
, O Conselho Nacional d� .Ensino, por unanimidade dos. s�us A Faculdade de Direito de Santa Catarina, sonho doirado
.

membros, vem de reconhecer oficialmente a Faculdade de Direito do saudoso desembargador José Boiteux, aí está em toda a sua

de Santa Catarina. pleniLude, honrando a nossa cultura. Para a sua aprovação mu�to
, Mais um passo dado no magnifico caminho da nossa ins- constribuiu o empenho do dr. Altamiro Guimarães pondo ao serviço,
trução, cujos primordios, póde dizer-se, partiram do governo do dessa aspiração o melhor da sua b?a vontade, irmanando-se ao .ca
honrado coronel "\ idal Ramos. remodelando o ensino primario e do- rinho demonstrado pelos drs. Henrique Fontes e Wanderley Junior,
tando-o de melhoramentos de tal monta que o perpetuaram como Com o seu incontestavel prestigio junto das altas autori- Dr. Nerêu Ramos, gover-
o maior dentre os maiores propugnadores do ensino no Estado. ,'dades

da Republica, não descu�ou igualmente um só momento em

nador :.do � Estado �:,d."Coube a seu filho, seguindo-lhe os passos, ampliar a gran- tudo fazer para alcanear o desideratum que tanto vem realçar
Ao

o I •

de obra iniciada por seu ilustre progenitor. O eminente dr. Nerêu nome catari�ense, o nobre �overnador do Estado �r. dr. �ereu ��..::::J ,.,<�ji
Hamos, tem sido no seu governo um abnegado nesse particular, pro- Ramos, assinalando com esse grande marco, mais uma etapa brilhante do seu governo hon
curando levar a todos os recantos da terra catarinense as luzes da rado e fecundo.
instrução.

Senúdm' \I�daã Ramos�
:raodelador da Instrução Pu'blíca

em Santa � Catarina

mocidade estu-'

(] PE�f{mGO VER ElHO NOI
'�OR lESTE BRASilEIRO
I GAZETA

������������"���I--���������������

��resos dois agitadores A V O Z D O P O V O
"MIJe aliciavam sargentos e

raçaspara um rncvlntentol-
__N_O IV_I F_I_o_r_ia_no_p_o_lis_,_T_er_ç_a-_fe_ira, 5

subversivo

Proprietario e Diretor Responsavel

Não impedirá
...i.\. ELEIÇÃO PRE
SIDENCIAL

1ii PRIMEIIIA TUR
MA ESCOI..DEU P�L\-·.
RANINFO O DR. I
NEIIEU IIAMOS

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

.o CRITERIO
,i dos parlamentares

da U� O. B.

RIO, 5 (Especial)-No Minis
teria da Justiça, em conferencia
com o sr. Macedo Soares, estive
ram ôntem durante cêrca de uma

hora os Ministros da Guerra e

da Marinha, nada transpirando
do que foi tratado.

CAP. TRIFINO CORREIA

HIO, 5 (Especial)- Na sessão Como é sabido, o ex-capitão Tri- \'de ôntem da Camara falou o sr. fino, iludindo a vigilancia dos guar- .. •

C I L I das de casa de sande onde fora in- I�r o� uz, que. ape ou para a I ternado.no Rio deJanei�o,comeguill CASEMIHA EM COHS, AHTEmmona no sentido dos traba-I fugir, sem que as ��ton�ades, ape- TIGOS FINOSlhos parlamentares serem encer- sar de todas .as dIlIgenCias. e esror- CASA "O PARAIZO"rado no dia 3 de Novembro, ç�s, comC3,W:l3�� descobrtr-Ihe �

decl d
. pista ou O paraaeiro.

.

aran o ser necess�no que Ontem, porém, quando o rete- I
assim se faça, por variados mo- rido ex-oficial, procurava aliciar va- OS OFICIAIS SERÃOtivos de ordem não só politica rios elementos pertencentes �o RDIii'OLHIDOS ,Ai'Scorno de ordem moral. Exército Nacional, foi por estes pre- E< 'lU �'1l.

Seguiu-se com a palavra o sr.
so e epresentad.� no Quartel Gene- SUAS UNIDAD�S

W ' cal da 3a. Regíão.aldemar Ferreira, que declarou O General Daltro Filho provi.
ter sido sempre contrário á pro- denciou no sentido da rigorosa in- HIO, 4-0 min.stro +1 C -er

rogação dos trabalhos e que esse c�municabilidade do ex-capitão Trf- ra determinou que os oítciais -an

continuava sendo o critério dos fllli?:
ti do detido didatos á Escola do ESL.ldo

de t d 1 fI'- D
'(;onsta que em po er '"

'\'1
"

lhíd
..
pu a o� ,< a . mao emocra- foram encontrados documentos de LV. aJ�r s�lam reco. I o.. r :,n ur-

tíca BrasIleIra. grave ímportancía, gencia as respectivas unidades.

D. Joaquim
Domingues

Com destino ao sul do Estado,
seguiu ante-ôntem, via terrestre

I o exmo. e revmo. d. Joaquim
Domingues de Oliveira, Arcebispo
Metropolitano.
Em companhia de sua exa.

revma. seguiram também os rev

mos. padre Hoberto Wirobeck e

frei Norberto.

Sem quaisquer ligaeões politicas

J A I R O (;AI.I.ADO
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Maizena de Brusque COMISSAO DE OFICIAL

HIO 4- Foi confiada uma co

missão ao coronel de Aviação
Angelo Mendes Morais, que ôn
tem conferenciou demoradamente
com o ministro ;da Guerra.

o acatado industrial brusquen
se sr. Oto Schaefer acaba de Ian
çar no mercado explendida mai
zena, industrialização de sua refi
nação de milho.

Esse produto pela sua excelen
cia e aproveitamento do que é
nosso, bem merece a preferencia
dos catarinenses, pois, assim pro
cedendo, teremos contribuido pa
ra o engrandecimento de mais
uma industria em Santa Catari
na, que inegavelmente rivali-
za com as melhores importadas. BERLIM. 4 - O chefe do Esta-
Felicitamos calorosamente o di- do Maior. general Ludwig Beck,

namico industrial sr. Oto Schaeí- deixará as suas funções para as

fer por mais essa sua conquista. I sumir o comando dos corpos do
exercito da Alemanha Ocídental, O

Bras·11 O
I general Von Reích&au,. comandan
te das forças de Munlch. prova-

Windsor: velmente, sucederá o general Beck.

S. B. dos Guardas
BUCAREST, 5 (Especial)-Cor-
re como certo que o ex-rei de In- . da Alfandega deglaterra, atual Duque de Wind-
sor, visitará a America do Sul fi· f·
nos principios do ano entrante, onanopoJlsfazendo questão de passar algum
tempo no Brasil.
No preterito domingo, no bai

le realizado na embaixada de Fran
ça, o Duque de Windsor dançou
várias vezes com a filha do em

baixador brasileiro.

Hitler ira' .' Italia ?
ROMA. 4 - Consta qu, Hitler

víra' a' ltalia lia pro., .no dia 28
do corrente.
---------------------------

Modificaeões no alto
comando alemão

Visitará o

duque de

Firmado pelo sr, Herodiano S.
Brazinha, digno l' . secretário da
Sociedade Beneficiente dos Guardas
da Altandega de Florianopolis, re
cebemos comunicação de que, a 30
de setembro ultimo, foi eleita e
empossada a díretoría'[que regerá os
destinos daquela sociedade durante
o ano social de 1937138, e que está
assim constítuída Presidente, Hugo
Meyer (reeleito); Vice-dito, Janua
rio da Costa Ortíga; r. Secretário,
Herodiano da S Brazinha (reelettov;
2·. dito, Heitor V.de Faria (reeleito):
r. Tesoureiro Herminio B. da Sil
veira (reeleito); 2·. dito, Francisco
de Oliveira Furtado; Comissão Fis.
cal, Orlando Guedes da Fonseca
(reeleito): Antonio Felisbino Silva
(reeleito); Clementino F. B. de
Brito (reeleito).

600
._

avroes
NANKIN, 5 (Especial) - O

governo acaba de receber de
Moscou 600 novos aviões de bom
bardeio destinados á guerra con

tra oio denêses.

As correntes politicas do
Estado do Rio

-

Permaneee o dissidio entre os grupos Du
vivier-Maeedo Soares, enquanto os médi

cos insistem' eom o sr. Protogenes
pela sua renuneia

HIO, 4-A propósito da politica fluminense o DIAHIO DA
NOITE informa que ôntem não houve sessão na Assembléia por
falta de número, pois os deputados estavam ocupados em confabu
lações, em torno do substituto do almirante Protogenes. Não con

seguindo um nome que reunisse todas as correntes, surgiu a idéia
do almirante licenciar-se, por largo tempo, com os vencimentos, de
vendo assumir o governo o presidente da Assemblêia, presidindo
esta o primeiro v ice-presidente. Entretanto, o grupo macedista não
vê com bons olhos essa combinação porque nas vésperas das elei
ções, embora inteiramente, o governo ficaria entregue aos correligio
narios do sr. Duvivier, candidatura que o sr. Macedo Soares vetou
"in Iimine".

Esses entendimentos não foram ainda comunicados ao go
vernador, que está compelido por seus médicos a deixar o Executi
vo, em busca de tratamento para debelar o mal que o forçou a

viajar pata a Europa.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,

\.

A CAZErA-FlorianopolJ�, 5-10-1937
--------------------------------------------------------------------------------------------

',,:ARTAZES CINE ROYAL, ás 7,30IALUGA-SEDO D I /" horas no palco-Ernani e na Uma boa sala de frente com
...'-'\ '1' T T di II II' d I

dois compartimentos.
tela-um ta em LLO ywoo . Tratar á rua Saldanha Mari-

CINE REX, ás 7,30 CINE ODEON, ás 7,30 nho rr; 10

horas-Ziegfeld O creodor de horas-fi carga da brigada Ie.'1trelas. ligeira.

SESSÃO EXTRAORDI-
De ordem do Sr. Dr. St2pcrin-1 NARrA

tendente Geral torno público.que [
se acham abertas, com prazo de
trinta dias, as inscrições para u

curso de Visitadores Atendentes,
cargos criados pela lei n. 1 61 de
2 de Setembro de t 937, com os

vencimentos de 350$000 rs. cujo prazo não execederá de 4

mensais. mêses, valerá a prova final como
As candidatas serão escolhidas ato oficidl de concurso, sendo as

entre aquelas possuidoras de di- candidatas nomeadas de acordo

ploma de E5cola Normal Secun- com a classificação obtida.
daria Oficial ou equiparada, cu Para melh .xes esclarecimentos
de certificado de curso ginasial os interessados poderão se dirigir
completo, limitada a idade no gru- . á SecretarIa do Departamento de

fiO de 19 a 30 anos. Deverão Saúde Pública.
ademais apresentar os documentos

exigidos por lei, bem como sub
meter-se neste Departamento a

exame de capacidade fisica íun
cionaI.

A Administracção da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATHARINA, conti- Uma vez terminado o curso,

"�anasuat�i�::���:������m��mi-��A��U��X��I�L��I�A��D��O��R�A����P�R��E��D��I�A��L���S���A�·�:}���.��

2

PLANO «13»
4.049-Empr. hypothecaria (parte) Joinville 10:000$000 Antiguidade
4.093 - Rodolfo Frisch (saldo) Blumenau fi:OOO$OOO Sorteio
4.138-Werner Metz (narte) Joinville 25:000$000 Sorteio
4.1 S8-Paulo Schwílrtz (saldo) Joinville 10:000$000 Serie; I
4.164-Fredcrico KiJian SIumeu8u 10:000$000» I
4.291 -Theodoro Schwartz São Bento 20:000$000» I
4.081-Carlos A. Malburg (parte) ltajahy 5:000$QOO» I
5.038-Leopoldo Ehrat (saldo) Slumenuu 2:500$000 Serie II
5.008-Hans Meyer Jaraguá 15:000$000» II
5.607 -L. Kalvelage (saldo) Blumenau 2:500$000 Selie III
5.606-Curt Steterau Blumenau 7:500$000» III
5.609-João Cervi Bnisque 5:000$000» III

Angelo La Porta & C.·a Resc'sões: Contractos N·. 5.531, 5.099, 4.170,

I.

I
5.C9t, 4.461,5.079.4313,4.036 e 5.062 11:849$100

Praça 15 de Novembro _. Edlficio La Porta TOTAL DISTRIBUIDO N�STE ESTADO ATE' HOJE HS. 4.898:000$000
Eudel·eeo Telegl·aphieo: ALAPORTA-(;aixa posta u· 50 Sociedade Corner c'al Livontus Ltda., Corresponoentas

Estado de Santa Catharina --- f lerianepoli...s.JI_��������������------�11
--Atesto que tenno ernpre-] --Atesto que prescrev-;'e�

todos oS.fasos inàicaàos, o
gaào em minha clinico os proàut� Ap"retino" !ào far

mace�tlco farIas Henriquemeàelros.
cocheis àe "Apyretina", com D P'r. .ragibe deAraujoI .0:. ?iragibe àe Araujo.

fllOlca. geral e peàiatrio. con
sultoria e resiàencia: Ruo
15 àe NOl1embro H' 8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau-'5anla fatarina.

loteria do Estado de Santa Catharina
Em

Leis
beneficio do HOSPITAL PSYCHOPATHA do Estado
772 de 1908--1115 de 1916 e 131 de 1936

Ordem de extracções

Departamen
to de Saúde
Pública do
Estado

Edita!

MEZES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 1937

A GAZETA
Desportiva

RIA, a realizar-se, hoje, terça�
feira, ás 19,30 horas, elll sua sé
de, em a qual será submetido á
discussão o CO'DIGO DE PE-

Liga Florlanopol lta- NALlDA�ES, a ser adotado

na de Futeból por esta LIga.

SECRETARIA DA L.F.F.,

I
em 5 de outubro de·1937.

EUCLIDES FER1\1ANDES
I . secretário.

ORDEM EXTRACÇÃO DECIMOS

De ordem do sr. Presidente,
convido aos Club!!! filiados á L.
F. F., para tomarem parte na

SESSÃO EXTRAORDINA-

PREMIO MAIOR PLANO VALOR
COM IMPOSTO

22$000
22$000
13$000
13$000
22$000
22$000
13$000
13$000

A ELEGANClAMASCULINA
EXIGE UM BOM CHAPEU.

« CREPI» E' O UNICO. NO
"O PARAIZO"

26
27
28
29
30
31
32
33

B
B
A
A
B
B
A
A

7 de Outubro
14» »

21 »

28» «

4 de Novembro
11» «

18» »

25 « »

100:000$000
100:000$000
50:000$000
50:000$000
100:000$000
100:000$000
50:000$000
50:000$000

2$200
2$200
1$300
1$300
2$200
2$200
1$300
1$300

rz-.rZ"rz--�) .......��r.............��r. ::"'I

lr���·:-A�J-�"-B�--"�I
...

_n-..���'W ose. rasi �
��

e tt,

� Adalgisa d'Acampora �
� Brasil �
� participam aos seus parentes �

FLORIANOPOLIS, 4 r.l J'ir e pessôas de suas relações, o �
Outubro de 1 93 7_

e ij II

ClÃS
c 1 m e n t o de seu filho �

.

� JO O ALBERTO. ��
ARTUR DA GAMA O'EÇA � Estreito "João Pessoa"28-9-37 �

S· ������������
ecretano,

Circunscripção de Santa Calarina
Distribuição de 30 Setenlbro de 1937

Aprovade pelo sr. fiscal feder-al
e.--n Porto Alegre
PLANO «�»

26-Emr;r. hypothecaria (saldo) Blu,nenau 9:000$000 Antiglldade
31-Wdy Kehl (parte) joinville 1:000$000 » »

416-.<:\. Metzeler & Irmãos Porto União 5:000$000 sem juros trsf. pref.
898-Henriqut Otte Blumenau 7:500$000 » » 8.134
702-Paulo Te,ke Brusque 7:500$000»» 8.097, 5
543-francisc0 Walendowkv Brusque 10:000$GOO»» 8.012,4
5 8 1--0�car Gross

.

Blumenau 20:000$000 » » 7 . 990
909-Walter V05S B1umenau 5:000$000» » 7.876
467-Vieira & Carvalho (pErl:) Flpolis 15:000$000»» 7.800, 8
202-August Klor;meier (sr-i Jo) Canoinhas 5:000$000 » = com juros prel,
479 -Jorge F. Tiefense Blumenau 25:000$000 » » 7.248,
419-José C. Velloso Fpolis 5:000$000»» 7.228
555--0scar Duwe Rio do Sul 5:000$000» 7. 115. 9
390,-Carlos Souto BlumenalJ 10:000$000 » ,) 7.104
10 16-E!win Hacliche Slumenau 20:000$000 » » 7.079, 4
608-Select Tennis Club Joinville I 0:000$000 � » 7 .049
298-Max Mayr Senior Rio do Sul 10:000$000 » » 7.009
216 -João A. G. de Oliveira Fpolis 20:000$000 Res. Tech. 700 )

Transfer�ncias: contractos nO. 312[ 4.115 (saldo
7071 4.081. 765[ 4.060 (parte) I 1: 157$700

prel.
3.578,5
3.549, 5
3.384, 3
pref.
2.017, 5
preí.
1.375
1.369, 4

Jogam apenas 15.000 bilhetes

--Os onalgesicos rompo- --"Apyreiíno" eln cusqe- A formula àe "Apyretlna" --Atesto que prescrevo com

j
-- Die Z usammense!zung

nentes àe "Apyretina", es· os co-

tão àosaàos optimamente, àe zeichnetes Proparat beson- é àe molde a corresponder resultaàos optimos, .
von "Apyret:na" ist bereits

maneira que a e,nergia espe-
. Iciflca àos orgãos não é atino àers bei migrone (f<opf. perfeltamenhz aos casos in- chels de "Apyretina" neste ein Beweis àer schnellen

giàa por efeitos , ecun�arios, I
mesmo quan(\o 05 àOls ca- schmerzen). dicados. hospital, unà hpilsamen Wirkung in

chets sejam ingeriàos simul- àen angegebenen follen.
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
louras, não àeprime o co-

ração, não àiminue o p�rys- Dr.:: eorg Richter. runl-
talti=mo gastro - intestmal Dr. Paulo àe farvalho.
nem hyperaciàifica o esta-

ca geral e operações. Olplo- Oro A'fred Hoess, Clinico Dr. Anton Hafner, clinico

ma10-
Assinado: Dr. Osvaldo Eg.

pindola
Dr, Osvalào Espinàola,fli

nico geral e peàiatria. fon-
5ultorio e resiàencia: Rua Hospital 5ão 10sé, 1araguá. Isabel. Blumenau.
15 àe Hovembro N: 84 A··
Blumenau--5anta fatarina. 5anta fatarina. Catarina.

Dr. Anton Hafner. Dr. Paulo deCarvalho

r1inic:a geral e operações. Dr. Nilo 5aldanha fron-

maào na Alemanha e no geral e operações. méàico geral e operações, méàico
méàico àiretor ào Hospital co. m�àÍl':.J àiretor ào Hos-

Brasil. méàico chefe do àiretor ào Hospital 5anta àiretor do Hospitul 5anta
e materniLaàe mar!a Au-

c t C t· OI 5 t pital àe Timbó, 5anta fata-won a a arma, u Ulí1enau, an a xiliaàora, Hova-Breslau'Ha-

fatarina. monia, 5anta fatarina. I rina.

PLANO A PLANO B
JOGAM 15.000 BILHETES JOGAM 15.000 BILHETES

Premios Premios
1 premio de 100:000$

1 premio de 50:000$ 1 :> « 10:000$
1 « » 4:000$ 1 « » 5:000$
1 » « 2:500$ 2 prémios » 2:000$ 4:000$
2 prémios » 1:000$ 2:000$ 5 » » 1:000$ 5:000$
5 » » 500$ 2:500$ 10 ,. » 500$ 5:000$

20 » )} 200$ 4:000$ 20 « )} 200$ 4:000$
40 » }} 100$ 4:000$ 50 }) » 100$ 5:000$
120 )} }) 50$ 6:000$ 210 }) » 50$ 10:500$

1250 « » 30$ 37:500$ 1050 « « 50$ 42:000$
450 » 2 U. A. dos 750 » « 2 U. A. dos

3 primeiros 5 primeiros
premios a 30$ 13:5009 premios a 40$ 30:000$

1890 premios do total de 126:000$ .2100 prémios no total de 220:500$

II
Havendo repetição nos 2 últimos alg.\fismos de qualquer dos 3 primeiros prémios do plano

A e dos 5 primeiros premios do plano S, passarão, os premies dest.nados aos dois últimos algaris
mos ao numero immedia'amente superior. Do premio maior se deduzirà Solo para pagamento dos

numeres, anterior e posterior.
Os premios prescrevem 6 mezes da data da extracção.
A Adm;nistração não attende reclamação alguma por perda. adulteração de bJhetes ou

qualquer entro inc.-iente a Ilega do.
Os bilh tes inutilizados com a palavra PAGO não tem valor algum, porquanto o referido

carimbo pertence á Administração.

Extráeeão ás 15 horas - NAo serão pagos bilhetes defeituosos I

optlmos resultaél03.
,

;

Os pedidos acompanhados das respectivas importancias e mais 1 $500 para o porte
serão attendidos com toda a brevidade e os pedidos de dezenas completas aonde não temos saentes
os remetteremos livres de porte assim como a lista de premios após o sorteio.

Bilhetes em custodia

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes para o inte

nor, podem ser tambem attendidos por meio de certificados norninaes correspondentes I:IOS bilhetes

pedidos e com os mesmos direitos dos bilhetes originaes, que ficam em custodia na séde da LO

TERIA, á disposição dos que os pedirem.

--� '�Apyretina", pela as
soclaçao feliz àos seus in.
greà!entes, será um auxiliar
prenoso nos casos inàicados

DR.VICTOR MENDES
.major àr. Victor menàes.

Diretor ào 5erviço àe 5aú.
ôe àa força Pública ôo Es
taào.

CABECA?
�

E T IN A""A
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Filiaes

1\ Gazeta
Médicos
Dr, Artur Pereira

e Oliveira
Clinlca médu:a de crlan

ças e adultos

LABOR.ATORIO úE
ANAUSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

R�;:iJência: Rua Visconde
de Ouro Preio n 57

FONE-1524

r». MigL�el
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento modema das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pint:-, i 3
1 eleíone. 1595

h'es. Hotel Oloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Oh'etor da Materrlidade
Medico do Hosp;íai

'",Ti � �:'f!' r-: .:;'''''.�� r"

IF�' ��� O 1..1S::.& �� \:' r. __
-4 ,.!JY"'<� . !.';r\!�.&.� 'W�) rf'--''''_� bl t.jfr:I�� ,'� �

�;:
-.'

.
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Blurner1Blu . ..JoinvHhe São Francisco Laguna,
Mostruario perrr\ar\ente em Cruzeiro do Sul

Seoção de Secção de

Metrtz:
em:

lndica:

'" .•�t' .•'''''.''''''_''''''

A GADTA ....1...... .

_

_��"V&AVA��_������re�-��:"",:2k���������&�7hV&Tâ�.

�
.

fj f'
.

. . �.

1�l1. f�I�� . I .,
M

� � ,_"' . .."
,

,
'I

2 - 4 .44 4. ti - li"?' • ,mb W _ *j� p-�,'.1'mft • wu W&b g

Seoção (je
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara tenlo, fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de neneríclar madeira
Lonas e Impermeavels Material em geia! para construcções: Machinas para otficiné(S mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas �1achinas para Iacelrós
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr PORões e Camas I ocomoveís, Motores de esplosão, 'v1.otc�s .

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - appareíhos de jantar -,talhe- eléctricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmísszes- Lo' ,

\Icolcboados e Colchas Louça sanitana - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Co,tinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
fOlllhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FOr�D r -ças, qi..ces-

S,ap,atos, chinellos, meias Productos chirnicos é pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
Depositarios dos afamadas Conservas nacional e extrar.geíras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER ,

Charutos cDANNEMANNJ> Bebidas r.acionaes e exrrangeiras M�teriaJ electrico em geral

I'Empreza Nacional de l'Javegaçê}o "��oe�,ct':�E.�"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
Fabrica de Pontas "Rita. f\/laria,�' - Fabrica de Gelo o!r�:(ita (\,1aria" - Estaleiro 'Arataca" �.�N'AVAV.Â.�.A���������/��!{�f{ii.;;;�f{��:,g�����������VÂ.VÂV...o.��;

1- --I
(Curso de e�pec;alizaçlo em

I
Dr.?' atiro �j� Moura �orn) I

molestias de senhoras)
----

���Il,�� ,�a11�c1�t:��I:t���; I I"" d Tra��:,'l:,dIU sora.i
e a tarce - onsu ano:

I'
,

ANITA GARlBALDI, 49 I Telephone ,-=��.l.:,;)� I
-

g��_J lII"'i r

--�--��-----=:e����.1

Jockey Club Ftonenopolís I�
i!1

O mais eiagante centro de diversões íami- I

, liares.

Dr. Armlnio -�I
Tavares

MEDICO-ES PECIt\ LlSTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

Idas 16 áS 18

Consultório: Rua João IPinto, 7 .... - Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114 I,Te!. 1317

_____.._.._ �I
I Dr. Ricardo I \I Gott,srnann IEx -chele da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.úressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

TELE'F. 1.285

EspeciaUsla em cirurgia
geral

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

operações de plastica

CONS,ULTORIO---�ua Tra-I
ano N. 1 tI das 10 ás 12 e I

das 1 5 as 1 6 112 boras. l
I
hF" �IDEj\,ClA-- f�ua Este-:

II --VC.S ..

Junior r-.í. 26

I'cI'I U:,F. 1.131

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

cionais e estranjeiras.
ernsF;me camente iluminado com instalações mo

rla 5

RU P,lf.AJi\f\S,lC-sCblado-no s aitos da
CI veteria uloria

\-
�••••G_. •••e.....·•
· �

!
�_i1i.iIiIIII...

1 Companhla "Alllança da =,-• Bahia" ..
• •

I FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA :
: � eguros [Terrestres e Marttlrnos I
=: CAPITAL REAliZADO 9.000:000$00", i
e RESERVAS .V\AIS DE 50.000:000$000

BENS DE. RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPI-<IEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897

• nECEITA EM 193 21.421 :54)$220 •

I
SINISTI\OS PAOOS EM 1936 4.737:405$660

ADentas, SUb ..Agr,mtes tl Reguladores de A 8sf

I
em to::lOI o. Elita:h:J c:{) Braall, no Uruguai na
liln.clpaia praçaf4 eBtrangeir�l.

@ Agentes ern Flor anopotis: &
� O
(j Campos Lobo & Cía. o

: Rua C,...,lhi,. M'f,.,35.(")ladJ) Caixa Peelaf1S II 1 EONE N. 1.083

� END. TELEGRAFItO ALLJAlvÇA ::
VE.NDE-SE uma casa no di�·1 utimas instalações. No apr • ti

tntot «}lãO, Pe�sôa», L

strel�!�el
r(;canto .da Ponia do La s. Escritoríos em laguna e itajahí •

lO, a n_;a do Nestor no. 42, ireço especial. Tratar com )0üã. USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES •
com2quartos, salas de 'vislt3e t\lves, no Canto do Estreito. • •

t1 entar cozinba. • :��•••O•••• ---••••••I.U

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

I

I�
I��I NOS CLl\SSICOS. ENVELOPES FECltADOS �

�
e���f��I�t� --���

No Estreito Ponta do Leal

�

nos
_._-------------

H E'T ES

S:" os íabrtcados em [oinville pela :<única fabrica
do E S T A O O

PEÇA['v'! PREÇOS- C l:" S-� A P I EPER
Rua 15 d� r�oVambi'1jj ri. 366 JOIl\\VILl[

I L.

-I
Ft I Cirurgião _

dentista
Dr. H. Gg. Stppel

EI

Federal e Santa Catarina

Ac.erbat
da Silva
Advogado

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

Dr

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica geral e prcthese da
Boca

Extração sem dor. per
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL10RIO:
'Rua Trajano n: /7

(sobrado)
Tdefone: 724 (manual)=

HORAS MARCADAS

.

re I ra tem seu escrip-

I
tório de advogacia á rua I
Visconde de Ouro Preto

11. 70. - Phor.e: 1277.-

!1-,.aix 1 I'0Sial, 11�
--_
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Quinta-feira
.--

7 DE OUTUBRO

I
1
����Z'�S������:��������1r������
� �
li Apolices Consolidadas do Estado de Minas �
� «Dívida Fundada do Estado de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco. tti1

, �
. �
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕ3S �
� NO BANCO DE CREDITO POPIJLAR E AGRI- �
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �
i lANO N. 16. �
� p
�. �
�"'_���Á������e��������-:!"'-*1����'

;ç

1
,1 Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

wmm§

u

li
n

1lllAdolar Schwarz==='
Endereço Telegr.. DOLAR Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

'AOENCIA' DA
Sociedade de Navegação'[Paraná+ Santa Catarina
Limitada .•-Rio
Companhia Salinas Peryfias-�io
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 Piratininga, 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 Paí�. bem como para o Extcrio

Recebe cargas de ímportação.; do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEP.VIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno rect!�' construido

.. proxi
mo ás aguas térmais

Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziha
de primeira ordem brasileira e alemã

Preços modicas
Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprtcht deutsch)
GUARDA -- Municipio de Tubarão

Santa Cetarina

Preçoq ....."odi�os

;aaial_•••••�G••ii�;s=-G�.�ô�i·;-.-G
• G

: LINHA OE:
I úãíííinhão e On'�nibus :
• a
• Leão da Serra •

I Ernpreza de Transporte de Passa I
•

. geircs e Encomendas e
• G
II Entre Concordía e MarceUno Ramos.
• •
O EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS •
� de ORTIGARA & GENERALLI O ����=:i�����������--I
• Passará a funcionar, do dia 10. de Ou· I!
• trubro em diante •
� DIARIA!v1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �i"�• da manhã, regressando ás 4 da tarde .�

I� Para facilitar a boa marcha da Empreza. scrá colocada em O Dr. Ivo d'Aquino
,. cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como G
'* abaixo descriminamos: e

AdOVgadFOlorianoPOliS I• Concordiar-e-Escritório .Mosele •
• SuruvI-Casa Comercial Boscatto •
• Tamanduá-Casa Comorcial Julio Schn • _"'ii'iIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiii"'iiiiiiii;ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiíi"illiiiiiiiiiíiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
• Barra do VeadO-Ca6a Comercial de Irmãos Poy •
� Bela Vista-Botequim ROf.se • I--O Vila Rica-Casa Comercial Ma2.l,;ti • D r A I f redo
ti Marcelino Ramos-Escritório Mosele • __

"

. _

" • MEDI CO
.. Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 � Especialista em molestias de creanças, nervos

I .D::ltiI,. IDA E VOLTA 25$000: impaludismo e moles tias da pele

ej Empreza DALLA COSfA "Tratamento do empaludismo e das molcstias da pe-

.j • le e nervosas pela .flutohemotherapia

• N .•S. Em ca�o de temporais ou de es!radas em máu. Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 I
,. fi��. estado, aspassagens terão o acrescimo de 20°10 0., I Telefone, 1.584

II
Proprietario ..João Gonzales

O Censultasr-Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas I......................... �.

_...... .•• e�,_.li.ea,.a··�.�D�G�.�·��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii���
• ,

G

:: C r e d í·t o ,M u t u o P r e d i a I :
• •
§ •
o G

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE. SOR-
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\.1l0S FORA�A DESTRlBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA·
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTA3TICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E e DE CADA

MEZ.

I
I

P. de Araujo Indo

II, Banco de Crédito
lo

Popular e Agri",
cola de Smta

de ser sua ps-I Catarina

gando ape��as L (Soe. Coop. Resp.Ltda.) I
5$000- tO$oo� ou 20$cPc)Q I Rua Trajano n.16

por ry'\ es n a (Ediicio proprio)

Empresa Construto, a
Universal Ltda.

a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OE;TE casinha de

13. ordem, asseio e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas e Idomingos

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

I?A6AHDO 05
Os melhores preces

Ao alcance de todos

. J
---�

'.

Fremlo maior 5:175$000, e muitos
premias menores

ESTA

linda caS9 pó-

II
II

o. '.,

5-�

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

SEGUI�TES JUROS:

eREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO ele Limitada e5.1. ala I
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL f ele. AvisoPro 6.1. ala

CREDITO MUTUO PREDIAL, ,.. RUA S:�LI:�bs:::;�.:o�za L_n;�:BRADl l�k��XBÉ:�'��
! :: urna íarmacía bem afre-
�

R '(' d d O
� iiiilii!iiiiiii!íli�!!!í�iiIIiii�iiiIiiiliiiiiiii!iiiiiliiiiiliiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiíiiiiiiiii.iifl qnezada, n'um bom ponto

� ua iscon e e uro Preto N· 13 • ALUGA-SE Dr. Padro da Moura Ferro da linha férrea São fran-
O • qufartos para casal.

Ad d
cisco.

".�� � Ir. ormações pep ff"ll1e 11. voga o Para" f-.5� rnars ln armações
........�r-===:::1I�..�.:;lõ!;::..=.�,�;:,====::;,::;:::=:._=-.=••••••••• oi .436 Rua Trajano n. I nesta redação .

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·

CI� ME'DICA.� QUE PUBLICA O RETRATO E I�ECIBOS. DED. SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON fUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

------------------------------------�--�------------------------�--------�--------------------------�:, ,
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AJilA.ZETA-FlortanQJJull� 5 -10-1937 ;

por 30S000�·������������I=�='���'������--------------------_
apenas! PAF�A HEMORROIDAS � Uma Companhia

No di:\ 7 de Outubro próxi- - E - �
Wo, a Loteria de S. Catarina rea· INCOMODOS DAS SEN HORAS I:"lizará o PRIMEIRO sorteio do

Inovo plano: CEM CONTOS! SUSPENSÕES?CEM CONTOS por 10$000, REGRAS IRREGULAK_ES ?
que é o custo de um biihete in-

REGRAS DOLOROSAS? t��
leiro!

Quentes veles" de tão insigni.! QUAISQUER HEMORRAGIAS?

ficante importancra, que poderá

I
O remedia indicado é:

até ser levada á conta de despe.
z a s coro calésinhos, charutos ou I

' , M í n e r v i na' ,
blfi .etes quantas vezes de tãoin-

significante importancia, não de
p-ude a felicidade de uma cria-

o ,
•

,. A •

tua. SI e que nqueza e sinomrno

c!e felicidade! I �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii���iii!liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiõiiiii;;;;;���
Os bilhetes para este lormida- SELOS DO BRASIL.

� ·1 sorteio l'á se acham à V" d BOINAS, CARAPUÇAS DE
".'v ,_,

�

en a,
FELTnO E LANS EM NOVESALAO PROGRESSO i Compra-se sêlos do Sra-:

o a Felipe Schmidt n. j (cinco). Ii
LOS DAS AFAMADAS MAR sil, qualquer quantidade. j,�

,

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL Paga-se bem.
AL'JGA-SE CASA "O PARAIZO" Rua Crispim Mira29.
o conforta vel predio de resi-
dencia fi Rua Spivak, em �-���������-�.���������iiííiilijjiii�iiiiiiiii�
Ioão Pessoa. - Tratar no I N P IBanco Agricola- Rua Tra·· OVO ano[ano, 16 ,-F!orianopol!�,�_.__ I

.

Vende-se nas bôas Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - ]oínví11e

Novo PlanoALUGA--SEo conlortavel prédio de resi-
dencia á rua Estnes Junior

n. 179.
Tratar no Banco Agrico]a, á

Rua Trajano 16. quinta-feira
-.�. '�,:?-7:.rt;:�ELIXIR DE NOGUEIRA

Empregado com successo em todas
as molestias provenientes da syphilis
• impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCER,i\.S
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILITICAS

e finalmente em Iodas

as aflecçõcs cuja orí-

gem seja a

Genuinamente Brasileira

especialisada em

Seguros de Vida
OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SiiOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICLS EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESTRIC

CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Companhia
de sua preferencia.
Fundada em 1920, o' seu progresso

.e evidencia p e la s seguintes cifras,

relativas ao ultimo quinquennio: -

Aelivo R.sarvas Receita Ge.al

1932-17.036 conlos 13.064 conlos 6.726 conlu

1933-18.205 conlO'S 14.164 conlos 7.941 conloa

1934 -19.943 cOlllol 15.922 conlos 9.485 conlos

1935-22.314 coalos 18.427 conlos 10.741 cOlllos

1936-25.973 conles 22.373 conlos 12.375 cOlllol

A "SÃO PAULO"
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DIRECTORIA:-

Dr. José Maria Whitaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

!��'
f;
��j
�
I
��,

SÉDE I - RUA 15 DE NOVEMBF!.'1] 50 �SÃO Pt.. :JLO �
SUCCURSAES: - RIO DE JANEIRO �CURITYBA· P. ALEGRE· BAHIA. RECIfE

,:AGENCIAI - SANTOS
�

llarea registrada I �� i'IaIIIiI ,}
.:
,

�h!�e�r�à� 1_'
�\"W"'W"'!�I'PP\il'i"F.l�:lIftIII!'ftPi''!ftP''I1'''i

BRANDEDEPURATlVOOOSM.'r,�'F
- --_ --

��������....:'

��.e�s�.eo••--._-G- li�.�.�O�-'�A.��������V����VA.VÂ���=
=
A' P CA

I � Cálculo de qualquer Planta,execução, fís- �
�j • � estrutura em con- calízação e direção R;_�
• . G � ereto armado de ob. as �
e

., . . .

�
,. � � e ferro Aparelhamento com �� Levarnos ao conhecimentc dos distintos srs. viajantes � do público •

� pleto pa a const u- �
G em geral que no dia 25 de setembro corrente em deante funcionará uma G � õ d

r r �
G modernissirna linha de auto-onibus e caminhões rara o transportes de pas- ,,� ç as e pontes em �
S sageiros e carga, entre as cidades de FLORIANOPOLIS-lTAjAI-JARA- � t� concreto armado �
G GUA' e JOINVILE, e vice-versa. • �

. �
G Outrosim, temos o prazer de comunicar que nos preços abaixo G � �
U mencionados estão incluidos prêmios, despesas e custo de apolices de. se- • � �

guro. contra acidentes, emitidas e:n favôr dos srs. passageiros, na impor I CONSTJRUTORA IGUASSU' Ltd
.

�
tancia de rs. 10:000$000. .

. • '�
Dispõrncs, em Jaraguá e [oinvile, de uma bem organizada Secção �

de Despachos e redespachos junto ás Estradas de Ferro. � �
,.

.Assím aparelha(!os,. agradecemos a.o,; dis�intos srs. viajantes e ao [� Omar Carneiro Ribeiro - Flausino Mendes da SI·lva �
público em geral a preferência com que nos distinguirem. �� ��

Viaçao CRUZEIRO, LT("JA. gJ ENGENHEIROS �IVI'S �Rua �5 de Novembro 92 -- Telefone 320 � ��
Blurr'"-1e;r)8U �1

,�

�� P\gên'" ias eutor"ízadas: e�] Rua 15 de Novembro, 416 _
SALAS 12 e 13 �

G Jaraguá-Avenida Independencia ti � l' ANDAR �
Joinvile-'Rua 9 de Março Edif. (Casa de Aço) � Tel. 1503 Cur.·t.·ba • Parana'

r-,.;,

Itajai - Rua Lauro Müller ��

IFlorianopolis--Rua jo�o Pinto B' 5 Telefone

1658!�Horarlo e preços �
.

Florianopolis r- Tijucas saídas ás 6 horas 1 0$000 � �
Florianopolis-Camboríú ,} »6 » 14$00U ��1 ��1
Florianopolis-cltajaí »» 6 » 16$000 �J �J
Florianopolis-Blumenau » »6 » 25%000 � �
Florianopolis-jaraguá » »6 » 35$000 � �'�
Florianopolis--Joinvile » »6 » 40$000 \� Obras contratadas no I- semestre

� Blumenau-Joinvile »» 13 » 13$:500 • �
de 1937e Blumenau-Jaraguá »» 15 » 8$500 � � �

• BI.um�nau-Florianopolis » »12 » 25$000 • � �
o jomvl!e-Blumenau » »6 » 13$jOO � � Ponte em concreto armâdo sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitiba-S. Mateus) �
O jelfaguá- Blumenau »» t-\ 112 horas 8$500 e � Pont� em conereto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-]oinvile) �
• jaraguá-Blumer!au Todas as noites, após • � PrefeItura e Forum de Mafra �• a chegada dos trens 8$500 O � Grupo Escolar de Mafra �
• Para infJrmaçõ�s, passagens e fretes. e � Grupo· Escolar de Rio Negro �
• MACHADO & CIA. .• � Grupo Escolar de lrati �
.. Agentes autorizados • � Mdternidade de Rio Negro �
G Rua João Pinto-5-Cx. postal, 37 � Telef. 1658 � � Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �O F lo" ianopo I i:s t,j � Diversas construções de residencias �

�. e� �
� •••G•••••••����-. .O•••C�.�.����

42.2
41.5
40.9
40.2
39.5
38.8
38.1
37.4
36.7
36.0
35.3
3A.6
33.9
33.2
32.5
31.S
31.1
30.A
29.6
28.9
28.2

41
A2
A3
4A
45
46
47
A8
A9
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

27.5
26.7
26.0
25.3
24.5
23.8
23.1
224
21.6
20.9
20.2
19.5
18.8
18.1
17.A
167
16.1
15.4
lA.7
14.1

,
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A GAZETA
fit!::;;f.

•

grilo e Salvador a ala desacato;
Silvio é o center-raio; Miguel e

Castilho granrles artilheiros; des
taca-se' na linha o extrema esquer
da Cpsti ho,

De ordem do Sr. Dr. Superin
tendente Geral torno público,que
se acham abertas, com prazo de
trinta dias, as inscrições para o

curso de Visitadores Atendentes,
cargos criados pela lei n. 161 de
2 de Setembro de 1937, com 05

vencimentos de 350$000 rs.

,'l'- ,

CESPO'RTIVA.

Campeão gaúcho xCampeão' catarinense
em disputa da sobremacia do futeból

I ___

F·· I I
· A I

'

I
,,_ j'lstr� de orgulhar-se da sua pa- tiveram a ventura de ouvir os

Iguelrense X n ernaCID- � CO On Ia a e rna lri.L Eu vos lembro dos grandio- dois grandes estadistas pessoal-
na. o passivei emb_l.. d FI

I sos dias de
.

Stuttgart, on�e SP. mente, ouviram-nos através do ra-

d h
· e o r Ianopo - reuniram muitos alemães residen- dio.

e DJe I tes em todo o mundo para mos- Passada aquela ér.oca ti iste e

·p··o···r····-3-··0···S··0-·0···0·· IIIS ern festa trarem a sua solidariedade para humilhante.depois da grande guer-

Veremos enfim um team de e com os seus irmãos do Reich. ra, e as consequencias fatais do

grande poderio exibir-se nesta ca- I
Lembro ainda os dias de Nuern- tratado de Versailes, que o rnun-

pital. apenas� Realizouse com desusado bri- coloridas, simbolo da colheita. berg, cidade, para a qual a do inteiro não desconh iee, hoje
O Internacional venceu o Flu- No dia 7 de Outubro próxi- lho nos salões do Tiro Alemão Nos dois lados do palco viam-se

I
Fuehrer convoca os membros do o povo alemão se sente orgulhoso

minense por I xO e perdeu para Wo, li Loteria de S. Catarina rea- a Festa da Colh�ita, segundo as duas bandeiras, brasileira e seu partido, para receberem as do grande estadista, o Fu�hrer,
este mesmo esquadrão, em seu lizará o PRIMEIR.O sorteio do dia nacional da Nova Alemanha. alemã, simbolizando a amizade diretrizes das seus afazeres anuais. que novamente colocou a Al�

campo no Rio de Janeiro por 4x3. novo plano: CEM CONTOS! A �ssiftencia compunha-se de entre as duas grandes nações. Edcontrara.n - se, no Campo manha no seu verdadeiro pedes-
O team de Rizada conseguiu CEM CONTOS por 30$000, alemães residentes nesta capital Em vibrante discurso o Con- de Maio de Nuernberg, um tal,

empatar com o vice-campeão ca- que é o custo de um bilhete in. e das colónias proximas como sul da Alemanha nesta capital, o milhão e quinhentos mil homens O grande progresso que se

rioca de 36, e foi por êle derro- teirol tambem de muitas íamilias brasi- sr. dr. Carl Steimer, cumprirnen- entusiasmades e irmanados p:lla acentúa cada vez mais em todos

tado por 2x I, sendo o goal dos Quantas vezes, de tão insigni- leiras. Não se distribuiram convi- tou o publico, demonstrando a cooperarem com o Fue� rer na sua os ramos da atividade' humanas

cariocas de penalty, 6cante importancia, que poderá tes especiais, por ;;e tratar de significação da festa. Em pala- grandiosa obra. Convem destacar em a nova Alemanha. depois da

O Internacional é o campeão até ser levada á conta de despe- uma festa de caracter exclusiva- vras convicentes a todos lembra- a visita do Chefe elo Governo acenção ao poder do Fuehrer tem

gaúcho de 1937, e acha -se na zas com csfésinhos, charutos ou mente popular alemão. va os alemães residentes neste da ltalia, o Duce, aliás bastante provocado despeito em certos

leaderança da tabela do campeo- alfinetes, quantas vezes de tãon- O salão do Tiro Alemão acha- Est"do os seus deveres para com significativa para os novos rumos governos. Despeit0 que se vem

nato de 37. O trio final dos gaú significante importancia, não de- vá-se artisticamente enfeitado e o pais hospitaleiro. As palavras da politica europea e quiçá em evidenciando desde a grande,
ohos , constituido por Berto, Pe- pende a felicidade de uma cria- os seus coloridos vivos e alegres do sr. Consul, em sintese, foram proveito da paz mundial. Visita. guerra e que maldosamente pro

nha, Rizada, que é ótimo, desta- tura, si é que riqueza é sinônimo muito contribuiram para o brilho as seguintes: que fez o coração do povo ale- cura inliltrar-se, com segunda in

cando-se Rizada; na linha média de felicidadel desta festa popular. No «O povo alemão no Reich e mão pulsar de entusiasmo, e não tenção, especialmente nos alemães

5 »bresaem Brandão e Levi. Os bilhetes para este Iormida- alto do salão destacava· se uma tambem de além das fronteiras, me nor satisfação causou a todos fórél da sua pátria. Os alemã. s

O ataque é potentissimo, e o vel sorteio, já se acham à venda. grande cl'roa verde com fitas co- tinha nas ultimai semanas motivos os alemãe� em gelaI que, si não não ignoram este despeito enaldo-

mais forte do R. G. do Sul. Ne- SALÃO PROGRESSO so, mas sabem que devem colo-
_----------�""O.�a-����;,:;-'Ui,�'�i�:\(��t,;1!);""�·.-·"-iBliIliíI------_

car-se acima de tudo isto em be-
ndicio da ma patria e do seu

povo e jamaIs esquecem 05 deve
res emanados das leis de hospi
talidade de qualquer país. O des
peito de alguns, vai até ao inve
rosimel de nos taxarem irnperia
listas, querendo nos atribuir pr'"
tenções absurdas, ilJfelizment
até aqui no Brasil. Entretanto,
resta-nos á certeza e a satisfação,
de que os verdadeiros brasileiros.
e os alemães conscios dos seus

deveres não pensam desta forma
e não crêem nestes absurdos ..

sabendo que as fontes destas no

ticias se acham fóra do País. Por.
quanto, uns e outros irmanados
n'um mesmo ideal, só querem
trabalho e concordia, haja visto
o que se verifica mesmo aqui,

I
neste belo Estado. O intercam
bio comercial e cultural entre o

Brasil e Alemanha nestes ultimes
tempos vem testemunhar as reia-
ções cordiais e de simpatia exis
tentes entre os dois países, e to

dos nós queremos e estamos

prontos , para cooperar no sentido
do engrandecimento . deste lindo

I rincão. Senhores, ao terminar,
solicito a todos vos, que, saude
mos o BrasíJ, o seu hospitaleiro
povo e o Governo Catarinense».

As ultimas palavras do sr,

Consul foram abafadas por gran
des aplausos, tendo a seguir, sido
tocado o Hino Nacional Brasi
leiro.

Seguindo-se, com a ,palavra,
falou o � sr. Otto Schinke, que
discorreu sôbre a grande obra e'

sjgnifi�ação do Nacional-Socialis
mo Alemão, que só e exclusiva
mente se dirige ao �l!bditG ale
mão, exigindo dela respeitar as

leis do país hospitaleiro como tam

bem ficar-se consciente dos seus

deveres para com o seu povo. O
orador recebeI.: calorosos aplausos.

Continúa na 5a. páginól

Rua Felipe Schmidt n. 5 (cinco).

ALUGA-SE
O confortavel predio de resi-
dencia á Rua Spivak, em

João Pessoa. -- Tratar no

Banco Agricola-- Rua Tra
jano, 16 -Florianopolis,

No Figueirense o trio final é o

melhor da capital, sendo fcrmado

po' An enor, Reunde e Fredi.
A linha média é formada por

Carlo�, Beck, Helio (Chocolate)
q ue é bem potente,

'

Sabino, Paraná, Ivo, Calico e

Oscar é a"grande artilharia". O
ataque que em sete jógos fez 36
tentos, uma média de 5 tentos em

cada embate.
Sobresae a ala canhota que é

o maior impecilho ás deteras con-

Departarnen-Ito de Saúde
Pública do

1Estado

Edital

trarias.
Donde vemos, grandioso

embate de hoje.

Uma Companhia G'enuirl0mcaie Brasileira

,

e o

Em
mensais.

As candidatas serão escolhidas
entre aquelas possuidoras de di
ploma de Escola Normal Secun
daria Oficial ou equiparada, ou

de certificado de curso ginasial
completo, limitada a idade no gru
po de 19 a 30 anos. Deverão
ademais apresentar os documentos
exigidos por lei, bem como sub
meter-se neste Departamento a

exame de capacidade tisica fun
cional.

Brusque
PALESTRA8 X

AMAZONAS 4

Na partida realizada em Brus
que saiu vencedor o team local,
por alta contagem.

Os de Brusque, empregaram
se a fundo para vencer o seu va

loroso adversario.

FLORIANOPOLIS, 4 de
Outubro de J 937.
ARTUR DA GAMA D'EÇA

Secretario. _I

e sp e c
í

cr l í s c d o em

- Milhares de curados -

BRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

de Vida

Empregaào com Rt.Cl'e ....su 1-- r I, -1:)

as molestias proveurr rues da ::r;, ... :L"i
• Impurezas do sauguc :

Uma vez terminado o curso,

cujo prazo não execederá de 4

mêses, valerá a prova bnal coIDO
ato oficial de concurso, sendo as

candidatas nomeadas de ace.rdo
com a classificação obtida.

Para melhores esclarecimentos
os interessados poderão se dirigIr
á Secretana do Departamento de
Saúde Pública.

?�OV f..V'él
...:--i

27.5
2 ,.7
26.0
25.3
24.5
23.13
23.1
224
21.6
20.9
20.2
19.5
18.8
18. ,
,7.4
167
, 6.1
15.4
14.7
14.1

OFFERECEN[.() AOS SEUS SEGURA-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

El'IlITTINDO A? JLIC S EM TODOS OS PLA-

a reval 01
A causou

.

panJCO

Ineuitavel
CASA "O PARAISO"

no comercio de casem i ras. 200 lindos padrões.
Um fino córte por preço nunca visto. �

� � RiilliiiiiiiiiiiU�A�iiiiiiiiiliiiiiFiiiiiiiiiliiiiiE�L.iiiiiiiiiiiiiiilp�E.�S�Ciiiiiiiiiiiiiiil-liiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM�1CiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiTiiiíiiiiiiiiiiI,�2iii1iiiiiiiiiii1 íiiiiiiiiiiiiii�1 I
verdadeiro

NOS, LI'v':8.'SS DS °1'0:J -. 2SL�':: IE DE RESTRIe-

fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS

CÕES, PELAS TARI. .\S l' :AIS MODICAS.

deve ser CI Compcnhío
de sua p refe r e n c ic,

FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

e finalmente em todas
as alfecções cuja ori

gem seja a
lllrua registrada

IUAVARIA·'

Fundado. em 1920. o seu p r o q r e s s o

se evidencia pelas sequintes cifras.

relaiiv.:Is ao ultimo quinquennio: -

Activo Roservas Receita Geral
.

1932-17.036 contos 13.064 conlos 6.726 conlos

1933-18.205 contes 14.164 conlol 7.941 conlos

1934 ·19.943 centos 15.922 ceates 9.485 conlos

1935-22.314 contes 18.427 coai os 10.741 conlos

1936-25.973 conlos 2 �.373 conlos 12.375 conlol

A "SÃO PAULO"
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

DIRECTORIA: -

Dr. José Maria Whiiaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

DE VIDA

SÉDE: - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

SUCCURSAES: - RIO DE JANEIRO
CURITYBA - P. ALEGRE - BAHIA· RECIFE

AGENCIA: - SANTOS
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