
os a
---- .. ---�
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•
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•

I

Arm
---------------.:---- o

ndo Sales:
--�----

.

•

"Para resistir á maré extremista,
aos golpes da demagogia e aos enre

�jos
.

de todas as brilhantes fórmulas da
ditadura, pediremos ás urnas os go
vãrnos de forte autoridade, escolhidos
pela livre vontade da maioria dos ci
dadãos."

.

( "JORNADA DEMOCRATICA" PAG. 93 )

����������������������---
-r -recusou receber uma comissão de

•• politicos gaúchos
PO�O.ALEGRE, 12-- Causou agradabilissi- �����������������������������������������

ma impressão n�sta eapital e em todo o Estado, a A I

atitude nobre do general Eurico Dutra, ministro da
Guerra, rllcusando-se a receber uma ccmtssão de

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A� D O
politicas, chefiada pel� sr, Raul Pila.

Este gesto do· ministro, revela ter Sua Excia.9 ANO �II I FlorianopolisJ Terça-feira 13 de Julho de 1937 I NUMERO
reconhecido tratar-se apenas de lima manobra poli-

------

\

'&h:a,osem a menor sombra de verdade, as reclama-
• çêes insistentes dos oposicionistas, na sua ansla de Os

provocarem a Interveecãe do Rio Grande. I

GMinistro da Guerrao

voz DO

oficiais

, _" ti

úblie
--------------------------------------------------------- .. - - ---

IJosé Ame'rico
"A minha alqta de velho
Anda agora ,renovada�
Que a paixão é como o sonho�
Chega sem ser esperada.

Não se vê um ôlho dágua
quando há sêca no sertão�
E enchem-se os olhos dágua
Quando seca o corat)ão.

O xexéu da minha terra

Que me ensinou a cantar�
Antes me tirasse o cànto
E me ensinasse a voar•••��

("A BAGACEIRA", PAG. 194)

ZET
POVO Sem quaisquer Iigat)ões pol'ticas

913

de reserva

aproveitados
o deputado pernambucano padre Arruda Camara, apresentou

á Camara um projéto de lei, regulando o acesso em tempo de paz,
até o posto de major combatente e de capitão dos serviços, no Cor
po de Oficiais de Reserva de la. classe, dos atuais segundo tenentes

convocados, de que trata o decreto n. 24,.221, de 10 de maio de
1934, continuando após a promoção, covocados para o serviço
ativo.

Esses oficiais serão' aproveitados nos serviços de recrutamento,
estatística e mobilização, ou nos serviços, e nos corpos de tropa
das armas a que pertecerem, e em outros empregos militares, a

juizo i do govêrno, tudo conforme as suas aptidões.

_________________________________...... r _

servão�RAVES ACONTECIMENTOS
Fóra• em Juiz

•

'(

JUIZ DE FO'RA, l2-� visita.
do governador Benedito Va'ktdares a

esta cidade, apesar de. largamente
anunciada, revestiu-se d� uma frieza
maguante.

Vários jornais, para prcvar essa

frieza, publicam fotografías da che
gada do sr. Valadares á estação fer
roviaria, em as quais se vêm apenas
meia duzia de pessôas.

•

De grave, porém, foi a invasão do
centro político onde se procedía a

uma sessão de propaganda pró-Ar
mando Sales, por elementos da po
lícia, ·du.ante a permanencia do go
vernador aqui.

Houve tiros, tendo ficado ferido
IÜ '&T. Pedro Mendes. O jornalista
Sales Duarte foi ameaçado de pri-

DR. RUPP JUNIOR

Mobiliarios completos para o lar
FINOS TAPETES

•

•

• são .

Os partidários do sr. Armando de
Sales vão requerer a abertura de
um inquérito policial e bem assim im-

_

petrar um. mandado de segurança.� •

E' unanime a repulsa nesta cidade em face de
cias.• •

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

InciClente na Camara
Municipal. de Ca.xia�s

•

,
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E' eleitor, ou não é eleitor'ê. Não importa!
(�i"ra seu uso ou para a sua familia, temos tecidos que nunca desbotam

Casa Pernambucanas,
F E L. I P E S C H M I O T, 15
--

,-

-----------------_,_------" "- ,--___",----

A GAZETA ���od:st�ic: t;�:i��av�l;e é v�:; o 'g ranà -I o"5oOES�o�TIVA
sucedido lazenc'o penalty.

r-" � Este batido por Calico é transfor-
mado no. '" •

R t d d'a ecundá 1'. tento do Figueirense CDm I C IOeplt)esen an O .a esqua IS, -

Dada nova saida pelo alvo

ria dos alvi.l�ubros 0,& gênasianos con- rubro que tenta excursionar ali

t'..
arco de Renato, mas é- rechas-

quistaram UCn� hanrraosa vi orla sado cor Fredi.

sôbre a valoroso alvi ne,�jrG
o Figueirense joga no campo

;;::a adversario.
ataque, 4'. goal do Tamandaré. O arco de Jilgicd é ameaçado C

Sà atira em goal.A bola esta- '\lovas pegadas, domina o S p
RIO, 12 - ontinuam anima será inundada de folhetf)�, cuja

por abino mas mheiro salva, dissimos os trabalhos de orzani-
"

j t ib '� f 't
,

d d b k 'fa','andare',' Lidro vira e Barrel'- C
J o a • 'J - i'> pnmeira \S n urç ..o, ei 1.'; por

va quasl entro quan ) o ac • dando a Negrão, que passa a a- d d' d' d
f lt Lidi b I ra apoderando se do couro fQ'Z o

zação o grau <! CJmlCIO que a rver sos meios, constará e u n
az pena J'. I io com um e o '-- rioni e este dribla Carlo� e dá U· D

.

8
.

I
o

h, 50. voal do a/Vi' rubro nião emocratica rasi- mi hão co no quóta inicial.
s oot consigna o b a Aprigio que encobrindo Rena- lei f' I' 'E d'f

o

d
2' tento do a/vi-rubro � em mais jogadas importantes to faz

eira ara rea IZar no proxlmo fi I erentes pontos a c,,-

O Figueirense da nova salda, termina o interesante embate. dia 16 de Julho, às 20 horas, pital, especialmente nos prmci-
1: goal d : Tamandaré

no estádio do America F. C.
'

I d bl'
mas està todo descontrolado. No Figueirense: d .stacaram-se I

pais üera OUíO� pu !COS, se-

D O b D M
vo impusio.ia o couro a Dico, J' foram enviada, alí ai gran- rãu ah ca bi, em n'í:n.!i o .Íe vín-

ecio. - anu ia, 100 e I aéco, este novamente alvo, que passa
11.'0 Tamandare' na-o houve fa- d::s colunas e o material destina- te mil, gg.lntescos e a.t.sticos
l"I

a Sabino. Este shoota mas o cou- d d b d
.

lhas a não ser emSolon, ao que
(i á construção as tri unas e cartazes de propaganda, m-din-

parece jogou sem vontade.
ro bate em Num'! e o jU!Z con- honra e especiaes, e bem assim, do, cada um 4 metros qua-
signa penalti que Calico trans-t L ,« , ' :) d d 1

3' ooal do a/vi-rubro E' digno de elogiar o gesto
sera atacado o serviço e orna- eMOS.

b' forma no
mentação do local. CARAVAI�A AUTO\iO-

Com o alvi-negro no ataque,
de Faraco. que apeza. de nunca 20. GOAL DO ALVi-NE- Tornando conhecimento do BlLlSTL'::A

termina o I' tempo. jogar no arco envergcu. p_ara sal- GRO ] d d d U
h d

. !5ral,we comício, to a a ci ri e
.

m fáto que diz eloquente-
2' PERIODO var a oura os gmasranos, a 3aem os aivi-rubros. Beck

TAMANDARE':Faraco(Cor- k mente do valor e do inteeresse

G I H I O Tamandaré apresenta Cor- r
camisa de eeper. dá a Dico que combina bem dá a Calico mas Beck cortando d J

rêa) Ovidio e a ego; e io, Os- Q d que está espertando em São

C rêa no goal. ue to os o tornem por com seus novos cornpanhcircs. consigna o Paulo o cornicio Ir onstro do diamar e iro; Lidio, Sà, Barreira, I
' ....

Celio e Solon. A assistencia aplaude a mu- exeE�BA1 E PRINCIPAL
O jogo desenvolve-se no meio 6'. goai do alvi negro 16, d-:! julho, é, sem dúvida, a

A saida é dada pelo Taman-j dança.
'- do campo, quando Calico apo- Nova saída, a linha do alvi

enorme caravana automobilistica

daré, Barreira impulsiona n couro I A saída é dada pelo Figuei- A' s 16 horas no gramado a dero-�e da pelota e a manda a rubro procura ir ao go J de Re·
qne, na madru�ada daqu�le dia.

a Sà que perde para DecIO. I rense. Apresenta-se Vilson- no esquadra principal do Figueirense Ivo qUe! faz o n ate, mas este peg 1 e> dà a rartirá da capital bandeirante.
Vai o Figueirense ao ataque, ataque.

assim constituida: 3D, TENTO DO FIGUEI- Beck esse passa, a Culos, q le
para assistir no estadio do Ame-

é rechassado. Nov'1nente 'o alvi O jogo mantem-se equilibrado. RenatoFre:li,Godinho,Carlos,Beck REN3E vira lodo a pelota a N�n qu� rica a estupenda demonstração
D 'f d' I Haloldo,Sabino,D;co,Ivo, Calico, Pouco após termina o prImel- finta espetacu,larmente a P<!driilho POII·tl'ca.negro ataca,; e,ct,',' azen o um Sobresai Decio. na linha do NPld

b f d S c. ery. ouco após entra o Ta-nao- ro tempo. e com um lO \) pelotaç) E
(..m UfO, a a ll:icY, e�te ri!lta alvi-negro.

'

"
ssa C3r�va!'!a, que se consti-

C d J f daré com a ,constituição seaum- 20. temno 7'. goal do Flguelrense I" d'
'II

.

,Iro e a a oão r; ue com raco Werson passa duas fintas em
ti> 1"

O T d' d'
.

tuna e numero conslderave�

tiro faz o Helio, e dá a Sidney, que esca-
te: Saem os alvi-rubros que sw;- aman Me ccalU com- de automoveis. será composta de

J
.

P' h' P- d B' P d' tentam o l'ogo do invicto. I pleta'llente, d e vem trenar l'numera- fam'll'ao e figur •

pa. de perto e atira mas Correa aglca ln elro, ao e ICO, e fi"

N r h .J (
•
"

.
'

J 1 � as repre
l' tento do Figueirense faz brilhante defesa. nh\.) Negrão, "bma,PaUlO, Chavi- d °lv�mente a ln a. "'� rente

II
em�,eslstencl li. fi d'

sentativas dos meios socais e po-
h B I C·

'

A
.' os a vI-negros excursIOna ao goal L..IICO péga o couro 'Iloi OIS II'tl'COS d� S-o P uI

Dada nova saida ()elo alvi-ru- Wilson tenla driblar a Celio a o a, ano;u, pnglO. - a a o.

do Tamandaré. adversarios e com fraco shoof '

bro, a linha deste move-se harmo- mas este manhoso, apodera-se da Alinhom -se os esquadrõe�. Ivo dà a Dico que passa uma faz o

niosamente, sobresaindo Sà com pelota, dá a Sà que fura para Trila o apito, Ivo impulsiona a finta em Pinheiro e com violenta 8. goa! do a/vi negro
�eus furos espetaculares. Domina Lídio da extrema fazer o I esfera para Cslico que corta a h f S' f

I
can ota az o em maIs termlll.l a r i;\ca

levemente o Tamandaré. /' 40. GOAL DO FIGUEI- I pugna. l�lJa Tr:iliif)(} n. 1
Decio ql,e vem iog�nd um RENSE ������� '��-����������������

!) ue, a:raz,ld f, { ; oi' "- J0'iO I ! Os alvi-rubros d(,cl�m. até I !
�"?' J

_ : I, n_ I I P ).� F;: ,r..,

'r --gi30.'_:f_lf"' �t� i"�!l;iJ). tH-;Hlâvn, t I
I

Modernos, baratos,

Realizou-se domingo a espera
da pugna entre os esquadrões prin
cipais e secundarios do Figueiren
se e Tamandaré.

O JOGO
2' quadro

Ao apito do juiz entram em O alvi-rubro novamente no ata-

campo os adversários, constituidos: que, e uma jogada brilhante' de
Lidio é transformada por Barreip

FIGUEIRENSE: Harrl; Pon- no

ciano e Virgilino: Dino, Danubio
e Pavan; Sidney, Maico, Oscar

(Vilson), Decio e JoãO.

ocel

;; "aGi do ir.í LI
b

E' dada nova '"iiC" a I assa

a Barreira que chuta a Cé�io,pas
,ando este a Solon, que em duas
I1nta.5 em Pavan. vira e estabelece
lonfusão no arco alvi-negro, do

que se aproveita Barreira, com

um bélo tiro e marca o 1 'tento do

�(]mandaré,

.... ass;stencia delira.
Os gina>íanos prosseguem no

lind\J$ resistentese

da União Decmoratica
Brasi Ielra

Dr. Pedro da Moura Ferro

Advogado

< )

rt" .. él.

Vt:nde-se nas bÔ1S Farmacias

E' um produto dos LABORATORI05 �'lVIINANCORA" - Joinv1l1e

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

I

li Os Jcgad,,:, s dc) 1 ama daré
I

I mos.tr:1m-se c,'\Dsad, s ao pass') qu�
os aiVl-l!e�rOS mOJh&ro·�e dlSpostOf.

Be"k assombra em. su� posi
ção.
O jôgo é feito no campo do

al"i rubro.
Nerí apodt'fa--st: do couro, da

a Calico este a Ivo que com

pehaço faz o

S'. goal do a/vi negro
O Tam andaré joga sem am'

'mo.Costura a linha do f igueiren·
se, SabIDO vira, pega Dico que

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
, QUAISQUER HE:vfORRAGIAS �

,

O remedio indicado é:

, , M í n, e r v i n ii ' ,

As melhores marcas de farinhas de trigos que são as' preferídas devido a sua
excelencia são as afamadas "

Dep:.lsltário -�Ir�' ULY6S�t..'A -- RUd �onselhejru M.::ifra, 70 -- Fone 1.439

Iliiiiiiiiiiiiiii----���������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiõiiiiii�.�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiniiiiiiiililiiiiliiiiiiiiiiiíiii�

------------------------�---------------- f __
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9tA�t:IA-�riaoo.p.Qll.s-�7

�Adolar Schwarz� I
Endereço Teíeer.: DOLAR - Caixa Postal, 32 I

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

---- -�---�----------------

• AGENCIA DA

Sociedade"de Navegação�Paraná- Santa Catarina
Limltada.r+Rlo
Companhia Salinas Perynas=-Rio

IPting Torres & Cia. Limitada -Rio

vanden�r:g��S �;�!:".-:��n�olb DF. ,;!\�JFT'-'C: ?O�I " :.
"
,

I'
- .

,'-' ,

•

f '" ,-.
l.

r a :::'AN'! ÜJ: hll1le,-lIH>lUI 'jJi ulznillga, .suturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, mediçã� e EM�AR9UE de
tr ·hó" Il' .•• er; e ri ,., .(1 '1':;' e' ,-j,," be,;p!j' ',i i � f' dn

(0) -; !�, /......:.);.� .. '-, ," �'-:"éAL varo') '; il_:u=r
porte do r-orte ou dl.; Sul do I "i -. bcl'.' '.(','1'J pFlri. O Exté!cior I

Rt:,Ccbe cargas de importação, do País ou do Ex-

terior, para desembaraço e redespacho para .

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

P eço� "T'\orJj� OS

l-

I �Dr�

)
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO,
Cons. Mafra, 33
Fone -1.1 91

Alfredo P. Araujode
'MEDiCO

Especidlista em mo/estias de creanças, nervosas,
lmpaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
•

le e nervo�as pela .flutohemotherapia

Consultoria e residencia+Pteç« 15 de Novembro. 13

,..
"

Telefor.e, l.584 o

Consultas.--Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas

n-, Ivo d'Aquino - I
Adovgado

IIFlorlanopolls
[Ai . cré�ito VENDE- SEBanco d •

. I

P I r
.. Agn-) uma farmácia bem afre-

OpU a·
c . nta ,qnezada, n'um bom ponto'cola de ._" -4

Ida linha férrea São rran-
Catar' a 'Cisco.

I Para mais informações
(Soe. Coop. Re sp. Lida.) 'nesta redação.

A
LUGA-·SE, o conforta
veI prédi� de residen�ia
'á Rua Spivack, no dís-

I 36:700$00( :n10 de «João Pessõa-.

56.424$498 A' tratar no Banco Agri
cola, Rua Trajano n. 16

RECERF DEPC>SITOS r-esta cap-tal.

Rua TraJanon. 16
(Edi ficio proprio]

Càpital
Reserva

P f5AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

e(e 'Limitada 5'(. ala
C(C: Avisof-revíoô-]. ala
Prazo Fixo l8·I. ala

ALUGA-�E
quartos para casal. "

..
'

jníormações pelo fm e n

�' SERVICO AEREO CONDOR
·9

,.'4_
SANTIAGO

PASSAGEIlS"OS

.Oulnt
,--

15 DE

-feira
JULHO

H �oo���������:i!iPl�����{.:eDi'?l��,
� I
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas

�
�

«Divida Fundada do EstadJ de S. Paulo
ij

�
« Obras do Porto de Pernambuco. k

� VENDEM·SE A VISTA E EM PRESTAÇOES r
� NO BANCO DE CREDITO flOPULAR E AGRI- C
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA· �

� fANO N. 16.

II����� �������iF.�.���':::�1!ê1r��•••,,� .G�O••�� lI.e�e•••o �-j�

,.

: L.INI-IA OE
I II t:;21n:.lllhão e Omnibus
110
I� Leão" da Serra

I: Ernpreza de Transporte de Passa,
� geir s e Encomer.cas
�
� Entre Concordía e Marcelino Ramos
"

l0.
EM C0MBINAÇAo COM A LINHA DE CAXIAS ,.

• de OQTIGARA & GENERALLI �'
• Passará a funcionar, do dia 10. de Ou. ';'
" . trubro em diante .

G DIARIA\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas
'

• da manhã, regressando ás 4 da tarde
.. Para beílitar a boa marcha d I Empre�a, será colocada em

"

• cada povoad ; uma agencia para vendas clt �'asMgen5, como
D abaixo descriminamos:
• Cuncordia:-bcritório Mosele
:D SuruvI--Casa Comercial Boscatto
I. Tamanduá -Casa Comorcial Julio Schn
I G Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco
,G Barra do Veado-Casa Cúmercial de Irmãos Poyle Bela Vista-Botequ:m ROEse
!. Vilal Rica-rasa Comercial Mazuti
;e Marcelino Ramos-EscCltóri') Mosele
j�
I�

,

: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 ?:
ID IDA E VOLTA 25$000 ;,.',ii Empreza OALLA COSfA ;;

Ip.l!i�
: � N. B. Em caso de temporais cu de estradas em

, fj estado, as passagens terão o acrescimo de 20 o

lO
•·••••••••••�••••••• ft••

/

•

•

o MELHOR
APEFOTIVQ
TONICO

ESTOMACAL

ESTA
linda casa pó-
de ser sua ps-Igando apenas i

5$000 10$oo� ou 20$000 Ipor mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO'." 1 03 - 1 07

s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lncto

RUA FEliPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

t

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·feiras 8'50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11.50 « 5a.-fc:iras 20 »

6� feiras' 8)40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

i 2a ..feiras 12,50 horas Za-Ieiras 11 »

li 4a.-feiras 8.50 horas 4a.-feiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

1 A mala postal para a Europa fecha:
na Agencia Sa. feira ás 9 horas
no Correio 5a. feira ás 10 horas

Para'mais informações procurem os Agentes
Car'os Hoepcke S.JA.

Secção de maquinas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



c r

Filiaes

" Gazeta
Médicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Clínica mémea de crlan

ças e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R��i(;ênci&: R 110 f{isconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. João Pint(., 13
1 eJefone, 1595

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

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _, Consultoria.
ANITA GAR!BALDI, 49

I\/latri:z::
em:

FL.O IANO OL.IS
Blurnenau - ..Joinville Sao FranciseG> � Laguna -

MostruariCl) f!.)ermaneote ern Cruzeiro <tia Sul

Seoção de Seoç�o de

��������������r'I<������� ������G

E S P e I h o s IA Favo rita '. I,
S6 os fabrícados em [oinville pela única fabrica

�do E S T A D O

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

�
Consultas das 10 ás 12-

I --II
' das J 6 ás 18

I O r Aderbal R.
Consultorio: Rua João da 5 i lva
Pinto, 7·-- Tel. J 456

, I ::;I\.dvogado

II Res. Rua Bocayuva, 114

I
�ua Cons. Mafra, 10 (sob.Te!. 1317

I
Fone> 1631 p. 1290

I Dr. Ric�rdo, \- IGottsmann Accacio Mo-

Indica:

I Dr. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclenaes e extrange'ras tÍ3ra terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de oenerkíar madeira
Lonas e Impermeavels Material em geral para eonstrucções: Machinas para oítícifias mechanícas
Tapetes e trilhos Cimente-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Jaceírss
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? Idos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinhe etc.
Lnha para coser e sergir Forões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, íV1.0t()7r.� �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jaíhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmis-ões: Lo I

\Icolchoados e Colehas Louça sanitarta - banheiras mancaes, correias de couro e lona
()Grtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')loos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD F,'ças, «cces-

S'apatos, chinellos, meias Productos chirnicos e phârmaceuticos sorios, serviço mechaníco
A Deposítaríos dos afamados

.

Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticss e camaras de ar G(,O�YER �

ta Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Matería' electrico em geral �
� Empreza Naci0nal de I�avegaçao "�-toe-p-c-k-e-'-'---v-a�p-o-,-r-e--s-'-'C-a-rl-Hoepcke" "Anna" e Max" �
I.J

Fabrica de Pontas "Rite rVlaria" _. Fabrica de Gelo dRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.���VAVA.VD���_���� "���.á.�VÂV.Â.V.Â.��.

Ap'entest SubnAgentes I Regula dareI d e A
em todol OI Eltadol r:u Bra811,
principais praças estrangairas.

�gente� em Florianopotis: ;G
•.G vs

Cf Campos Lobo & Cía. ;:a
•! Rua Conlelhlro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa PCltal19. "

ii -�-�'--TELEFONE N. 1.083 •

J•
• a END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇA •

que impa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que tira • ..
as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais � •

Escritoríos em Laguna e ltajahl •
RUA TRAJANO, lO-sobrado -nos altos da \1

impurezas da péle "
• SUB-AGENTE: EM BLUMENAU E LAGES •

Sorveteria Gloria
A' venda nesta praça � "

If�---- \I�� I<�••e ---- •••••••�.

I Ex -chcle da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pccressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Eepeciallsia em:' cirurgia
ger'al-

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

operações de plastica

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

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

"RESIDENCIA- Rua Este-
" ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Aavoga.dos
I Dr. Pedro de Moura Ferro'
-----------------

Advogado

I Rlld Trajano, n' 1 sobrado

1
__

TelePhone rr 1548 I
Jockey Club Florial1opo!is IO mais elagante centro de diversões famí
liares.

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

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

n. 70. - PhoJIP' 1277.-

I ,-
..O.G".GU'Caíx 1 POStal, 110. O '"

t6••

� Companhia "Alllança da :
II VE.NDE-�E uma "casa no di�-I Bahia" .•

tnto «J0ao Pessoa», Fstrel� • a
lo, á rua do Nestor no. 4,2 � ti

co� 2 quartos,. salas de visitae;: FUNLJADA EM 1870 SE'DE B/\HIA
e

Ja�tar � cozinha.
. li " D

Otimas instalações, No aprasIl" '- eguros Terrestres e Maritimos D
vel recanto da Ponta do Lea- •

,.

f'"
Preço especial. Tratar com [ooã .' CAPITAL REALIZADO 9.000:0001000 i
Alves, no Canto do Estreito. � RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000

� BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) '15.503:893$549
PROPRlEDADE� IMOVElS 14.l61 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 •
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 ' ,

SINISTROS PAOOS EM 1936 4.737:405$660

QUEREISli

•

rerra tem seu escrip-

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL70R/O:
'J?,ua Trajano tr /7

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

tÓJ io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

o cutis limpa e sadia?
Usae r.... afamado

CREME VITAMINOSO

P R O C U r O L Nr. 1

Rua Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a

Advogados

�
I �
1 �

� B I L H E T E S .�

I Federal e Santa Catarina I
� NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �
� �
G������--���fG �,

N o Estreito Ponta do Leal

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

1__Rua Trajano n. 2<J

a.

na
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.

Em São Paulo, para o

�� Representantes Brasil, a maior organ-! �� �1
� Telg. PRIMUS zação, na gênero da ��

� •

Ca'xa Postal, 37 �
·

� Rua Cons. Mafra, 31 _ FPOLIS. AMERICA DO SUL �
� I. �
�. ���������� ��������� �
� r

' � �
l\'{ � Apresentando ao grande público catarinense a CO ".II PANH IA AME- •

:. �� R"CANA S» A _' para produção e comércio de filmes, csm séde em São ;Paulo, fazêrno-lo ,�
: �\i prazeirosamente, não apenas por se tratar da MAIOR ORGANIZAÇÃO, NO GENERO, DA AMERICA DO

�: �_�].;l SUL, senão tambem por constituir o mais seguro penhor de êxito do cinema nacional. �

: l\'t «No Brasil a industria cinernatografica constituirá uma das melhores aplicações de capital "e a
I

'�\,\ij par dos resultados rinanceiros dessa iniciativa a COMPANHIA AMERICANA S. A. se propõe crear �� em São Pauto, para o Brasil, o bom cinema. norteando-o, particularmente, no sentido educativo e de defesa [�� social.» ��

� Argurna!S informaçoes importantes: II Os grandes estudios da COMPANHIA AMERICANA S. A.estão situados entre São Paulo 'li
�

e Santo Amaro, em terrenos de sua propriedade. «I
� Só acamara insonora mede 50 rr.etros de cumprimento, por 30 de largo e 18 de alto, SEM •� COLUNAS. I

A corrente eletrica fornecida pela Litght e transtormada em corrente continua pela Central Eletrica
dos �;tudLs, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (São Paulo).

Léo Marten, -metter-en-scéne", colocado entre os dez melhores do mundo, e um dos consagra
dos técnicos da Companhia, e sob sua grande direção vae ser trabalhado "ETERNA ESPERANÇA", o filme

que em breve todo o Brasil aplaudirá.
..
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Para tcmada de ações e negocios da CorT.lpanhia no Estado�da ;de Santa Catarina

I� MACHADO·& OlA.. i
� .

Repr'�sentantes autorízados e exclusiv,o& �
)S

� RUA CONSELHEIRO MAFRA, 31 Florian,opolis �
••.�... .....
• • O •

I Ow-·�,-�--:-.�-�-,����������---------=---�=--�=_:_:::-=--==--=-=---=-=---=--=---.-�,����á�.���! I
• •

....
.

. • O
...... ..O••�

o

'
..

lJiretoria
Presidente - l, M. Vieira de Moraes, advogado e proprietario na Capital e Pirassununga.
Vice-Presidente Deputado Francisco Vieira, lavrador em ltapira e Mogy . Guassu .

ti Superitendente - Luís Amaral, escritor c jornalista, antigo diretor do Departamento de Assísten- •
�� cia cio Coperativismo, e da "Folha da Manhã" e da "Folha da Noite". ii
��, Secretario Depurado Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pirajuhy. �{Jj Tesoureiro Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissarío. .

� �
��� Conselho F'íecal �.� Mell'bros efetivos

� Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial.

� Deputado Dr. Frederico Marques, advogado. �
- Sr. Luis deI Nero, banqueiro e comissario. �� Me!Tlbros suplentes I
�$.l Dr. Carlos de Souza Nazareth, presídente da Junta Comercial e da Bolsakíe Mercadorias e

I',..�� lavrador.

� Sr. Joaquim Ribeiro Branco, comerciante e industrial.

�. Sr. Fausto Muniz, Técnico cinegrafíco. �
������������ ----------==I����������

...

'Tenho sido coberto com excesso o capital inicial e tendo-se ampliado os horizontes da Compa-'
nhia, em virtude de contratos referentes á indústria cinematografica, foi autorizada a sua elevação para

Dez: mil contos de réis
(10.000:000$000)

Em ações de DUZETOS M�L RE'IS (�OCSODO)

I

! I
l

Companhia ACI�ricana Sacied,.de IA.10nima
Para oroduçao e comércio cie filmes

C A P I T A L RS. IO.OOO:()OO$OOO
E D I F I C 10M A R T I N E L L I 9: A N D A R -- SÃO PAU L O

A maior organização, no gênero, da Arneríca do Sul

.,

o "De acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais teem 15 0(0 de bonifi
c ação n� particípação dos lucros."o

'':t

,."',j.>"- ...... l,.f{f:t':"
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Florianopolis, 13 de Julho de 1937 ==
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NOSSA VIDA

Casacos de palie
Finissimos RENARDS

TALLIEURS -. MANTEAUX DE LÃ
�APAS--SOBnETUDOS

A MODELAR
Trajano, 15

na

Rua
......G•••O.��--==G .��.�e.GeG.�.�

! II .,lIÍd d i; H iii a e �
o e

i em pe õe guerra!! i
• •

I Grande baixa de preços :=
u .' �

IA UEHrEDORA�1
modo a populaçãotaldeagitl U

Imperativod" Cidade que é
ti

tinuar a bombardeio!

o POVO

o sabão

Gentilmen te convidada pelo
sr. dr. Glaribalte GaIvão, ilustre
Secretário da Segurança Pública,
a nossa reportagem, acompanha
da de Sua Excia., visitou ônt.em,
de tarde, as obras do Abrigo de
Menores, iniciativa que se deve
ao seu espírito empreendedor, e

que teve, desde logo, o mais deci
dido apôio do nobre governador
Nerêu Ramos.

FAZEM ANOS HOJE:
O Consulado da Alemanha,desta

Capital, nos informa que a Esta-
I

o sr. Bruno Selva, telegra-
ção Emissora Alemã de ondas fista;
curtas, transmitirá no dia 14, o menino Amauri Neves;
das 11,15 ás 12,30 horas, (hora o menino Delcirio O. Santos.
legal do Rio de Janeiro) o concer-

lo, gravado em disco, executado NOIVADOS

pela afamada OrquesLra Filarmo-
I nica de Berlim, sob a direção do

I famoso maestro brasileiro Migno
ne, por ocasião de sua recente es

tadia: na capital alemã.

o comicio monstro
do dia 16

ANIVERSARIOS

MARIO COUTO

Transcorre hoje o aniversario
natalício do distinto conterraneo
sr. Mario Couto, operoso Presi
dente da Confederação de Pes
ca em Santa Catarina e alto
fuacionario dos Correios e Tele
grafos.

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

REPETE-SE A PERFI'DIA:c!r��O:��A:,r:��S- Abrigo de

DA FOTOGRAFI'A
TERMINAR Menores

RIO, 12-Um matutino, em 1
- bem fundamentada crônica, per-

REPUBLICA, publicou.ha dias, batidas com a verdade autentica gunta quem foi que mandou pren-

uma nota, verberando o procedi- dos fátos.

I
der o sr. Pedr? Ernesto

.. ,

mento do jornal A NAÇÃO, do E é, precisamente pelo culto O s�. Getul�o ':_argas, ja decla

!lia de Janeiro, que, aproveitan- devido á verdade, que reprovamos ro.u, nao ter. s�do ele quem deter

do-se de uma fotografía tirada por I tal procedimento, por parte do� mlI�ou a p,r��ao ffesse s�u �r�nde
ocasião dos exercicios regulamen- que tinham e têm o dever moral arrugo e .n:e ICO. a sua amilia.

tares da nossa Força Pública, ha de manter-se dentro da ética pro- b
O ?��Itao Feh��o �uele[ tam-

mais de seis mêses,-onde se vê o fissional. em la erramou agnmas, amen-

sr. governador do Estado, acom- t�ndo q�e o, �r. Pedro Ernest.o
panhado de alguns dos seus Se- t:vesse-sIdo vitima dessa persegui-

cretârios, ,comandante e oficiais çao.
_ _

da nossa milicia, além de outras Os efetivos .0. general Joao Gomes, entao

individualidades de destaque,-a rm:m�tro da 0uerra, �ambem. se
estampou com a insinuação de m-I·ltares manifestou, dizendo nao ter SIdo

tratar-se da construção de trin- I por sua or�em. . .

cheiras, na fronteira do Rio Gran-
O matutI,no termma dizendo:

de do Sul. PARIS, 12 (O. P. I.)-Por da- I

-Certo e, que da nuvembrada;
Não obstante o desmentido for- dos estatisticos do Ministerio da 'I' ap�nas o sr. Pedro

_ Er�esto esta

mal de REPUBLICA, volta essa Guerra da França, os efetivo; preso. Os o.utros :�tao soltos, se.n
fotografía a aparecer nos jamais militares na Europa, são os S;)_I do que metos dêles fazendo dI�-:
de Porto Alegre e de Minas Gerais, guintes:

cursos na amara. I

condimentadas com referencias re- Russia, 1.350.000 homens; I..:c-

.provaveis, pelas estações radio-di- manha, 800.000; Italia, 550.000;
fusoras. França, 400.000; Inglaterra,
Não nos parece que tais méto- 118.000.

dos primem pela lisura jornalisti- Existem 10.000 de carros de

ca, uma vez que, não passam de assaltos, sen Ioque á Russia, ca

grosseiras mentiras, facilmente re- bem 3.500.

o malogrado raid de
Amelia Eahart ['SÃO FRANCISCO "Califor-,

." 12 O "C I d"
.

I

ma, - o ora o segui-]
rá, amanhã, com destino a, Hano-!lulu, em busca da av.adora

Ame-,lia Eahart.
Honolulu, 12 - As possrhilida

des de encontrar a aviadora Ame-Iia Eahart, diminuiram muito

nest_� 2,t �oras. I
Trem depred8�e

"

RIO, 12 -_ í) trem a vapor, c _

foi depreúldo, hoje, pelos alunos Dr. Clanbalie Galvao
dê Tiro de Guerra 170, na estação I
de Cascadura.

. . , Supérfluo será assinalar, a rele-
Compareceu a policia de cho- vancia de tão filantropica obra,

que. I a qual, por si só, seria o bastante,
para perpetuar a passagem do dr .

Claribalte GaIvão pela Secretaria
de Estado, oque o alto descortinio
do governador Nerêu Ramos,
houve por bem confiar nas suas

mãos. Foi pl·ê�o O autor do
Os trabalhos estão sendo de- atentado contra

senvolvidos com grande atividade,
-

Salazar
sob a�pe:manente fiscalisação . d.e LISBOA, 12 - A policia pren-
Sua Excia., que diariamente VISI-

I
deu Manoel Pires, apontado co

ta as obras, achando-se presente-' mo tendo sido o autor do aten
mente os operarios empenhados

I
Lado dinamistista levado a efeito

nas fundações. I
contra o ministro Oliveira Salazar.

Convoco obrigatoriamente os compon hclroe. blusas UH

õr s e plinianos inscritos neste município a cornp ct-vczr-ern
na s éôz muniCipal â Praça 15

ô

z t-Iovembro, cf'r-n àe recebe'
rem instruções sôbre a recepção que se fará ao nosso C -'efe

H�rianal, em suo proxima visita a esta Capital, no àia 22 ào
m as co rrente.

A partir ào àia 13 até o à a 18, toàos os conucccõos

��verão ter-se cpr-esentoõo, e os que não o fizerem, serão pu- II
nlúns na formo àisciplinar. O expeõíente será àas 1.) horas I
em àiante õtcrtcmeute,

Anauê pelo Brasil
, fpolis, 12--7--1937, V àa Era Integralista.

�� III ermrno fARD050 1UNIOR
'f� Chefe municipal
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E nós somos aliados, ::

I· OS servídores do Povo! II
• .1
� Os nossas preços são a c�rteza • MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ
Q � RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

O A E3 S O I U T A D SAU'DE PU'BLICA FEDERAL II
• _ ' � COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS e o POVO DE TO- Ponto de
.. � DO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO �

� de que Nao mentimos, � contacto
�� de qu.e, não e;nbrulhámos f,;� SabOl·OSO e mais saudavel
� : PROVE-O na certeza de não mais querer' outro MILÃO, 12-Um jornal desta

t{f � Nas bôas Padarias desta cidade
cidade publica um longo artigo,

• 17 CONSE LH E I RO MAFRA 17 � DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS
destacando a marcha do integra-

...� G AZEDOS E' DEVER DE TODOS �smto n� Bras�l, e mostrando os'

!I�,,�����������=·���'��======.if='=*Ct�I·�15.8=*"===*=�m'c!t=JI�,'�,!t;,��:��§;-������1I=�i�!P;·.���·=nMb=�:·=:����.. ,�>��;���'��='��;'��I�iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiii;;iiiiiiiiiiiiiim!i!i"iiiiii�S&�}���i;�a���sf�a�:�ci:;:�O:�s�;t�:�lO���������OI�i��·��.�dO,;--

Ação Integralista Brasileira
Provincia de Santa Catarina-Chefia
Muicipal de Flcu·ianopolis

Convocação

RIO, 12 -- Todas as solenidades
referentes ao comicio monstro do
dia 16, promovido pela Uuião De
mocratica Brasileira, serão transmi
tidas pela radio "TUPI", do Rio
de Janeiro e retransmitidas pela
radio "FARROUPILHA", de Porto
Alegre.
--------�-------------

E� MENTIRA

Os prestigiosos políttc os de Aram
rangus 'Srs.Guill'er ,neHahn,Joaquim
Batista Carvalho e Jose Carvalho,
telegrafaram ao dr. Nerêu Ramos,
chefe do Partido Liberal. desmen
tindo que estivessem solídaríos com

o partido chefiado pelo dr. Adolfo
Konder, conforme relação publica
da pelo "O ESTADO", quando re
latou a Convenção do dia 3, daque
la agremiação politica.

CONCERTO NA ALE
Mi\l\'I1i.L\ REGIDO
POR UM BRASI

LEIRO

SRA. ANTONIO [, ACAM
PORA

I..

�om O SI·. AI·mando
Sales

FORTALEZA, 12 - O Partido
Operário, acaba de lançar um

manifesto, declarando-se solidario
com a candidatura do sr. Arman
do de Sales Oliveira.

CASEMIRA EM CORTES, AR-
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"
------------

Decorre hoje o aniversario na

talicio da exma, Sra. d. Olga Va
lente d'Acampora, esposa do nosso
distinto conterraneo sr. Antonio
d'Acampora. praprietario da con
ceituada Farrnacia Popular.
A GAZETA, respeitosarner.te,

felicita-a.

Com a senhorinha Guiomar
filha do sr. Otavio Armando d�
Brito, funcionario público esta
dual, ajustou nupcias o sr. Alfredo
Carneiro Rocha, carpinteiro de
bórdo do A:fl.ARY, do Loide Na
cional.

Com a gen til e g!;aciosa se-'
nhorinha Ainée Pereira diléta
filha' do nosso talentoso

'

confra
de jornalista Patista Pereira
digno diretor da Imprensa OIi:
cial contratou casamento o sr.

José Luís Gonz.aga, diligente fun
cionario da Prefeitura da Capital.
VISr.l'A

CAP. TALTIBIO ARAUJO

MELHOR
VU. 55. àevem EXIBlR àe seu puôvlr-o, feito com fermento

fresco selecionaào

Fleischmann

(MARCA REGISTRADA, ,J

Encontra-se nesta capital tendo
P0S dado o prazer de sua visi
ta o disLinto capitão Taltibio
Araujo, brioso oficial do Exerci
to Nacional, que acaba de SC!"
transferido do Batalhão Escola
para o 130. R. L, de Ponta
Grossa.

Somos gratos a nimia genti
leza do valoroso militar.

I PEJtOS CLUBES '

LIRA TENIS

•

"Virgem Especi�l�dade"
de Wetzel & ela••• Joínville

Está despertando grande inte
resse a interessante POOL que
no domingo, 17 do corrente, á�
9

.

horas os socios casados ofere
cerão aos solteiros.

•

ENFERMO

No Hospital de Caridade on
de se acha em tratamento: foi

s�bm�tido a uma. intervenção,
cirurgrca, o sr. Eliseu Francisco,
da Silva, conceituado negociante
desta capital.
FALECIMENTOS

•

SATURNINO MEDEIROS
I .

Em sua. residenoia á rua Fe-
I hpe Schmidt, faleceu hoje pela
manhã o venerando conterraneo
sr. Satyrnino Medeiros, antigo
e conceituado comerciante nesta
capital. O extinto era muite es
timuado pelas suas" qualidades:

i de exemplar chefe de família e

pela" sua invulgar bondade e

deixa viuva a exma. sra. E�iIia
Brinhósa' Medeiros e sete filho,.-4I\
maiores. A' Iamílía enlutada apre
sentamos pezames,

-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




