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Declaro que nesta data transferi, por venda, á firma H. O. LI
rOCKI, desta praça, a LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt

I�7. livre e desembaraçada de qualquer onus, esperando que a sucessora

s!ja distinguida por parte do comercio e do pu'blíco em geral com o

mesmo acolhimento dispensado á firma (Ira extinta. I

FLORIANOPOLIS. 1·. de outubro de 1937.
VIUVA SARA SCBULtrr
De acordo: H. O. L1GOCKI.

(Firmas reconhecidas)
---------------------- ---------

E�strada de
"'

..,----;;0;;;;;;-----_; _

Ferro Santa
Catarina

Est& E�trada, não querendo ou, melhor, não podendo,
na qualidade de empreza publica que sóe ser, se afastar da sua

..�\l a e pr-ponderante finalidade de bem servir a to ias. indis
tn!amente, sem a objectivação do luc o, no sentido cornmercial do'
vu -.:lbulo, �;fim de que, sempre e sempre, apresentar se possa
(orno ° factor maxuno do progresso maguífico do rico e rrn or

lá:te Valle do ltaj?hy, -- houve fI,r bem tomar medidas, ja'
iJgl ra vigorantes, tendentes a favorecer ai-ida U13is -- si é IS

so j ossivel .- a todos os centros
.

producto.es que lha são tribu
ti:fios! ou se.a a0S seus transportadores em geral.

E o que ór« vem de se concretizar é prova exhube
r ante, inconteste, não só do que esta' asseve 'ado linhas atraz

(orno tambem do g.un ie carinho com que esta Estradi encarra

cs interesses dos seus innumeraveis clientes.
Aliás --não e demais repitirmos -- esta ferrovia ahi es

ta' não para coarctar, com tarifas prohibitivas, o [ranco e nv

tural desenvolvimento dos nu :Ieos de prudiv ção e CO'T1m' reto a

que serve, e, SIm, para, mercê de uma tarifação razoavel, benefi
ciai-os, dando-lhes expansão cada vet maior � cada vez me

lhor.

nobre
arauto

Gesto
de Hitler .....
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RIO, 9 -- Regressam hcje,
a s sédcs de SUilS regiões, os ge
nerais Dôllro Filho e Luc:o E3-

cento.

Casos havia mesmo, que Ior.navam verdadeiras anomrl-I
q1le, obviadas. déram, em resultado, abatimentos de 50

p'Jr cento e mais.
Assim - para citarmos um só exemplo --05 SACCOS

VASIOS que, sendo, orno são, um complemento da meteria mima, i
e-tavam, nào obstante, tavados pela ta-ila C-- 3. ou seja uma

classificação superior á dos producios a que se destinvaa D, c ,;

tão actualmente classficados era C-7, isto é, reduzidos d.: 50

por cento.

Muitas mercadorias existiam, de transporte vultoso, qu
não gosavam de qualquer vantagem. quando em lotação com

pleta de vagão. Estas obtiveram abatimentos, conforme cada caso ]

-especial, de 20, 30, 40, 50 alo e mais. Destacam-se d'entre l
relias: O arraz beneficiado, o assucar brn o e rei.nado, a cal.
-cimento, farillh'! de mandioca e de milho, a manteiga, banha, o

milho e outras.

A redução tarifaria de que nos occuparnos, l ffectuou I
dç um modo assaz apreciavel, os ARTIGOS DE IMPORTA· IçÃO em gera I. como: as bebidas de qualquer cspecie, sendo
(Jue a CERVEJA soffreu diminuição toda eapecial; calçados
artigos de armannh0, do escriptorio e de papelaria. os tecidos,
que passaram a ter classificação unica; os artigos de .erragern,
bem aSSlm os artefactos de qualquer natureza; ferro bruto, pregos,
louças; 85 machinas em g�ral. salientando-se a� de la70ura e

i <Idustria; soda camtica, vdas, phosphoros, e todos os demais
.artjgo�, serr excepção, cujas reduções oscillam �ntre 30, 40 e 50
,por cento.

t _

Do· mesmo modo, os ARTIGOS DF. EXPORTA·
..... (ÇAO, gozaram de idemicas vantagens, como: a banha e man

tteiga carnes prepatadas, artigos de salsichariél, 3rrLlZ em casca e De'
'tI'tficiado, polvilho. fumo em fol�a ou em corda, o milho e

to�os os deméiis productos constantes da Paula.
Esta Estrada espera, poi�, quI'! os Srs. embarc1dore�

venham de encontro ao seu comor,�vado in'eresse boa vontadf
10m bem servir-lhes, afir de que' a majoração do ':U volume
de transportes, concorra ao perfrito equihbno da sua situação
economica,finaocéira. sendo-lhe desl'arte passivei proseguir, sem

'soiução de continuidade, na sua patriotica e bfnemerita campanha
,de bem servir o publico, fomentando e corroborando,. por meio
,de tarifas modicas, o desenvolvimento cada VP;Z mais accew

tuado, do opulento e magrsto5o Valle do ltajaby.

'Blumenau, 1 de Gutubro de 1937.

A DIRECTORIA

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

Phlue-nique elo IlobUllba

Avisamos aos srs. socios que, para o pique-nique que este Clu
be realizará em Imbituba, no proximo dia 17, foi estabelecido o se

guinte:
a)--a inscrição para socío é de 10$000 por pessoa. A Jui.zo da di

,

I
retoría será admitida a inscrição de convidados dos srs. socios, á razão de
20$000 por pessoa.

b)--Os interessados deverão inscrever-se até a noite de 14 do COl'-

I rente, impreterivelmente, estando á lista a sua disposição, diariamente,
das 19 ás 21 horas, no Clube.

c)--O Clube fornecerá transporte para os tarneís dos inscritos.
d)--A partida será da sêde, onde haverá concentração ás 6,30

horas, e o regresso ás 17 horas.

Florianopolis, 5 de outubro de 1937:
A DIRETORIA

PRRR FERIDRS. iNFlm1HCÕES,
ULCERRS, OUEI�1RDURRS, ETC

�\E���
"r"ll NANCORO"- J OIN\!! t.E
.'5'BRINS DE LINHO PARA

TERNOS INCLUSIVE O S 120
TAYLOR NO

"O Paralsa"

teves, comandantes des
militares, respectivamente,
Rio Grande e f\..1inas.

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

BrasileiraUma Companhia Genuinamente

27.5
26.7
26.0
25.3
24.5
23.8
23.1
224
21.6
20.9
20.2

\
19.5
18.8
18.1
\7.4
167
, 6.1
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BERLIM, 9 (Band)--Annncia-se que o Reich não toma-,Demonstremos: rá parte, em caso algum, na eventual boicotagem económica interna-

A 15 de Abril do anno em curso, esta Ltrada, fie I
cioral contra o Japão.

aos pnnClplOs que vem defendendo, levava a effcito, ern Blu- i

�Ir.�) ,ft" '1<.''4'1 ��� oe
. J fl;f;,�

me nau, a reunião que convo cára por intermedi da sua Com- 1lli<l."'W�1I! I'o>l"....'O'a...-r<II \OHd�1

missão de Tarifas, conforme se vê na Circular de! ) 8 de Fe - il�je1 vereiro últímo, endereçada aos seus nrincipaes embarcadores.
Essa reunião teve por principal objectivo auscultar, num

contacto directo, a valiosa opnr ão do Srs. ti ansportacios, para
que assim melhor pudesse harmonizar 05 interesses e-n jogo

E mao grado o não comparecimento de grande parte <I);
convocados, conseguimos -- pareCE

-- alcançar o fim colhmad».
Pedimos, pois, FI especial attenção ri J;' C;;�'i ,,!.,� a

dores par» o que a seguir lhes pa sarnes a expôr, e p 'f o ':':
podem aquilatar das reaes vantagens que esta Estrada lhes v i;;

oferecer.
Da revi-ão g�;ll da Pau'a de M,,;rcadorias resultaram

reducções que, em média geral, atll�ira n a m \IS de 3 J »or

Seguros de Vida
OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTlNDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESTRIC

CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

d.eve ser a Companhia
de su c preferencia.
Fundado: em 1920, o seu progresso

se evidencia pelas seguintes cifras,

relativas ao ultimo quinquennio: -

Activo Reservas Receila Geral

1932-17.036 conlos 13.064 conlos 6.726 conlos

1933 -18.205 conlos 14.164 conlos 7.941 conlos

1934 -19.943 contos 15.922 conlos 9.485 conlos

1935-22.314 conlos 18.427 contos 10.741 conlos

1936-25.973 contos 22.373 conlos 12.375 conto�

-

A "S AULO II

COMPANHIA. NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DIRECTORIA:-
Dr. José Maria Whiial{er
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE; - RUA 15 DE NOVEfii1l9RO, 50
SÃO PAULO

SlIJCCUfUHüIES: - RIO DE JANEIRO
C�RITYeA • IP. ALEGRE· BAHIA· RECIFE
AGENCIA: - SANTOS

Aposer��t3d�s

o sr. Governador do Estado
exonerou Carlos José Bierlent;ir,
de professor da escola de São
Carlos, municipio de Chapecó;
Guilherme Willeck ue interprete
público do Juizo de Direito de
81umenau; Flavio Ferrari, d �

pi olessor da Escola Normal Pri
maria de Florióoopo!i; d. On
dina Stí ugo, de auxiliar d? Esco
la Normal Primar�a de Lages e

Maria da Conceição Moura,
prolessora da escola de Tabolei
ro, no município ele Parati.

Pelo Governo do Estado fo
ram aposentadas as professoras
Adêlcia Nunes de Souza e Eu
lina Constancia Barreto.

Exoneradcs

A aplic&c;ão
dO"estadc"l d(�
guerra" ern

S. Paulo

s. PAULO, 9 - Realizou
�e .• l mên\ã de hoje, no Palacio
dos CDmpos Eliseos, uma confe
rencia do general Palgas Hodri
gues, eomand&nte da 2a. Regita
Militar e executor do tstado de
guerra em São Paulo, com o �r.

Cardoso de �IO Néto, gover
nador do Estado.

Nesse conferencia tomaram

parte o coronel Castelo Branco,
chefe do E. M. da 2a. Regiào;
dr. Silvio Pottugal. secletári() da
Justiça; dr. Leite de Barre's, se

cretário da Seguranç:o; coronel
Mi:ton de Freitas Almeida, co

mandantp. da Força Publica e

coronel Othele, Franco, chefe da
Casa Militar do goveruador pau
lista.

Na referida conferfncia forem
tro..:adas idéas sóbre a aplichção
do «estado de guerra», em São
Paulo.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A defesa do .consul Carlosl
Renaux
Continuação da la. página

estatutos.

apoia a randidatu ..

ra Armando Sales

A
L D oA VOZ DO

�������������-���������������
P O V O Prcprletarlo e Diretor ResponveJ

JAIRO CAL A

BELO HORIZONTE
9 (Dand) - 4) pal·tido
politico óó'Dr. Benedi...
to VaI3thu·es""" ol8ga-
nizado eiD .Jacuí., IIilO

Demais, ha ainda uma razão juridica que tem que eer oh- sudoeste do Estado.,
servada em se tratando do projecto de subscripção de novas acções.11 resolveu a d 4) ta.e a

A Fatre deveria subscrever 1.476 acções. candidatul!°a do sr.
Ora, os Estatutos exigem no art. 8, letra d, n. 1 para esse

II A.leman@loSalesátu
act�, autor�zação expressa da Assembléia Geral concedida por 314 do

tU.lea p.leesv.dencia dacapital social. •

Portanto, não se preenchendo esse requisito básico, a Fatre RepublIca.
não pode subscrever as novas acções.

E na qualidade de seu maior accionista, tenho o direito de
exigir que os Snrs. Directores convoquem uma Assembléa Geral,não
só para deliberar sobre esse assumpto, como de outros que funda
mentalmente dizem respeito á vida da sociedade.

Em face do exposto, fica provado:
lo f dversari tau P "'.' d d '1 RIO. 9 - O d reter do Departa,que oram meus a versanos que ranspuzeram para p -

or mrCla,l';';' o sr, r. AmL'
blicidade um facto interno da Iresa, car Barca Pelou, digno e ilustre re- me�to do� �oríeiOS e Telegrafo,

20. que toda minha resistencia ao projecto do augmento de formador do Departamento de Hi- envrou hoie circulares a todas as

capital se baseia em lei e no� interesses das Emprezas I giene do Estado, secundado_ pela Pi- �ireto�;as re�ionais, cs�abelee�ndo a

de que sou Fundador e Consohdador. reto ria do Departamento de Educação, censura par"", a correspondencía pDS
30. que � ,Diretoria d� Fatre é res!.'onsave! civilmente pe�?s I realizar-se-á amanhã. ás 10 horas, I

tal e telegraftca,
. rí�)} na Quinta .. Feira.

preunzos que esta causando, nao reunmdo a Assembléia na Instituto de Educação, uma so-
.',

Geral para tomar conhecimento de assumptos Iundamen- Je�idade comemor�tiva �o Dia dai50' S! A l\LEMAN liA ES-taes. Criança, em que dissertarão sobre o
__ _ __ o _

40. que nunca prohibí ao Snr. Carlos Linder, chefe do escrip- assunto ilustres facultativos e do-
-

.

w� .

_W�""""-:-- mo __..._-

�orio, que se ent�ndesse com o Snr; �tto Neit�ch sobre centes da Escola Normal Superior T!Vt.R P��ESENTEinteresse da sociedade: pelo contrário, ordenei-lhe que I Vocacional. _ __ _ __

. ....,,'"""" � _tudo lhe franqueasse. Agradecemos o convite que nos. R'>W _""""""WD !III

50, que sempre manifestei sinceros propositos de harmonia, I foí feito, fazendo-nos representar1 ROlVlr 9 O i d .' da Franca e datanto que concordo que se faça a fiação como annexa á na solenidade em apreço. G
_

B. t h
I 'lA.

b
-

/ e�c��l'ega os .: n,egodos á nota fran-Iresa e meu advogado, Des. Carneiro Ribeiro, devida- ------ ra- "e �n a. aca am e receoer a l;:,posla da Itália
mente autorizado, fez a Otto Neitsch a seguinte proposta, co-brrtw!c� sobre os problemas espanho.s.
para que elle se retire da Sociedade:- NOMEA ftO ' ,

Círculos autorizados rnfOrml:ll, que a

.
ii ticipar da coníerenc.a das ires potoiCIa; se ;'..

MIL CONTOS (1.000:000$000) A' VISTA pela compra da" I . I
tíver representada tambem ? Alemanl: -,

FOl nomeado para professor da
. -,. . Escola Normal Primaria desta ROlVIA. 9 - Os circulos díplci11a:ic s desta capítaJqumhentas (500) acçoes, de que e propnetano.

capital, o sr. Mario Roberto I tam O recdo de q"e a resposta dJ. ltalía Ira' causar

Bútl. ! situações. intwiacíonaís mais tensas desde o inicio da crise
e a gratifica-

recimento �
Providenciar para que as adquirisse.
No dia 13 de setembro, meu consultor juridico, Des.

Carneiro Ribeiro escreveu-lhe uma carta, comunicando que eu es

tava disposto a responsabiliza-los, si não fizesse a acquisiçao.
Responderam-lhe a 18 que «desconheciam autoridade num

accionista de, isoladamente, tomar contas da directoria,
muito menos de responsabiliza-la por acto de sua ex

clusiva competencia».
A 22 communiquei-lhes que o dinheiro para a transação se

achava á disposição da S.A. Carlos Henaux, depositado no Banco
Inco.

Nova intimação lhe fiz a 30 de setembro.
De sorte que a Fatre, por culpa exclusiva de seus directo

res, não adquiriu as ISO acções.
Entretanto, o Dec, n. 434, de 4 de julho de 1891, é de cla

reza meridiana quando, no artigo 109 estabelece a responsabilidade
dos administradores e no art. lIO, dá ao accionista, isoladamente, o
direito de haver delles perdas e darnnos por violação da lei e dos

A Assembléia Ge.leal da Fatre deve ser

convocada

DIA DA
CRIANÇA

Dividendos de quinze por cento, vencimentos
ção estatuaria até 31 de dezembro de 1937.

Os dividendos, vencimentos e gratificação serão pagos, de
pois de se ter feito o balanço annual.

Condição essencial: não estabelecer no Brasil industria se

melhante á nossa (I resa).
O Snr, OUo Neitsch recusou a solução honrosa e harmonica

que lhe propoz meu advogado, Des, Carneiro Ribeiro, com o qual,
anteriormente, sobre o assumpto, procurou entender-se o Dr. Victor
Konder.

DR.BENEDITO VALADAH.ES
----._---

ESTABELEC.fDA A
C�NSURA POSTAl.
E 1.·ELEGnAI�ICl'
E:}I TODO (» Pl\.IZ

* *

'pediu

*

Assim fica feita minha defesa e provado que minha opposi-
ção ás deliberações da assembléia de 2 de setembro encontra fun
damento na lei de sociedades anonymas e nos Estatutos das Socie
dades, de que sou Superintendente.

BRUSQUE, 8 de outubro de 1937.

(Ass.) CARLOS RENAUX

o sr. dr. Claribal te Gal vão, ilustre secretário da Segurança
I Pública, assinou portaria suspendendo, em todos os municipios do
Eslado, durante a vigência do estado de guerra. a concessão de li
cença para porte de armas e bem assim a licença para compra e

venda de armas e munições.

armas e

JOSE'
-------_ ----

NOSSA VIDA

.reso s
, o f,l,Z b. leãu i; t,:i

da Rua Felipe Schoidt no, 5)
PAGOU HOJE, a pessoa que
não deseja ser dedi"ad(, o SeU

nome, DEZ CO \lTOS De Passa, amanhã, o aniversario na-

7 r 'IS b b I talicio do sr. Oslin Costa, distilnto
r, � que cou e '.10 !Jl) te ,

advogado, residente em Indaia e

6303, da extração da Loteria nosso colêga de imprensa, onde
c d I d S b d 'I' II militou muito tempo, exercendo ul-
f" e era e a a o u timo, timamente o cargo de secretário

E o «Salão
.

ProQr. e.·sso I)

vc.n.]
deste jornal. Os de A GAZETA, que:

I F'� . sempre tiveram em Oslin Costa um
l- r4 Qu. t. Llfô pJOXI r } m..is amigo dedíca Io e um companheiro>
500 Ccni 05 da Fede' ai e os I íncansavel, prczetrosarnente o teít-

100 Contos da «Nossa Lote- citam.

Trancorreu ontem a data aníver
.::taBa recusa-se a par- saria do sr.Romeu Dias.competente
esse conclave não -. chauteur da Secretaria da Segurança

Publica, o qual foi largamente feli-

I citado, tendo em sua residencia ofe
recido uma lauta meza de doces,.

020 OCtlI- I vinhos e cecvejas ás pessoas que ()J

uma das II visitaram, A GAZETA felicita-o.

espanhola. CHEGAM UNS

E �3nr � q,UH/! � I

e:1f& f1!b �� @'fn ,jffi �,.,) ç't�.._ <f: i!!) �Gi1 v. .fll g-. '. ' ....J

'i'S.
�. � it'l t"" :..

r�� Q�CpG.'.J&!t�··..

AMERICOo "H O N E S TO"

o

lit
II!

" .

Em onibus da Auto Viação; Ca-Crg er �osa I tarinense,seguiram hoje para o norte
� do Estado, os seguintes passagei-

negan(�o a' ros:. Antonio C. Belmonte, Judir
LUCIO, Arnoldo Luz e senhora, Ja-
có Lucio, Alice Clementino, Angelo ,"
Branheski, Maria Branheski, José ,

Brasil, Alvaro Sá, Antonio P. Sou-
za e Salomão Castro.

para
sua

do homem
dinheiro"

estab��ecida
___iü-__

· -

����4lol...�_ ........... Ã ....._��

"estado de _g�Irª�_'�ã�_ afetará a

propagan�_a__ �����r�1

RIO? 9-A "Nota", orgão
qL.�e até tia pOIUCO apoiava a �an

didaturâ do Sii" • .]o:;;é Americo f1
presidenda �a rf.1epu�Uci-) e hoje
hafre-se ��e�a permanenda do 'Sir'"

Gabd�o Vargas Bl0 potrfier, pu��i
ta, hoje, a seg!dnte informa
ção:

desvio de verbas
custear a propaganda da
candidatura eo A atitude
do';'ministro da Fazenda
solicitação deshonesta
que sabe �'onde está o

"Pessaa b�m finforrn"Q�)Il.i.a
nos I'cferãu fU:ma {:ena ocoinr·d�

� �� �� A __

RIO, 9 -- Aos executores do "f-''+ "ldo
de guerra�', foi enviada hoje a S-egda,ute,
eomunicaeão:

"A comissão nomeada pelo pleesiden
te da Republica pa.ea snperintender em

todo o territorio nacional as luedídas de
correntes do ··estado de �uerra"" recomen
da muito especialmente a v. excia• ., que
as instrneões a expedir para as diferentes
modalidades de censura não venham

ale-I tamentotar de modo algulD a ptaopaganda realiza- datura.
da pelos candidatos ás eleieões de 3 de, O sr. ministro
janeiro, as quais deverão ser realizadas I postulante:com a maxlma liberdade. Atenciosas sau- "Sr. ulinistro não !'la verbas vetadas. O orçamento não previa essa es-

daeões. (a) José Carlos de Macedo Soa-: pede de despesa e eu tam�ll�m seu hon�::;1to !"
res, presidente; Dario Paes Leme de Cas- i O sr. José Amerií!:@ S@5'IJ"DU am:arreso: reUII'@u=sD, gagl\,H�jaYjdo de3CU�Pílj�, etro, contra-almirante e Newton Cavalcanti.,· o ministro da Fazenda., co:n(� um sorriso nos lab�os e rodeando-o de gen'bie-
general"". I :las, acompanhou-o até " e�evado[l"•••"

----

DATILOGRAFA

'l.1d::ii:r� o sr. JO:.l;0 À�.:)cr�t,) c o sr.

Sou;:r.a Costa, m5n�str!!) da Fa�
;ze�lda.

O ca;'1i(i�dato ã pre!3üde�
cia da Republ8ca fei glrocG.uar
o risonho gest:1lr das nossar.; fi

nanças, parél! lhe �edh' que des� MINISTRO SOUZA COSTA
viãsse algumas verbas do Depar-
Café, para custear a prilpaganda da SM:]

-----

m' -J

A durante
I

ocensura

O SR. JOSE' AMERICO

National do

'·1
Realizou-se sábado, ás la horas..

na elegante residencia do sr. depu·
tado Ivens de Araujo, o enlace ma
trimonial do sr. Alcides Bastos de'
'iraujo,oficial de gabinete da Secre
taria do Interior e Justiça, com a
cxma. senhorinha. Marina Ruschel
Lautert, filha da exma. vluva Alice
Ruscllel Lautert. \

No ato civil, serviram de padri··.
!lhos, ?or parte da noiva, o sr. Hel::'"
mutlt Fett e sua exma. esposa, d:a�.
Elvira Rus�:rt21 Fett e o sr. dr. Ma-,

..Il noel Pedro Silveira e sua exma.. es-·�an�iM d 01posa, . 8a AraujO Silveira;. -por-
parte do noivo o sr. Hercilio Daura,
e a senhorinha Luzia B. Araujo e'
o sr. José Paglioli e d.Alice RuscheJ
Lautert, representado "quele pelo,
sr. Benito Bastos de Araujo.

No a to religioso serviram de pa··
driahos, por parte da noiva o sr ..
dr. Alfredo Araujo e exma. senho-·
ra e por par te ,do noivo o sr. depu
tado Ivens Bastos de Araujo e SU!1
exma. s<!nhora.

Aos jovens l'ecem·casados A. GA
ZETA apresenta votos de muita
felicidade.

da fazenda teve um g!l"and� sorriso e respondeu ao

Promot. de Campos Novos I
DISPENSADO

. -

O dr. Yam Corrêa foi dispen-A senhorinha Silvia Carneiro O dr, Brasilio Celestino de Oli-, sadb, a pedido, do cargo' de mé-
Neves, foi nomeada datilógrafa I veira Jor., foi nomeado promo-

I dico do Departamento de Saúde
do Departamento de Saúde. tor público de Campos Novos. I Pública. I

farmaceuticosAssociação dos

ANIVERSARIOS

Fez anos ontem, o sr. Mario'
Crecpl, competente engenheiro me

caníco. Cavalheiro bastante estima"
do, nesta capital, onde, no curto
tempo de sua estadia, conquistou
grande numero de relações, recebeu
pela passagem da auspiciosa data,
muitas felicitações.

DR.OSLIN COSTA

Foi al-resentado á Assembléia I rando de utilid�Je pública, a As-

Legislativa üm projéto oonside- sociação Catannense de Farma- ceuticos, nesta Capital.

FAZEM ANOS HOJE:

--a evma. sra. Lenvegílda Cabral.
víuva do nosso saudoso conterraneo
Floduardo Cabral e genttcra do sr,
dr. Joãr) José Cabral, provecto ad
vogado e distinto jornalista;

--a Srita. Jaciná Souza, protes
sora normalista;

�-o joven Pedro Taulois;
·-0 menino Osni, filho do sr.,,.,�

Joaquim Lucio de Souza, chefe das
oficinas da Imprensa Orícíal,

De sua vIagem ao Rio de Janei
ro regressou o sr. dr. Francisco Bo
litreau, chefe da Fiscaliração do

. Porto de Florianopolis.

Procedente de Lages acha-se en-·
tre nós, o sr. Fioravante Testa, mll
sicista.

OUTROS PARTEM

JAQUES SCHWEIDSON

Pelo avião da Condor segu:tu ho
je para São Paulo e Rio o sr. Ja
ques Schweidson, conceit.uado co
merciante e proprietário da preferi
ia casa A MOD.ELAR.

O distinto comer'=.iante vai ad•.

:{uirir formidavel siock de cortinas�
storcs. moveis e arUg·os para ()
verão.
ENLACES

LAUTERT _- ARAUJO,

: ,.-I
�,' ,-

�t '

•

!'; "i .,.J..: 'J.:<>"".__:::_--.:.___:_ 1;..
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o ilustre interventor dr. Nerêu Ramos assinou
<tante Companhia Geobra para a construção da ponte de
sobre o rio Tubarão, cuja obra orça em 732:68S$300iJ Por
população tubaronense vibrou de entusiasmo aclamando
chefe (Ia administração catarlnenese

o contrate com a

cimente armado
tal motivo

dellrantemente o

•

Impor-

a

;��
[

�(II)

TUBARIo, 30 (Especial) - Em regosijo ao áto da assi
untura do contráto para a construção da ponte sobre o rio Tuba
rão, o povo desta cidade, reunido em massa, acaba de prestar signi
ficativa homenagem aos srs. drs. Nerêu Ramos, Altamiro Guima
rães e prefeito Marcelino Cabral.

Dois enormes cartazes, um com os dizeres « Salve Nerêu R a
mos e Altamiro Guimarães »-« Salve Marcolino Cabral» e outro
cem as seguintes palavras « Homenagem do povo tubaronense>. pu
chavam o grande cortejo, que foi abrilhantado pela banda músical
<Minerva. »

Em frente á prefeitura usou da palavra, em nome da po
pulação, o solicitador José Hulse, que teve arroubos de grande elo
quencia, Em seguida falou o estudante paulista Walter Siqueira,
que foi vivamente ovacionado.

Agradeceu em nome do prefeito, o jovem Francisco Carlos
Regis, que em rápidas palavras disse do contentamento reinante e

da admiração do povo tubaronense pela nobre personalidade do
Interventor Nerêu Ramos, terminando a sua oração com a seguinte
frase: «Na hora da borrasca, não se muda de timoneiro.»

Após os discursos houve passeata, ouvindo-se a cada mo

mento entusiasticos vivas aos srs. Nerêu Ramos, Altamiro Guima-Irães e Marcolino Cabral. I

I Agencia da Auto Viação Catarinense em Tubarão.
A noticia da assinatura do contrato para a construção da pOnte,
maxima aspiração do povo tubaronense, foi motivo de grande con Ao dr. Altamiro �uimarães, foi enviado o seguiete fono-
tentamento, vivando nome v. excia., cujo ato representa um alto grama:
descortinio ad�nistrativo, propugnando pelo progresso do Estado. -�O áto patriotico,louvavel e dignificanLe do sr. dr. In
Todas as classes sociais, inclusive comercio, industria e lavoura, as- terventor Federal do Estado, autorizando a assinatura do coutrâto
sociam-se manifestações com grande jubilo. A administração ferro- para a construção da ponte sobre o rio Tubarão, não impede, en

viaria ordenou que todas as locomotivas estacionadas na estação tretanto, considerar o prezado amigo corno o imediato cooperador da
fizessem uso das sirenes em sinal de congratulação, prova evidente realização do grande anseio do população.
do grande conceito pela vossa sábia e acertada administração. Na Esta a razão ponderavel que obriga a terra tubaronense a

minha qualidade de prefeito, apresento as minhas efusivas congra- jamais olvidar o grande serviço prestado pelo seu díléto filho, con

tulações por mais este passo na senda do progresso, testemunhando tribuindo ainda para realçar os inumeráveis serviços prestados ao

o meu agradecimento e reafirmando a minha irrestrita solidarieda-I govêrno do Estado, secundando ainda a atuação do digno e nobre
de. Atenciosas saudações (a) MARCOLINO CABRAL, prefeito. Interventor Federal.

Na minha qualidade de prefeito, cumpre-me agradecer, com
Tambem telegrafaram ao sr. Interventor Federal manifes- efusão, todos os esforços dispendidos junto da interventoria, para a

tando seu intenso jubilo os srs. Luís M. Colaço, Pedro Colaço, realização do grande melhoramen to. Atenciosas saudações (a) MAR
Manoel Colaço, João Colaço Sobrinho, Francisco Carlos Reis e COLINO CABRAL, prefeito.»

--------�------_._--------------

GAZE
A proposito deste grande melhoramento, recebeu o sr. dr,

�erêu Ramos, ilustre Interventor Federal, entre outros, os scguin- �_�_�����������������������������������·�v�w�w�·�n�·��'�@·�·�»"����=__�_,_�������._-

tes telegramas: A V O Z D O P O V OTUBARÃO, 29 - Snr. Interventor Federal-Moradores da i .

margem esquerda do rio Tubarão, vivamente entusiasmados prôxi- I,ma construção ponte nesta cidade, cujo contráto foi hoje assinado
pelo vosso benemérito govêrno, ao ouvir o pipocar dos foguetes,silvar I ANOlocomotivas e apitar nossas fabricas, não sabem como externar o

seu contentamento, ficando muito aquem de sua alegria palavras
que por ventura pude sem traduzir. Respeitosas saudações (aa) Ma

:poel Gerernias, Humberto Knaben, Leopoldo May, José Martins,
Aquilio Bainha e Fortunato Scarduelli,

-0-
TUBARÃO. 29-Dr. Nereu Ramos-Os infra assinados,

Iuncionaríos da con radoria da Tereza Cristina, felicitam v. excia ..
pela assinatura do contra to da ponte sobre o Rio Tubarão. Saúde

(

e fraternidade (aa) Euclides Prudencio, Osvaldo Huelse, Alcebiades

,Lapoli, Julio Medeiros, José Pieker, Leopoldo Pieker, Josê.Helthau
sen, Zumalá Nunes, Peri Barreto, Miguel Furghesthi, Santilino
Medeiros, Helio Huelse, Olli Prudencio e Rosinha Sousa.

politicas
-----------�-----

IVI
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

--�---_._---
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Prefeitura 10
do Sul

SR. FONTOURA BORGES
Rio E A ESTRADA DE R

.0 ,
_iiiiiiiiiiiiiiii.,_iiiiiiii_iiiiiiii__iiiiiii__iiiõii__;;;",D:i�__��--------;;'

Contratada por 150 contos a sua cons

trução e o govêrno gaúcho já pagou
212 eainda é dado como devedor de

157 contos

de
,.
, SINHA

TUBARÃO, 29-População tubaronense delirando sadio en

tusiasmo inanarravel regosijo noticia alviçareira ato assinatura
contrato firmado entre governo benemerito V. Ex., e Companhia
Geobra para construção ponte sobre Rio Tubarão congratula-se
V. Ex.. pelo significativo acontecimento que vem abrir de par • . •

PORTO ALEGRE, 29 - O sr.
o para a aquisição de ferramentas Obras Públicas resolvido levar o

em par as portas aureas nossa decantada prosperidade eqonoruica. Hece- O aSSaSSlnlO Secretário das Obras Púbiicas, dr. ! que empregaría nos trabalhos. assunto á consideração do sr.

ba V. Ex., segurança nosso elevado apreço alta consideração. Aten- Valter Jobim vaí propôr na pre-I Depois disso, embora o preço a- Interventor Federal, 50 licitando
ciosas saudações. (Ass.) José Hulse, Francisco Luís Zanettam, de Waldemar Rippol sente semana: ao exmo. ;r. Inter-Ijustado para a obra fosse de 150 a s. excia. autorização para aber-
Edmundo Lapoli, Altamiro José Fernandes, José Antunes Martins, PORTO ALEGRE, 30 (Espe- ventor Federal a abertura de um l contos, o Estado pagou-lhe cêrca tura de úm inquerito que escla-
Antonio Lapoli Filho, Manoel Brigido Costa, Artur Schuíler, Nel- cial)-Terminado o inquerito re- inquerito para 'apurar as respon-] de 212 contos e ainda é dado co- reça completamente a extensão
son Lemos Afonso GLizzo, Lino Pessôa, LuÍ6 Sebastião, João lativo ao assassinio do jornalista sabilidades por irregularidades ve-J mo devedor, até agora de mais total das irregularidades nêle exis
Teofilo Medeiros, Pedro José Antonio, Luís de Queiroz, Silvio Waldemar Rippol, foi o mesmo nficadas na execução de um

con-,
de 157 .contos, sem que a estl'a-I tent�s e o responsavel ou respon-

Chaves Cabral, Francisco Carlos Regis, Uhirajara Corrêa da Silva, remetido ao promotor publico tráto firmado por aquele depar- da es�eJa �ronta. , .

"aVeIS pelas mesmas.

Manoel Antonio Machado, Julio Gulbuski, Durvalino Padilha, que acaba de oferecer a respecti-I tamento de administração públi- Dal haver o sr. Secretário das I

Tonon Irmão, Luís Antonio Collaço, Guarino Guarani da Rosa, va denuncia. ca, com o sr. Fontoura Borges
José Lapoli, Raul Sil va, Lino Pedro Gomes, Celso Toneli, Viter- Pelo promotor foram aponta- do Amaral e Melo,na vigencia do
bo Gomes de Carvalho, Manoel Feiió." Arlindo Carginin, Familia dos como mandantes os srs. Flô- govêrno passado. MatouCascais, Tomaz Gomes de Carvalho, Pedro Simon, Afonso Gelo- res da Cunha, ex-governador do E' o caso que, em 8 de dezem-
sa, Esmeraldino Sabino, Tomaz Silva, Paulo Jaceb May, José Estado e seu irmão o ex-senador bro de 1936, o sr. Fontoura Bor-

--

Manoel Mendes, Valdemar Tonelli, Carlos Corbeta, Manoel Gere- Francisco Flôres da Cunha. ges contratou construir uma es-

mias, Lauro Antonio Gonçalves, Walter Pinho, Salomão Lopes, Como co-autores foram denun- trada de rodagem de 13 quilome- e eonfessou o erime á autoridade eatari 4
Pedro Policarpo, Guilherme Longo, Antonio Sielse, João de Oli- ciados Camilo Alves e Roman- tros de extensão, entre S. Fran-
veira, Antonio Teixeira Dias, Leopoldo May, Manoel Aguiar. An- gueira Silva. cisco e Rosinha, nos limites do <

tonio Delpizzo, Alvaro Sampaio Corrêa, Tarquinio Balsini,

valde-,
Rio Grande do Sul com Santa Foi prêso em Postêma, localida·

mar Antonio Gomes, João Gonçalves de Oliveira, Bonifacio Bessa, . Catarina, pela importancia de 150 de. do �unicip�o de �ampo Alegre,
Antonio Pedro de Oliveira, Jaime Orgel, José Bittencourt, Jero- contos. Recebeu, êle, adeantada- o tnãívíduo Joaa Paím, aut�r de

nimo Bittencourt, Clodualdo Altoff, João Delpizzo, Alexandre, ' t
.,

tã d d trâ roubos, tendo logrado diversos

0CLUBI= DOZE"
men e, la en ao, e mo o con ra- colonos.

Mussi, Antonio de Castro, Salim Mussi, Miguel Amancio Pereira, L rio ás praxes, cêrca de 20 contos. João Paim, interrogado pela au-
Boaventura Barreto, Januario Garcia, João Adolfo Corrêa, Her-

'
.
/

- --------,------------

...
culano Antunes, Henrique Sá, Roberto Brognoli, Francisco Neves, FA'TOS E NAO PALAVRASFano de Freitas, WiIly Strack, João Bolsoni, Roberto Zinbech, Náo fugindo ás tradições o invic·

e S b A
.

N to CLUBE DOZE DE AGOSTO abri-
.ermano ie ert, ntonío oronha, Ari Costa, Manoel Gregorio, rá, amanhã, os seus salões para o

I Silvestre Damiani, Emilio Hulse, Artur Gusmão, João Antunes
baile dç SÃO SILVESTRE, que terá A. Corrêa, Auto Viação Catarinense, Olímpio Mota' José Nicolau de o cunho que sempre teve. Nada de

f�.
Carvalho, Adriano Mosiman, Padre José Poggel, Severiano Cor- novo haverá; um baile chie, e na-

1\ rêa e Antonio Atanasio. da mais, como ha mais de 50 anos

O se vem fazendo. Reina enorme en-

.... t<''
-1., _.

- -

d
,.,. -�- -- tusiasmo entre os seus associa os,

TUBARAO, 29-Interventor dr. Nerêu Ramos-Floriano- para o grande acontecimento.
- "; J polis-Queira aceit�r as minh�s sinceras felicitações ato justissimo
, -

governo de vossencla pela asslllatura do contrato para a construção O. da ponte &obre o rio Tubarão, que vem de encontro a uma velha
o aspiração, favorecendo grandemente o comerciO, a industria e a la

"\loura deste munisipio e dos demais do sul do Estado. Respeitosas
82udações (a) JOAO GUALBERTO BITTENCOURT.

Tomou posse ôntem, á tarde,
na Secretaria do Interior e Jua
tiça do cargo de prefeito muni
cipal de Rio do Sul o distinto
ooestadoano e acatado industrial
sr. Paulo Cordeiro. S. s. convi
dou para secretário daquela edi
dilidade o estimado patricio sr.

Ivo Reis.

em Porto Alegre

nense

tortdade policíal local não só confes
sou a prática dêsses roubos como
ainda declarou-se autor da mórte
de .Januario Faria e causador de
terímentos em Trogilio Faria rãtos
êsses ocorridos na capital gau:cha.

destacada operosidade do
M a II rJ o R a mos

prefeito
operosa I obra de remodelação da cidade,

no sentido do seu embelezamento
o prefeito sr. Mauro Ramos ad�
quiriu, pnl' compra, a parte desa
propríctda da casa pertencente ao.
sr. C�)IUL?bc, SaLino, para conti
lluaçao úO alargamento da ruS!

Felipe Schmidt, tendo fechado o
contrato COm o engenheir0 sr.
João Selva para a construção das
novas fachadas da rua Conselheiro
Mafra.
Por outro lado, tendo sido con

cluido ôntem o calcetamento da
Avenida Trompowski, determinou
o sr. Mauro Ramos que identico
serviço fosse iniciado na rua Bo ..

caiúva,

Proseguindo na sua

J. _ TUBA�Ã?, 29-Interventor Nerêu Ramos-Florianopolis-
A hga�ao rodovlafla entre �raranguá e Florianopolis, graças ao be
nemento governo de v. eXCla., vem sendo cada dia uma realização
teve hoie, depois da c:ons�rução da estrada CapivarÍ, mais uma glo
riosa etapa �om a ass!natura ?o contrato para a construção da pon
te sobre o rIO Tubarao. QUCIra v. excia. aceitar sinceros cumpri
mentos. (a) ENGENHEIRO GU J\LBERTO.

TUBARÃO, 29-Dr. Interventor Federal-Florianopolis-

CHEFE DA NAÇlo
CONSIDEROU DE

c:::tON ..L\RIOS
UTILIDADE PUBLICi� O CLUBE DOS _'�UN ..
PUBLICOS CIVIS DE STA. C1i.TAIIUNA

Pelo sr. Presidente Getulio Vargas foi assinado decréto c01lsiderando
de utilidade publica o Clube dos Funcionarios Publicos Civis de Santa Cata-
rina.

o ausph:icso Ç1to, com demonstrar o elevado conceito a que se impôs
�ssa benemerita Soded<'ide, vem pestigia-Ia ainda mais. O C.F.P.C.S.C., é,
aliás, o primeiro clube reconhecido de utilidade publica, depois de 10 de No-
vembro.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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r;/� 25 81'"1(')9, na dê1ta de ônten" dava-se
o p��imeiro co'-nbete entre os fanaticos
chefis(jos pelo "manje" José fVlaria e aSIf()i""Ç8S f,ederais--Ouvir"\do o capitao EucH-
clct�S de Castro, que coma""ldou a van- Iguarde;' das tropas legais

1) Ex.ame de MADUl<:EZA da 3a.-5a. sene: 7-,) 2 de
Fevereiro. Inscrição: 17-30 de J�n. Documentos exi
gidos: para a 3:!. SéL�: certidão de idade, atestado de
vacina, pequeno retrato, para as de.nais series: certifi
cado da série anterior.

2) Exame de ADMISsAo:2j-26 de Fev. Inscrição: 1-15
de Fevereiro.
Documentos exigidos: Certidão de idade, atestado de
vacina e recibo das taxas pagas. 200 tremores

3) Exame da 2a. fPOCA da I a.-5a. s�rie: 3-5 de Março. de tert;8
Inscrição; 15-28 de Fevereiro. Documento exigido: te-' MEXICO. 28 ---: purante a NC,-

. te de Natal. verífícaram-se cerca.cibo das taxas pagas. de duzentos tremores êe terra em
A secretaria dá ulteriores informações nas horas do expe- diversos legares do pais. Ao que
nos dias uteis, das 1 G ás 1 I horas, parece não houve vítimas pessoais.

----_.-

CHARLAUTH,
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Amer ica do Sul.

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

rG1MlA'SU) O�TARINENSE
. . , ..

, __ . .:.,1 Por ordem do Reymo. P. D;retor do Giná�io Catarinense

� �,,�., 11g �e-.ntO �.1a c .!!tI n1
e de acôrdo com o Decreto 21241 de 1932 publico as datas dos

iii� II. ii � Ú l1li exames de Fevercuo e lVlarc;o 1938.

panna do Contestado
CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

urn

lhe extinguirà as sardas, panos.
cravos e espinhas, sem a minima
irritação, deixando-lhe a crjis

limpa, macia e fresca.

SANTOS, 29-0"DIARIO" os íanaticos não desejavam lutartàos lanaticos que se transforma- cliente,
desta cidade, publica hoje o se- contra a milicia do Parallá e que ram em bandidos.
'd P. [orge Sieigergumte: até pe iram um prazo para se re- Despedindo-se, o antigo ofj ..
H I Secretáric"
a vinte e cinco anos passa- tirar, mas, o bravo comandante da cial nos contou que é tambem

_�_---.....---"------------------

dos, no dia de hoje, registava-se força não aceitou parlarnento- um dos mais velhos tipogralos Isangrento combate na campanha mandou atacá- los, pretextando que do BrasIl, tendo trabalhado. ha Dr.
do C(>nteslado. Os fanaticos che- aquela gente era de Santa Cata- mais de 59 anos, em vários jor
liados pelo "monje" José Maria rina e que batalhava pelos limites nais, inclusive o antigo "Diario
íizeram sua prmeira investida coo- entre O�. d :;, �sta�os. . I.de Santos».
tia as forças federais em ·Tagua· A disputa lindeira vinha sen- -----;--;.
russú, n.unicipio de Curitibanos, do smtent[ld� desd�, o ano de 10 ..

MIn Istro da
ao Estado de Santa Catarina. ) 894 m I II II R

!\TI

h'" , as c ia era ja secu ar., � O erte· eSabendo que atualmente reside Em ambos os !:.stados, cheies eiII II

nista cidade o capitão Euclides polincos locais armavam gente pa- ao camuniSrtlD
'�i?: Castro, reformado da Fôrça ra se defender e. assim, na zona

Pública de Santa Catarina e que I do Contestado, todos os seus

comandava i\ tropa que marchava®moradores estavam bem rnumcra

na vanguarda das forças legalistas dos.
naquele choque tremendo com os P05S0, no entanto, afirmar
í!,rupos dc revoltados, a reportagem que, nos governos do coronel
de ODIAmO procurou ouvir o Gm-tavo Richard e Vldal Ra-

Pedro de Moura
Advogado

Rua Trajano n. t

I pERDEU-SE uma chave pe-
Ferro quena, Pedt-:;e a pessôa que

encontrar o obsequie de en

tregar na A FAVORiTA, á rua

Felipe Schmidt que será gratifi·
----

cado.

Pl1Iopagan.
D combale,

Brasil

I Dr. Pedro Catalão I )

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOlaes

Ex-interno do Dispensario
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospital
GraHée Guinle e Sanatorio

Manoel VItorino
Clínica médica círurgtca das

moléstias da
CABEÇA E PESCOÇo

Especial.sta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO

118-
Rua Trajano -18
RESIDENCIA

I Dia���!! da?1?á�I�1

no Vende ..se

CO;--JTRA o CANGA
CERISMO

por preço de ocasião, 2 ca-
• sas em perfeito estado,
sendo uma a rua Major
Costa n. 117 e outra a rua

Frei Caneca sjn. com 4 ano

de uso; uma de madeira e

outro de tijolos e cal.
Para tratar com João Se·

"vem dos Santos, Cais Fre
derico Rola.

çõe,:
--- «03 dois historiadores mili

t.,rC5 do ml)vimento. afirmam que

rDVO ajuntam ". 8c·"d iJ.Í ai -

c do dois mêses deroi�. O capitão Euclides de Castro.
O combate no Taquarussú ca que teve participaçã0 saiiente na

'i..', �l' J-Sf i)e!O :trdor dos ",d- campallha. tc'nelo estado tambem I
Versar 05. QLlaci f(' os deshafi\;" em Cal u,:!os, s::nrlo mesmo o co"

,J 'f lu, f"!'I'iíCl�. ,; qUQ�i lIão � ,manr1ante da força qu" derrotou,
r ·g,,,to<l novei e V( i d.ldeiro'l trag�d;a

.

finalm 'ltf:, I' fanlltic.os do Coo
, ,(1, do h,i L 3J�Ví U ''IOf, • tes!ad�.l, no c<,rnba!o> de Tamao-'f
e<ltão comas:d;H1L: da força ff;!(: - duá, em 17 Je dezembro de'
r ' 'll!!ar "':4w'rndo, .poi', 119. 17 sf'gundo a docu.mentaçãO! J
c " ,·1 8;;tr:', 30;) nele.", �

,
h;: to. ·ca qu'Õ nos mo tr"u, t" ve ' , ")

p .ra eo: f iltar, de ini.;io, o aULa- pala viaS de condenaçã.J ao mail �- SOLENE TE DEUM
CICSO immigo.

.

do caoga�o, ao ter co�he�im�nto I GOEB8ELS, Ministro da Propaganda DeVIdamente autorizado, faço publico que, no dia 31 do
O coro.Jel Vldal Ramos, ent�o que fanatlcos do Ceara, msplfa' I corrente, ás 19 horas. (7 da tarde), havd;:Í" na Catedral Metro·

governador de Sar.ta Catarina, rios pelo «m01je» Lourenço, in· Berlim, Dezembro (AGENCIA NACIONAL) politana, solene TE DEUM, em ação de graças a Nosso Senhor'
I'aandou ao lacaio chefe de po-

1 vadiraw algumas localidades do Em diversas oportunidades tem manikstado sua profunda I pelos b�neficios con::edidos �urante o a�o, e, a
. segu�r, exposição

licia, desembargador Salvio Gon- Estado de Goiás. simpatia pelo Braúl e os brasileiros o dr. Goebbels, Ministro da do SantJsslffio Sacramento ate pcuco maIs de mela nOite, em pe-

vga, afim de que não fossem E nos soli,-itou, então. que Propaganda do Reich. Falando pelo radio, em entrevistas con- nhOl de graça� par� o ano que se Inicia, fazendo-se então, a Bên
maltratados os sertanejos fanatiza- inserissemos seu caioroso apêlo ás cedidas aos jornais, e �empre que se oferece ocasião para avistar- ção Solene e keFoslção.
dClS feitos prisioneiros, pois,homem altas autoridades do país no sen- se com brasileiros que VIsitam a Alemanha, o ilustre, le.'lder não

de qualidades humanas, o chefe tido de �er ativado o combate se esquece de acentuar a especial amizade cOln que 5�' di5tingue
1 "'b' d " r*..�lr""='�''''Z''���� '&...�� d' 1 '

li] executivo arnga-ver e Hão �"""""""'''''''''''''''''''''''''''''''-'''-''''''''''''''''''''''''''l o gran e pals Sl:ll-amencano,

a bitia o massacre dos jagunços, � Orlando Gonçalves � Ainda ha pouco, falando ao jornal oficioso "Correspon-
apezar de terem êles hostilizado

� I dencia politicá", o dr. Goebbels ttve palavras de: irrestrito aplau- A t
·

harbaramente a força paranaell- t Senehora ;
I sos ás atitudes do presidente Getulio Varga,;, em sua beMmerita n On10

seh • � � �ampanha de c�mbdte a� cOJlltlnismo. Apreciando, e� .termos
� participam aos parentes e � trancamente elogiOSOs, a hgura do Chefe da Nação braSIleira, o

18�
pessôas de suas relações o �� Ministr? d? Pr�p�ganda acentuou, tambem, a simpatia com que

� contrato de casamento de � os mClona!s-soclahtas alemãls acompanham as transfor;nações pO' 1_ José R. de Souza, senhora e filho particr
H sua filha NILCE com o dr. l!1J !'t' t t

.

t d B'I pam aos seus parentes e amigos o falecimento de
� ISMENIO PALUMBO, �

IICél5 (ec,'n emen e regls ra as no rasl.
seu pae, sogro e avô, ANTONIO MARIA

DEI� � Essa simpatia, além de se basear nas exceÍentes relações

I·
SOUZA no dia 25 do corrente, em sua residen-

W NILCE e 1SM�NIO � hoj_;,mantidas pelos governos da Reich, e do �rasil, t ...:m origem cia em Camboriu e 00nvidam para assistir a mis-
�� apresentam-se nOIVOS �� no fato de tambem a Alemanha ter sofrido mUIto, hll alguns anos, sa de 7 dia que manJam celebrar no dia 31 do
� 25-12-937. � i

'

f I - b 1 h
. .

dOI d I' t
'

7 h na Igre'a de Sa- F ancI'sk � <'O:n C\ In � traça0 o S eVls�a e� 5eu t�rnrofJo, � a te)) () se 1- corren e, as oras, J o r "'f-
':a;·�,,#,,�rS',*,���"Z",,*,,�""*.. 1 vradc), fdllmente, graças a açao energlca de seus governantes. co, no altar de Sto, Antonio.
III. 4"" ,� :.Ia.:" �"i.:"'� !:JI :.alio.:'! �� ��_!:.I"-!' �th.'!�

-_.__���.������.�����.���._-��=��������!"'!!"'!����������������1J1

11
I

mos, que administraram Santa
C:1tarína. a zona Ironteriça, vivia
em polvorosa (dais por indileren
Çd das autoridades federais, que
não tomavam medidas severas e

eficientes.
Os fanaticos foram, depois,

aproveitados pelos referidos che-!
les politicos, tendo, assim, a

campanha do Contestado êsse du
plo aspécto ,

iI Ji;W) ph,;ial.
--«Em verdade-1is�e-llos

coube a mim íazer a vanguarda
;),1 hrçrJ federal sob o comando
do Gravo Ienente-ccronel Adal
b erto de lvlenezl"s nu combate clt
laquarussú Como se sab-, 05 ja
g'In';os do ",oo[1jefl José Maria em

outub.o ,1:; 19 i 2 atacaram a po
l.cia elo Paran;\, no Faxmal dí:'1
lraní, trucidando o respectivo co

mandante e sacrihcando oficiais e

p'aça5. Depoj�, voltaram ao terri
[!TIO catar-ri ',oni fiz r a n

--------------------------,-----_

Clube 12 de Agosto
De ordem do sr. Presidente, convido os S1'S. socios e exmas.1fc-,mtlías para o grande BAILE-REVEILLON de São Silvestre, a realizai..se rem a noite de 31 do corrente. ,

Ce .ntíüco, outros sim,aos srs, socios que êste clube realizará a
25 do fluente, em homenagem ao DI:<\ DE NA1\o\L, uma grandiosa vespe
ral, (ledic�,da á petizada, das 17 ás 21 horas, iniciando-se, logo após uma
soír-.,'.

Oi3SERVAÇÃO:-Para o baile de 31, resolveu a Diretoria vender,
mesas, fi :. asão de 10$000, cada uma, podendo os srs. socíos adquírí- las
na sêde do clube.das 18 ás 21 noras.nos dias 23 a 30 do corrente. r

E' obrígatoría a apresentação ao Porteiro, no áto da entra
da, do convite- ingresso que, para esse baile, está sendo expedido pela S':!
cretaría.

I Secretaria do Clube Doze de Agosto, em Florianopolis, 21 de
dezembro de 1931.

NARBAL VEIGA
r. Secretário

Catedr-aJ
1\/1etropo I itana

DISPUTA DE LIMITES

FlorianopoIis,27 de dezembro de J 937.
Cônego Harry Bauer

Cura da Catedral

Maria
Missa

de Souza

Falando sobre as origens da

c'lnljJunha, o capitão Euclides de
C,stro fez as seguintes declara-

BEM SEUS FILHOS
Linds;s te gracíosas confecções para meninas garôl:os só

-_._----------<------- -----
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RIO - JUIZ DE FORA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP
6 horas 9 minutos

lendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente
do 2." collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

mOlocuclelôS "ABOlE'

tU\?! NOVO ã\�ODELO
,

m3:!��125

Bosch, :2 c r nos de desc;o.irga,

Pesando sõmente 65 kltos

Peçam inform.:ções ucrn compromisso a

--

--�.
\

, .

-------------- --,--

Companhia de seguros
de acidente de

Trabalha

Capital sebscrtto
Capital real izado

1.000:000$000
500:000$000

GAZETA·-Florlanopolls---1937
-�.�-----��".,,,. , --,._---_._---

ii -=mAIS- uMAlAnoE UICTORIA DA
\1

lI! ZU DAPP
ti

I

E li X I R D t r,l!' IEmp:egadocu,,,,u,, ,:_,',,1 ,;

e���������������.
ti molesuas prOVt'";"",,,s ,:,. '"' �' �• Impurezas do sallgue: � �

FEí�J[lN; � Cálculo de qualquer . Pla�ta,e�ecuç�o, fi':;" �
ESPII'JH,;S � estrutura em con- callzação e direção IULCERAS .� t d d b
ECZEM,Cl,S �

cre o arma o e o I as

�MANCHAS DA PELLE � e ferro Aparei hamento com �
DARTHROS N I t t �

fA FLORES BRANCAS � P e o para cons ru- �

�I RHEUMATbMO � ções de pontes em �

Savas � SCR���'�'\�T;CAS � .

concreto armado �
·�l 1 de· Estefano Savas

,/ RUA CONSf.LHEIRO MAFRA N. 38 .,1 td ��
,

.

--o BRANDE DEPU(tATlVO 00 SANGUE .

•
�

1..... o. •••••D••• ·� ��

i C r e d í toM u t u o P r e d i a I i! Omar (arneir�N��::E;R�:us����endes da Silva �
I

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo 11 Novembro, 4'16 _
SALAS 12:1'�A13NDAR �

TEIOS DO BRA.'l1L, 50' EM PRE"IIOS FORAM DESTRIBUln05 A' MAIS � Rua 115 de �'
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA- � Tel. 1503 Cur.-I.-ba • P8, liIfOana' �
RA CADA SORTEIO 1$000 FS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE �� �&11 ta �
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA �
PODER CONCORREI� COM OS SORTEIOS DE .. E e DE CADA

��MEZ.
, �
$;

f·"remio maior 5:175$000, e muitos
•

prermos menores , Obras contratadas no I· semestre
� de 1937 �
�. dQnte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) ����l Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, Joã-o (Estr. Curitiba-JoinviJe) �
� Prefeitura e Forum de Mafra �

,,� !pGrup Escolar de Mafra �
! � Grupo Escolar de Rio Negro �
.. :n! Grupo Escolar de lratí �

ti • � Maternidade de Rio Negro
�'J,

• Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 ! � E�tação Experime�tal de Vi�icult�ra em Tijuco Preto (Paraná) �
: ; � Diversas construções de resldencias �
••••D.-------.&-------••HJ•••O•• ���·:�VAVA�h����A'�����,���V&7bt�. b

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
elA ME'DICA. QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

'r�����-�--r
------------------=Il� ._ _ -I i&Im" ""ZF. S. -

M E R I D I O N A L Adolar Schwarz
I

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

As:;sistencia Médica, Far
rnaceutíce e Hospitdlar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»,

Floríanopolis

I Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí

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

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações modernis

símas

RUA TRAjANO,-IO sobrado-nos altos da

Sorveterla 0loria

Endereço Telegr.: DOLA1{ - C�ixa Postal, 3lí
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl':A

AGENCIA DE VAPORES

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

Navegação Brasileira limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.� Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO I�IO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO) diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

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 Norte ou do Sul do País, bem corno para o Exterior
Recebe cargas de trnportação,' do País ou do Ex
teríor, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICCS

II

Espelhos
S6 os fabricados em [oinville pela �única fabrica

do E S T A O O
PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER

Rua 15 de Novembro n. 366 - JOINVILLE

TAMANCO��3 FANTASIA
TVPO CARiOCA PARA

Praía de banho
Salto alto o par 2$_ salto baixo I $500 II

Descontos para revendedores II
CINTAS j_:ANTAZIA para Crianças 1 $500

'I}

CINTAS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motocicllstas.Aviador Chauffcur, etc. ICORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS
/1.. LHEUREUX

vendas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra. 39

I
I

Dr. Ivo d'Aquinc
Adovgado

Florlanopol is

CREDITO �\IIUTUO PREDIALr
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De Fama Mundiall

MAo. a maie barata, porém •

a melhor do mundo

qua.1 que nAo conllOme bateria (2.5 amp.)
Immen.'a durabilidade

A

venda em toda......_

caa.e do ramo

e no.

Blumen.u, C:;rluzeiro d&t Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, Sãtl

Francisco GO Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

Indica:

I Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade;
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde - Consultotio:
ANITA GARIBAl.DI, 49

Proprietario Silvestre Brueníng
Ir,forrnações com DAViD SdLVA á Praça

15 de Novembro - Agencia SELL
CONSULTORIO---Hua Tra-

lVENDE--SE
ano N. rs das 10 ás 12 e 1\______=- das 15 ás 16 112 horas.

uma filrmacia bem afre
TELEF 128r.

I'
� I I H E T E ·�S�

--..

i guezada, n'um bom ponto I
. .)

I
lIiiiiõiJt .....

da linha férrea São fran- RESIDENCIA- Rua Este- �cisco.

\1
ves Junior N. 26

\ �Para mais informações �,
nesta reda.ção. TELEF. 1.131

�-
-

I� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS'

Faça desua vida um triun- �
fo, e nunca uma de. rota *�����==----��

,..._,..----

A Gazeta
I' Dr. ArrnlnloT:::wares

MEDICO-ESPLCIALlSTA

Ouvido -' Nariz - Ger

gania - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

da.s 16 ás 18

Consultorío: Rua João
Pinto, 7·-- Te!. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114

I., Te!. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de erían

ças 8 adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-t595

�������e'.fI�.O•••••••I••O.It••••e�aGG�.G•••••e��ea .O���· .. ���-'
. 'I'Dr, RiC<MdOII�� � �

..... .�
., ���

Empreza Bruening • Transpor- l;d�I:�:���p?:;;r IA Favorita
te de Cargas e Passageiros ladórg Burkhardt e Professor

�Ervvin �reuter)
,�

it

Florianopolis � • Tubarão E.p.Cla"·�.r�� cirurgia

�
Em loteria a sua favorita

alta cirurgia, ginaecologia, (do
eaças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

R<!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

fONE-1524

R.

Estude por correspondencia, mas por proces
sos praticas raptdissimos, que tambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CNICA DE SIl'[JEDOR/A controla os seguintes

I cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENCIAS
OCULTAS, direção do mahatma nacional patipla.

I chefe gandhista do 8rasil;- ACADEMIA BRASI-
LEIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Glouner 8ab, técnico
de vital beleza de Hollywood;--e ACADEMIA BRASI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas prevdegiadas da dra.
Calant Mitchel, e que constroem a sedução do lar,
a [elicidade domestica. Conferimos diploma e anel
de gráu. Com 1.000 réis em sêlos, peça informa
ções minunciosas á c. postal 2911, :::'. Paulo.

Aderbal
.da Silva
I\dvogado

1.ua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 163 t e 1290

I Accacio Mo-\
.

rei ra tem seu escrip-

tório de advogacia á rua

Visconue de Ouro Preto

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N J.Estreito Ponta do Leal

IDr. Miguel
.

Boabaid
CLlNICA GERAL

Vias Urinarias

1ratamettto moderno das
mo/estias do Pulmão

Cor: ,1�.··R, jcão Pinto, 13
'j elefone. 1 595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

'

. -------

--,

Quereis conforto e

Federal e Santa Catarina

Loteria do Estado
Santa Catarina

Para fim de ano

bom passadio
Otimos bosques para

descanço: quartos para
casats e solteiros

Pensão Müller'
Esteves JunIor i�· 93

n. 7fJ. - PhOJ'p· 1277.

I Caix r Postal, 110.

IDr. Pedro de Moura Fe��:1
Advogado ii

I RIM Trajano, n' 1 sobrado

II]I I Escrupulosamente Familiar
Telephone n' 14� ,�.iiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii iiiiiiiiõiiii__iiiiliiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííiii 1

Para fim de ano

quinta-feira
Dezembro
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