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Pensamos que sobre o mar revolto em que as paixões humanas

ameaçaram subverter todos os continentes, nós construiremos os dois mo

lhes admiraveis atravez dos quais se hão-de canalizar as idéas da Democra
cia Brasileira, não havendo de faltar, para essa grandiosa obra, o apoio des
te portlco do Rio Grande do Sul, que é o portico do Brasil, para quem vem

dos mares do Sul".
(Palavras do

ERNESTO

Ac�o�m�o�s�r.�A�r�m�a�n�d�o�s;.les .

sr. Armando de Sales, na cidade do Rio Grande)
o SR. PEDRO

GAZETA
Sem quaisquer Iigaeões politieas

J A I R O �ALLADO

I NUMERO 966

SANTOS, 16-"A Tribuna" RIO, 16 - Um vespertino pu-
publíca, em sua edição de hoje, blica a seguinte nota:
a seguinte nota de seu correspon- <A Comissão de Justiça da Ca-
dente politico no Rio: mara vaí examinar, talvez ama-
"O sr. Jurací Magalhães conti- nbã, o caso da. intervenção do

núa a desenvolver intensa ativ i- Distrito Federal. Tudo depende
dade afim de restabelecer a har- do parecer do sr. Negrão de L
monia e a confiança nos quadros ma, relator da materia, que deve
da maioria. O jovem governador apresenta-lo e que, segundo se

baiano não vacila em dizer a ver-
..abia no Palacio Tiradentes, ain

dade. Daí a sua declaração de da não estava concluido. Antes
que realmente em dado momento de partir para o Rio Grande do
as coisas pareciam complicar-se. Sul, o sr. Valdemar Ferreira, pre
Mas, com a mesma franqueza, sidente da comissão, deixou nas
afirmou que Minas, Pernambuco mãos do deputado Jairo Franco,
e Baía sustentariam o nome do

para ser lido, quando o assunto
sr, José Americo contra tudo e fôr discutido, o seu voto que con
contra todos. clue pela inconstitucionalidade da

�l.iás, sabia-se hoje, nas. rodas intervenção e sua suspensão ime
pol�tI�as �ue num ponto os hderes. diata. Acompanha o lider paulis
malOntanos_. e os d� U.D.B ..est�-: ta, nêsse ponto-de-vista, segun-

(

vam de acordo: nao s� cogltan.a do apuramos, os srs, Genaro Pon
absolutamente de terceiro candi-

ce, Acurcio Torres, Teixeíra Pin-
dato.

. � to, Tompson Flôres, Rego Barros, DEl'UTADO CARLOS GOMES

Ast.dduash �andldatu�s v:er� Raul Fernandes, Artur Santos c Carlos Gomes de Oliveira, que' RIOman.l as, aja o que ou r.
A constituem a maioria da comissão. ' 16 -- Na reunião de on-

os cinco grandes Estados: os tres tem da Côrte de Apêlação Flu-
acima citados e mais SãoPaulo; minense, foi examinado um pedi-
e Rio Grande do Sul, providen- Em prol do engradecimen- do da Assembléia, para a nomea-

darão para que o candidato eleito ção de um St,U representante, a-
seja empossado, caso haja velei-' to da A C I fim de constítuir uma junta es-

dade de. resistencia
ou de desor-

r�
• •• peeial de investigações.para julgar

dem." o almirante Protogenes por crr

O-C;"tolicismo I
Querendo eentrlbulr, na medida de suas pos-

me de responsabilidade adminis-
trativa.

lia Alemanha sibilidades, em pról do engradeclmente da Associa-
I -

C" d
O desembargador Oldomar Pa

Iça0 atarlnense e Imprensa, o sr, Altino da Oli- checo manífestou-se favoravel,'CASTEL GANDOLFO, 16 O veira co-proprietario do conceituado "S N- P d d
:Papa recebeu, hoje, em audiencia! ,,' '"

ai30 regres- ten o os esemba.rgadores, Coelho
especial, monsenhor Arsenígo, nun !!iil) , acaba de, num ges�� que o eleva, oferecer a' da Costa e Zozmo Batista e o

do apostólico em. Berlim, que in- A. C. I. um bithete da loteria mensal á escolha da' procurador Muniz Sodré se ma-
rormou Sua Sarrtídade dos uítímos

t" d"
• , �

,
"

'
'f t d trari

acontecimentos desenrolados na
I respe� �va Ireterta, Ja ontem fOI escoDhido o prl-]

m es a o con rarios,
_ ..

.Alemanha, em vl�!ude. da. atituqe I melro bilhete da extração de sabad
"

d
i O sr. Ab�l Magalhães solicitou

<do governo contra a Igre.)a cato-1200 t d"1
O prcxrmo, e

I
e obteve adiamento ate a Assem-

Jka. con os e re s. bléia designar seus representantes.

'I".

PRESIDENTE GETULIO VARGAS RIO, 16 - Foi noticiado
que se trama a prisão pre- . Confirm�n'o a not.icia. dada ha

RIO, 16 - Nos meios ligados ventiva do sr. Pedro Er- dias, por nos, em primeira mão,
á maioria da Camara informa-se "acabamos de receber um convite
que se cogita de introduzir uma neste, a propeslto de um. da Ação Integralista B '1'
emenda á Constituição, prorro- inquerito sobre irregula-! para a reunião a realisa;�s� e��
gando o mandato de. presidente ridades na Prefeitura. I próx�mo domingo, ás 20,30 horas,
da Republica e dos deputados

•
na sede do Sigma, nesta capital,

por mais um ano. Dr. Altamlro
.
em a qual será feita a escolha

A emenda seria aprovada numa Guimarães dos candidatos integralistas ao
sessãe extraordinária 80b a jus- Senado e Camara Federal.
tificativa de que o mandato de- Durante o dia de hoje acentua- Para tanto, o chefe provincial,
veria durar quatro anos e que, em ram-se as melhoras do nosso pre- dirigiu convites aos chefes muni
virtude de um decreto das dispo- zado am}go e ilusfre presidente da cipais e governadores de regiões
sições transitorias ficou reduzido Assemblea Legislativa do Estado,dr. O Estado e' di idid ..

A Altamiro Guimarães. .�

s ra IVI 1 o em SeIS
a tres, prorrogando-se o dos d�-. "A Gazeta" renova os seus votos Hegiões, a saber: sul, ,norte, vale
putados, assim como o do presr- I pelo �eu pronto e completo resta- I do ltajaí, ex-Constestado, Serra
dente.: beleClmento. e litoral.

Cada região apresentará o seu

candidato para deputado, sendo
que o senador será pelos mesmos
escolhido.
Tais nomes, entretanto, ficarão

sujeitos á aprovação do sr, Plínio
Salgado.

Preparando o "impeachment" no Ista
do do Rio

P· um oficial para

reclsa-se calçados Luis
XV.

CALCADOSWJ:TTERLE
Blumenau

Palavra do sr. Otá
vio Mangabeira
BAGE, 16 O deputado Otavio

Mangabeira pronunciou aqui vi
brante discurso, do qual destaca
mos os seguintes trechos:

"Dobro �eus joelhos evocando
o grande tríbuno Silveira Martins,
para .que a sua lembrança suavíz e
e revigore o nosso espírtto pubhco,
a nosso Justiça nas convições,o nos-
80 des�ssombro nas lutas,a nossa ab
negaçâo, .0 nosso desinteresse, ()
nosso espirto de sacrUicio pela De"
moc:racia e pela Patria." .

(
\

j
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analisará a política financeira do governo

o T-

, c. L.OS

RIO, 16 -_ o sr. Antonio Carlos inscreveu se no li'\/ro de oradores
do espediente da Câmara, pretendendo faiar, dentro d·; breves dias.
O prôcer mineiro pronuncíará Um discurso sobí,e e politica Tinanr�eira
do goverr,o, exa�inand() tarnbem a ,f"�:Feação Banco Cetitral deReserv,�.

Helena deve o seu �esembara I Asto rga O
ço ao fato de ser pessoa de certa , •

educação. garçon
Fala com certo cuidado e ex

prime-se regularmente. Perguntá
mos-lhe corno ela soube de suas

qualidades. Ela responde que ha
cinco mêses principiou a ter ver

tigens e em seguida percebeu que
ficava em transe. Numa dessas
crises, o espirito do dr. Alfredo
Gomes da Silva, clinico falecido Foi o garçon Astorga, José
em Bebedouro, lhe revelou o seu Astorga, quem ficou com o CINE REX, ás 7,30 horas
destino. O espirito do facultativo

I
bilhete nO. 1.925 da Loteria -Pari Arthur,

estimulou-a a curar o próximo com de Santa Catarina, que cor-

o seu auxilio. reu na quinta-feira passada. CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
A HEZA Astorga, que reside á rua horas-Renegados do oéste.

Helena não faz distinção de Uranos 1.109, em Ramos e

molestias. Qualquer mal, por mais trabalha no «Cafe Firrnes , á C{NE ODEON, ás 5, 7 e

S. PAULO, 16-A existen- «milagre>. tida mas procura-se atenuar os crônico que seja.debela-o a garrafa I rua Mlllistlo Viveiros de Cas- 8,30
.

horas-Melodias inolvt-
cia da <santa> de Bebedouro não A autoridade citada, sentmdo- efeitos das suas propaladas curas de agua pura e a bula que ela tro, IS, no Leme, soube da I

daveis.
� novidade. se um pouco deslocada para re- entre o povo, sempre disposto a mandar aplicar com o rotulo. sorte que deu os 50 contos ao

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

Nós mesmos já enviamos da- pnrmr o que já prmClplava a ser aceitar o que não compreende Eis a bula: seu bilhete e logo os recebeu dos CASA
qui várias noticias sôbre os seus abuso, por isso que Helena como fatos sobrenaturais, «Oh! Jesus e José Mariano do concessionarios daquela loteria, Vende-se por motivo de via
milagres e o seu poder médium- Carvalho Nascimento Maleogo Embora não se soubesse de sua I Na cimento, dêem o consentimen- srs, Angelo La Porta & Cia. jem, abaixo do custo um bun.
co. Milagres e poderes esses que possuía ascendente incontestavel presença em S. Paulo, a ca�a da

I
to ao dr. Alfredo C?omes da Silva E' assim mais um gu· galow novo" na Estrada G�ral

j,í chegaram a dividir a popula- entre a população, ela pediu que rua Morgado Mateus, de ontem e seus companheiros para que çon que a S \.NT '-\ ChTA- de São Jose, a poucos rmnu

ção daquela cidade em dois par- se procurasse subtraír a <medium» para hoje, tem sido visitada por I baixem á terra e façam a minha RlNA comtempla, porque, cu- tos do E;treito. com 2 salas, 3
tidos, um, o maior, acreditando á sua côrte obsecada. inúmeras pessôas, mas por curio-] cura ou operação, com as forças riosamente tem sido essa a das- quartos, cosinlia, bôa àgua, luz,
na sua sinceridade e outro olhan- <idade, outras para receberem os I de Helena Carvalho do Nasci- se popular mais bem bafe- privada e dependencias fóra.
do-a com certo cetisismo. I TAREFA DIFICIL beneficios que, segundo ela, vêm mento Malengo. jada de quando em vez pela Trata-se á rua Crispim Mi
O curioso a notar é que a e.an' do invisive]. (Deve-se fazer este pedido dia- RAINHA DAS LOTERIAS. Ia, 29.
ta» tem um verdadeiro <dossier>, De tal diligencia foi incumbi- A reportagem mesmo não es- riamente, até obter a cura, das J 1 ----

contendo atestados passados em do o sr. Humberto Sá de Mi- capou das graças que ela costuma ás 3 da madrugada.]»
cartório, com firmas reconhecidas, randa, da delegacia de Vigilan- distribuir. jornalistas foram á cata

de pessoas que foram beneficia- cia e Capturas. de informes de sensação. Durante ATESTADOS !
das com o seu auxilio estranho. Tendo recebido ordens termi- a entrevista, a que não se recusou

I
LEGALIZADOS! !

Mas ...para melhor cornpreen- nantes para trazer Helena Car- Htlena Carvalho Nascimento Ma- Para evitar que seja taxada de
são de todo caso, e mesmo para valho do Nascimento, que é ca Jlengo, cairam do espaço Hôres. O charlatã, Helena exige das pessôas
não tirar-lhe o sabôr, narremos a' sada, o delegado transportou-se I jardim

em que se achavam, era que seguiram suas prescrições ates

lua historia tal como a policia e para Bebedouro e entreteve pa- de grama e sómente se via uma tados e declaracões, todos de firo
a nossa reportagem apurou: lestra confidencial com a familia roseira. Espargindo as [lôres, que ma reconhecida em tabelião.Con-

da moça. Não foi nada facil á não conseguimos especificar porque támos nada menos de 4 J doeu
autoridade levar a termo sua mis- se estiolaram na lapela de no. sos mentos de pessôas de Bebedouro,
são, visto como parte da popu- colégas, sobre suas cabeças e {Ou- Monte Azul, Olimpia e Jabotica.

Ha poucos dias o delegado lação daquela localidade preten- pas, êles olharam para o alto e bal. O documento é feito de acôr
de policia da cidad, de Bebedou- dia opôr-se á sua retirada. não viram quem as jogára. Fica- do com uma sumula por Helena
ro, senhor Maximo de Castro Agindo, no entanto,. com pru- ram os reporters algo desconfiados, fornecida, por isso que todos os

Rebelo. solicitou ao secretario da dencia, o sr. Sá de Miranda mas enguliram o "milagre". atestados são uniformes, declaran-
Segurança Publica certas provi- concertou o plano de evasão e do que as curas foram obtidas
dencias para pôr cobro a uma Helena Carvalho Nascimento sa- PODERI�S MEDIUMNIC05 por illtermedio do auxilio espiri-
embaraçosa situação creada por [ou-se á meia noite de Bebedou- tual do dr. Alfredo Gomes da I
uma senhora ali residente, ro para Jaboticabal. A's 14 horas de ôntem.Helena Silva e de José Mariano Nasci-
A senhora em questão, Hele- Metade da tarefa estava con e seu marido deveriam voltar á mento, pai de Helena.

na Carvalho do Nascimento Ma- c1uida e só faltava removê- la da Delegacia de Vigilancia e Captu-
lenga, sôbre ser funcionaria da cidade em apreço para S. Paulo. ras, para tomar conhecimento do NAO QUEREM QUE
Cia. Paulista, tambem era dota- A fama de Helena Carvalho cor- que se decidira a seu respeito. VOLTE
da de força mediúnica e que a I rêra entretanto os municípios e A's 13,30 horas, estávamos Não obstante os atestados exi-

empregava ao alivio dos males do localidades daquela região.de sor- naquele departamento, á especa bidos por Helena Carvalho Nas

próximo. Muitos moradores não te que, mesmo em Jaboticabal da nescolhida" e para bater uma cimento Malengo e a ascendencia
Ió de Bebedouro, como de ou- houve necessidade de muita cau- chapa, se bem que ela afirmasse moral que ela conseguiu sobre a

tras cidades circumvisinhas, sabe- tela para que o povo não se: opu·lque o negativo velaria se ela assim população das localidades referi-
dores das primeiras curas que zesse ao SêU embarque. o entendesse. ,'das, a policia não quer que ela
outros asseveravam, por influen- A' s 14 e poucos minutos,Hele· volte para Bebedouro. Aconselha-
cia de Hele�a C�rvalho., corre- FLORES DO CE'U na deu entrada na ,delega:-ia do I rarn-na a desistir de morar na c�.
ram á sua residencia e Implora- senhor Humberto 5a de Miranda. dade em questão, para prevenir
ram os mesmos beneficios. Suges- Helena Carvalho Nascimento e Moça do interior, bonita, vestindo maiores embaraços.
tionados pela palavra da mulher seu marido chegaram a 5. Paulo, um conjunto de tafetá com'foncé", Helena, apesar de funcionaria,
que sujeitéra o invisivel, quem e depois na conferencia que tive- sapatos de salto alto.chapéo bran- pr,�stes a aposentar-se, de acôrdo

Isabe pela propria fé, os sofredo- ram na Delegacia de Vigilancia co de palha luvas brar.cas e una com a proteç�o que lhe dispen
rei transformaram-se em romlAria e Capturas, seguiram para casa bolsa de couro, tambem branco, sam, não recusou o lllvltre e mos

e apregoavam o bem recebido, de conhecidos. à rua Morgado compunham a sua "toilette". E' trou tendencias que se equilibra-
q�princi�oua�r o nome de Ma�us n.249. Ela do es�d� m�mo ekga�e. vam�.�c�o�m�o_d�e�,s���·o�da�a�ut�o�ri�d�a���.��������������������������

E' eleitor, ou não é eleitor?� N

Chuvas de flôres
caídas do céu

os mllaqres da "Santa" de Be

bedouro, que a�ém de bonita é
muito elegante

OS MILAGRES

Para seu sua familia, temos

baratos, lind_'s
tecidos que nunca

e �:�esistentes
uso ou para a

Modernos,

Ca
FE

a,

. m.

.

c
u.

.

Na posse de
50 contos

da I�oteria de
Santa Cata"

CARTAZES
DO DIA

rins

T:�NS OS CABELOS LISOS POR QUE QUERES,
vA A CASA DE D. ROSA, QUE

TE F \RÁ UMA: ONDULAÇÃO G \RANTIDA E A PREÇO
UE ETCLAME, APENAS POR 20$000 A RUA FE-,
llP;r SCHMIDT N. 98.

fJndulaçã� peliildaa�"'ente
""""'bf _

elado superior,
especiai inel de abelha,

pirt'"'lenta rr\alagueta,
laranjas, banandas, etc.
V. 5a. encont.a no

Mercadinho Popular, I
no Cáis Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio
m

FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"
Em todas as bôas Farmacias

E' um produto das laboratorlol MINANCORA-Joinville

o importa!
desbotam

!
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F'ítiaes
� N0F30L.IS

Ei1urnenau ..Joinville Seo Franoisco Laguna-
Mostruário permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de SecQ�o d.

; i�

1\lIatriz:
em:

S.oção ;,:·le
fAZENDAS:

fazendas naclonaes e extrangers .iara tetINI
Morins e Algodões
Lonas e Imperrneaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e leI.Ilr
U em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias

eChoados
e Colchas

nas e Cortinados
has e guarda-napos

��, Gltiflellos, melas
De;osUarios dos afamados

I
<lbarutos «DANNEMANl'b

Ernpr.za Nacional de

I-
Fabrica de Pontas "Rite

A Gazeta
Médicos
Dr. Artur Pereira

e OI:V6'ra
CUideI médica de erísn

Ç21 e adultos

I ABOl1ATORIO DE
i\NALlSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consulte rio: Rua João
,

Pinto n: 13

FONE- 1595

R r. i! ência: R ua Visconde
de Ouro Preto n' 57

fONE-1524

Dr. rvHguel
I Bf::>abaid
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joao Pinto, 13
1 elefone, i 595

Res. Hotel Gloria·Fone 1333
Consultas das 13 á.:; 16 hr-,

Dr. Carlos Corrê,:;.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

Bares.

FL.O

e I
l�>;:t11!

��
• \f'\

�.

_a�t8� ,I

MACHINAS:
Machinas de benericlar madeira

Material em geral p.ara construcções: Machinas para of'fiCin$ rnechanjcas
Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíros

e janellas, tinta MatJllnarios em gesal para a lavoura: C' ades,
Canos galvanizados e pertences iGéUiles, cultívadores, nminho etc.
Fogões e Camas f ocorncveís, Motores de esplosão, 1v10kl�f.S
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos

res Material em geral para transmissões: 1-:0' ,

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correjas de céuro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, q-:ces··
Productos chimícos e pharmaceuticos sortes, serviço rnechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e samaras de ar 000.oVER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

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

I�ave�açâo "�_Ioepcke"--vapG)res "Carl Hoepcke" "Anna" e Max.,
rv1aria .. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

Consultorio. Rua João
Pinto, 7,--- Tel. 1456

�?-T EDl�;l��,:" jRes. Rua Bocayuva, 114

ITel. 1317

rh": . -III
Dr. Rlc� roo l� IGottsmann Accacio MO-I

Indica:

Atende na Maternidade Advogado
até ás 8 1 [2 da manhã I a 1
e á tarde -- Consuttorio. t<L!d Trajano, n' 1 sor

"

,

ANITA GARIBALDI, 49 -I Telephone n '14�b I
--_-... �.---.

-

Dr. Arrnlnlo I
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

Ex·chefe da clinics do �ospi
tal de Nürnberg, (P.vceSSGã
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalllla em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) fi partos,
cirurgia do sistema nerveso e

operações de plástica

CONSULTORIO···Rua Tra·
ano N. 1 e das 10 ás 12 c

d..s I 5 ,:s J 6 I i2 horas,

f FLEF, 1.285

I' F,:,lDENCIA- Rua Este, I
"

ves Junior N. 26

_ITELEF. 1.131

A·J!\·�Ê;a:dos
I Dr. "edro de Mcn.rra

I
ferro I

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

cionais e estranjeiras,
em-Fane camente iluminado com instalações mo

rias

RUATRAj \N l ) -, »), do-nos altos da
orveteria Gloria

�LEr._��������-�.����������� ���

IA Favorita I
� �
� �

I Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

CAPITAL I�EALlZADO
RESERVAS MAIS DE
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPl-<IEDADE5IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936_ 2.933'949:184$897 �

• RECEITA EM 193 21.421 :545$220 .,

I
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

A�ente.! Sub�Agentes.. Reguladores de A ssf

I
em hHjOI @, Estad!lI!! r:;o BI';:IPi::Il� ne Urugual 118

dlntlpai8 praça® 8atrangelra�.
t�

� Agentes em Ftor.anopot is: �
G �

: Campos Lobo & Cía. :
o Rua C Jl1 nlhlrD Mafra, 35 _(aobrad J) Calxi PeItai 19 •

I .: LEONE N· 1.083 I,------- � END. TELEGRAFIC,O ALLIAl'vÇA �

: Escritoríos em Laguna e Itajahí :
., USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES �
� G
••O....... ==�..GG..· ..�O

fERRAGENS:

I
1
\

N o Estreito Ponta do Leal
I �� �

� BILHETES �
� �� Federal e Santa Catarina �

I NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FEC;IADOS' �D����-'-����1

� ..

)
r

Esp I h os

.......... ••••••••ue

., ..

:: Companhia "Alllança da ::
Bahia" �k

e
.�
,(�
�JW
o
"

_ 0IIlfT.(_

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

S6 os fabricados em joinville pela �única fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-"- C A S A PIEPER
Rua 'iS de Novembro n. 366 JOINVILLE

FUi'�ul\DA Etvl 18]ú

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.
CONSUL 10RfO:

1(ua Trajano n' /7
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

('i'9.000:0001000 �50.000:000$000

Aderbal
da Silva

R.

Advogado
Rua Cons, Mafra, J O (sob.

Fones 1631 e 1290

.

· relra ten. seu escrip-

tÓI ia de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhWLf-" 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. 1----

VENDE.SE uma casa no dis- Otimas instalações. No apr
trito «Jnão Pessôa», Estrei· vel recanto da Ponta do La-s
co, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com Jooã

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito.
U entar

.

cozinha.
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llllAdolar Schwarz Quinta-feira
16 o E Setembro

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

;AGENCIA DA

Sociedade de Navegação_.Paraná- Santa Catarina
Limitada.I-Rio
Companhia Salinas Pcrynas=-Río
Prtng Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.- Santos

Viagens dirétas para RIO DE JAN[!RO� r,
s .

" S) t ' t irr«, ' ') - >1 t B1l1r1![.'
I I �

i
I

I I.
I '!
I I ,

I I
I
I
I

" 'Ii.s.

E li I' ( J
, 'Q E

tov.as ,15 ,

tóros etc. c -cais ê rn r,Cld" ," "'1'1 gt:-to[ f'Jr" qual ju-r
porto d0 �orte ou do Sul JS ,),;.í., bem CO%) par a o Ext:orin
Recebe Cíirgas d, im')i)'tclÇão, do País ou do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO G ARA.NTIDO E RAPIDO

Pr-e n "').�I O

��!!!II!!I!!III!!I!!I!!I!!�'�7W��-�l'iilifiia!'�·'1i1í tI
.

• -. I

... ••e•••��$ ,�.®��O��G"
• C

IL.IN'-f OE�
_...__

a-: (;aminhão e Olfi.nibus �
G

• LeãD da Serra :I Empreza de Transoorte de Passa" e I
I

Entre c:e��O:d;a�:nO�::�::SRq-nos ;! I
::

_,

XYA
n :;�: � ;G ETv\ C0,�1i r.:{T\J '-\ÇAO C:: "'HA D� ( ." 1·'\'"

�,'

i'
(t d, O�TIGArt • .' f<A � L -,

-'. ,�:..- ,..

� Pass-. '. a funcíon i, "a 10, d., I <I.. ;',:

• trub- 'a lU'
.

'ri;;
ti DIARIA:\1E ,r�: sa 11(1

•

l ( 'í r.I I hnra ,:,� I _ .�'_""- "'_"" iM_"""""""'___'_" ""-"""".II da manha, regr":-;"élnJ 4 II �d'·-!e f� I i-
.- - .

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

I• Padra facilitadr a boa mar,:�a d . EL1l!JI � z a , r: colocada lm:! I == O 1."'. IV" ' �)lA II !li in :m -.• ca a povoa () uma agencia para vendas ne rassagens, como I"�
O abaixo descriminamos: G?,\dOVga d o III

.

Concordia:-E�critório Mosele G
II B � Florlanopo is31\ SuruvI-Casa Comercia oscatto �§

_ Tamanduá -Casa ( omorcial JlIlio Schn � �'iiíiiIiii""----__iiiiiiiiiiiii__Miiiiiiiiiliõiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiliõ __
.. Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco G
.. Barra do Veacto-Ca�a Comercial de Írmãos PO)T �
.- Bela Vista-BoteqUimROEse: IA Vila Rica-rasa Comercial M&1.t:�i

Ã Dr. Alfred ') P. de Araujo

l
Marcelino Ramos-EsCf1tóri') Mosele •

.

,!IIi
� M=.OI .;0: Preços: CONCORDIA a M. RAMOS 15$000 =: Especialista em moles/ias de creanças, nervos

... IDA E VOLTA 25$000 '* impaludismo e mo/estias da pele

.. Empreza DALLA I�OS TA· � Tratamento do ernpaludismo e das moI -stias da pe-..
• Je e nervosas pela Autohemottierapio• N.[B. Em caso de temporais 0U de estradas em máu G Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 I: estado, as passage;ns terão o acrescimo de 20 °[0 ! I Telefrme, 1.584

I� Consllltas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas
__:1:1::·O••GOX�eG\\.o�.�.O

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\lIOS FORA�A DESTRIBU!IlOS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1 ,200:0UO$000), EXIGIND,J APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PHOCU�E�v1 HOJEMESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E a DE CADA

MEZ.

I

I I
I

.

1

I
I � ���'-�'������������������ct;J�I!?i

� Apólices Consolidadas do Estado de Minas �c Divida Fundada do Estado de S, Paulo �I � « Obras do Porto de Pernambuco. �
W �
i VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇ03S .r
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AnRI- �
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �W JANO N. 16.

rtfJ ��"r.w.,r-.....--.,,�........... r.õíiiiiõ:'t ..,...-�-.....���l".oiI�����-.� ��.............. r.õiiiiii:I�L]J..._��'l,_..,.,.....�a.....�� � ---A ....�...__-....L..�iA ....-."--�io.._......... :� ......-_..__ _.6��...A�...A ....� .. .G

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
F0ne- 1.191

107

Banco de Crédito
Popu lar e Agrl
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(E li- • proprio]

Capital
Reserva

1 36:700$00U
56:424$498

Premio maior 5:175$000, e muitos
•

prerruos menores

Matriz: - LIBERO BADARO', 103
S. PAULO D2P');1 r)

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E HEC!BOS Di SEL;S
PREMIADOS E QUE ENTREGA PONTUALMENTE OS SEUS PREMiOS.

Os melhores preces
Ao alcance de todos

I NS CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
'

PROCURE, NOSSO j;\lSPETOf� LOCAL

Sr. Albano de Souza Lncío

R��ECB�

PA6AHDO 05 .

SEGUINTES JUROS:

CREDITO 'VlUTUO PREDIALr

C[C Limitada 5.1. ala
(', AviscPrevo l , d:a

i: razo Fixo 8.1. ale

SRUA FELIPE CHDMIT' 2 - (SOBRAD)·
'.

· -

.'
..... -.-'_

O ALUGA-SE Dr. Pedro de Moura
• quartos para casal.
• Ir.formações pep fone n. Advogado

'--------------�-••i}GG.m•• -.436 Rua Trajano n. 1

�VE � ..O'��;;. �E
,

�

i uma farmacia bem afre
; qnezada, n'um bom ponto

Ferro I d.a linha férrea São fran-
I CISCO.

i Para mais informações
nesta redação.

Rua Visconde de Ouro Preto N· '3
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A GAZE r:A-F}orianopol:i�, I 7 -9-1937 5

DESPORTIVA

em urna luta' fan
rnanter o titulo

quer repetir

�I\ii-negros e tricolores
tastica·. O "gtortosso" procurara'
de invicto. O Atlético por sua
a faç,anha do turno.

vez

BARROW, 14 - Alaska
- o navio quebra-gelo Kras
sin socorreu o piloto sovietico

Zadkoff e os demaís tripulan
tes de um hidra-avião que se

destroçou ontem entre 2 ice-. RIO, 16-- Um matutino publica, hoje, com grande des-

bugs. I taque, a seguinte nota:

A tripulação foi recolhida sã «Quer saber o sr. Jose Amecico donde vem o dinheiro com

e salva. que se custeia uma propaganda civica, que está resultando num

-----�------ salutar movimento de reeducação das massas?
ELEGANCIA MASCULINA SO- A «derrama criminosa>, que êle, enfurecido, verbera, é
COM CHAPEOS "CRESPI DE uma torrente de contribuições voluntarias, que, se impressiona talvez

!li
LUXO pela grandeza. mais ainda impressiona pelo espirito patriotico, que a

Lamentavel
I

CASA "O PARAIZO" animá. Nos não o sr. José Americo, é que temos o direito de for-

acidente na HomenageG� rnular a interrogação.
Donde vem o dinheiro? Donde vem o dinheiro para o

C idiSi IIe de II., Bras i I trem de ida e volta a Belo Horizonte Donde vem o dinheiro para

C
a publicação, nos jornais. em colunas pagas, do manifesto da COB-

a ;11pin IIS LONDRES, 14 _ O 'Dai- venção de 25 de maioê Donde vem o dinheiro pira a propagan-

ly 1 elegrapli publica uma
da. em microfone oficial? Donde vem o dinheiro para as excursões

d\� major Barata e para as caravanas do P. R. P,? Donde vem o

pagina inteira dedicada ao Bra-
I d dinheiro para o suborno de cabos eleitorais no Distrito? Donde vem

sil, í ustra as com fotografias do
R J

o dinheiro para os anibus que conduzem povo para o comicio da
ia de aneiro e com outros

d Esplanadaêartigos e escritores, como os srs.

d N� Donde vem o dinheiro, sr. Jose Americo?>
fernan s I iagalhães, sobre a

[ormação da raça nacional, e

p,zevedo Amarai, a respeito da SELOS DO BRASIL
hteratur a nacional, além de urna

exposição financeir a c notas so

bre o desenvolvimento do Es
tado de São Paulo.

vel"sus Ailé·
serão os prelianles
de domingo

Figueirense
tico

Tomará todas as carateristicas

<!e um� magnifico prélio.
Figueirense é o mais cotado,

visto o poderio de seu e.quadrãc,
Terá muito que se esforçar o

tricolor, par a obter urna vitória.
O alvi-negro lerá pela frente

um "OS50 duro de roer".
O bi-campeão estreará no re

turno, e cuidará, que esta estréia

5' ja bastante honrosa.
No turno, quando estreou ver

sus o Íns, a "grand<:: artilharia"
conseguiu dez tentos, e quer repe
tir a façanha do turno.

Con!eguirá�
O tricolor oporá á "grande ar

tilharia" uma magnifica deleza,
onde deposita toda a sua confio

Presidente:Antonio P. Oliveira
Neto; secretario: Osmar Cunha;
tesoureiro: Edgar Sá e direção
técnica: Antonio P. Oliveira Neto.

V-=NDE Sl=a
Pensão Famí-

L - LUar, b�m atregue
zada, a rua Con

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

CAMPIN AS, 16 - Um
Íamentsvel acidente ocorreu 00-

ança.
.

• •. je, no posto da Guarda-Civil,
FOI no match ante nor versus � I na VJla Marieta.

Atlético, que teve a "granele arh- O sub-inspetor José de Pau-
lharia!' enorme trabalho. Ia Gonçalves, daquela corpora
A deleza tricolor é composta ção, reside próximo ao pos-

de ótimos elementos, e tudo fará, to, em companhia de sua espn

para embargar o passo do potente !8, Carmela Alves da Silva,
e grandioso alaque do bi-campeão. 'que nos ultimas tempo>" apre-
A linha de ataque do campeão senta sintomas de alienação

de 34 é fraca, tendo pela frente mental.
uma bôa defeza, pouco fará. Cerca das 14,3(1 horas, de
A retaguarda alvi-negra, é uma

ontem, dirigindo-se ao posto, Car
das melhores da capital, tendo mela apanhou um revolver e

portanto o ataque do tricolor que, pretendia tentar contra a vida
trabalhar bastante si quizer man- quando foi presentida pelo
ter-se bem. guarda Alcides de Souza, de

Grande portanto é o prélio do 28 anos, casado, que presta-
dia 19. va serviço no local. Agindo

com rapidez, o guarda já se
. d

1

apossara a arma, quanoo es-

ta disparou, atingindo-o na re

gião inguinal direita. A vitima
foi medicada na Assistencia e

hospitalizada no Circnlo Italiano.
Por exame radiograhco, caos'

I

tatou-se que o projetil se alo

jára na cabeça do Iemur di

reito, fraturando-o em dois 10-

gares. IA' noite, o guarda foi in-
ternado na Santa Casa, tendo
a policia instaurado o compe
tente inquerito.

A "DERRAMA Ilmpressia ..

, nante Ira-

CRIMINOSA gédia

Z.dkoff fei
salvo

DO DINHEIRO DA
CAMPANHA

Compra-se sêlos do Bra
sil, qualquer quantidade.
Paga-se bem.
Rua Crispim Mira 29.

ALUGA-SEUma boa sala de frente com

dois compartimentos.
Tratar á rua Saldanha Mari

nho rr, 10

�,'
...

--
---

i!Cuia do Estado deSanta Catarinal
EXTERNATO F.C.

Eil-o Gnaímente em principies
de reorganização.

Procurando ser uma força nova

nos dominios do futeból, espera

poder reunir todos os elementos

mais representativos e de maior

autoridade e competencia,no justo
desejo de tornar um blóco único

te indissoluvel, todas as pequenas

te grandes parcelas de verdadeiros

valores, que se acham esparsas.A

simpatia e a bôa vontade de todos

os esportistas ginasianos e alguns
abnegados para com o Externato,
serão o fator de exito da sua eíi

ciencia e pujança.
Depois de longe tempo inativo,

U_orém não esquecido, surgirá por

si só. sem forças estranhas ao meio

ginasiano. Aparecerá forte, valoro
so.para impor sua classe e garantir
o seu passado glorioso.

Aquele que arrastava multidões

pata o campo, o recordista de
bilheteria.

Externato será uma força que
sairá da mocidade oara a moei Marca registrada

dade. A falange d-a juventuc, • 'AVA R I A"
esportiva. _ Milhares de curados _

��S�ua�d�ir�et�or�ia�pr�o�vl�'�o�r�ia�:����GR�A�ND�E DEPURATIVO DO SANGUE

ELIXIR DE N06UEIRi�
Empregado com successo em todas

as molestias provenientes da syphilis
• impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
fLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

e finalmente em todas
as alfecções cuja ori

gem seja a

Suplemento de

dustria e Come�cio
Ed�tada na LIVRARIA CENTRAL

DE
ALBERTO ENTRES

1937

Acaba de sair do prelo

o primeiro suplemento

com todas altera-as

çoes ocorrid';:;is nas a<.i-

ministraçoes Esta-

dual Municipaes,e

contendo amplas in-

formaçoao a in-para

Rua Felipe Schmidt, 14··End.Teleg.Entres
PREÇOS

Guia com o Mapa do Estado
Idem, com o Suplemento
Só o Suplemento

Pedidos pelo Correio: mais 1$000

.... ,

I

8$000
10$000
3$000

para. o porte

A o
L

I O
O

BArA 16 _. Uma moça
loira, de grandebeleza, atirou-se
de cima do elevador Lacerda,
que liga a cidade baixa com a

alta, numa altura de oitenta me

tros, tendo' morte instantanea.
O [áto empolgou a cidade,

sendo ingnorada a intidade da
vitima.

Caiu de um

arranha-céu

,/

RIO, 16-A senhorita Olda
Pereira, de 17 anos de idade,
filha do sr. Pereira da Costa,
caiu do undecimo andar do E·
dilicio Maranhão, tendo morte

instantanea.

o D. N. E. le
meterá 50 mil

contos

RIO, 16 - Estamos iníor
mados que o D. [\T, E. remeterà

amanhã. pala São Paulo e San

tos, a importancia de. • . . • • •

50.000:000$000, destinada aos

primeiros pagamentos das quotas
de cafés retidos da presente saha.

, .

O
E' QUANTO SE PA- 1l
GA POR UMA BOA

"

60$0 O COSINHEIRA A' 1

"UAJOSE' VEIGA 91.

o padrão dle quali'dllde 1 Um novo super radio ao alcanc�
de qualquer bolsa .. Vendas á vista e á pra50

.

'

Distribuidores para o Estado de S.CatarinaGerken&Cia. I
.---�-_E'!;��_ê� i;ç·:�NSEL�ij!:�_r;�O_MAEJF�_A, lO -�ç. PO$'T� L '_�4J

Pas6!vel de
Runiç80
.

RIO, 16 - O sr, Pericles
Góes Monteiro, auditor da [us
tiça Militar, cleclarou que o

coronel Vila Nova. comandante
di 7a. R. M., é passivei de pu

nição, em virtude do telelitrama
enviado ao ministro da

Guerra,�;,.,protestando contra o habeas- �"

corpus concedido pelo Supremo,'
Tribunal Militar ao comunista;
Nelson Coutinho.

í

I
BOINAS, CARAPUÇAS DE�'
FELTRO E LANS EM NOVE'\,
LOS DAS AFAMADAS MAR·

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZOH

"Deficit" no
orçamero:tc't

BELO HORIZONTE, 16

-Chegou á Assembléa a pro

posta orçamentaria do Estado,
para o ano proximo. A proposta
prevê um »deficit» de ....

130.000:000$000, aproximada
! mente.

T
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SENOO TRAMA.,
--------------------------------

- -

�_?;.Jif_4=�, ---O--VO, _A PRISAO
EORO ERNESTO?

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

,

A GAZETA'no preço das passagens
FOI CONCEDIDO PELA E�IPREZA AUTO

������������������������������-
VIAÇ1\.O C."-TA"UINENSE AOS JOllNALIS- A V OZ D O P O'V O Proprietario e Diretor Responsay·�el�����

TAS RECONHECIDOS PELA A. C.I"· J A I B O C A L L A B O

Da Secl·etaría da Assoeiaeão Catari-
neuse de Impl·ensa., pedem..nos a publica- Mae Clark I.A. Ekerman NOS S A V I D A ����g��;��a:no���epe�st���i il!��
eão do segublte: muito cumprimentada.

Eln fins de allosto. a Secretaria desta ABANDONOU O

I
- � aO' lL' CINEMA I Acompanhado dos nossos dis- ANIVE!tSA!tIOS

FAZEM ANOS HOJE:

Assocíareão p eIte101l� Junto á �mpreza Au- TIA JUANA, 16 __ Acaba de se
tintos conterraneos srs. Ademar ALMIRANTE IHENRIQUE -o Ir. Eugenio Dal Grande,

to Viaeão Catal·inense Ltda.� O abatimento efetuar o casamento da estrêla Gonzaga e dr. João Moritz, deu- BOITEUX antigo e estimado funcionado da

de 50 ·1. no preeo das passagells� em todas cínematograftca americana Mae Clark nos hoje o prazer de sua visita, Ocorre hoje a data natalicia do Diretoria de Higiene do Estado e

I- I °d E' demorando se em agradavel pa nosso distinto conterraneo Almi- esforçado elemento nos meios tea-
as lU Ias pel.aCOrl"1 as por essa mpreza� com o pílôto da PANAIR, da linha·...

- -

B 1 S f f lestra O acatado cinematrografis rante Henrique Boiteux, a quem
trais de Florianopolis;

Pal·a os )ocu·ualistas l·econheeidos pela. A. do rasil, sr. te en Brancro t.. ,c .,-

O I' R ta sr. I. A. Ekerman, dedicado a. Santa Catarina deve relevantes
-a menina Maria Terezinha

1"'. J. n .....� .....lve"l .. '!fol·a .. aq"·ela iJodel"o""a Em- novo casa partira para o io filha do profe Alf d X
.'

....., TO"""'; 7
....
= ;..... I i"" _

d de Ianeíro onde fixará resídencia, gerente em Porto Alegre da res- serviços. Figura de grande proie-
ssor re o avier

lu"ezU �"ou«·ebel· 0, 3dutlmeulto _p e �ela o� pois Mae Clark abandonará o cinema. peitada e conceituada fabrica de ção nos meios militares, onde se
de Souza;

11m3 vez que, no ato da extraeao da pas- -. filmes Columbia Pictures of Bra- impôs pela sua vastissima cultura,
-a interessante menina Nordia

sagem� O jOionalista alugeseute a guia de CLUBE 12 DE AGOSTO sil Inc.
_

historiador emérito, tendo escrito
filha do sr. dr. Lima Freire, juiz

requisi�ão da A. (::. I.
O sr. Ekerman que é um

per-I
trabalhos de folego, a maioria dos

de direito de Blumenau;
v

. quais referentes á historia do Es- -a exma. sra. d.Julieta Vieira,
Convite e d M I T I'

S
tado que lhe serviu de bêrço, o

sposa o sr. anoe ertu iano

A I NDA A E TATUA I ilustre aniversariante terá, hoje, Vieira, sub-delegado do Estreito;
Ficam convidados os srs. socíos pela auspiciosa data,o testemunho -o jovem José Tavares;

HERC 1 LIO LUZ
e suas exmas. famílias para a I do quanto lhe quer a gente bar- -a me�ina Iracema Am�dio;
domingueira que este Clube realizará I riga-verde.

-a menma Carmen da Silva:
na noite de 19 do corrente, com A GAZETA apresenta ao Al-, -a exma. sra. d. Aurora Pra-
ideio ás 21 horas. I mirante Henrique Boiteux as suas! tes, esposa. do sr. José. Prates;

Florianopolis, 19 de setembro mais sincéras felicitações.
. -a men�na Cualbertina Soares:

de 1937.
.

I ++O menino Walter Moreira:
A Diretoria CEL. SILVINO CARNEIRO DA I

-o jovem Jó'sé Tavares, filho
CUNHA do sr. dr. Mileto Tavares integl'()

Faz anos hoje o sr. ceI. Silvino I magistrado.
Carneiro da Cunha, Iuncionario l QUEREM CASAR-SE
federal aposentado e que por va-

i No cartorio do Registro Civil
rios anos exerceu o cargo de De- estão se habilitando para casar o

legado Fiscal do Tesouro Nacio- sr. Pedro da Silva Peralda e à

nal, neste Estado. senhorinha Maria da Silva, filha
do sr. Francisco Silveira de Sousa.

CHEGAM UNS
Procedente �e São Joaquim,

acha-se entre nos o sr. dr. Ribei
ro Pontes, integro juiz de direito
e brilhante jornalista.

S. S. terá curta demora nesta
Capital.

'

Novas declarações do
dr. Wanderley Junior

o n so da estátua do saudoso dr. Hercilio Luz -iêm..Lde;_re- Milionariapercutir CP') t [o o país.
Ain i

, Ô' '.em, a '1gencia '( Bana», transmitia a todos os re

cantos do L,« �, as declaracões prestadas ao nosso confrade Mimo
so Ruiz, repres -utante do grande vespertino "A Noite»,:em Santa

Catarina, pelo senador Artur Costa.
E porque o caso está tomando

fóros eh escandalo nacional o termos

voltado, ônt ern, a procurar o ilustre
advogado dr. Wanderley Junior, para
que, como membro da comissão anga
riadora dos donativos, nos dissesse al

go de mais positivo, ao que primitiva
mente nos declarou e por nós foi pu
blicado.

Com a maior bôa vontade, se co

locou á nossa disposição, declarando
nos o seguinte:

-"A estatu,: do dr. HerciEo Luz
foi integralmente r;aga ao escultor An
tonino de l"f:::tos, �ste, entretanto, dei
xou de en tregal-a oi comissão, prctex
tando gráves prejnizos, que o impossi
bilitavam de liquidar com o fundidor
a parte que a este competia.

Ao dr. Artur Costa, como advo

gado, foi dada pela comissão a incum
bencia de solucionar o impasse. Este,
por sua vez, como nada con�eguissfi DR. WANDERLEY JUNIOR

por meios suasorios, recorreu aos tribunais. O escultor, intimado a

responder em juizo, formulou então uma proposta, que, consistiu
em darem-lhe mais dez conto� de réis, com cuja quantia pagaria
ao fundidor, retiraria a estatua e entregal-a-ía á comissão.

O dr. Artur Costa, sabendo não tero escultor Antonino de
Matos os haveres necessarios para poder garantir a ação judicial,
transmitiu á comissão a proposta, sugerindo a conveniencia da sua

aceitação pelos motivos indicados.
Foi nesta altura, que o sr. Angelo La Porta, sabedor do

que se passava, fez á comissão o oferecimento da quantia pedida a I

mais pelo escultor, responsabilizando-se a fazer entrega da mesma

quando fosse solicitada>.
Continuando, o dr. Wanderley Junior, esclarece:
-� Posso adiantar, que por um intermediário, o sr. Angelo

La Porta, na ocasião da remessa da estatua para esta capital, f�z
entrega de parLe da quantia porque se responsabilizára, sendo qUII,
até ei>ta data, ninguem devidamente autorizado, voltou a procurai-o
para receber a restante.

Uma vez, porém, que o caso vêm de assumir proporções de
escandalo, creio piamente, que o sr. Angelo La Porta, tão depreilsa
o dr. Artur Costa regresse ao Rio, liquidará o assunto, se a celeu
ma se referir a êsse caso».

desaparecida )1NOVA YORK, 16 -- O advo
,ado Eeniamím Shívets, patrono de

1 feito GENTLEMAN, pela ljmne-
An� ,Kupryanova, decla.rou que a

za de seu trato, acaba de ser de- SNRA. ALTINO FLORES
polícia federal posstna provas de I signado pa a

.

L t A
h P d

. � r impor an e encargo data d.� hoje registra o ani-que a d�en ora Jarsons, cesaparecr- no Rio de Janeiro daquela acre- vers.irio natalício da exma. sra.d.
da no Ia 9 de unho ultimo, quan- ditada produtora de filmes. Zilda Ca: lado Flôres, digna con-

djo faletceu, se achava em poder Hoje, ás 11,30 horas, o distinto sórl '. do prof. Altino Flôres, dire-
os rap ores. .

t f f t d b 'Ih f d
Estes. diziam em suas cartas. �I.�ema rOfa �slta,o �receu esplen-. �rE ,��Y;�o A �� �nte co.n ra e

d feit cadáver enviavam
I o COC -t81 a Imprensa, na i j .• istínta amversa-

que
b
es � o

d
o

h p
Confeitaria Chiquinho, docorrendo I rian te que desfruta de um vasto

sm roc e da seu 'dorat'd darsons. essa rennião num ambiente de i circulo de relações conquistadas
COlDO prova e sua I en I a e pa- di lid d

.. I bi I b d d
ra o Gabinete Federal de Identíft- corOla I aEeke regosijo.

: , peba .. ,shua.prov�rt Iaf i?? a _e, r:-
-

d W h' t
sr. ' erman, que segurra ce era ore mm ali e icitações, as

caçoes e ats mg on. que se re- segunda-feíra proxima pelo avião quais A GAZETA se associa.
cusou a comen ar o ca30. d C d R'" .,

a on 01', para o 10, aSSIstIra .. . .

aqui domingo a apresentação do I F�stela hOje � sera natahcIO. a
monumental e admiravel film graCIOsa senhormha Carmen SIl
PRELUDiO DE AMOR. via; diléta fi.lha do nosso presado
Aproveitará o ensejo de sua colega CassIO da Luz Abreu, e

visita á Florianopoii para assen-
destacada aluna do Curso Normal

Resultado dos pre- tar a �ilmagem, nesta capital, da superior.

mios maiores da maravIlhosa pelicula HORIZON-

extraeão de ontem:
TE PERDIDO.

.Gratos pelas gentIlezas.

De passagem esteve, nesta Ca
pital o sr. dr. Hans Gaertner,
advogado nos nossos auditorios.

VISITAS
Eiteve hoje em visita á nossa

redqS:o, em companhia do sr.

An�elmo Borba, o nosso presado
amIgo, coronel José Teixeira Fer
nandes, residente em São Sebas
tião, municipio de Cresciuma. O
ilustre visitante entreteve conôsco
demora palestra, dando-nos infor
�es sôbr.e a situação no sul, que
e da maISr perfeita calma.

PELOS CLUBES
<CLUBE DOZE,.

Terá lugar domingo, dia 19,
uma animada domingueira com
inicio ás 21 horas. E' de se espe
rar uma concorrencia invulgar, de
vez que a nossa mocidade iá se
habituou áquelas elegantes reu
niões a que sempre praseirosa
mente acorre.

LOTERIA DO ES
TADODE·SANTA

CATARINA

A prendada senhorinha Sioma
ra, filha do sr. dr. Oton D'Eça,
consultor juridico da Fazenda Na

cio:élal e chefe provincial da Ação2.577 50:000$ Rio
14.233 4:000$ lO

A14.664 2:500$ ,.

5.065 1:000$ »

15.937 1:000$ :o

9.889 500$ Imbituba
11.1 '8 500$ Rio
12.140 500$ »

13.420 500$ »

14.321 500$ :>

JETATU'RA
D O "H O M EM"

Candidatura "figa"
E� azar ou não é?

Quem é o "João
Caetano" ?

!tIO, 15 Ainda perdura na Central do Brasil, o caso doloroso
ocorrido com o almoxarife da Estrada, Anacreonte Borba.

_ _Chelo de vida, entusiasmou-se com a candidatura FIGA do sr.
Jose Americo. .

Acompanhando o candidato do Catête, ao descer do automovel
foi apanhado por outro auto, ficando com fratura em uma das pernas.

'

Aquele funcianario esteve na Central de meletas, I) que entris
teceu os seus coleAlas. Ontem era o que se comenta-va no edificio da es
tação D. Pedro II.

E' azar ou não é 1

FALECIMENTOS
Na re!i�encia de seus pai", á

rua FranCISCO Tolentino, faleceu
ôntem ,a menina Dilza, filha do.
sr. Jose Marques da Silva.

O seu sepultamento realizou-se
hoje ás 10 horas, no Cemiterio.
Público Municipal.

RIO. 17 Depois CIo diswr,
!ia pronunciado pelo campeão
das favelas. num teatro oes·
ta capital. todo o munào pas
sou a chama-lo ÔI! "Joêlo Cae
tano" s6 !Sr fala no "candi
dato 00 João Caetano", na

"Eloqulmcia da João Caetano".
na "furia 40 João Caetano".
nas "oesaforos 00 João Cae
tan'J".

Pegou. pois. o apelioo ÔI!
João Cnetano.

O sr. Jos� Americo mu-

oou. portanto, de nome. E onoe
quer que eie fallZ. agora oe novo.
a sua palavra será �sl!mpre
oaqui por diante, "a voz 00
João CEllZtano".

Batendo 11 valsa "Ramona" M 1 S S A
Luiz Thieme Sohri-

nho
,r

A familia de José. Antonio de
Souza Junior, mandará rezar amll-'
nl_t� ás 6,�O horas na Capela do Gi
naslO, rousa em Intenção á alma do.
nos�o saudoso conierraneo enge
nheIro maquinista Luiz Thieme So•.
brinho, recentemente falecido na
capital da Republica.

Nova empreza

Condenavel procedimento
da autoridade policial de Mafra

Do nosso confrade Menezes Filho, díretor do vibrante bi
semanario DIA E NOITE recebemos o seguinte fonograma:

-�Hedação A GAZETA-Nesta-«Dia e Noite» acaba de
receber o telegrama seguinte:

-«De Mafra.-Por motivos politicos a policia prendeu ar

hitrariamente o redator de « O Trabalho ", Abelardo Luís Oliveira.
Solicito divulgar a noticia aos outros colegas, protestando junto da
Associação de Imprensa. Estamos ameaçados de empastelamento
€m virtude de apoiarmos a candidatura do egregio dr. Armando de
Sales. Abraços. (a) CHICHORRO NETO, presidente do Comité
Flôres da Cunha pró-Armando Sales.»- Protestando contra átos BUENOS AIRES, 16 Esta ma-

d h \ nhã irrompeu -violento incendio a
acima menciona' os, ten o a certeza que a" ssociação de Imprensa bordo do cargueiro brasileiro SAN-

I tomará iTPP,diah s providencias. Saudações. (a) l\JfENEZES FILHO.» TAREM, qUe para aqui veiu, carre-
i O fonvi,rama <tcima é de molde a provocar da nossa parte, gado de cacau e algodão.
: 'igualmente, o l'Jsii'l erergico protesto, não só por espirito de solida- Os bombeiros trabalham ativa-

.

d d' I·'
.'

t t d '

b' mente para dominar as chamas,
1'1€ a e Jorna Istlca, como �m?a. por. ra �r-se e um, .

ato ar Itrario, que ameaçam se propagar por
: que aberra de lodos os pnnclplOs hberals e democratlCos. I todo o navio.

PORTO ALEGRE, Segundo um dos nOlsos dfarios, que noti
ciou amplamente a morte do maestro AntonIo Capacio, após haver diri
gido a banda de musica que se fez ouvIr na Inauguração do Gremio José
Americo, de Viamão, o hino que um musiCista cearense compoa, de ho
menagem ao candidato da. chamadas forças majorltarJas, está sendo
mais nocivo do que valsa RAMONA, a que se atribuiram, com ou sem
razão, grandes desgraças .••

Cachoeira desolada

BAI'A, A "Tarde" recebeu o seguinte telegrama de Cachoeira:
"A cidade ficou desolada com a noticia de que o dr. Orlando Teixeira,
que vinha da capital de automovel, aSiIstir ao comido do sr. José Amé
rico, teve morte vIolenta, na estrada de rodagem, saindo feridos sua es

posa e fllhos que o acompanhavam" F

Navio brasileb·o ill
, eendiado Para o transporte de passageiros:

e carga entre a nossa capital e Jo
Inviie, acaba de organizar-se na ci
dade do Blumenau a Viação Cru.'
zeiro, Ltda., que aparelhou-se mo.
dernamente com possantes e con
for!aveis autos-onibus e cami
nhoes.

Dentro de poucos dias a nova If�
nha será aq!li inaugurada, estando<
os seus negocios entregues á firmlt
Machaelo & Cia•• á ru àJoão Pinto.

Teve uma sincope
BAI'A, Está publicado, em grande destaque, o seguinte tele-

grama ele S. FeUx: "A tesoureira da Prefeitura teve grave sIncope, na
ocasião do comIcio sendo socorrida a tempo".

O comIcio, come se sabe, era em favor da candidatura elo sr.

José Américo.

\
,
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




