovembro I'�; 84 A-·
Blumena Santa ralarina .. 5anta Catarina.

1-Araran5uá
'2 -Blumenau
3--Bom Retiro
4-Brusque
5-Campos Novos
6-Canoinhas
7 - Chapecó
8--Cruzeiro
9 -Curitibanos
10-Florianopolis
11- Itnjai
12--joinvile
13-Lages
14-Laguna
I j--Mafra
16- Porto U,.:ão
17-Rio do �ul
18-São Bent o
19--.São francisco
20--São loaquim
21-São José
22--Tijucas
23-Tubarão
24-Urussanga
25--Biguassú
26--Palhoça
27-0deans
28-Hamonia
29-Indaial

30--Jaraguá
31--Caçador
32--Concordia

'A

I
-

D' I Dr. Alfrea Hoess, r1iníca Dr. Anton HafnlZr, clinico Dr. �ilo 5alàanha fron-co glZra e operaçoes. Ip o-
r1inic:a geral e operações.

maào na Alemanha e no geral e operações. méàico geral e operações, méaico
méaico airetor ao Hospital roo méàiro airetor 00 Ho=-

rniZaico chefe ao airetor ào Hospital 5anta ôiretor ào Hospitul Santa
e rnaternic,aae mar!a Au-

pital ae Timbó, Santa ('ata.
xiliaaora, Houa-Breslau-Ha-

I
rina.

1.394 Je Gaspar.

A' caruinh ado Cinema REX,
ha quasi dois mêses passados, na

Rua Esteves Junior ou imedia
ções, UM RELOGIO DE
PLATINA de tamanho reduzi
do. proprio para Senhora, con

tendo St:IS BRILHANTES
sendo três em cada um dos dois
lados do mostrador. A pulseira
é de cor donete preto contendo
ambem fechos de platina. O
proprietário dispõe de documen

I �0S para identifica-lo e gratifica
generosamente a quem o achou

II
de vez que o entregue em qual-
quer uma das Redações

I
dos jom.ais em que fn
este anuncio.

-------
. Fpolis., Outubro 1937.

·-Atesto que t2.11' o ernpre-] --Atesto que DrescreV3 em

tcõo s 05 casos ínõtcaô os, o'

qcõu em minha cllr.Ico os proaut� tlPlp"retino" !ao_far-.rncceutíco rarlos Henrtque
melkiros.

ccchets ae "Apyretina", com
,
Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe àe Araujo.

rlinica g;.�ral f! peaiatrio. con
sultoria e resiaencia: Rua
15 àe t40uembro H' 8Z-Blu

Dr. Nilo SaldanhaiFranco. menau- 5,_.nla ratar;na.

M- E T R O P O L E
'0 comunis
mo e.n GrJiás
RIO, 8 (Argus) Aos mem

bros da Comissão Executora do
Estado de Guerra foi enviado
longo telegrama, procedente de
Goíás, solicitando severas e U!

gentes providencias contra a re

crudescencias das atividades c
munistas em diversos mumcrpio.,
daquele Estado, notar'arnente em

Ptrenopolis, Anapolis e na pro
pria capital estadual.

falta, sendo 621 de jaguarur.a
2.080. sendo 1.895 de Cresciuma
2.259
4.025
2.209
2.117
7.025, sendo 2.375 de Rodeio

1.994 de Timbó.

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS
RIO DE JANEIRO

5.500:000$000
segul ntes ramos:

l!l
=p;s��-c

..

é;tif7;a�-�u�-;.;��e��:I�'
I com otimos resultados, o renornaI
do prodúto «APYKETINA» ,nas
algias leproticas, sem notar alte
ração da função cardíaca.

(a) Dr. Alfredo C inielo.

Medico estagiario voluntario
do Departam:,nto de Profilaxia
da Lepra. São Pauio.
U N _

4.415
1.005
2.153

119.955

ratarlna. mania, 5anta ratarina.Catarina.

Capital
Ooera nos

Vida
Fogo
Transportes

Acidentes pessoa s

Autornoveis
DIRETOR!A:

Dr. F. Solano da Cunha--Presidente
José de Sampaio Moreira
Dr. Plinio Barreto

Peça prospectos e informações
A.GENTES GERAIS

Machado & Cia'
Rua João pinto, 5 - Tele' .ie 1658

FLOf<lANOPOLlS

Novo Plano
Novo Plano

ALUGA-SE
o confortavel predio de reei-
dencia á Rua Spivak, em
João Pessoa. - Tratar no

I Banco Agricola- Rua Tra··
jano.

PERDEU-SE

quinta-feira

··A "Apyretina", pela as

sociação feliz aos seus in.
greaiente9, será um auxilia ..

p:-eríoso nos casos inaitaaos,
DR.VICTOR MENDES

major ar. Victor menaes�
DiretJr ao 5e�uiço àe Saü
\12 àa fO['ça Pública uO Es
taôo.

Dr. Paulo àe Carvalho.

OOR

PV
OE

R
CABE9A?
E T IN "

�
'" I.' 'S' 'rJ
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. ��r:
Dr. Ivo d'Aquino II

Adovgado

IFlorianopol is

Fremio maior 5:175$000, e multas
•

prerruos menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA,� QUE PUBLICA o RETRATO E I-<ECIBOSI DE SEUS
PREMIADOS. E QUE ENTREGA PON rUALMENTE�OS SEU" PRE"v110S.

CREDITO -VlUTUO PREDIALr

@)
-

,

m
�P"ã:"rz:"",I.r""""r:&'"""""" .....,r_....��..........����f"".õiii'':'''''''

i���&_"-�·'3'-.�"_��L..���"__��������������
� Apólices Consolidadas do Estado de Minas I
� «Divida Fundada do Estado de S, Paul8 �
� «Obras do Porto de Pernambuco. �; VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÚES i
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
:� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- li
� JANO N. 16. 1m
� ��
� , �
������������������������

MERIDI AL

Proprtetar-lo ..Joao Gonzales

II"������������2����f@����' ��&·B-�iiiIIIIIIIII,-M!a�;;'
".�� �� ·

C' I d I �
fERIDAS

'�(�
a culo e qua quer Ptanta.execução, fis ..

I�,'.,'""',

ESPINHAS
, estrutura, em eon· caüzação e direção '

ULCERAS

t d
ECZEMAS

� ere o ar: 'Ia o de ob. as .� MANCHAS DA PELLE

� e ferro Apar,elhamento c,am � DARTHROS
N

I t
� FLORES BRANCAS

I� p e o para constr u- � RHEUMATISMO

;-'f ções de pontes em � SCROPHULAS

� co t d �� SYPHILlTICAS

�
ncre o arma, o,� ç ffqalmente em todaa

I CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd.11 ��;�����:� .•."t
� � �o�... 00-, ."e•••••1r

I
Omar Carneir�!���:.;!:us:��sendes da Silva

� i C r e d í t o _� u t LI o P r e d i a I I
�� Rua 15 de Novembro, 416 •

SALAS 12 e 13 � � E' INCONTESTAVELMENTE uv DOS M<\IORES CLUBES DE SOR- �
� l' ANDAR � TEIOS DO BRASlL, SO' EM PRE' 1[05 FORA�A DESTRlBUlf'lOS A' MAIS

[� Tel. 1503 Curitiba • Paraná � DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200,',)00$000), EXíOIND',,) APENAS PA·

�}\!� � RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE

��_ i�
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, P.ARA
PODER CONCORRER COM os SORTEIOS uE 4 E e DE CADA

MEZ.

� �
� I� Obras contratadas no I· semestre �
� de 1937 �
� donte em concreto armado s"ôbre o �io Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �
�:í'� Pont� de concreto armado s@breoRloS,João(Estr. Curitiba-]oinvile) �
� Prefeitura e Forum de Mafra �di3Grnpscolar de Mafra �
� Grupo Escolar de Rio Negro �
� Grupo Escolar de Irati � "

� Maternidade de Rio NC0'ro � "

� E�tação Experimental d� Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �, •
�

Diversas construções de residencias � ,.������������I••••••-�-�#_�,�-�::_#_�--�=-

$ ,""i5 7

--------

Companhia de seguras
�de acidente de

Trabalho
Ca pita] sebscr.to
Capital realizado

1.000:000$000
500:000$000

Alfredo P. de Araujo

=Adolar Schwarz�
-----"-��-�

Endereço Telegr.. DOLA� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIi\A

AOENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná - Santa Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as -qio
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 dirétss pa
ra SANTOS: hiates-motor 'JIiratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do N9rte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de trnportação.t do País ou, do Ex'
terior, para desembarsço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

PreçoQ, -nodicQS
• CASEMIRA EM CORES, ART

,

TIGOS FINOS
CASA "O PARAIZO"

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A:.nslstencia l'Vlédica, Fa'-
rnaceutíc� e HíJSpitdlar

SU8�AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

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

Florí.a'Jopolis

o seu

�
••W'

:"':;:'-"'-='�::":-_:���:=:..:::-�7�",._-' .. 1""'-"."""

Banco de Crédito
Popular e Agrl
cola de S rnta

Catarina

Empregado com successo em todas
.. molestias provenientes da syphiUI
• Impurezas do sangue: "

TONICO
BAYER?

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludismo e das rnolestias da pe

le e nervosas pela Autonemotherapia
Consultoria e residencia -Praça 15 de Nove mbro, 13

I' Teleíone, 1.584
Consultas:-Das 8 às J 1 e das; 14 às 16 horas

I
I

'

A'LUGA--SEo conlortave] prédio de resi-
dencia á rua Estnes Junior

n. 179.
Tratar no Banco Agricola, á

Rua Trajano 16.

(Soe. Coop, Resp. Ltda.)
I

;

1 Rua Trajano n. 16

� (Edeflcio preprio)
l
Ca!-,it�1

.Reserva V��C?�--��.
I

urna brmacia bem afre
qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.

4 sue :! X Z;"_ ! cA _ .. ;. ,a, • tas A __

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPC>SITO

PAf3AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
I

ClC Limitada e5.L ala

CIC. AvisoPro 6,1. ala

, Prazo Fixo 8.1. ala

Hotel das Térmas

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13

--"--------,� ,--

Estabelecimento moderno recern c-instruido; proxi-
mo ás aguas térrnais IIOptimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

r,lde primeira ordem brasileira e alemã li
Preços modicos

Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprtcht deutsch)
GUARDA _- Municipio de Tubarão

Sar... ta Cetarina

Indo a Ararangu'á
HOSPESE-SE NO HOTEL NO?OE�TE casinha de

I a. ordem, asseio e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartasCe
domingos

"

"

,
,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



e

a

�

P
G

'\:
�l:"

t�
�t� Ola, I� �
_®- � Jj

tt'B·h..uYlenaU - ..Joinville São Frarlcisco Laguna - _a';'8�"l �)Mostr�aíl0 permanente em Cruzeiro do Sul �
Seoção de Seoção de Secção de �

FAZENDAS: RFazendas naclonaes e extrange'ras �ara temo. fERRAGENS: MACHINAS: ,
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira �

...
�'Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para offícínas mechanícas lTapetes e trilhos eimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoehfis li

Roupas feitas I
e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? ados, �

Sêdas . Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �Lnha para coser e s�r
.

Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de espIosão, ·v1.otmr.s �
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos
�.Abonetes e Perfumadas res Material em gera) para .ransmiss --;��� L(l.
;;\ltolchoados e éQ'lahas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
,,!brtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
P.ruhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os finl Automoveis e. Caminhões FOf�D J' -ças, 'i�CCS-

IS�atos, �nellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
'.'DéposUanos dos �amadQ� Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G�"'ODYER ��

Charutos cUA1\iN�MAN�» Bebidas nacionaes e extrangeiras MqíeriaJ electrico em geral �
Empr�:&e Na

..Ol0nal ai. I�avegaçâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �
FâbriGa ate fDon't1!s "�ite fv1ariaTl - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Aréltaca" ���!fi�������������VÂVAV.à.V��

IAFavo�1
� �
� �
� Em loteria a sua favorita
��

. '.
'_

1\/1a tr'iz:
FUiaes ·em:

A
-

azeta indica:

MEDICO-ESPECIA LISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço ",-""

Consultas das 1 O ás 12-
das 16 áS 18

�---------------------------------

,t./ [I Arminio --I'c-"" Ta va re s
Médicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CUnlea médica de ertan

ças e adultos �
LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua [eão
Pinto n: 13

FONE-1595
Residêncie: R ua Visconde

de Ouro Preto n' 57

WONE-1524

I Consultório: Rua João
,Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

� II Res. Rua Bocayuva, 1 ).(.

I\
Te!. 1317

-

.. -I
I Dr. Ricardo 1
Gott,.mann

�� �� 01-'

Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.vressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
.-._-----�----

Dr, I'V!if�'ÇL:"el
F�I':),� b�jld

CLINICA GERAL
\/'as Lnn"nas

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pints I-�
i elefone, 1 59 S

es. Hotel Gloria·Fone 1333
CONSULTORiO.--Hua Tra
�'I{" N. lt:t das 1 O ás 1 2 f'

Espec!allsla em cirurgia
geral

,,!ta cirurgia, ginaecologia. (do
enças cI'1S senhoras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

c .., ", '1�.) ; t !�.t. i' ,i as

Dr. Carlos Corrêa

e'é1rt(\S -- MGI( stias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

'I ELEF. 1.28)

HF5IDENCIA- Rua Este-!

I' v�� !u�l�,or N. 26

ILi . .f�,. 1.131

AaVCáados
1 Dr. Pedro de Moura Ferro I
--------------�-

Advogado

I Rt'd Trajano, rr 1 soraA

I Telephone n'1458 I
--- ��--_I

Luxo seriedade, conforto e distinção.
Fspl�ndido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
msFane camente íluminado com instalações mo

rias

RUATRA]ANO,-Ol sbrado- rc � ; (� e'a
',I loria Sorweria

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras)
t\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

liares,

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

Só os fabrícados em [oinville pela gúnica fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS--C A S A PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOIl\íVILlE

w_ -,; ___ w

I h os

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca .

CONSULTORIO:
'Rua Trajano tr /7

(sobrado)
Te1efone: 724 (manual)=

HORAS MARCADAS

e I •

Esp,

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

. jôékê'y th�b Florranêtpôifs-�
o mais elagante centro de diversões tarní- ,

�
�
�l
'�I�,l
�;l
�

NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS" �
�
.����--·-l�����

�.;. � C·� A D O�-��c;: IIIAgenebls e Ilepresenta�ões
Teleg.: PR.MUS Rua João Pinto, 5

Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

FLORIANOPOLIS
••••�...D OeG�.D.O••!
· �

I M E T R f:O P O L E ;
• i� •

! Companhia Nacional de Seguros de ACidente do ;�
� Trabalho �
.. (Uma Companhia Brasileira para o Bra�il) ::
• Autorizada a funcionar pelo de- '4:'

ereto rl' �952
CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000
CAPITAL REALIZADO 600:000$000

(") i retQ r ia :

Dr. F. Solano da Cunha- Presidente
Jose de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de �ele Fré nco
Dr. Henrique Dodsworth

Gerente geral
Elzernann Freitas

D Superíntendente geral (!J;

é Dr. Jacy Magalhães �

" Serviço médico eficiente e mode.mo, com Assis- �
• tenda imediata aos acidentados "
• Agentes gerais •
� Machado & Cia. �

VENDE.SE uma ca�[J CIG ,1is- instalações. o aprutimas �
Rua João Pinto,5 _ Teiefone 1358 �

trito «Jl)ào Pt ssôa», f,; i"i� vel recanto �a Ponta do La'ã �. FLORIANOPOLlS �
lo, á rua do Nestor no. c}2, Preço especIal. Tratar com )0.0 ·7;/ �

com2quartos, salas de '\j�lt3.� AI ve�, roo Canlo do E! :elto O � --- ��A����.�•.�•. �
tOJo .', •••DG••w-- _...... �U

ti eotarl cozinha. ..

•. , ... R.

I Dr Aderbal
da Silva

R-.\
I\dvogado

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

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

No�Estreito Ponta do' Leal
I

I
�
�
�

i

I L. H ET ES

Accacio 1\110"\
.

te I ra tem seu escríp-

tór io de ;advogacia á rua

Visconce de Ouro Preto

ln. 70. -,_ Pilo' ,P' 1277.--

I' ai>. I Postal, 110. \

B

Federal e Santa Catarína

o

I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Desportiva CINE REX, ás 7,3.0 hora�
E's a minha felicidade.

Vilain

CARTAZES
DO DIA

5

candidaturarCôrte de

-1--"- I\. -" I Apelação
...Jose � rnerlca SUMULA DOS JULGA-
--- .------------ MENTOS DA ULTIMA

SESSÃO

ilaleu 41 recarcll
B_I_taes

de
CINE ROYAL,ás 7,30 ho- ACABARA' EM

ras-A fugitiva. GEDIA,
TRA-

Recurso cnrne nO. 2.861

RIO 8 (3 d\ Af' C
.

I
da comarca de Blumenau, em

.

' an ,- urna-se nesta apita que, possivelmen-
te hoje ou h'" J' A " I' f que e' recorrente o dr. Juiz de

aman n, o sr. ose rnenco ançara um mani esto man-

tendo sua candidatura. O ex-ministro da Viação terá oportunidade
Direito e' recorrido EugenIo

d f d I'
Germer. Relator o sr. des, ME

Ferro
e azer um exame o mame to PI) itico, referindo-se 1105 fátos

mais transcedentes verificados no paiz, desde o advento do estado
DEIROS FILHO.

de guerra. O sr: José �,mér�co manitestará, tambem, o seu desejo
A Côrte negou provimento ao

de que a sucessao presidencial seJa processada num ambiente de
recurso, para confirmar a se nten

tranquílidad�, cenliando-se nos esforços e 110 patriotismo do presi- ça. de impronuncia que está

EXP ress iva dente Getul�o Vargas e das classes armadas responsáveis pela nossas d�:aa��07.
o direito e a prova

se�urança, interna como externa. Adeanta-se que o ex-ministro da

h
V - d . .

d
Recurso crime o 2 849

O rnena
I.açao respon era, ain a, as criticas que lhe têm sido feitas nestes

n. .

gern lt N d
da comarca de I dai I

_, "u imos.tempos esse ocumento�l1? que s� assegura,ha uma expressão
n ala, em

á imprensa b "'.
-

textual, em que o .sr. Jo_p A�erJco sublinha que «a sua candidatu- que é recorrente o dr. Juil de

raS I e I ra Ira
tambem acabará em tragedia ou l popéa» .

Direito e recorrido Basilio Agos
tini. Relator o sr. des. MEDEI·

RIO, 8 (\rgus)-Ao nosso colega dr. GcorRino Ave- F. San ta D����E��ll�DO CO'RTE ROS FILHO.

lino foi enviado o seguinte oficio: «A Associação S;asileirél de
E. VA' A �O PARAISO,. E ES-

Foi confirmada a sentença de

Impre.nsa significou já o jubilo e reconhecimento com que acolheu
Ca ta r-Ina COLHA ENTRE AS 200 PA- impronuncia que bem apre-

a designação de um dia especial para a prestação de uma horne-
DRONAGENS. CIOU a prova do autos. A

nagem á nossa classe. Em lace agora do programa ,essa bela RIO, 7 (l\rgus)-Ao s-u co-
vitima, não satisfeita com as

real.zação, na expectativa de ver desfraldados, corno ílamulas na
lega da Fazenda e Ministro, da IICade rnata provocações, seguiu o acusado,

�venida da Imprensa os cabeçalhos d06 grandes diarios e as' di- Viação acaba de solicitar ao Es- Fam ilia r" qu.ando este se retirava, para

gres de .s�us gfand�s. redatores, agora, proximo do instante em que
tado de Santa Catarina, a folha evitar a luta. Alcançado, agre-

num delicioso convrvio, se confundirão hornenageadores e horne-
de medição provisoria, efetuada BERLlM,8 -Por decreto de dido, o acusado se defendeu,

nageados--h.or:len; de governo eleitos da opinão e homens a quem
em setembro p. findo, de traba- hoje, foi instituida a "caderneta' desfechando um tiro que pros

cump!e a rrnssào de formar a opinião-agora quero louvar em
lhos realizados em junho. ultimo, familiar", que visa fortificar u es-I tou mort� o seu pe�seguid()r. E'

V. Ex., sr. Georgino Avelino, o� sentimentos que nunca o fi-
oa construç�o d�s .ace5s�s á ponte pirite da familia, contando com

o exercicio do direito de legiti

�eram.' na ascenção de sua carreira publica, esquecer ° ntu]o de
sobre

. � TIO Ítajai-Assú, trecho todas as informações de ordem ma 'defêsa.

)o�n.ah.sta. Q'lero encarecer o amor, provado mais uma vez pela I
de ItIlJal-BJumenau, prolon�amen' racial sobre os antecedentes e des- Recur�1) crime nO. 2.867

imcratrva dest� bela festa d� ir�teligencia, o amor que consagra a II t:::J
da E. F. Sanla Catarina. ccndentes de cada família. da comarca d� Bigua5su', em

nossa classe, a grande associaçao que o representa e aos seus al-
que e' recorrente o dr. Juiz de

tos �everes na s.ouiedade do, nossos dias. Com os agradecimcn- A V E L I N O J O S E� V I E I R A I
Direito e recorrido Agostinho

tos sinceros do jornalismo brasileiro, aceite as cordeiais saudações

II
João de Farias. RelaLor o sr.

do confrade (as.) Herbert Meses-
Construtor Licenciado desembargador MEDEIROS E'

ESTREITO (João Pessoa) --- R. 7 DE SETEMBRO, 177
LHO.

Foí confirmada a sentença que

!ulgou prescrita a ação pene I

II
intentada contra o I ccorrido.

Recurso crime L '1. 2.856
da comarca de Tuoarão, em

que é recorrente o dr. Juiz d,,,
Direito Sub�ti�uto em exercicio
e recorrido Pedro Antonio Ri
beiro. Relator o sr. des. GUI
LHERME ABRY.

I A Côrte negou provimento
i ao recurso, para confirmar a

sentença recorida, por seus fun·
délmmtos que são juridicos f'

estão de acordo com a prova
dos autos.

Recurso c:ime nO. 2.833
da comarca de 1 )alhoça, em

que é recorrente o dr. Juiz de
Oireito er ecorrido José Werner
Weber. Relator o sr. des. GUr··
LHERME ABRY. •

Confirmada a sentença que
reconheceu a justifi-cativa da le
gitima ddesa elO favor do recOl

rido.
Apelação civel nO. J 848

da comarca de São José em

que é apelante João Acacio

Gom:s de Oliveira e apelada a

Prefeitura Municipal dI'! São Jo
sé. Relator o sr. des. GUl
I HERME ABRY.

Negado provimento a apeia
ção, pua confirmar a senknça
�el.os. S�U5 fundamentos que são

Jundlcos. Vencido o sr. desem
gador G U I L H E R M E
ABRY.

62

CINE ODEON, ás 5, 7 e

bolas cor:seguiu pegar
8,30 horas-Maria 'Bonita.

O arqueiro rubro

Em conjunto estiveram ambas
as equipes magnificas.

Vilaio o arqueiro da seleção
(�a L.F.F. fez c:lomingo uma ótima
partida,
O arqueiro rubro estava im

possive],
Comeguiu bater o record bra

silciro, poi- era este de 60 pelo
I'� em Roal, tendo vasado uma,
e «stava em posse de Batataes.

Vilain conseguiu pegar 62 sem

�
d, i xar passar nenhuma.

Foi portanto batido o record
d- bol.is t m goal, fazendo isto a

arulhar ia alva e pegando o arquei
lu rub: o.

Dr. Pedro de Moura
Advogado

Rau Trajano n I

OS VALORES INDIVIDUAIS
DO CRANDE PRE'UO DE

DOMINGO

No [ris:
Vilain foi o melhor rubro-ne

gfO, Iez talvez domingo d mais
hela partida, de sua carreira des-
portiva.

Cruz esteve ótimo.
Pudico não comprometeu.
Feza atuou bem, exercendo for

te marcação sob Sabino.
Baixo jogou mui bem, é atual

mente o melhor center-half rubro.
Pernambuco, mostrou o quanto

é capaz de fazer na defesa.
Miro fez um ótimo match.
Secura, forma bem com Miro,

necestita de mais training.
Nizeta foi o melhor atacante

rubro, como tambem ajudou muito
a defesa.

Damatl\, jogou regularmente,
perdeu muitas oportunidades para

.

aumentar a contagem. IJnlmo (Braulio) atuaram bem.

No Figueirense: (�

:1Rezende fez seu Jébu! un jó- II"OS oficiais, esl.eve fantaslico.
Fredi prejudicou muito a defe

�a. rabando por diversas vezes.

Antenor jogou melhor que 3eu

rompanheiro de ala, apezar dI!
como êle, fazer jôgo para a assis·
lencia.

(Helio)CarJos não prejudicaram
e atuaram otlmamentf.

Beck foi o melhor homem dI)

Figueirense, é um center-half ele
c.lasse.

Godinho, jogou bem, ma; joga
�wd"do ao extrema sem auxiliar
o ataque.

Sabino, foi ótimo elemento.
Paran�, provou o quanto é ca

paz de fazer em um ataque.
I vo está atualmente vdt&ndo a

(órma.
Oscar foi quem mais atirou em

�oill, do alvi-ncglo, esteve muito

homo
�"jicu :'p�t:ar de bem marcaJo

<vi fOfward que ameaçaVÍi sempre
o arco contrário.

mprezlt nJening - Transpior..
, te de

. Cargas e Passageiros
I F'I II! 115I OrlanOpOelS • - Tubarão

Proprietario Silvestre rairueníng
Informações corn DAViD :0.3ILVA a' P

5 d N
ra.ç 1

I e ovembro· .Agencia !3ELL

Distribue Sorte

II

-

Pastas escolares
e comerciais;
cintos para homens,
pelas menores preços
só na Casa Beirão

Rue Tiradentes, 3

a

a CASA I';:3AVER' entre aque
les que tenham um vidro ele TONICO BAYEr�. E
um sorteio com 30 valiosos premios expostos na

vitrine da RELOJOARIA ADOLFO BOETCHER em

Florianópolis a rua Felipe Schmidt n. II. Poderá
concorrer neste sorteio qualquer pessoa que levar
a tampa (rosea) de um vidro de TONICO BAYER

a. uma das farmacias de Florianopolis, onde recebe
ra em troca desta tampa, um t'ilhete numerado po
dendo receber tantos bilhetes quanta� tampas trou
xer.

Os 30 premias
l' 1 j�parel/]f) de jantar mid. Cambridge

peças.
1 lindo eparelho fotografico Agfa.
1 Abtjour de pinho.
I Saladeira com 7 peças.
1 Apare ho ae chá ccrn 8 peças.
1 Despertador moderno.
1 Uc )feiro com 8 peças.
1 ReloglO de algibeira.
1 Estojo c,lrieíra (2 peças).
J Estojo Talheres (3 peças).
1 Vaso japonês
1 Bandeja de pinho.
rQuadro de borbolelas.
1 Vaso japonês pequeno.
1 Porta-joia.

e mazs 15 premios de consolação.

com 84

DEIXE UMA RENDA

MENSAL Á SUA ESPOSA

APÓS A SUA MORTE

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só apolice, a saber:

1.0 - um peculio pagavel ao beneficia rio

logo após o fallecimento do segurado;

2.° - uma renda mensal pagavel durante
cinco annos a partir do fallecimento, e

3.° - um peculio addicional pagavel
cinco annos depois do fallecimento.

Fundado em 1920, o progresso do A "SÃO PAULO se eviden

cia pelas seguintes cifras, relativos ao ultimo quinquennio:-

ACTIVO RESERVAS RECEITA GERAL

1932- 1 7.036 tontos 13.064 tontoI 6.726 toDtes

1933- 1 8.205 tontos 14.164 tontos 7.941 contol

1934-19.943 tontos 15.922 tODtOS 9.485 nDtos

1935-22.314 tontos 18.427 tontos 10.741 conlos

1936-25.973 toatos 22.373 tODtOI 12.375 tontol
BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE

"LOS DAS AFAMADAS MAR
CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
CASA "O PARAIZO"

CASAS
Vendem-se as de número, 124

e J 28, à Rua Major Costa (Ca
nudinho), nesta Capital.
O motivo da venda é terem os

seus proprietarios de se au'ertar

para fóra do Estado.
Vêr e tratl1r com i\;

ICia.Rua j(.ão Pinto n. 5.

!>

2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
g.
10'
1/'
12'
13'
14'
!5'

Os pormenores deste sorteio acram-se na vi
trine da H:lojoar a BOETCHER � nas farmacias.

A IISÃO PAULOII
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPCÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOÁRES

Séde: - Rua_ 15 de Novembro, 50
SAO PAULO

Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

/

,

f
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Ir

RIO, 8-0 dia de óntem na Feira de Amos-I homenagem, o sr. Getulio Vargas escreveu a se-] " Sem p r e considerei
tras foi dedicado á imprensa. A proposito dessa guinte frase: I a imprensa como um Instru-

-------.-------- mente E��dispensa\lel a boa

G A Z E T
administração dos negocies
publicas.

PRESo GETULIO VARGAS

Tudo tenho ';-ei�J para prestigiai-a, acatando
a critica jorrrallsflca quando de boa fé e constru ..A (

,
ttva" .

����������������I���������-��---�����
Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CALVOZ DO POVOA Regressou o Serre- NOS S A V IDA

I tario da Fazenda BILHETECemiterio /Festa da ,Sua missãofoicol·oa-
DA IRMANDADE 'B d

II

I
da do mais absoluto

DO DIVINO ESPIOI- an eira; exito
TO SAN'.rO Realizam-se nesta capital no pró,

ximo dia 19 grandíosas festividades'
patrtotícas comemorativas ao DIA
DA BANDEIRA.

Hoje, ás 2,) horas, reunir-se ii, na
sala ele 8,,:;S es ·-lu (;smara Muníc'
pal, a cnmíssãe encarregada dz d .

-

cumprimento a êssas comemorações
em nossa capital.

DL A

E I Exonera�õesserever A pedido foram exoneradas Os-
A.'

I
cartna Portella Schneider e Inês

cronicas••• Lôna, amoas do cargo de profes-
. I soras do GRUPO ESCOLAR «PRO-

. . FESSORA ADELINA REGIS ». de Per-IHa dias, num desalinhavado i dizes nc munícipío de Camcos
dos meus, bordei ligeiros comen- 'Novo; I I Por resolecão do ':1'. Prefeito Mu-
tarios a propósito de crítica de I

-- --:_- -------- '!1k;)al ;')i '�(1ncedida uma área
arte. I TERNOS FEITOS DE 50$000 r?:e·m.c_';st:'1ÍciJ no C.l:l'tt:..i; Púbíí

Sem outra preocupação a não P \_HA CIMA SO' 1\A CASA co IY11�,' :17,>,1 :k It�çijr'lbi á irman-
ser de um humilde conselho aos' "O Paraiso" c.ld·' dé'

.

D;vl"o Espirita S mto, fi-
que a isso se dedicam, fiz ver a --

C Hld:_l ;;. mesma suietta á adrninis
conveniencia de destacar-se senões SUB ..DEI...EGACIA tracão municipal DO toca ite ás leis

D.... � � '!iln r.l i �me perfeições, os primeiros para DE VALÕES qtle' r ':;uJatn o Innclonamento e or-
... �VU�U 51

corrigenda e as segundas para in- g .nizaçã» d aquela necrocole.
centivo. Pau exercer o cargo de sub-de- - -- ------------- Do r�; "gllmasSangrou-se em saúde o meu OS l\FAMADOS CHAPE'US

rol ii iIllll !iU U
legado de Valões, no munklolo de -"\

caro Sebastião Vieira, e de tal Porte-União. foi nomeado À'ltonio "CR ESPI DE LUXO" Regressou sábado ultimo de sua

fórma, que, de permeio com os D d 01 CASA O "PARA IZO" viagem ao sul do Estado, o exmo.

meus mil e um defeitos, depois 1:;.. e e�;,. • .......
'

.._...__,... >�__......_--..__ e revmo. sr, Don Joaquim Domín-
de nle julgar bonissimo, quiz

I - -- -- - - -- -_ .. --�-------'-----

gues de Oliveira, ilustre Arcebispo
que em mim tenha guarida a G rande C IIiI rco Metropolítano.
maldade, unico que.graças a Deus, :

I S. excía., veio acompanhado dos
jamais ornou o meu feitio moral.

NORTE . AM·ER ICANO r�vmos. s(\cerd�tes padre. Rcbert,o i
A minha observação SA LGA DA

.

Yírobecke e frei Nobarto Tan.bosí. i
foi, entretanto, perfeitamente sen

sata.
Não costumo espetar ninguém

a não ser quando me falta o"com
que se compram melões". O meu

prezado Basto, cuja amizade ve

nho cultivando ha mais de um

vintena de anos, é que foi mau, i
mas mesmo assim não lhe fico a

I

querer mal. Escrs- er crônica, d.
fato tem os seus lados ruins e

,I

bons.
Sebastião Vieira só escreve crô - i Inicas de arte sobre gente da terra, I

com a preocupação unica e exclu-
�.,siva de enaltecer os de sua sim- •

patia, esquecendo-se que o artista
. � P R O G R �t\ M A

nasceu no Céo e não tem pa í.ria, : J
ale é de Deus. i �Não se diz o italiano Verdi, o t.

alemão Wagner, o brasil�iI'ü Car-, �
103 Gomes, etc., como e de seu "

cost-lrne. Deveria o meu antago
nista, a quem não faltam saber
nem senso, deixar, em matéria de
arte êsse catarinensismo barato e

irritante, que muito tem contri
blolido para que um sem numero

de mediocridades,como êle mesmo

já reconheceu e se expressou {ran-,
camente para mim, guindassem-se
aos páramos evitando assim que
elas, as mediocridades, apareçam
como valores artisticos, como se

vem verificando de ha muito.Não
vai tudo isso á conta de revide,
e sim de simples lembrete.

P'ra Você
Com tristeza vi Você, no do

mingo, com aquele vestido rosa

sêco, que me parece ter sido fei
to a <vol d'oiseau », não por im
perfeição do talhe, nem ::JI'h ê''''
bamento.

I [,ào exist-, ,.:)

amiguinha pr t'ci: -e, (0f '\'l 1;', 1

tecidos, 8i111. J "b<-lY' i- "» P"
dou.ina, seguindo-se t:. \\ _S' J

'd I I

I
t CCI o mais p0"auci, '-1 I' tor .

conf'eção mais escorreitn .

I Ainda hoje, passando pelo (O
Paraizo », vi na MONTRE um.i

linda <frisotine bric tão propria
p'ra Vocêl ...

A nossa conversa de ôntem,
no «Doze» fica de pé, si Você
cumprir a promesa que me fez.

FBi\. DI.:'\.VOLO

ANIVERSARIOS
Vê passar hoje, o seu aniver

sario natalicio a exma. sra. d.
Otília Garofalis La Porta, digna
consorte do sr. Miguel La Porta
capitalista.

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

'Grande Circo Norte
AmericanoHOJEHOJ E - Colossal espetaculo

ás 20,45 horas
DIl. RODOLFO TIETZMANN

FAZEM ANOS HOJE:
o sr. Mario Vieira;
a senhorinha Orosinda Silva.

Regressou de Curitiba, onde foi
tratar de importantes assun tos re

lacionados com os in teresses do
nosso Estado, o sr. dr. Rodolfo' CHEGAM UNS

Tiet zmann, ilustro Secretario da I Encontra-se nesta Capital ()

Fazenda. 1
sr. Anto.nio Amorim, tabelião em

Sua Excia., que na sua visita
I
Concórdia.

á capital paranaen .e, foi acornpa- I '.

nharlo pelos 31'S. Arualdo Douat, A�ha-se e� Flonanopohs Q, sr.

presiden te da Associação Comer- Dano Garcia, recern-norseado

ICial.
de Jcinvile

..
; Harnos Alvim, Inspetor da Fazenda Estadual.

presidente do Sindicato dos i\1a- DEP, FRANCISCO DE AL-deireiros; Jo�é WoUf e outros in- MEIDA:.I
dustriais, conseguiu, depois de Procedente de Itajaí, encontrava:';as confererJcias com o esforçado se nesta cidade () deputallo Fran c

Superintendente da Estrada ele
Qcisco Llciroz, procer liberal.Ferro São Paulo--Hw Grande,sr.

dr. Alexandre GllLLierrez, resolver DEP. ALVAHO CATÃO
5a tisfa Loriamen�eJ o ca.so �os Lrans-I De passi:lgem para ImhitnDa
portes, :Iue ate, a [IH, tao. grave- esteve em Florianop()lis o sr. ,j['.
mente vI?ha af�T�nc1n os !nteres- Alvaro Catão, deputado minl)ri�tl
ses dos lllfl usLnaJs ca Lannenses, e diretor no sul do Estado da
especialment.e os madeireiros. Empreza' Laae. '

Está, pois, de parabens não
'"

apenas o sr. dr. Rodolfo Tietz
mann, pela maneira de como se

conduziu no desempenho da im
portante missão que o levou ao

Paraná, mas lambem o nosso Es
tado, que com as medidas a serem

Lomadas pelo grande amigo de
Santa Catarina, que é o sr. dr.
AlexandreGuttierrez,entnrrá numa

fase de progresso, com o cscoa-

HJ:Ill'�-:--_.
t����

Programa especial. dedicado ás exmas.
familias

SUCESSONUMEROS DE

Animais amestloados

ESTRE�IAS I'COitIPLETO,

GRANDIOSAS

o tlOMEM fANTASMA
CORRENDO NO GLOBO DA MORTE A 90

QUllOMETROS COM O CIRCO AS ESCURAS

UNICO NO MUNDO!
- -----_.

RESERVEM SêllS logarfl!s pelo

F O N E 1.080 palhaço milionarioBEBO, o

Procedentes de B I u m e nau
acham-se nesta cidade Of! srs.
Alberto Stein e José Ferreúa da
Silva, respectivamente, p':efeito e

presidente da Camara Munir;i
pal dalí.

5a. feira - Matinêe chie - 5a. feira A gran:le companhia equestre e

zoologica, Circo Norte Americano,
que tanto sucesso alcançou nesta
Capital, realizará hoje, mais uma

Brande função, exibindo exemplares
novos de feras e com magníficos
trabalhos. E' de crêr-se que o espe
taculo de hoje, como os demais,
seja coroado de êxito dada a exce-

, lencia e perfeição dos numeros a

executar.

ás 15 horas - Pre�os especiais

�!.l!!__ .. !!� !Y_��!! P R O G R A M A mento rapido dos produtos dai
importante zona servida pela rêde,
viação Paraná-Santa CatarinaJoão Barbosa

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

-
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