
o céu azul
passadas

perante
te das nossas

gnios futuros.

o dia de amanhã
Ela, que, sob

glorias

IJ;

e consagrado á Patria.
do Cruzeiro do Sul, é o

e a imagem redemptora

GA ETAo SR. JOSE' AMERICO IA·MUDOU DE RUMO
S. SALVADOR, 5 - Des

pedindo-se da Baía, o sr. José
Americo concedeu nova entrevis
ta a08 jornais. Mas já se nota

na; suas impressões uma mudança
de conduta e de linguagem, aban
demando o candidato dos gover
nadores a primitiva violencia.
Responsabiliza o boato de tudo

que fala no momento; diz que os

seus discursos não justificam as

versões que correm.

Referindo-se á frase de que
marcharia com o povo, no caso

em que os politicos o abandonas
sem, pediu que a retificassem,
pois o que pensa é que o povo é
11m elemento para politicos. Ne

gou que prégasse a revolução, a

centuando:-Minha campanha é

pelo voto, dentro da democracia,
á bôca da urna

A entrevista do sr. José Americo tem provocado comenta

rios consíderada como indice de vitoria das forças que exigiram
do candidato dos governadores que conduza a campanha presiden
cial com novos rumos,

A voz DO POVO Sem quaisquer liga�oes politicas
------------------------------------------

ANO IVI
Proprietario e Diretor Responsavel .J A I R O C A L L A D O
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Grande pro-lO GAL. MIGUE� COSTA\Não
va automo- �v�a�i!'"".""'l�a�n�ç�a�r�o�m�anifesto I

bilistica

se perde
tarde

por
ser

DR. JOSE' AMERICO

S. SALVADOR, 5 - Anfes
de embarcar no «Almazora» com

S. PAULO, 5 Segundo tivemos conhecimento em fonte bem destino ao Rio, o governador da

I
informada. o general Miguel Costa. após entendimentos que teve com I Baía aludiu aos ataques que ad-

RIO,3 (Band)-Anuncia-se que seus amigos de São Paulo e de todo o pais .lançará. no proximo sábado,
o Departamento de Turismo da juntamente com outros vultos de 'destaque no cenarío poltttco estadual,
Prefeitura local e o Automovel um manifesto dando as bases de uma nova organização partidária -- a

Clube, estão interessados na rea- qual terá atuação em todo o territorio brasileiro. O manifesto terá o
icaracter de intransigente espirito democratico. Ilisação de uma grande prova au-

tomobilistica, a ser realisada a 1. "A GAZETA" IJornal·sta IIde Outubro, quando deve ser I
inaugurada a Feira de Amostras. I I
O premio maior para o vencedor Por motivo da solenidade do JoãO Barda aludida' competição, deverá ser dia. não se publicará, amanhã,

-

de 30:000$, oferecido pelo comen- esta folha. bosadados Sabado D'Angelo.
�-------

_ IJ;

nao e o mes-

mo que vendedor
de

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

Chaufeur
P· I bA

• I
e a oca morre o peixe A data de hoje assinala a pas-

•••
sagem do 41 aniversario natalício

Ix
o sr. Maur-o--s-id-o---n-c-m-ea-d-o---p-re-- do nosso brilhante companheiro

M I de lídes, nesta tenda de trabalho,O gesto inédito do �r. _auro feito pelo governador, seu irmão. jornalista João Barbosa.
Ramos, comparecendo a sessao d Se, na verdade, ineditism o e-

d b Ih d C Verdadeiro homem de imprensa,
.' r .

• abertura os tra a os a a��- xiste na comparencia dó sr, 1\1 au-
«DIa e NOIte », em nota desta- chauleurs, como um pal:do tes-

ra, deu motivo a que pela dêci- ro Ramos ao plenario do legisla-
espirito lucido, cavalheiresco e no-

d
.

c m acentuado aze ternunho de apreço ao feito glo- '1" .t
.

. ,. I
., . bre, fazendo da camaradagem um

ca a, aprecia o -

.
. , d _

ma mi lOnesslm.a vez,cel, a impren- 'Wvo municipar, JS caio virgem
dume, o fáto de haver, segundo rlOSO dos representantes a mo

sa viesse repisar o fato, como não é, o de ter sido nomeado pre-
dogma, seu nome vêm de longa,

diz, o sr, Altamiro Guimarães, no destta mast v.alorosa
classe dos vo-

sendo tambem inédito, de haver feito por seu irmão.
data honrando a classe. a que per-

exerciciode governador, decretado lan es ca armenses. Desnecessário se torna rocorrer
tence.

f
.

d D' d Cha fe r» Nós, que mourejamos a seu la-
ena o o « la o u u . ••

t
·

d aos tempos idos em que o nobre
A bem da verdade, preliminar- Caravana umverss arla o general Felipe Schmidt nomeou

do na labuta angustiosa de todos

b I ter « DI'a I os dias, sentimo-nos jubilosos em
mente, ca e esc arecer, seu concunhado, o dr. Fulvio A-
Noit 1 b d m êrro A enviar-lhe o nosso abraço afetuo-

e OI e» e a ora o nu ,.

C.· I· t ducí, secretário do seu governo e

responsabilidade da decretação do Parilllldo onstttuctona IS a o saudoso dr. Hercilio seu filho
so de parabéns, com os votos da

1 did f
.

d
-

f' d
!li maiof soma de felicidades.

a u 1 o ena o, nao OI o gover- Abelardo para superintendente da
nador em exercicio, mas da As- capital e seu genro Joe Colaço,
sembléia Legislativa, que, P O R

De passagem por esta Capital.] RA. secretário de Estado
UNANIMIDADE, assim resol-

com destino a Porto Alegre, em I A caravana é composta dos se- Longe não vaí aínda o dia, em

veu, cabendo, por isso, a todos
campanha da candidatura do em i- i guintes elem.entos: .

que se verificou a acertada es-

os deputados, quer da maioria
nente estadista, ARMANDO DE I -J. B. VIana de Morais-+Ge- colha feita pelo sr. coronel inter

quer da minoria, quinhão igual SALES OLIVEIRA na séde da raldo Moreira (do Estado de S. ventor Aristiliáno Ramos, de seu

na decretação da medida.
U D B local estev� ôntem a ca-; Paulo),-Paulo Tormim,-Germi- irmão Aristides, para o desempe-

Por outro lado, não vêmos em
... , ,

I
I F

.. ,

F
.

Q' t ilh h d r.

ravana de universitarios, trazendo. na eijo,« rancisco um am a,-- n o as funções atualmente exer-

que possa ser comparado um chau-
a sua elltusiastica solidariedade e Fausto Barbosa,-I;Ielio Reis,- cidas pelo sr. Mauro.

feur com um vendedor de cenou-
apoio na jornada ora iniciada em Galba Fern::tndes,-Mario Engler I Ora, se essa imprensa reconhe

raso Ser chaufeur, é uma profis- pról da democracia brasileira, Pinto,-Vidal Moreira,-Ulisses ceu no gesto do honrado inter
são; vender cenouras, é uma even-

sintetisada no programa do can- Guimar(í�s,-J osé Alipio Furquim ventor sr. Aristiliano Ramos,com
tualidade. Todo o chaufeur, que- didato nacional. e Jair Martins Ferreira. a nomeação para prefeito de seu

rendo, venderá cenouras, mas nem
A caravana é composta dos Os universitarios fizeram de r irmão Aristides, um áto natural

todo o vendedor de cenouras, d d t di l ' ,

1 I d
'

. , I elementos do Departamento Uni- uma as saca as a ra iciona e ate ouvave, como po era essa

querend.o, gUlar� um
_ auto.movel· versitario do P.C., representantes I saudação academica ao Povo Ca- mesma imprensa mostrar-se sur-

Depoísv=e nisto nao V�I qua
-

do «Comité Academico Pró Ar- tarinense e ao Dr. Armando Sa- preendida com a escolha para
quer proposito de louvamm:ar a,) mando de Sales Oliveira» e de les, tendo vál:ios deles usado da identico cargo, do sr. Mauro Ra-
classe �os. chaufeurs ac amos

elementos da Dissidencia do palavra ao microfone da U.D,B. mos por seu irmão Nerêu �
ser de justiça hOlllena�ear au�a P.R.P. Esta filosofia estrombolica e

classe. no dia quellhe e c�n� g�
-

Grande foi a satisfação que os esquesita, aberra de todos os prin-
do, quando essa c asse, am a_a moços paulistas tiveram ao se in-. , cipios do raciocinio e do equili-
pouco tem�o, -prenhcteu adatenEçao ,. teirarem do esforco e trabalho i So no d;� 11 brio mental. E' uma filosofia
do mundo inteiro onran o O. 8- ... .,

•
.' DILa id doi

A

d NOVO'. .

d _I eficientissimos que norteiam os
I reto�cI a, com ?IS pesos e U�5tado, com COI estOlclsmRo em�s idealistas dirigentes da U .D.E. . Seguirá a caravana medidas, denunciando que a pai-

trado por emente. over�, a-II 1 xão e o odio desnorteiam os cê-
Iael L' h R 1 Miranda oca.

. . .
.

ae
.

ln ares, au mo
. I AI suas palavras resumem-se na RIO, 5 O sr. Armando d� �a- rebros mais equilibrados, a ponto

e Fritz Larzon, com a ver!Igem,. -
.

les e membros da sua comít ....a, d
-

dei
d s oi ado raid Montevidéu I

seguinte expres�ao. _ adiaram sua excursão ao Rio Gran- e?s nao eixar ver. que o ar-

o -.eu
eJ

1
. «Santa Catanna em comunhao de do Sul, para o proximo dia 11 gueiro enxergado na VIsta dos ou-

-RIO, de onsider d com o povo brasileiro, temos cer- do corrente.
_ . I tros, é volumosa tranca nos seus

Dal, o consi erarmos a ecre-
t a de que dará ii campanha de- A sua demora sera de 12 dias no proprios olhos... PORTO ALEGRE'\)

tacão do feriado em honra dos ez '.
L

b I grande Estado su!ino, rezendo parte E" -

I 5 lV t
•

f
_._.________ __ __ ,mocratlca, o seu tra � ho e o seu

da sua c�)'njliva 47 pessoas, cujo�
i .la que e�tamos com as maos -- DS amos 10 arma-

.
voto ao canclidato naclllnal.-AR-, nomes ainla não foram designado:;, na massa, seJa-nos dado tambem, dos de que o depu ..

I MANDO DE SALES OLIVEI- pela comi�3ã!) ex<!cutiva da U D. B' : abordar os rabanêtes, tomates, ai-I tado classista Ga.n;ei""
I _.- .-------------. 'faces e couves, que, segundo es- ·Ih

�

! Na- ft �lil'\\�e��,'�'�t�r· a�· nlata- ;sa �esma imprensa, no Cáis Fr�-
ro FIO" da corloenQ;®

v u ... e �� ií! � - rt'" denco Rola, se acham na mms qu.e na As§elubléia

to [,)Ima
desagradavel promiscuidade com gaúcha apoia o govel· ...

El as defeções, sólidas e liquidas, dos nador F I Ô 1° e s da
'RIO; 3 (Band)-Desenvolvendo

cavalos atreladas á" carroças, que �ul!ha" e fIlie é tam,.estacionam do lado do passeio.
suas atividades relativas ao am- RiO, 5 Era corrente hoje; que o sr. José Americo não mais

Não nos consta que o sr. Aris- benl fUllcirpua.oio da
paro á infancia, a Divisão de As- apre:;entará piataforma de governo. . -

iII" t' b d
.

t
. , Maternidade e á In- O candidato convencional teria sido levado a essaomlssao aten- tides Ramos, nomeado prefeito .__.·os .elra" aca a t\�

sIsue.ncI�aS' I dendo
ás injunções deeiementos 87ançados, que o sec.tnd!lm, represen- pelo seu ilustre mano ,quando de recebcl- uni �hamado

:CanCla, Juntamente com. o .

ervlço tados pelos comandantes Hercolino Caseardo e Roberto Slsson e pelos d b t-
..

1
.

de Puericultura do Dlstnto Fe- civis Mauricio de Lacerda e João M.mgabeira, todos envol,idos nos su- posse o as ao mUlllClpa, tIves- urgente tio S.O. Den ...

deral, vai organisar exposições de cessos de1935..
se tomado a « medida grandemen- rique Lage" dh·etflr

uericultura no interior das fa- Taes colaboradores da antiga A. N. L: fizeram s!,ntir ao sr. te louvavel», de dar aos pombei- d I iII"
P

. .' I'd José Americo a inconveniencia, denUo das atual� articulaçoes, de uJ?a ros um local proprio para os seus aque a '-.Iolupanhia
bncas desta cld�de. As re en as

definição ideologica e mesmo administrativa, CI!Jos termos necessana- negocios, ou houvesse mandado para ir ao Ilio.
mostras constarao de dezenas de mente reall'ariam as diverdencias latentes no seIO da forças contrarias, GOVERNADOR FLORES DA O"D 1 d t d construir«Walter-Cloosets« onde deputado Gad"""'l"..quadros á oleo, servidos das res- reunidas em torno do seu nome. Al'im �e mante- as co�verDen es, e- CUNHA l"!!=

1 ectivas le endas e relativos á ve o ministro do Tl'ibu.nal de Sonta3 contmuar �o terreno IIl:certo das lu- os cavalos, quando apertados, ro Filho respondeu.P
. _

g
h b' d h' tas de classes da arreglmentaçao do:> pObres,das lmponderavels promessass corressem a fazer suas necessida- -

dO •.,. •

J.:ahmentaçao, aos a lt?S e l-I de bemestar da conclamação das Favelas, etc. Assim corresponderia á des com a el hi ienico ara
que nao po erl3 sepiJulr paloa a caplta tia

,giene infantil e aos cUidadus ne- imposições de determinadas fações. sem incorr�r .

11a �uspei�a. �u. antes, r '.
p 1 g. p. ,Republica porquanto a isso o impede'ª'"

.cessarios á vida da criança e á· sem perder o apoio dos partidos oficiais que ate JaneIro se lludmam na ur�pal � ... ,co a, por CIma e pOI
I' "i ......

1 I espetativa da plataforma.
I balx� etecetera e tal... OS seus comprom ssos parlamentares.

)liiiene pre-nata .

i

cenouras

GOVERNADOR JURACI'

MAGALHÃES

versarios da situação fazem con

tra as violencias praticadas no

interior pelos correligionarios do
governo. Garantiu que o sr. Ar
mando de Sales terá, na Baía,
um ambiente de liberdade e de-

VIGILANT�S
NOTURNOS

mocracia.
E acrescentou o capitão Ju

rací Magalhães:
-»Não se perde, por espe

rar. Provaremos ser sincere nos

sa convicção democrátlca.»

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

Teve lugar, ontem, ás 9 horas da
manhã, no campo da rua Bocaiuva,
estando presentes além dos srs, drs,
Altamiro Lobo Guimar.ies, presíden
te da Assemblêa LegislatiYa e Cla
ribalte GaIvão, Secretârío da Segu
rança Publica, varias outras auto
rtdades e comerciantes, a cerimonia
da entrega da Bandeira Nacional ao
corpo de Vigilantes Noturnos, recen
temente creado.

A entrega do Pavilhão Nacional
foi feita pela Exma. Sra. D. Córa
Guimarães, tendo usado da pala
vra o chefe da novel corporação, que
produziu substancioso discurso alu
sivo ao át..

Falta de luz
Desde as primeiras horas da

noite de ontem. que a energia desa
pareceu da circulação dos cabos
condutores.

AO que parece, trez transforma
dores estabeleddos no Estreite',
não resistindo ao 220 wolts qre
lhe empurraram ante-ontem entraram
em estado de coma' ao cair da
tarde, para exalarem o ultimo ses

piro ás 2l horas e lO minutos.

SALTO DE TIGRE
CONTRA O GAL.-FLORES

Amparo
infancia

,.

a

.....
" - I.

,...'-!•..., � ,-,··!I ",.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZET o RTIVA,
Casados x

dioso embate
Solteiros na

Figueirense
pre'iminar do gran
versus trie

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

[oel fez o seu "debut". Sendo
este devéras assombroso, pois o

jovem goleiro avaiano esteve fan
----------------------------------------._ tastico.

Fizeram os tentos: Ivo (2), Be
tinha (1) e Olímpio (I), os do
Aval; Chico (3) elo Atlético.

AVAl':
Joel

Borges Cancio
Virgio Silvio Adalberto

Paulo, 8etinho, Ohmpio,
Povoas, Ivo.

ATLE'TICO:
Pelanha

FIGUEIRENSE x IRIS NUM
EMBATE fSPETJ\CULAR

Amanhã veremos em ação dois
gigante, na caulha.
O Fjgu{�irtnse "cata :f' íazer

. uma otima aqui,,;�;jc _

E' Usc�.r () n:"1' ...�t �:- L.,-{ -((
Mu ... ller.

.

O Íris por :,:'êi v:? .-' "'('" ,",

hora da vingança. .

Se.,ã\) !y'_jO�_'i.': r,,:; �) _ ..;")-.!; .. ,�,� �-;:

do stad.urr nAd !'.j Kc;' '(Oi II 1; te
o .,... .

a gra' pf_ o: .. il.;."'� lU,�'? é;"-;' �� ,;
�

r;3r�a� ".r'��e:!·.��a· .�.,�!::. [Jt;lf �.\.
1 ante 'ii j-�i·,.,L:-�; ..�

�

;.,� rÜ;:J' D"
negros sào IaVDW')S, ',_'() s n·:Olllw'-r.

·---.e.�����-----------§ dos dois é super ior ao outro.
,

I Os possíveis quadros:

, FIGUELRENSE: Rer.;;:to,FH:-
i di, Anteoor; Cdrlo�, O�"ar, Ha·

• I roIdo; Sabino, Paraná. Iv",. Ü.�(k
e Calico.
IRIS: Vilain, Cruz, D.:lote;

Castiçal, Faria, Feza(Baixo);3rau
lio, Miro, Nizeta, Damata, Jalmo.

Bocba I Borba Gato O SECUNDARIO
Belelê.Periquito.Nanado, Na peleja secundaria coube a

Borbinha, Carreteiro. vitória ao Avai.

Em uma luta renhida o I diversas vezes de seu fisico.

II A Borba atuou excelentemente,
Avaí conseguiu Impor-se sendo bem secundado por Gato.

Piriquito-Belelê estiveram bons
A peleja teve um transcorrer A defesa foi o ponto alto do destacando-se e veterano.

brilhante, tendo algumas vezes o Avaí, estando em primeiro plano: Nanado não apareceu.

médio direito do tricolor, abusado Procopio, Diamantino e Aquino. Borbinha-Carreteiro jogaram
de bsico. Berreta, Zé Macaco e Vadico, muito bem.

O duelo,Piriquito-Diamantino secundaram, seus companheiros OS TENTOS

foi uma das sensações da peleja, com brilhantismo. Aos 3 minutos de jogo, no se-

pois os dois contendores, não dei- O tricolor por sua vez apre- gundo periodo, Galego aprovei
xaram de lutar um unico segundo. sentou um grande esquadrão. tando um córte de V./aldemar faz

Galego estreou bem, mas falta- No Atlético não houve homens o '0 tento avaiano.

lhe algum exercicio. a destacar. A luta decorre um tanto mo-

Medeiros e Pacheco estavam Beijó.-Flôr segurou bem, sendo rosa.

ótimos, devendo unicamente.chutar infeliz nas que deixou passar.
35m. são decorridos, Pacheco

mais em goal. Garriga- Matos estiveram as- fura, Beija-Fiar sae do goal, Me·
forneroli esteve fantastico, é a sornbrosos no primeiro tempo, na

deiros entra rapido, desvia a

tra"1grande promessa. segunda Lse da luta tiveram pou- jetona do couro, indo este ani-

Sapo não apresentou seu, jogo I
co trabalho, I h .v-se nos fundos da rêde trico-

costumaz, esteve um pouco ralho. Borba I foi bom half. abusan-io ,Ior. Estava con-ignado o 2' goal

0.1a ào Po t- r'l' (4tJ-I��f����:�::"� t:it:'\:� �:;::":�I• I oe leil,'"
... � ��! 0-

_ . _ ._ __ ,______: ,jU c. : :

Instruções para ;-par;-II ���I:
A u. o é M,'\caC0

da de 7 de Sete ",��b;!,,;eu iB'"ela II c- 1-"0 D'::lrrúu;tino
Gr.lkgo. S"(J0, Fnrnerdl,

M,:deiro�, Pacheco.
( T' .F'TtCO:

PRRR FERIDRS, INFLRMRCOES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

I-Em comemoração á data de 7 de Srlcmbro formará
um dcstaca-oento das [crças armadas desta GU3 'niçáG, qu: ô<.':�L
lará em seguida, em c<A,n,.tlCia :)0 sr, r.:'}rni,n�3ntó; da RC'!7!àG;.

lI-CONSTITUIÇÃO DO DESTACAMENTO:
A}-Comando-Major Cmt. do 140. �. C.
Estado Maior- Um' oficial de cada Batalhão

çadores e um da Força Pública.
Escolta-Fornecida pela Força Publica.
B)-Tropa-Contingente da Marinha de Guerra

-50. Batalhão de Caçadores
- 140, Batalhão de Caçadores
-Tiros de Guerra
-,-Força Pública.

III-�FORMATURA:
O Destacamento deverá se achar formado ás. 9 horas,

de 3 fileiras, frente para o mar, no Largo 13 de Maio_.
O Contingente da Mari�ha com a direita apoiada na

Avenida Hercilio Luz; o 50. B. C. á esquerda do Contingente
da Marinha, segu ndo-se as demais unidades na ordem acima. (Os
cruzamentos das massas devem ficar livres).

IV-ASSUNÇAO DE COMANDO:
A's 9,15 o Cmt. do Destacamento assumirá o Co-

I
�---------.eGOeGGde Ca-
I
I

Garriga

IFE M
o QUE TODO MUNDO jULGAVI\ L\1POSSIVEL: "UM PP.E.?ARADO QUE

FIZESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO A!)PARECEU:

".

L.OCAO ElEL.EM
�

I
I

I
•
,G
•
�
•
•
•Distancia e duração das continencias a serem prestadas, �assinaladas por bandeirolas. �

VII- ITENERARIO: •

Para atingir o locar do desfile o Destacamento seguira :
pela Avenida Hercilio Luz) Rua Fernando Machado, Praça 15

Gde Novembro (lado da Catedral), cantinuando após a continencia •pela praça 15 (lado do Palacio). �

VIII-ESCOAMENTO: ::
Ao atingir a esquina Rua Conselheiro Mafra as Uni- ;;ciades tomarão sucessivamente as 3eguintes direções: •-Contingente da Marinha-R. Conselheiro Lv1afra. •-50. B. C.-Rua João Pinto. �

-140. B. C.-Rua Conselheiro Mafra. i: LOÇAo BEL�M, é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas-

-Força Pública - Praça IS de Novembro (lado da é cer O cab�l(l" que apareceram até hoje.
Prefeitura).

. . G LOÇÃO BELEN�, é - realmente -- A MAIOR DESCORBETA DO SECULO

IX-UNIFORM�.:-.50. (tumca, calção, capacete, equI- • XX, pois virá demonstrar que não é verdadeira a afírmativa de que "não ha

pamento completo. Os ofiCiaiS formarão com cmto talabarte.
• nada que faça nascer o cabêlo!"

Joaquim Cardoso da Silveira
Tte. CeI. Cml. Guarnição
-0-

xxA MAIOR DESCOBERTA DO SE'CULO

mando.
V-DESFILE:

Após a revista do Destacamento desfilará, em coluna

por 3, em continencia às altas autoridades, que se acharão na

escadaria da Catedral !\1etropolitana, na ordem constante do item II.
VI-CONTI1\1E��CIAS:

Não haverá
II íI ,mais carecas.

..............�-� .

E' D I F E R E r� T E, E' U' N I C A.!

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

todas as Casds do RanlO

Do sr, Ue. ceI. Joaquim Cardoso da 3ilveira, digno co

mandante da Guarnição de Florianopolis, recebemos atencioso

convite para assistirmos as comemorações do "Dia da Patrian, c.ujo
programa publicamos acima.

Gratos pela gentileza, far-nos·emos represf'ntar.
-0-

Da exma. diretora do Grupo Escolar Aquidiocesano «Pe.

Anquieta», d. Izaura Veiga Faria, recebemos gentil convite afim

de assistirmos as comemorações que, aquele estabelecimento de
enSInO fará pelo "Dia da Patria".

-0-
nos foi enciereçado pela exma. sra. d. I
digna diretora do Grupo Escolar "Sil· I.

l�----------�.Gd••�---

em

Distribuidores:

Carlos Hrepcke SAIdentico convite
Beatriz de Souza Brito,
veira de Souza".

A\ GAZETA, agradecida, far·se-á

Jair Poscoscó
Haroldo, Fornecoli, Corrêia

Rosa (Guarita), lrinêu.Ewaldo,
Chico,Piega.

A preliminar
CASADOS x SOLTEIROS
Será o mais GRANDIOSO

embate que a cidade assistirá ...
Veremos em ação os veteranos.
No quadro dos casados verê

�
mos Carvalho no goal o ex-keeper

:: do bi-campeão da cidade.

; Aldo o ex-zagueiro do alvi-
'� celeste.

, Morais, Salum � tantos outros.

_:! No dos solteiros presenciare-
� mos, o grande Helio Blum no ar

O co, TonI Pe!eira e Artur GoeLks
O é a Iantastica parelha de zaguei• r05.

! Arl Pereira, Zigomar Fernan
ades, Olimpio Cunha é a intrans
fi ponivel barreira média.

, Que trio ... Celio Pereira, Ger-
� mano Melo, Nerl Moura.
G Alvaro Guasparl, Gualter Bai
a xo são os extremas.
• Germano jogará? Era a per

G
i gunta que pairava no ar, pois 'não

D I era ainda conhecida a comtituiçãú'''(\• do quadro, e não sabiamos se te

, riamos ocasião de rever o grande
6 player.
� Por intermedio do grande
ti phyer, soubemos que atuará, e�tcl

noticia alviçareira transmitimos.
aos nossos caros leitores, que por
certo ficarão contentissimos.

Portanto o grande player Ger�
r,lano Melo o "el fiera" e goleador
mór atuard amanhã.

Esporte-Jornal
NO RIO

America 3 x Vasco 1.

EM ITAjAI'
Lauro Mueller 4 x Tamaodaré O.

I NA TRINDADE
eeG�•••------� 113 de Junho 5 x Republica I.representar.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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!LINHA CEI
IlIãminhão e On�nibus :
• •
• Leão da Serra: I• Empreza de Transnorte de Passa ..,.• geir s e Encorner/das •• G
� C' ,--.. .,., .-. r

- .!',f � ."" il:. �. p
. ; '" r, q ":l � � S O

• �
a

E '" «A .L 1-1 � ,XIA'') �� ii I'"es de O'{Th.·,J-\I' & GENEKALLI O � -==�-:�iiiiliiiiiiíiôíiíiiíiiiiiiiiiiiiíi__...Iííiiiôôííiiiíii iiiiliiiiiiiiiiiiiõi"""""'iiiãiiiiiiiiiãiiiiiõiiiõ

!. Passará a funcionar. do dia 10. de Ou- •
� trubro em diante •
! DIARIA.\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas g
'i!� da manhã, regressando ás 4 da tarde • _.!t�·�;!!!!!!i!!!!!�5�:,'�I!"l!�$!!!!!,!!!,.�;�.���;���,�;���,!!,t!!!l!ll!l!!Ii!§�

! Para íucilitar 1\ boa marcha d" Empre?&, será colocada em !
,
Dr. Ivo d'Aquin O [I I•- cada povoado uma agencia para vendas de passaiens, como _

abaixo descriminamos: • AdOVgado I• Concordiar-e-Escritéric Mosele •
� I C C

.

1B. Florianopol i$•' Suruv - asa omercia oscatto

.' . � ,',Tamanduá -Casa Comorcial Julio Schn iiIiiiiiIi_aiiiiiiiliililiiiiil....iiiIiliiiiiiiiliiiiiililliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiãiiiiiõiiiõ
• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco ..
• Barra do Veado-Cada Comercial de Irmãos Poy e

I.. Bela Vista+-Botequun ROf'�e • 11,-- �[• Vila; Rica-rasa Comerciai Mawtí e Dr Alfredo P. de Araujofi Marcelino Ramos-Escotóri? Mosele • .__

"

.
_

•

-I' MEDI,::O• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000" Especialista em moiestias de creanças, nervos

: IDA E VOLTA 25$000 G' . impaludismo e moles tias da pele
• Empreza DALLA COS fA • Tratam-ato do empaludismo e das molestias da pe-
" .. le e nervosas pela .}1utohemnlherapia
.. N. B. Em caso de temporais ou de estradas em méu • 3 I,. Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 1
• estado, as "passagens terão o acrescimo de 20010• Telefo�e, 1.584 I" . • ..

à I h'.................... Con�lt�s:_-Das 8 às 11 e das 14 . s 6 oras
__

· •••• ..--_._.------•••••••••
• •

: Credíto Mutuo Predial:• •
• •
• •

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR-
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE'-UOS FORA�J DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

Fremio maior 5:175$000, e muitos
premios menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
elA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E !�ECIBOS DEÍ';a SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

gar)do ape'''as
5$000 10$000 ou 20$ ""'00

.-.

por files na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107
s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

TNSCREVA-SE PARA O PRQXIMO SORTEIO
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lnclo.

-

., CREDITO MUTUO PREDIALr •
• •• •

�� RUi\ Viscon.de de Ouro Preto N" .s • ALUGA-SE• " quartos para casal.
• I) Informações pep fone D.

............_;'---------��-_.G••••.�43e

111IAdolar Schwarz-
-----------------------------------

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

AGENCIAI DA
Sociedade de Navegação ..

Paraná=Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor Piralininga, 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 Norte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de ímportação.r do País OUI do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços r-nodicos

Quinta-feira
,9 D E Setembro

I ���"::�=ol=:::;=::=-"'I
�I

«Divida Fundada do Estado de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco. �

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES II

�� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI-

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA-

. ,I
IANO N. 16.

!I

1..........."'''''''''.._... ......,.....__r.;·''''' ",.,..,..,.R.....,.''''''''.....,.''''''''�-......." """,r.o."""",��""",,'i1.......,,��.._-��� ���..L����i�.._� ���� .

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.l91

E S T A IIlinda casa pó-

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

de ser sua pa-

PABAHDa 05

SEGUINTES JUROS:

e .

Banco d Crédito
Popular e Agri ..
cola de S mta

Catar-na

(Soe. Coop. Resp. LIda.)

Rua Trajano n. 16

(Educio propr io]I

REECBE DEPC>31 TO

Cle Limitada 5.1. 1]
CIC. AvisoPrevio6.1. ala

t
Prazo Fixo

.

8.1 ,ala

l�é-��' :�"��;i;;;�
á Rua Spivack, no dís

Dr. Pedro de Moura Ferro trito de «João Pessõas ,

A' tratar no Banco Agri
cola, Rua Trajano n, 19
nesta cap.tal .

SRUA FELIPE CHDMIT' 2 - (SOBRAD)

Advogado
Rua Trajano n. 1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Carias

"

cke SIo

aJwr"Fleneu "�O ..Joinville São Francisco - Lag�n. -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de SecÇao de

I\lIatri2::
em:

S••ção de
PAZiNDAS:

P.zc;ndas nac iOlJ�es e extrange' ras �ara tcmot
Morius e AIg�4ões
Lonas e Impermeaveís
"_�tes e trilhos
R,oupas feitas
iUas
Lnha para coser e so'!ir
LI em novellos e meadas

1..netes e Perütmarles

eChoados
e Cillchas

nas e Cortinados
.

has e guarda-napQs
....tos, clUnellos, me.

� DItoslilrios dos éJlamado�

I
Charutos «DANHEMAN�

Smpr.aa Neoienal de

�abrlea
d. Pontas "�ite

Médicos
j Dr Artur Pereira

e OI ve ra

I t::!íni.::a médlc� de crian
ças e adultus

LABORATORIO DE
A� i,óJJSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua [eão

I
Pinto n: 13

FONE-1595

I R<,i,'ência: Rua Vlscond,
- de Ouro Preio n: 57I

I
I FONE-1524

Dr. Miguel
f�)'c"abaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elefone. 1595

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

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Madlco da HospJ.tal

(Curso de' especializaçãe em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

MAGHINAS:
Machinai de b�n�iciar madeira

Material em geRI para censtrscções: lY.lachfnas para ofjiéifl.' mechanícas
Cimer.ato-ferro em barras. !erragerrs para portas Machinas para laceírôs

e [aneílas, tinta MaHtinarios em geral para a lavoura: � ados,
Canos galvanizadas e pertences grades, cultivadores, nrolnho etc.
F&fl-ões e Camas f ocornsveis, Motores de esplosão, M.otc!es �
Leuça esmaltada - appa relhos de jantar�talhe- electrlcos

res Material em geral para rransmíssces: Lo,
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .).leoi e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORD P -ças, acces-
Productos chimicos e pharmaceuticos �riQs, serviço mechaníco
, Conservas nacional e extrangeiras Pnesmatícos e Gamaras de ar GC'O.QYER' �Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral �

l'Jave�açâo "�-toepcke"--vapG)res "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
fv'larle ..,- Fabrica de Gelo HRita t\lIaria" - Estaleiro 'Arataca" ��V.á\&��

.��.�
I�A Favorita �
� .

.

.

�

I �'Em loteria a sua favorita
!

���-..------�--------------..----

Indica:
Dr. Arrnlnlo

Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

. Consultas das 1 O ás 1 2-
'� das I 6 ás 1 8

I {'C?nsultor1ú: Rua João
", Pinto, 7,,·- Tel. 1456

II'
,';';,;,::��,-, ���i"j';" =: fi\lj

1·�Res.
Rua Bocayuva, 1

1411Tel. 1317
I

I �:\:;i;,"ZT'.<_0.:;k:- -jI
Dr. Rica rdo

I Gott,smann

Ex -chcle da clinicá do Hospi
tal de Nümberg, (Pcoreesor
lndórg Burkhardt e 'Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclallsla em: cJrurgla

geral
-

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

operações de plastica

TELEF. 1.285

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. I e das 1 O ás 1 2 e

das I 5 ás 16 112 horas.

�
ff

RESIDENCIA- Rua Este-I
I'

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Aa\fOl;adOs
I Dr. F'edro de Moura Ferro I

Advogado

I Rtd Trajano, n' 1 soraj

,
__

Telephone n'145� /
Jockey Club Florianopolis

o mais elagante centro de diversões íamí
liares.

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

on ais e estranjeíras,
e r niss Fe�r camente iluminado com instalações m

miasi

RUATRAJANO,S lO�sobrado-nos altos da
orveteria Ulorla ;;t";'_ ,f'

•. • , ." F_.' ''''$&\'. .

, • �';::;.",�!.,:.l.

rra..OPtIANO,.OL.IS

FERRAGENS:

t&2_

Espelhos
------

Só os fabrícados em Joinville pera única fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-'C A S A PIEPER
Rua 15 da Novembro n. 366 JOINVILLE

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a
.R�I I

I
��

, �
1 �

� B I L H E T E S-'_ �
� �
� Federal e Santa Catarína �
� �
� NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECI lADOS'" �
I_--���

I Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles

tias da Boca.
CONSUL70RIO:

'Rua Trajano n: 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
n. 70. - Phor.r- 1277.- HORAS MARCAD.AS S:,-

-

-1

___ I
- 1······..•

-- •••G.D••G�
..............- .I Companhia "Alllança da G

6 Bahia" o

I'. a
•

•
FUNuADA EM 1870 SE'DE. BAHIA •

I :.. eguros íTerrestres e Maritimos ,! CAPITAL REALIZADO 9.000:0001000 Ô
ii RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000

.

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSU.VHDAS
EM 1936 2,933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 •

SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

Aderbal
da Silva
rvdvogado

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

N O Estreito Ponta do Leal

A- II

M I
ccacio ao ... ,

.

feira tem seu escríp-

tó, io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

I Caix 1 Postal, 110.

iiiJ.1

•

I Apentel, Sub-Agantes I Reguladora. de A alf '

II
em todol OI Estadal '11 Brasil, no Uruguai na
dlnclpai8 pra.,a. 88trangelral.

t!t
� Agentes em Florianopol is: �
G �

: Campos Lobo & Cía. :
: Rua Clnnihlro Mafra, 35 ;(ubrad J) Calxl Pcatal19 ;'
• -LEONE N. 1.083 •

VENDE.SE uma casa no dis- Otimas instalações. No ati.11 :
END. TELEGRAFI(.O ALLlAlvÇA

I
L Escritoríos em Laguna e ltajahl �

trito «J0ào Pessôa», Estrei- vel recanto ,da Ponta do a-s � �

io, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar corn Jooã. USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES rG
com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. � �

11 entar cozinha. ._•••••• -�-'••••"••�•
\

)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.

II Horrh,elPOMADA I i angustia
MINANCOR.A Ide 24 hOI-as

I

va perdido ficou preso na estrei
ta borda em viriude da queda
de uma avalanche, tendo final
mente conseguido atrair a aten

ção de um pastor, queimando pa
peis em que trazia embrulhaea a

TARBES (Fran a) 5 _ O
sua alimentação: O dr. Larrieu

J d d' hÇ L
declarou que' nao poude num dor- BUENOS AIRES, 5 - O comunicado oficial publica-

esc a a or e montan as dr. ar'l
'

'd' bi.

f' I denc d
.mr, por receio e cair no a IS' do pela policia sobre a apreensão de explosivos numa propriedade

rteu, 01. sasvou epOlS e ter I mo durante o soeo. da Av.L� Plata diz que na referida cesa onde reside Erne�t'J Sea
permanecido durante 24 horas, ---- _

numa dstreÍtissinla borda de ro- SELOS DO BRASIL biolo, foram encon�radas g.ranadas �e mão" polv�ra, projetis dI), ca
libre 75 mm. mais matenases destinados a íabricação de explosivoschedo, debruçado sobre um akis-

mo de mais de 3,200 metros de Compra-se sêlos do Bra- e bombas de 50 ks'
sil, qualquer quantidade. Acredita o comunicado que Scsbiolo tinha�sido cornissiona-

proiundidade. P b
"

O h
aga-se em. do pOI uma junta revolucionaria composta do dr. Lucio Severino

rnontan ista que se acha- Rua Crispim Mira 29. I)eralta, Luís Rabufctti e outras pessôas,
A junta planejava um atentado contra o pelacio do gover

no e tinha o proposito de assassinar o presidente Justo e os mi ..

nistros.
Além dos atentados contra os dirigentes políticos a r,:,ferida

junta pretendia assaltar o deposito da Marinha, os departamentos
da Policia e os quarteis.

Foram detidos a pedido um ex-ministro do governo lri-
goyen, um prof. da Escola Normal e outras pessôas que se propu-

I
nham a levar a cabo um «complot «» contra as autondades cons

tituidas. A policia apreendeu, além de outros materiais, duas
1 bombas das que são utilizadas em aviação.
I Segundo informações obtidas pela Agencia Havas a res
� peito 'da descoberta de um deposito de explosivos acha-se impli-
cado no caso um aviador italiano.

Pretendiam assassi
nar o presidenteJusto

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERi·
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL!!!

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo), curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !

D. Carolma Palhares, de Joinville, curou, com uma

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes! I !

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

Melado superior,
especisi irlel de abelha,'

: pr�enta malagueta,
laranja�, banandas, etc.
V. Sa. encont, a no

Mercadinho

---------

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações!
Ex;jam a verdadeira "MINANCORA» em sua latinha original.

F�EPAREM BEM AO COMPRAR!!!

li' um pr�� LABORATORIOS "MIN���A"
•

JOlnVi� II
Popular,

no Cáis Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio
CA I Hornenagernarte dfr! ao sr . ..Jeoveh

Apelação-------=.$�"'t�.O.�••••
G

:I Sumula dos julgamentos da

, ultima Sessão

RECIFE, 5 -Uma comissão
da U. D. B. saudou o deputa
do [ecvah Mota, que se acha
nesta rapital de passagem para o

Ceará, pelo seu gesto, abando
nando o integralismo.

R

O
V
A
L

Fil
O

Recurso crime nO. 2.800 da

: comarca de Tubarão em que é

e recorrente o dr. Juiz de Direuo

� e ncorrido Pedro Timoteo

G Bítten('ourt. Relator o sr. des.
( TAVARES SOBRINHO.G Foi confirmada a sentença que

Julgou extinta a ação penal.
O acusado reparou o dano pelo
casamento wm. ofendida.

Recurso crime nO. 2821
da comarca de Tubarão, em

que é recorrente o dr. Juiz de
Direito e recorrido Manoel An
tonio iv1ar tins. Relator o sr.

I des. TAVARES SOBRI-
NHO.

A Côrte

-

Calmaria pre-
nunc!o de
tempestadeV

A
RIO, 5 Ckupou ôntern o mi

crofone da Radio Tupi, em dis
curso de propaganda da candida
tura do sr. Armando de Sales, o
rr, Mendes Tavares prestigioso
chefe politico do Distrito Federai.

O sr. Mendes Tavares traçou
o panorama átual tJa politica bra
sileira, acentuando que não é
mais possivel o pais' viver neste

estado de aparente tranquilidade
pública, «nesta calmaria que pre
nuncia apenas tempestade».

s
C
O

T

w

s
C
O

H
I

S
K
V

n�gcu prr: v.mento
ao recurso, para confirmar a

sentença pelos seus fundarnen-

li tos juridicos, A" Set rne n a d ':'">
Recurso crime nO. 2,808 Cinem.::':3 B a.'" i.

• da comarc a de Tij11C8!!. em Ie "

que é recorrente o 2,'), SUo
O plente do JUIZ Substituto e re- LISBOA, 5 - Na segundacorrido MancoI Belisario da quinzena de outubro será levada

I Silveira. Relalor o sr. des. ME-
a efeito a «Semana do

OEIRaS FILHO Cinema Brasileiro» no Coliseu,Negado provímento ao re- uma das maiores salas de espe-
curso, para confirmar a sen- taculos de Lisbôa
tença consumada a prescrição

.

da ação penal intentada contra Atentado
o recorrido. If ,.. d

iii ,

t· tRecurso cnme nO. 2.802 Inalft. IS a
da comarca de São josé, em

que é recorrente o dr Juiz BUENOS AIRES, 6- Con-
Substituto e recorrido José tro o monumento do expresidente
Jacinto de Melo. Relator o

I
da Republica, sr. Roque Saenz

sr. des. SILVEIRA NUNES Pena, foram lançadas varias bom-
Confirmada a sentença que bas de alcatrão que mancharam

julgou improcedente a denuncia. a estatua em diversas partes. As
• Recurso crime nO. 2.809 autoridades abriram inqueriro pa-
• da comarca de Lages, em ra descobrir os autores da proe-
• que é recorrente o dr. Juil de za.

e Direito e recorrido juvenal Sub
O til de Oliveira. Relator o sr.

� des, SILVEIRA NUNES.
• Foi confirmada a sentença
• de impronuncie, A legitima de
O [esa reconhecida a íavôr de

,. juvenal Subtil, está configu
���.�d��,(�l"u���_"� rada nos autos .��Ã�����·�'����tMT�

" ...
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Dístri bu i dores

W
1-1
I

S
K
V

COSTA & elA.

Rua Cons.

Mafra,

VI=NDI= Sl=a
Pensão Fami

L L- L líar, b�m aíregue
zada, a rua Con

selheiro Mafra n. 64.
Ver e tratar na mesma.

Florianopo I is
APPIlOVAOO E RECOMMENOAOO

PUA
BfllTISH ,HALV ncai, CONHOL LTO

L·ONDQtS
•

VEN oE-SE a casa de moradia
a rua Conselheírd Mafra n. 152.

para tratar na mesma rua no. n.87

I O
·0

A I:)
1-

R
TI

o padrão de qualid.de 1 Um novo super radio ao alcance
de qualquer bolsa • Vendas á vista e á praso

Distribuidores para o Estado de S. CatarinaGerken&C ia. I
RUA C:�!:)NSELHe:IRO MAFRA, 10 -- C. POSTA L .14 1
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== A G A Z E T A Florianopolis, 6 de Setembro de 1937 ==

Foi assumirl'a camal�dD
da Região

RIO, 5--0 «Globo.. inlor- boxear alemão Max Schmel
mil que a policia conseguiu pren- ling assinou contràto para lu
der, na madrugada de hoje, uma tar com o campeão mundial
quadrilha perfeitamente organiza- Joe Lo\JÍs, devendo o encontro
da,

. segunddo
�

os mold�s norte- ser realizado em 15 assaltos
A "Semanaamencanos e ('gangstensmo». em junho de 1938, «em algum

A quadrilha dispunha de um lugar dos Estados Unidos». SERViÇO QUE PRECISAcaminhão e negociantes para ven- O empresário Nlke Jacoos ._
do Brasil" ,nader as «mercadorias» e tinha-se declarou que SchmelLn aceitou I-------�------;;;;;;;;-------�-especializado no roubo de chum- urna bolsa de 25 por cento so- SER UNIFORM ISADO

-

Argentin a
ho, já tendo conseguido furtar bie a renda dEI enteada, ao I �����������'!�������-.���-�
da Light 6.000 quilos de fios passo que Jae Louis recebe-!
de chumbo. 35 e meio por cento. O I;on-II O deputado dr. Renato Barbo- ção dos nossos legisladores.

trato assinado entre Jacobs e sa, em a sessão da Assembléia Le-

o alemão estipula que este gislativa an�e-ôntem r��áiza�a, re-
-----

Vai á caça o u'ltirno fr'cara' d I quereu que ossem pec I as a pre-
empreza o pe o feitura de Joinvile informações

Duque de I prazo de um ano e meio de- acerca da taxação com que o pre-

pois da luta em disputa d) feiLo Aristides Largura, abusiva e

W indsOr titulo màximo isto é. até se- inconsLitucionalmente, r e s o I v e u

t b
.

d 193'9 aplicar sobre os autos, alheios ao
em ro e. . . .

hmumcipio, que ten am uma esta- .

dia de 24 horas em Joinvile e I RIO. 5-0 ministro da liIJ.arínha
ainda sobre aqueles, que, com fre- convidou os reorescntantes da ím
quencia, por ali trafeguem. prensa para acompanharem a re-

A ocasião é oportuna para cha- vista qUf o presidente da Republíca
mar a atenção dos poderes públi- passará na flotilha de aviões
cos, no sentido de normalisar a construídos nas oficinas da Avia-
situação anacronica que se paten- cão Navar, a realizar-se amanhã R

Ajustou nupcias com a gracío-
teia com o serviço de veículos em is 11 horas. no aeroporto Santos egressou O sr. sa senhorinha Cléa Cardoso, ele-
todo o território do Estado. Dumont,

mento de destaque da nossa me-

Esse anacronismo resulta da Valadares lhor sociedade, filha do sr. Jaime

falta de uniformidade existente r

G .p p h.l# I
Cardoso, ativo agente da Com-

.

bl' I ri e es an o a panhia Costeira em Florianopolis,nesse serviço pu ICO, que em a - ,

RIO 5 S
. A

d
.�

guns municipios se acha na de-I •
.

-

e�Ulu ontem e aVIa0 e de sua exma. sra. d. Edite

pendencia das prefeituras e em no RIO Grande I para Belo Horizonte, regressando Cardoso, o nosso preza?o con-

outros na das delegacias de poli-
em meados da semana próxima, o terraneo sr. Orlando FIlomeno,
governador Benedito Valadares. I abalisado cirurgião dentista.

I
A GAZETA felicita.

Não foi ao Catete CHEGAM UNS

Angustiosa
apelo de
mãe

SANTOS, 5-Viajando pe
Ío hidro-avião da Panair que
a nerrissou ôntem no Vallongo
p iuco depois das 9 horas da -:IJa

nhã, passou com destino a Para
naguá, o general Meira de Vas
concelos, comandante da 5a. Re
I/:ião Militar, com séde em Cu
ritrba, que vêm acompanhado do
t, nente Alfredo Molinarc, seu

ajudante de ordens.
De Paranaguá, o comandante

da 5a. Região seguirá por estra

da de ferro para a capital do Es
tado do PBraná.

WASHINGTON, 5 - Em
resposta aos apelos desespera
dos feitos pela sr. Ida Dehl,
de lllinois, no sentido de que
o seu filho Harold, seja salvo
do pelotão de fuzilamento nacio
nal da Espanha, o secretário
de E!1tado, sr. Cordel! HuH,
telegrafou a' mãe angustiosa, de"
clarando que o govêrno fará
tudo que for poesivel afim de evitar
a execução.

o proximo
encontra
Louis Sch ...

melling
NOVA YORK

Ouadrilha de
gangste ..s
no Rio

5 -,

PRAGA, 5-0 duque de
Windsor tomará parte em uma

c çada na Tchecoslovaquia nos

dias I 5 a 18 de setembro.
O ex-soberano inglês aceitou ce

um convite do principe Alexan-
dre Dietrichstein Menzdorv Pau·-
lly, que organizcu urna grande I ROMA 5 E' cadacaçada em sua h -menagern, no

,.
'.

vez mais

Castelo de Mikulo I na Moravia l�t�nS3 a espetativa em torno da

d S I visrta do chefe do governo da

°Ou '.. AI d ' .

Iltalia,
sr. Benito Mussolini, á Ale-

pnncipe exan ce e armgo hd
.

f
.

d d W' d man a e ao chanceler Adolf Hi-
e 10 ancia o que e ln sor, II t er,

com quem sempre manteve re a-
O

ções, mesmo durante os dias cri
tcos da abdicação.

Visita do Ou ..

á Alema ..

nha

«duce> partirá ��ompa-
nhado do ministro dos Estranjei
ros, conde Ciano, do secretario
do Partido Fascista, staraco P. do
ministro da Propaganda, Dino
Alfieri.
A' sua chegada em Berlim �::

rão recebidos pelo �hanceler Hi
tler, pelos ministros Goering e

Goebbels, que se farão acompa
nhar de todos os lideres nasistas.

Contingentes de tropas presta
rão as honras miJ:tares aos esta

distas italianos !l' capital d.
Rt'ich.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-Cara de esfinge.

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras-Grande motim.

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras--G-men contra o imperio
do cri'Tle.

Ora. Josefína Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-as$isteilte do serviço de Ginecologia dos Hl)pitais:
da Gambôa, Fenda�ão Gaffré-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do sarviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

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

FLORlANOPOLIS SANTA CATARINA

Ambos con-lNOSSA VIDA
tra o inte
gralismo

o PAPA VERBERA O SR.
ADOLFO HITLER ANIVERSARIOS

JOÃO TOLENTINO DE
SOUZA JUNIORCASTEL GANDOLFO. 5 - o Papa Pio XI discursou

por ocasião da audíencía concedida a 500 professores de ambos os

sexos. da Ação Católica Italiana. verberando a politica do sr. Hi
tler. e declarando que a educação da mocidade devia permanecer
confiada á Igreja. Sem fazer alusões diretas e empregando senten

ças bíblicas, o Pout'fice afirmou que a criança. por instinto,
procura se aproximar de Cristo. acrescentando:

«Assim como a criança acredita em sua 'mãe e a procura,
acreditar também em Cristo e dele procura se aproximar »,

RECIFE, 5--Pelo <Almanzo
ra », viaja para o Rio, o sr.

(Jdililll Batista. EnLrevistado pe
los «Diários Associados» decla
rou que está satisfeito por veri
ficar que ambas as candidaturas
democraticas repelem o integra
lismo.
-«A ação do fascismo esten

de-se por toda a parte - disse.
O Brasil é o objetivo visado de Aniversaria-se. na data de

preíerencía pelos países exauridos hoje a graciosa menina Terezinha
ele matérias primas. Disse é sin- F_ontes. aplicada a�una do Cole
tomatico o escandalo provocado I �1O •

Sagrado Coraçao de Jesus e

pelo caso dos destroyers, concluiu frlhlU�a do �r. desembargador
o entrevistado. j.

Henrique da SIlva Fontes.
A aniversariante será grande

mente felicitada pelas suas inu
meras amiguinhas.

Ocorre hoje o aniversario na

talicio do nosso prezado conter
raneo João Totentino de Souza
Junior, digno secretario da'Junta
Comercial do Estado e brilhanta
beletrista.
A GAZETA cumprimenta-o.

TEREZINHA FONTES

Descontos especiais em Tailleurs
de lã e Manteaux

DURANTE O MES DE SETEMBltO GRAN
DES DESCONTOS NOS ARTIGOS

DA ESTAÇÃO
NA MODELAR

O

Tallleurs de lã' cõrte Impecável Dá pêso mesma SRA. RICARDO EDMUNDO

1 ALVES

BELO HORIZONTE, 5 (Bandl -
Noticias recebidas do distrito de
Perdões, informam que durante um
concorrido comícío ali realizado, em

prol da candidatura Jose Americo,
uma vaca investiu contra a multidão,
terminando com o mesmo e matan-
do um homem com uma chifrada Aniversaria-se amanhã o sr,

na barriga. João Ferreira Vaz.

de 110$ por 82$000
" "" fino angorá de 170 por 136$000
Manteaux superiores de 130$ por 98$000

" " " 80$ por 53$000
Redução- especial nos preços de RENARDS e

CASACOS de PEU_fE

na "A MODELAR"

Festeja amanhã, o seu aniver
sario natalicio a exma. sra. d.
Wally Regina Alves, esposa do
sr. Ricardo Edmundo Alves.

RUA TnAJANO� lã FAZEM ANOS HOJE:

a veneraada sra. d. Francisca
Mafra, progenitora do sr. Aga
pito Mafra, diligente comissario
de policia;

o sr. Luiz de Araujo Soares,
alto funcionario do Cabo Sub-
marino;

o sr. Danton Natividade, in
dustrial.

a professora Aurea Noceti;
o sr, Doralice Vilela.

Com a gentilissima senhorinha
Ivone Brueggemann, elemento
destacado no nosso meio SOCIal
e artistico, filha do sr. prof.
Henrique Bruggemann, ajustou
nupcias o sr. dr. Leoberto Leal,
conceituado advogado nos audi
torias deste Estado.
Ao noivos A GAZETA cum

primento e faz os melhores votos
de felicidades.

BUENOS AIRES, í1 - Os
centros profissionais e culturais
argentinos continuam a organiza
ção da «Semana do Brasil». Fez
parte do programa uma série de
confercncia na Ordem dos Advo
gados. O embaixador brasileiro
sr. José Bonifacio falará sobre
»Latayette- jurisconsulto e di
plornata ». O emh rixador brasilei
ro realizará, ainda, outra cenfe
rencia no Instituto Popular, so

bre ". PagiUJ3 da Historia do Bra
sil de 183) a 19IO.)}

NOIVADOS

Aparelhos
CO�STnU.lDDS NA

AVI�t\.ÇAO NAVAL

cI�ssim, em Florianopolis e Blu- PORTO ALEGRE, 5-Comu

menau, a inspeção de veículos es-
nicam de Guaraí que está gras

tá aféta á policia, enquanto em san?o em .fôrma �idemica em

Joinvile, já ela cabe á prefeitura. Artlg�s gripe que dizem ser « es-

D f I d
.

f .

.

d d
. panhóla». Com destino ás « Caldas da

I.
esta a ta e mnlicacõ a e re-

A estatística sanitaria local já RIO, 5- O presidente da Re- Imperatriz », onde fará uma esta-
su tam graves comp rcaçoes, uma ti h

.

t d
.

d 1 000 pub'lca não compareceu ôntem ao ção de repouso, esteve nesta Ca-
ve:r. que cada prefeitura tem o seu

lU a rOe�ls ral � malsbl· e .

I Cat�Le mantendo-se no Palacio
re ulamento especial por vezes

casos. l; co eglOs pu ICOS sus-'
. � pital, o sr

..
Raul Espindola,.dag

. .' .

I penderam as aulas Guanabara. Durante o dIa, nao Importante fIrma Malburg & Cla.
antagomcos, pOIS no que em mm-

A· f
�' recebeu pe�sôa alo-u---a 1 d 'd d de !ta I·aí.

•

tos é lei, em outros é contraven-
t bS In ormaGçoes a,cressentam que :oi b IH •

.

a CI a e

ção. dam .�m em uaraI esLa_ grassan- MISSAS
Um projéto de lei regulando a

o pllpe, s� beI:? que nao tenha Meningite no Rio
materia resolveria definitivamente cara,ter. eplde�Ico. .

o impasse.
Ja tInham SIdo regIstrados di- Grandeversos casos fatais.Todavia, entregar ás prefeituras

o dominio das inspetorias de veí
culos, não nos parece acertado.
Fiéis ao ditado de "cada terra

com seu uso", as idilidades a j LIS
tariam fatalmente as rôcas dós
seus regulamentos aos fusos das
suas conveniencias regionais,o que
daria em resultado a mesma sala

d.a. russa que presen temen te se ve- I CUIADA', 5 (Band) O sr. Mario
nÍlca. Corrêa apresentou pedido de renun-

Entregues os serviços {J policia, cla do cargo de governador d<? Esta
a Secretaría da SeO'urança Publica a�, t�ndo a me.sa da Asse�bleIa Le-

•

to gIslatIva recebIdo o refendo docu-
se encarregana de fazer um regu- mento depois da sua leitura efe-
lamento unico para todo o Esta- tuada pelo dej)utado Benjamin
do, pondo definitivamente nos tri- Dua!t�. Fal?u em �egui.da o 1'. se

lhos o que presentemente está c�eta�lO, cuJa oraçao aglt�u extraor·
,

" dmanamente o plenano, tendo
correndo a matroca. a mesa e a bancada da maioria

Para o fato chamamos a aten-, abandonado o recinto.

• I

D,a 9 ,,"s 19 !u(a:-, no pré" -

dlO da Rua General -B:ten-·
curt 103, serão vendidfJS errn

Leilão r.1ove;s para quarto",
sala de jantar quad ros., lolJ'
ças, vidros, etc, etc.

A familia Alvaro Ramos
mandará rezar no proximo di�
9 do corre. te, ás 7,30 horas, na

Catedral Metwpolita, na missa do
70. dia sufragando a alma do,
jovem Leonardo de Campos Ra
mos, recentemente falecido.

Renunciou
vernador de

Grosso

o go PORTO ALEGRE, 5-Verifi
-

cou-se um caso de meningite ce-

Mato rebro-espinhal epidcmica.O menor

II atacado do mal foi recolhido ao

isolamento.

Senador ArturCosta L�ilão
Pelo avião da Condor, chegou

hoje a esta capItal, vindo do Rio
de Janeiro, o senador por este

Estado dr. Artur Costa.
O ilustre parlamentar era aguar

dado no trapiche por grande nú
mero de amigo., e politicos de des
taque.

CAPITAL FIL.IAL..
Rua Conselheiro Mafra (esquína Trajano)

. P41J

GRANDE L.IQUIDAQ O NUAL.
DE TODOS OS ARTIGOS At PARTIR OE 26 00 CORRENTE

ATE' 10 OE.;_SETEMBFl('>_
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