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Raul Pila�o Brasil
não foi convidado
RIO, 21 (Especial) - Interro

gado o Ministro das Relações Ex

teriores, sr, Pimentel Brandão.so
brs se o Brasil Iôra convidado a

"tomar parte na Conferencia das i
9 Potencias, respondeu não ter re

cebido até esta dataqualquer con

yite nesse sentido, Acrescentou,
que o Brasil é uma das nações
,ue sempre tem propugnado pela
'paz mundial e a cordialidade en

tre os paílles.

Nomeado
prefeito de Por
to Alegre

PORTO ALECRE, 21 (Espe
cial) - O general Daltro Filho,
assinou o decreto nomeando pre
feito da capital o sr. José Lou
reiro da Cunha, em substituição
do major Alberto Bins, que soli
citou a sua exoneração.

A prisão
de g.rande núme
ro de comunlstu8

,

o sr.

RENUNCIOU A li
PRESIDENCIA
DO PARTIDO
LIBERTAL\DOR

O SR. RAUL PILA
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Pacifista por lndole, não quer isto dizer que nos deixemos
resistencia consumir pela voragem unlversat.

Nação desarmada, o Brasil precisa e hade reagir, desencantan
do-se de sua utopia. E, na vastidão de nosso patrimonio terrltorial," nenhu

outra arma terá a eficiencia da Aviação. Mais asas, pois, para oJíBrasi1tl!
INTEGRALISTAS

convidados a retirar ..se
da "Festa da Aza"

sem

ZET
-

A voz DO POVO Sem quaisqueI· ligaeões politicas

ANO

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

IV I fSorianopo;is, Quinta-feira, 21 de Outubro de 1937 I NUMERO 993

IR,;]lqu�reu J
..

terfflllllS LIga
A' Inspetoria de Teiras do

20. Distrito dd DiretO!Ía de
Terras e Colonização, losé Ma- f
noel dos Santos requereu terrenos

situados no lagar AiÚrí, no mu

nicípio de OrleaílS.

ALUGA-S-= ��:adi�aã r�� .ursão

L Esteves Junior.
tomo.

Tratar na mesma rua, rr , 150.

Irá para Buenos
Aires

RIO, 20-0s orgãos integralistas
publicam uma nota da Chefia Provincial I
do Integralismo, assinada pelo sr. Rai
mundo Barbosa Lima, informando que a

aludida chefia recebendo um convite do

presidente do Aereo Club do Brasil para
participar da comemoração no Campo

.. dos Afonsos da «Semana da Aza », enviou
para ali como delegados 80 homens, se

nhoras e senhoritas.
No momento em que passava a

bandeira nacional, esses
-

integralistas fi
zeram a saudação integralista,

' Instantes
depois eram chamados a Casa da Ordem,
onde lhes foi notíficãdo que, por ordem do
coronel comandante Eduardo Gomes, de
viam retirar-se imediatamente, Disciplina
dos como sempre, diz a nota da Chefia

DR. PLINIO SALGADO Provincial, os homens, mulheres e crian
ças que ali se achavam deixaram o Campo dos Afonsos, não assis
lindo a solenidade,

São
I

Escrivania do crime
Pedra de Campos Novos

Por ter ultrapassado o pra
zo exigido pelo Codígo Ele,
toraI, foi Herculano Carneiro
de Farias dispensado das íun
çõ,;� do Escrivão d) Crime, etc.,
da CJm&TCa de Campos Novos,
ao mesmo tempo que foi Silvio·
Nunes Bleyer nomeado pôla
substitui-lo.

A Liga São Pedro, associa

ção católica que tem soa séde
na Catedral Metropolitana, fará
no proximo domingo uma ex

ao distrito de Santo An-

DR.
•
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(LAR gBAlTI= O CASO . ��� ::::l..�
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dos destroieresGAlVÃO

'I RIO, 21 (Especial)-O «DiiHí(; I
da Noite» continúa a publicar i

. ,

b
I

.. sensacionars reportagens "o re o

� desaparecimento da mundana fran-
t cêsa Pierrot.

.

� Pelas ultimas investigações pa

(. rece hav��-se chega?o á conclusão

Porto Aledre 21l dA que f Ie:rot, fOI raptada por

(lE'
•

I) O
8 n" I � uma quadrilha de escravas hran-

.c.SpeCi3 Im sr. ao � cas.
Pila renunciou" on-!
tem" em caI·ater iI·.. ) OS AFAMADOS CHAPE'US
revogavel" a p.·esi-! "CRESPI DE LUXO"
dencia-.d.o Pal·tido Li- t CASA O "PARA�ZOH
bertador. 1

C f
�

Z
li !li

o -

,,_ - -- : a e an en I Estiveram hoje, em nossa reda-

Pubbeaeoes � Espirito dotado de uma pruden- ção as sentilissimas senhorinhas
,t .

bili . I' d Arací Goulart e Dilma Vaz Berges
RIO,.21 (Especialj=-O chefe,

. ;' c�a no I,I,tante, a la a a uma.ener- que vieram-nos convidar para assís-
dos Cohx Posteaux da Diretoria .

Teve lugar hoje, as 13 horas.a gia equilibrada, o dr, Claribalte ttr o Chá que em beneficio do Ctl-
, ' Inauguração do CAFE' ZANINI sito G I

- dA.' -

Geral dos Correios e Telegrafas a- rua Trajano rr , 9 e d _'. a vao tem presta. o no põstq, c uío Operarío, sera levado a efeito
. ., e propne-. A ". 1- d C l-di C ã deapreendeu, em data de ôntem nu-· dade do sr, Paulo Zanini O novo

I
que em boa hora lhe fei oonfiadn nos sa oes � o ef) o

_ oraJ °Di .

merosas publicações comudistas estabelecimento, montad� com to- pelo eminente governador do Es- Jesups, d�ds nPlceiadOssaa�IaToas23 :0 c:::
d

.

d C dos os requísitos de híaíe b _J .,

I d
.' na rOVI e, ,

estina as ao onsul Espanhól do. .. �.
. 51 ne, e em tado, os mais assina a os serVIçoS rente ás 17 horas

d V·
mobilhado vai se tornar ponto pre- S C

'
.

I' -

.

··d d d,@verno e alencia nesta' capi- terddo de r�união.' \
a anta a}anna, Sera �m� fes!_a de can a e e

tal. 1 Das 13 ás 14 horas foi servido Dentre eles, destacam-se as· ma�na slsmficaçao, e .cremos que

A d·
'

d .
- b d lt I

.

.- tera enorme concorrenCIa.
correspon enCIa que acom- 1 6ratuItam�nte ,um saboroso cale· o ras e a a re evanCIa que estao Ficamos sratissimos pela distin-

panhava o referido material era l aos que alI estiveram. patentes aos olhos de todo�,como I'ão
.

d C
Somos gratos pelas gentilezas '

.

-

d Alb"::.._.----------------

I
assma a por « astelon ». prestadas ao nosso representante. sejam a con,str�çao o ergue

QUER UM LINDO CO'RTENoturno, cnaçao da Guarda de

A
Y' 'I t N t d I DE CASEM IRA ?

"MANH DA AZA"
'IgIan es o urnas, remo e ação

VA' A «O PARAISO» E ES-

I completa e eficá� �os serviços i�- COLHA ENTRE AS 200 PA-ternos da repartIçao que vem dI- -

rigindo com tanto aéêrto e com- DRONAGENS.
--------------�--------------

petencia.
C f

I>

F-IhTerá lUgar. domingo.9 na Base de Avi2.ção Na- �.?litico, de largo prestigio nalO deputado a e I o
vai da Ressacada a come o

-

d "S d I
regl�o sulma do E�tado,.: tem S�a

" '" _

�n raçao ? _. emana a Excla., apesar da sItuaçao especIalAza
•. Por determ�naçao da sr. capltao de corveta do seu cargo, sabido manter,uma

GENERAL. GASPAR DUTRA, mi-I Epaminondas da Silva, digno e esforçado coman-Ilinha impecavel de conduta quemstro da Guerra d t d! d d'
'

,

,

J
an e aquela praça e guerra terão lugar voôs e: ca a vez o tomam maIS apreCIa-

RIO 21 (Especial) - Após a I acrobacias pelos arrojados- aviadores da nossa invi-I tililA GAZETA SE'reunião do Conselho de Minis-! cta Aviação Naval, se!1d®, r1lesta ocasião frann .....a..!a 't
que em uda. XCla.

RIO. 20 (Band)-O deputado Martinsr di! -11..1" 11!1 .!l
' "'1lw" ... ,sempre encon rou um os seus :>

tros: ontem rea Iza a, o g�nera 'ao p�.hnH�O a !l;IIase ue .Avi�!ção, e mais num ("";o"t@:mais devotad
.

. ._ Veras comunicou á Camal·a que o �n· .. Ca-
EUflco Dutra declaroll aos lorna- cat"lva.& b

.
� "�,.,.' f "I" _ .!:J :

os arrugas, cu.m�r� D

1· t t 'd A i I'h.e, O rlotlo mhaar aChltara a condu�-::&t� Cy!j)· menta-o pela passagem da slgmfI-. fé Filho está asilado na Emba.lxada AiG�elD-
IS as, erem SI o presos numero-. público i "&" t

-

t' d t
. .

e

50S comunistas f'm varios pontos' , por v as ma,'h.ln1a e errestre. ,c� Iva a a, com os �otos,.?s maIS
i tina" por ter tido conhecimento da exis-

do país e que reina a mais ab-: Na proxima edição daremos melhores dtr�a-I' sIllceros,.
pela c�6tmuaçt�· .�8;IJ l

tencia de uma ordem de prisão contra a
ioluta ordem em toda a parte ; lhes. suas maIOres e me ores e �Cl a-

• des. sua pessoa.

Transcorreu, ôntem, a data ani
versaria do sr. dr. Claribalte GaI
vão, ilustre Secretario da Segu-

GAL. FLOI1ES DA CUNHA rança Pública.
Embora tardiamente, não po-

URUGUAI, 21 (Especial)-O
demos furtar-nos a prestar-lhe o

general Flores da Cunha, ex-go-
nosso preito de admiração pelo

vernador do Estado do Rio
modo de corno tem sabido irnpôr-

G d d S I b d d I
se no exercicio das suas altas e

ran e o, u , aca a e ec a- .

h f
-

. , , '

b espm asas Ullçoes.rar que seguira no proximo sa a-I
,�or=��=��_�_'_

do para Buenos Aires" If�

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

o

lndetificaçãe dos
e estranjeffDs

RIO, 21 (Especial) - Correm
boatos de haver sido assinado
entre o Ministro das Relações
Exteriores dos Estados Unidos
da America e o embaixador Osvaldo
Aranha, o contrato de arrenda
mento de seis destorieres ao Brasil.

WASHINGTON, 21 (Especial)
-Tanto as rodas chegadas ao

Departamento do Estado, como

os funcionarios da Embaixada
brasileira, d,jclar�m nada haver
de positivo sobre os boatos cor

rentes do arrendamento ao Bra
sil de seis de�:roiere3 pelo

gover-.Ino norte-amerroano.
- ._. - ._ .._---- ._-

Não participarão
BRUXELAS, 21 (Especial) -I

Não é verdade que a Alemanha e

,� o Russia tenham sido convidadas
II para tomar parte na conferencia

das Nove Potencias,

n

Senador A9��U'Il'bra
MachadD

RIO, 2] (Especial) - O sr,

Alcantara Machado voltou a {alar

Ch,P b f··: no Senado, defendendo o seu
i'., \.. a em ene ICIO: projéto de lei, no sentido de se-

ri;. • I' rem identificados todos os estran-

do Circulo Operario ��Of, residentes �o Brasil,

TERNOS FEITOS DE 50$00el
PARA CIMA SO' NA CASA

"O Paralso"

Perigosa
quadrilha

RIO, 21 (Especial) - A poli�
ciu prendeu, ont.em, uma perigar
sa quadrilha, que estava agind
em Niteroí, alugando casas poo
um mês, sublocando-as o outros

por seis mêses e fazendo outras

patsarias 'iemel hantes com radios
vitrolas, maquinas de costura,
etc.

asilado Embaixada Argentinana

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ineuiíauel a revoluçãol
PARAISO"

200 lindos

Um fino córte por preço nunca visto.
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c, �A "O
comercio de

causou

pa�]rões.
verdadeiro

-

paruco
•

casermras.

TA DESPORTIVA

no

---�---------------------------------------------------.------------

z
v I' VERSUS IRIS O MAGNIFICO

ENCONTRO DE DOMINGO
Marcilio Dias x Figueirense, o ótimo rnatch,

ern Itajaí, dia 24.
em - Íris; pois assim o rubro-negro po-' Dr

derá colocar Daute como center
•

halí, dando novo aspecto ao es

quadrão.
O Avaí possue tambem um

ótimo e possante team.

Tem um ataque de respeito,
sendo Pacheco seu ponto alto.

Ambos os esquadrões estão CINE REX ' 5 7 8 30,as, e ,

treinadissimos e em grande forma. horas-PiCOli'1o.
Portanto podemos concluir que

ótimo e grandioso será o embate
de domingo,

F'guelrense X Mar- CINE ODEO:.J, ás 7.30 ho-
clllo Dias jogarão ras-O boiadeiro e (> orião.

em ltajat
O Marcilio Dias possue um es- PrC"'')fessores

quadrão de respeito! tendo-se, d (;,;' s jg r"í �:; d (.": S
ainda mais firmado, quando infli-
giu uma derrota ao vice-campeão Por diversas portarias Iorarn
da cidade. cksgnódos:

Militam no clube itajaieme, Maria do Carmo Cabral, pa-

players de real valor, dotados de ra no G. E. Felipe. Schmidt

grande cornhatividade e ardor. de SãC' FranCISco, substituir a

De�tacam -se no conjunto dos professora Zaira Augusto Serrão,
bro-aní d G 1 h I'

.

d RELEM. 20 - (Bdnd)
ru ro-ams, o guar ião eninbo, que se ac a rcencia a;

I
Noticia-se que o tenente coronel

Totinha, Currú e Aloisio. Gertrudes Maria Pamplona Magalhães Barata dirigiu uma
O esquadrão do bi-campeão para, na escola rnixta de Baixo

G b longa representação ao sr. Ge-
está em zrande forma. Belchior, em raspar, su stituir

t I' V"
U 10 argas manifestando a sua

Todos os jogadores do alvi- Maria Elisa Deschamps, .

d d
'

I
c

d d ' a dr· contrane a e no tocante ao em- que o Estado pretende contrair
negro estão com gran· e vonta e· queDent�ou emp g zOI

e icença; I orestimo dI'! 15.00J:000$000, no B:.ll1c.:) do Brasil.
de derrotar, o esquadrão que teve ormngos egane I para, no' _ _,���������
i gloria de vencer o friso G. E. Paulo Schiefler, de
E' pois para o Figueirense, Caçador, substituir Cora Augusta O anjo pr otetor de seus fq hos é a

caso vença o Marcilio, uma vitó- Colonia, a quem foi concedida
ria lógica sobre o friso licença;

Possue o campeão da cidade e Maria Isabel Büchler F61'.

'Verdadeiros "cracks" no manejo da nandes para, na Escola Normal
pelota. Primária de Campo Alegre, su-

8eck o centro-méuio é um bstituír Abelardo da Silva Co

player que possue ncraneon sendo mes, emquanto durar a licença
um jogador de grandes méritos. ao mesmo concedida.
A ala, infernal do campeão é Pr (")mc tor �atambem ohm..

dA
....

ALUGA-SE
e rarangua

o confortavel predio de resi- De acôrdo com a lista orga-
deneia á Rua Spivak, em nizada fui o dr, Aldo Avila da
João Pessoa. - Tratar no Luz nomeado para exercer o

�anco AgricoI�- Rua Tra ..

clirgo de Promotor Público daiJano, J 6 -Flonanopolis, comarca de Araranguá. �.�_���-�-����._�.-��._.-�-��-���-��.��������-���
--Os analgi::siC05 rompo- -."Apynlina" eln auaqe- A formula õe "Apyretina"

nentes oe "Apyretlna", es-. ..

tão õoscõos optimamente, oe zelchnetee Praparat beson- é oe molde a ccrresponõer
maneira que a ImergIa, e5�e- .. ..

cific:a 009 orgãos não e a.tln-I õzr-s bel mlgl'ane (Kopf- �erfeitamente aos casos in
giõa dor e;eitos ecunDarlO5, I
mesmo quanDo os õois ca-

I sc:nmerzen).
chets sejam ingeriàos sim ul

hmeamente. Em outras pa
lavras, não õeprime o co·

ração, não Diminu� o p�.r"s- Dr. E eorg Ríchter. rlini-
talti-=mo gostro - mtesonal
nem hyperac:iDifica o esta·

ca geral e operações. Diplo- Dr. AifreD Hoess, rlínica Dr. Anton Hafner, clínica
InalO' Dr. Nilo 5al�anha fron·
A D Osvaldo Es mnica geral e operações... 55inaDo: r. -

ma�o na Alemanha e no geral e operações. méoiro geral e operações, mé�ico
pindola

I Cl'
m�Dico Diretor �o Hospital co. méDico oiretor 00 Hos�Dr. Osvalào EspinDo a, 1- Brasil. m��ico chefe 00 oiretor 00 Hospital 5anta �iretor ÔO Hospitul 5anta

nilO geral e peDiah·ío. Coo-
I

e materni(.,aDe marla Au-
sultorio e resiõencia: Rua Hospital são 1osé, 1aragua'. Isabel. Blumenou, Santa "t· Bl 5 t pital oe Timbó, 5anta ratQ.-
15 De Novembro N: 84 A-. La arma, umenCilu, an a xilia�ora, Novo-Bre5Iau-Ha�
Blumena 50nta �Catarina _. 5anto Catarina.

AVAl' e aROS em um

bate espetacular
Ambos os conjuntos são pos- nova feição ao esquadrão do Iris.

suidores de ótimas equipes. O que Peracio foi para o Bo-
Um único jogador, Lico, deu talogo, tambem será Lico para o
� @,.J �.�!!I':""!!!!'!!.!,_�.;,!!:..'P..����j]�'!"lt!"S�j�"!'!I;,,�k�;m4"1

ulnta-feira
UTU BRO

Dr. Georg Richter.

Pedro de Moura

FerrOrO cei. Maga- AAdvogado _

Rua Trajano n. 1 Ihaes Baral.A
ta protestou

n.utber
gaucha

ao rado da
candidi'.:�tura
nac:onal

CARTAZES
DO DIA

PORTO ;LEn!-�E, 21 .'

(ESPECIAL) -- : '80 �,' :n:-

firmou a :lOhcia f :tt. .:;óp �Ih .r
cora Í,:s\'ikJCJ>Ã. de haver rI:.C'J,,

ciado a diretoria do Banc() do
EstlJdo dv Rio Grande,

Aliàs, essa renuncia não se

justificava, uma vez que se tra

ta de cargos eletivos.

CINE ROYAL, ás 7,30
horas -o crime do dr. Forbes.

PORTO ALEGRE, 20 -

(BANO) -- E,ta sendo íntensi
ficado de modo consid-ravel, o

ali�,tarnenlo eleitoral feminino ns

cidade de Arroio Feio, on.le
quasi toda a população do sexo

frélgii apoia a candidatura Ar
mando Sales.

CEL. MAGALHÃES
BAt:.:.XTA

"Lombrigueira Minancora"
�������������������

/

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2. 3 ou 4).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua propria I
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINi\NCORA» para seu filhinho.

E' um pr. duto li .) Lab,lr·lItori.QI "MI:'AN�OR:\· Ji)I!lyiHe

hospital,

--Atesto que prescrevo com I -- Die Zusommensetzung --Atesto que tenno empre j --Atesto que prescreve em

I toõoe 05 rasos lnõlccõos, o

reeultcõoa optimos, os ca-. von "Apyretina" ist berclts gaDo em minha clinira os proDuto "pjp"retino" :00 for-
" mac:eutico Carlos Henrique

chets oe "Apyretina" neste ein BeU/eis Der sc:hnellen ... CT'eôeiros. .

. .
.
.'

cachets ae flpyretma", com Dr. Piragibe deAraujo,
uno hPllsamen WlrRung In Dr. Piragibe De Araujo ..

optimos �resultaDo3. rlinica geral e pe�iatrio. cem-'ôen angegebenen fiillen.
sultorio e resiõencia: Ruo!
15 oe NOlJembro N'�8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--5anta Catarina.

\.
f

�icaÔ05.

--A "Apyretina", pela as

sociação feliz 005 seus in
greDientes, será um auxiliar
prerí050 nos casos inDica�os

DR.VICTOR MENDES
major ar. Vic:tor menoe5i.

Diretor ÔO 5erviço a� ·5aú
Cle 00 força Pública CIo Efl
tODO •

Dr. Alfred Hoess.
Dr. A ••ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Dr. Paulo oe Carvalho.

Catar-(na. ratarina. mania, 5anta ratarina. .., ina.

OOR

PV
,
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- O ar c wa rz=-- � Apólices Consolidadas do Estado de Minas

.,

, � «Divida Fundada do Estado de S. Paul.
Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32 - � «Obras do Porto de Pernambuco.

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIr\A �

IAGENCIA DA � VENDENl-SE A VISTA E EM PRESTAÇÚES
'

Sociedade de Navegação Parana=-Santa Catarina !( NO R·\NCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �

Limitada.,-Rio
i .''': COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TRA- �

���:"����e;·�nOa:��r;�;�!da��iO �::::"'__IF�""",,=-_J
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 País. bem como para o Exterio
Recebe cargas de importação," do País ou, do Ex
terior, para sesembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Pre90'�1 modicas

"

Banco da Crédito
Popu lar e Agri ....
cola da S .mta

Catarina.

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)

Rua Trajano n. 16

(Ediicio proprio]

Capita]
Reserva

136:700$000
56:424$498

CIC Limitada e5.1. ala

C{C. AvisoProj 6.1.
_

ala
Prazo Fixo 8.1. ala

I MsM •

���stv2��·4j
�
I
�
�
��I� e�_ww

.. a&eI;O.. cPl.a ...
� I ..,. regJltIâà fIrA..,a •

� ·'AVARIA"·

IGUASSU' ltd. �I 6RAN:=R::IV��UE
� ••••••=========••�---

Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva �::
�I Credíto
�.

SALAS 12 e 13 � •- 1· ANDAR �

�
I

Araujo -I

RECEBE DEP8SITO

Pf'if'5AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

Ptanta.exscuçâo, fis
calização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

( ,�',.,�,,;,"" ,., ,o,'" " ,.,. ,

Curitiba .. Paraná

r·CASEMIRA
EM CORES, ART

TIGOS FINOS
CASA "O PARAIZO"

LUGA--SE
o coníortavel prédio de resi-
dencia á rua Este';05 Junior

D. 179.
Tratar no Banco Agricola, á

I
CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO!�E J .561

Rua Trajano 16. CAIXA POSTA!... 1�0 - END. T�L. «AVILA»J'Flor�la r1000llS
I

I

VENDE
- ..�(.-'

1__.....iiii..... ·__iiiieiiiU__._'*_....iiiiiiiiãiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiii_E_FRTíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiliiiWiii''__iiiiiiiiiiiii�

uma farmacia bem aíre
qnezada, n'urn bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.

Para mais informações
nesta redação.

F!�IOA3
QI!liNHAS
U�IAA.$
fCUMA$
MMlCHA8 DA PtL�
DMTHR�
I"l..OIU:S BRANCAS
RHfUMATlSMO
$CnOPHUI.A$

$YPHtunCAS

•

Alfredo

Obras contratadas na I- semestre
de 1937

lõ.:'"!'>,1I�. fil':i

�

�
t� Pon!i em concreto armado sôbre o �io Passa Três (Estr. Curitíoa-S. Mateus)
� Ponte em concreto armado sôbre o RIO S, João (Estr. Curitiba-Joinvile)
t1$ Prefeitura e Forum de Mafra
� Grupo Escolar de Mafra
� Grupo Escolar de Rio Negro
� Grupo Escolar de Irati

� Maternidade de Rio Negro
,� E�tação Experime�tal de Vi�icult�ra em TljUCO Preto (Paraná)
� Diversas construções de residencias

.������

MERIDIONAL
Ccmpanhl-_ de ••gU;rOi•.�,

I

de acidente de
.

Trabalho

Capital sebscrlto
Capital realizado

1.000:000.$000
500:000$'0°9

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

JC·\nsi.st,ench�� Médjca, F{!.tr
rnac�9utíC�·1A e �-I r.,)spit.dlar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

�

e••••••••
O

u t u o Predial:
ti
•
•

I

�v; EDI >,()
Especialista em molestias de creançcs, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das molcstías da pe

Je e nervosas pela j1utohemofherapia
Consultoria e residencia -Praça 15 de Nove rnbro, 13

I Telefone, 1.584

Oimsulta"s:-���_�.!s_��_� das�. às 16 horas

Estabelecimento moderno rec,:m-Z,.I:1s-tru-id-o'-w proxi- I
'

r.10 ás aguas térmais
;,1 Óptimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha
�,

I de primeira ordem brasileira e alemã

.1 p
.Pt�{,)OS rY")�jdic";os

,ropnetano: Hsrb{!:l'.7lt F.lk
(Nl&u sprtcht deutsch)

GUARDA -- Municipio da Tubarão
1)..;::''' �� t� C'" �..;o 'i.. ...-..., ...

�
'.'"

....A..� an =,3 ...# ".... l. "!llI � i ri .r�

��I'
reM ;'é\ í!í��..n:"__ .ê"fP?'iS?ik' #5"

II hulo � Ai�.iliri!lUl!!Juá
� HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE casinha de

I 1 ê. ordem, asse:o e higiene

I Linha de onibus para Porto Alegre quartas;.
domingos

Propr-tetarlc ..João GC)nZaie5

Cátcuto de qualquer
estrutura em con

ereto ar; »ado
e ferro

ENGENHEIROS
<,

t;IVI'S

Rua 15 de Novembro, 416
Tel. 1503

-----------------�--.-------------------------------

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\.110S FORA�..1 DESTRlRUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:dUO$DOO), EXiGINDt) APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1 $000 ps. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM os SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000, e multas
•

premies menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E r�ECIBOS; DE � SEUS
PREMIADOS �E QUi::. ENTREGA PON fUALMENTEe,

OS SEUS PREMIaS.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



C_r
Matriz::
em:

FL..C' '."

."'� -

,.

. OL.I
I!th"',_enau" J�viUe SaC) Franoisco � Lagu.ns ..

MC)str�a�io permanente em Cruzeh"'o do Sul

Secção de Secção de-eoçAo de
I!AZ�NifAs: .

�A9as qa.cfOQA�S e extrange'ras �ara tel'DOf
� e .Alg,.QQ!tes .

Eo•e lIn_perQ)�voll �ia\l em g!;t.al pa,a c0UjxuççQes!
•

,J e trilhos �o.-fcu. eAl batr.as. fe.rra.gens para portaa
� feitas e W'WJas, t.i.f)fa

s:�dis � galvanízaões e pertences
Ltl.ha PIU �u • .... �es e Camas

em novellt' ,.... Loúça esmaltada - apparelhos de jantar�talh&-
JI,ft.s O PetJumWI res

. �çboado, , OiTw.s Louça sanltarla - banbeiras
. e Cortlnados Tintas a oleo c esmaltes

e.�rdl·� Aame de ferro - télas para todos os tini
I oblbe.l.los, � Ptodootos ehimiaos e pharmaceutícos
..,101 •• Jliw� &eneervas &ae«taal e extrangeíras
eíbanstwa .XRWEMÀMit liWlda.s nacÍ'OAaes e extrangeiras

.�pr.... N-.pi.naf" l"eVe�eção "HoepckeP' ...-vapores
F.,.... fi.,... "fltrta Marià -� Fabrica de Geio i'Rita Maria"

11
rvA Gazeta

I Médicos

I
I ,

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CURlea lRélhoa lIe crll"-

1}18 e adult@1

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 hsras

Consultorio: Rua J.ãQ
Pinto n: 13

FONE-1595

R�!iJência: RU�l ViscenJe
de Ouro Preto n' 57

�FONE-1524
" .

Indica:
------

Dr. Arm lnlo I
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS 18

Dr. Miguel
Boabsld

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

Consultorio: Rua João
I Pinto, 7-- Te!. 1456

I �;.'. II Res. Rua Bocayuva, 114

I:
Te!. 1311

tJ- I
I Dr. Ric.rdo IGottarnann o

� �>.
Ex -cheís da clinicá do Hcspi
tal de Nürnberg; (P.úre!>sor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialista em ,trurlla

geral
alta cirurgia, ginaecelogia, (d.
enças da� senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

eperações de plástica
Tratamento mudemo das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joAo Pinte, 13
1 eleíone, 1595

;-?es. Hotel Gloria-F9ne 1333
.. onsulias das í 3 t\� 16 hrs,

CONSlJLTORIO·--Rua Tra
ane N. 18 das 10 ás 12 e

das 1 5 às 16 1j2 horas.

TELEF. 1.285 ,

i

HESIDENCIA- Rua Este-j

II
ves Junior N. 2f)r

ITELEF. 1.131
. -

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
MedicI II. Hospital

(Curso de especializaçãe em

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

liares.

Advoi;ados
1�.dfO d. Meura F.rul

Advogado

I Rl" Trajano, rr I sora.i
II Telephone n'14�()

--_ ,�

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
lfsplendido serviço de bar com llebidas na

cionais e estranjeiras.
rnsF<}ne camente iluminado com instalações mo

rias

RUATRAjANO,-Ol !ii bra do-noli altos da
; loria 50rvetena o

,.... ... '-=='-��-��·:;·���""'�·��Qr"�f)����__

O

__����

E s p�e I h O �

!••••••••(! ••••••••••
w 11

; Cc��panhBía .. '�A.,�nança da :.:I ama :
• FUNuADA Ef/] 1870 SE'DE BAHIA •

14 l eguros ITerrest;'êi é Madtimos I
:: foCAPITAC�'REALIZADO 9.000:000$'Ov I
• RESERVAS MAiS DE 50.000:000$000o

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) . 15.503:893$549
PROPRiEDADES ItvlOVEIS 14.161:966$549
RES'PONSABTLIDA1Y.'!' "Ç;_Si 'f,I' '!)AS1 .e;.::, no_. �)_\lIl .. ,

EM 1936 2.933'949:184$897 .,
• RECEITA EM 193 21.421:545$220

/' �:I:��:��.���,�� E�Vl �::�;1�r:�73;�4�5:.�60
em tadu� O@ EGit1llti:1(j �êl �G'€í"IH! in� tb'UgMI! na
dhrclpais prsças e6:r41üij!:��rt�ill.

�l� A.ger;te� em Fiar' cncpotls: I
@ •
� Campos Lobo & Cía . .,

i Rua Co.u!hlr. 111>1'.>, n,("b:od,) Caixa Poo18118 =1:_______�_-
- - .. <EONE N· 1.083

,,--

o

�� END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA •

VENDE-SE uma ca�:: ti:' dis- instalações .. o aprutimas 9); •
trito, «J °ão Pe�Gôa», (.,.:�;i· vel recanto .da Ponta do La'� � Escritoríos em Laguna e ltajahf .,
to, a rua do Nestor !lO. >t2, Preço especial. Tratar com Jooa � USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES •

<,{m2quart°os, ,alas de '\-°i::i&C Alves, no Canto do Estreito. ��('. "
• entar cozinha. •:i�e·".ij... -:OOfj•••••,

feRRAGENS: MACHINAS:
Machinas de bent$iciar madeira
Mach�nas para offici_�f.J mechanlcas
Machl,flas para laoeu:,.,.;
Macmnarios em geral para a lavoura: p ados,

gQ4Qes, cultívaâcres, n:-"(jinho etc.
f o('ompverj, Motores Qfe esplcsão, NlotG:tes

eléctricos
Material em geral para transp1is3S<:S� r.o: I
mancaes, correias de couro e lona
.)teus e graxas lubrtficantes
Automóveis e. Caminhões FOf<O P -ças, t,;;ces-

sortes, serviço mecnaníco
Pneumatícos e camaras de ar G00DYER
M.aterial eléctrico em geral
"Carl Hoepcke" ."Anna" e Max" ..
- EstaleIro

"Ar.�._l....taca." J&t51· ��.A!J"'AV.A9JSQ

..
-

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schrnitd rr 7 e 17 a

------ o

S6 os fabrícados em [oinville pela iúnica fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER
Rua 15 de Novembro H. SSS JOlttVH..LE

I

I
�
� Federal e Santa. Catarina

I Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Aderbal
da Silva
J\dvogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 f: 1290

I
lAceado M-;I

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica geral e prcthese "a
Boca

Extração sem dor. per
these e pontes em todos
os sistemas conhecidas.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSULI0RIO:

1?_ua Trajano n: /7
(sobrado]

Tdefone: 724 (manual) ':
HORAS MARCADAS

tem seu escrip-

tÓI ia de �advogacia á rua

Vísconoe de Ouro Preto

n. 70. - Phü1I_P' 1277.--

I Caix 1 Postai, 110,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'� Distribue a Sorte
I

I a CASA BAVER entre aque
les que tenham um vidro de TONI "O BAYER. E
um sorteio com 30 valiosos premias expostos na

.

vitrine da RELOJOARIA ADOLFO BOETCHER em

Florianopolis a rua Felipe Schmidt n. 11. Poderá
concorrer neste sorteio qualquer pessoa que levar
a tampa (rosea) de um vidro de TONICO BAYER
a uma das farmácias de Florianopolis, onde recebe
rá em troca desta tampa, um bilhete numerado po
dendo receber tantos bilhetes quantas tampas trou-
xer.

Os 30 premias

r

$h. Cor;= =.2 _!

com 84

PERDEU-SE

Auiamovel

Suplemento de 1937

i
.1-

ACBb��� de s -2ti!' c;o nrelo
o p r I r-'n � � , 'o s u ;:.::! Ie rl'� e n 1-o

\ ,} ,,::

ministrações Esta

dual e Municipaes,
contendo amplas In-

formaçôao para a in-

PORQUE:
AS

F LI P E s

•

8$000
10$000
3$000

para. o porte

o raíd auto- IAs peores
mobilistico vendas

'Uma Companhia Genuinamente Brasileira

especialisada em

Seguros de Vida
OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS. LIVRES DE '!ieDA ESPECIE DERESTRIC

CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MOBICAS.

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

•• , evidencia pelas seguintes cifras,
/

relativas ao ultimo quinquennio: -

AcllTO a.S8"aa B.celta Geral

.932-17.036 conlos 13.064 conlos 6.726 COBlos

.933-18.205 conlos 14.164 conlol 7.941 ceales

1934 -19.943 conlol 15.922 unlos 9.485 cenles

.935-22.314 coai.. 18.427 conlos 10.741 conlos

1936-25.973 clllos 22.373 cenl•• 12.375 cenlu

A "SÃO PAULO""
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DIRECTORIA: -

Dr. José Maria Whitaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpçãe
Dr. José Cassio de Macedo Soar_

SÉDE I - RUA 15 DE N8VEMBRO, 50
,

SÃO PAULO
SUCCURSAES: - RIO DE JANEIRO
CURITYBA. P. ALEGRE· BAHIA· RECIFE
AGENCIAI - SANTOS

• • •

I: 1 /iporetho de jantar mid. Cambridge
peças.

2' 1 lindo aparelho [otografico Agfa.
3· 1 Abtjour de pinho.
4' 1 Saladeira com 7 peças.
S' 1 Aputelho ae chá com 8 peças,
6' 1 Despertador moderno.
7' 1 Uc ireiro com 8 peças.
8"', 1 Relogio de algibeira.
9' 1 Estojo carteira (2 peças).
10' , 1 Estojo Talheres (3 peças).
11' 1 Vaso japonês
12· 1 Bandeja ae pinho.
13' 1 Quadro de borboletas,
14' 1 Vaso japonês pequeno.
IS' 1 Porta-joia.

e mczs IS premias de consolação.

Percorre 11 qnilornetros
com 1 litro apenas de ga
zolina.
Inteiramente

trazendo:
pistões, aneis, pinos, caixa
de tróco, acumulador, tolda, '}
sanefas, jogo de capas, pin
tura, etc., completamente
nóvos.

4 pcneos e 1 socorro no

víssimos.
Tudo por 3:500$000 á

vista.
A' tratar COH' Raulino Horn

I Ferro. Florianopolis,
���

:Guia do Estado deSanta Catarinal
1 __

Os pormenores deste sorteio acham-se na vi
trine da relojoara BOETCHER e nas farmacias.

dustl:7'" � � c- '_-. ·,c,""(""'�O··� ,.....�,.;; "t ') r._.".. _._ �

Editada na L�VRARIA CENTRAL
DE

ALBERTO ENTRES

Rua Felipe Schmidt, 14··End.Teleg.Entres
PREÇ,OS

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

Pedidos pelo Correio:' mais 1,$000
i_��...._.������������������������� _

E' MUITO
CONSEGUIR ECONOMIAS!!!
EXPE R I ME r'JTE O AMIG���!t:R'7t� � 5�����ÃMILlA NAS

Casas Pernambucanas

5 anos depois
A' carninh odo Cinema REX, Um negociante ga..

ha quasi dois mêses passados, na' nha um premio. gran- Rio Buenos-Aires RIO 20 tArgu�) - Telegramas
Rua Esteves Junior ou imedia- de da LoterIa de procedentes de Nova York !n·

ções, UM RELOGIO DE Santa f;atarina formam que a bolsa abriu hoje
PLATINA de tamanho reduzi- .

RIO, 20 - (Argus) - E5: com as peores Tendas -desde a

do, proprio para Senhora, con- (0)0 GLOBO de 19 do cor- tiveram esta tard.e no Itamarll.h catastrofe de 1929. «A derro-
tendo SfJS BRILHANTES renHte. 5 d

os srs. Romeu Mlra��a e cap�-' cada de centenas de titulas ba-

d" d d doi a anos passa os, em 7 tãs Sar.ta R.sa. A visita dos dOIS
t t d d d baixasen o tres em ca a um os OIS'

J ' •

d 1932
. b do A I CI b

eu o os os recor s e

lados do mostrador, A pulseira iJ"! la.ne�ro e. I o negocian- mem ro� o utomove � e desde 1935. O valor total dos
, de cot donete preto cont ndo te jairne FrancIsco dos Santos, do BrElsII, ado que, apu��1J a

Imd� titulas admitidos na cotação da

:ambem fechos de platin,,� O estabelecido nc Largo José Cle� prens�, dPre� �d��eBe reau2Aaç,ão o
bolsa, aCU50U uma baixa de va-

. " di - d d mente, 34, ganhou 50 contos anuncia oral uenos Ires-· 'Ih- d d 1
�ropnetan.od lSf�(lel

e

ocu�f�n- com o meio bilhete n'. 4.687 da Rio-Buenos Aires. lendo-se tra- nosOml loeds _

e � are�» 3 8 7.05 para 1 entí ica- o e grah ica
RAINHA DAS LOTERIAS, d h' d

a go ao caiu e
la o, 0Je, (entretanto, e uma

generosamente a quem o achou ontos

d I E conservou a simpatia. modificação no primitivo plano, p .

_

e vez que o entregue em qua �

uma das Redações Agora,o negociante ficou com cuja divulgação foi feita oportu· O rapto��:r faz outro meio bilhete da Loteria de mente, partirão duas aquipes si-
JOlnalS em que Santa Catarina que correu quin- multaneamente, uma desta capítal do menino Charles

este anuncio.
ta-feira passada. O n'. 13.899. e outra de Buenos Aires, flue re- RIO, 20 (Argus) - Segundo

Fpolis., Outubro 1937.
ANDA A RODA, como diz a gressarão depois do termo das informes de Chicago, crescem os

giria e o n', 13. 899 é premia- respectiva'! etapas. Os represen- temores pela morte da menino

do com 100 contos. Novamente tan'es da entidade automobilisti- Charles 5, Roas, o qual foi ra-
iii

ecano 1:1 DCo ganhou o sr. Jaime 50 contos, co oficial. ao que soube ainda ptado ha 24 dias, acreditando-se

porque os outros 50 contos fica- teriam assentado as ulimas mdi-I que esteja morto nas mãos de

ram com o cirurgião dentillla An- das relativas a essa particularida- seus algoses. Embora o resgate
tenor Mercon de Lima. residen- de do «raid- , ampliando-se as- tenha sido pago,�os sequestado-,

reformado te á rua Bela de S. João, 245,/ sím, de maneira sensacional 6 res não indicar�� o local onde
em S. Cristovlo, seu transcurso, deve estar li vinma.

FACIL

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6Q

27.5
26.7
26.0
25.3
24,5
23.8
23.1
22,4
.21.6
20,9
20,2
19.5
18.8
"8.1
1 '1.4
'167
16.1
15.4
14.7
14,'

20
2'
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

-

CORES SAO
TEM S'EMPRE

OS

FIRMES
NOVIDADES

-

f�RECOS SAO FIXOS
.I _

PROPRIA A FAElRIOACAO
. ,

C 1-1 M I CTN. IS
E'

6"·''''· •

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

DH. JOÃO BAIEH FILHO

SRA. JOSE' DA COSTA VAZ
Faz anos hoje, a exma. sra. d.

Aladia Philippe Vaz, digna con

sorte cio sr. José da COita Vaz,
conceituado comerciante.
Dama de grandes virtudes, do

tada de um bonissimo coração,
goza a sra. Aladia de vasto cir
culo de relações, sendo, por certo,
muito felicitada.
A GAZETA prazeirosamente

cumprimenta.
FAZEM ANOS HOJE:

a gentil menina Maria Te
reza, filhinha do sr. dr. José Fer
reira Bastos, Sub-Procurador Ge
ral do Estado.

va Junior;
a exma. sra. d. Georgina Ra

mal da Lu:t.

BODAS DE PRATA

O casal Manoel dos PUSO!
Maia, digno e operoso prefeito
municipal de Cruzeiro e sua ex

ma. esposa dona Palmira Rizzo

Maia, dama de raras virtudes, fes
tejou do dia 18 do corrente, as

5mas bôdas de prata. Inumeras
foram as homenagens que lhe

prestaram os seus inumeros ami

gos. A GAZETA, embora tardia

mente, apresenta ao distinto ca

iaI os seus efusivos cumprimestos.

cj
rl

"Previdenda
do Sul"

CHEGAM UNS

ALTINO DE OLIVEIRA
De sua viagem á Curitiba, on·

de Iôra em objêto de serviço,
regressou ôntem, o nosso pre
zado amigo, sr. Altino de Oli-
veira.

CAP. LUIZ TAVARES
Chegou a esta capital o nos

so distinto conterraneo sr. capi
tão Luiz Tavares da Cunha Melo,
brioso oficial do Exercito, que
acaba de ser classificado no 140.
B. C.

OUTROS PARTEM

Em ônibus da mesma Empre
za, seguiram hoje, para o sul
os seguintes passageiros: I( Fa
raco, A. Silva Medeiros, S. Slo
vinsky e Pedro Ai'Uiar.

A GAZET
VOZ DO POVO •

Proprletario e Diretor Responvel
.JAIRO CAL L A

Esteve em visita á nossa reda
ção o sr. Oscar Bott, que percorre
o Estado de Santa Catarina em A
viagem de inspeção da conceituá
da Companhia de Seguros de
Vida "Prevideneia do Sul".
Cavalheiro de fino trato, "cau

ser" interessante, manteve conosco
demorada palestra, oferecendo-nos
nesta ocasião, um folheto conten
do o relatorio da diretoria daque
la acreditada companhia, relativo
ao exercício de 1936.
Manuseando o importante do-

cumento, nos demonstrativos anê- Sábado, estreiarâ, no TEATRO

xos, vimos que houve umexcésso ALVARO. DE CARVALH<?, a

de receita contra despeza da apre- Companhia Cubana de. Hevistas,
I ciavel soma de 3.353 :096$680 réis, da qual faz. parte ,a bnlhan�e .so-

Decorre hoje, o aniversario na- o que nos demonstra a franca I
prano Josefm�. Meca que .e jul

klicio do nosso conterraneo sr. prosperidade em que se acha a gada pela crítica portenha .

dr. João Baier Filho, uma das "Providencia do Sul". Josefina Meca atra-figuras mais brilhantes e justo E' com a insofismavel prova
�gulho da terra barriga-verde. de algarismos, que a acreditada ves de Ia crítica:
Provecto advogado nos nossos i companhia relata o seu progresso.

auditorios, portador de um

per-/ Agradecendo ao sr. Oscar Bott
gaminho conquistado a gólpes de a gentileza de sua visita, fazemos
talento, jornalista vibrante e, votos de feliz permanencia entre

combativo, politico de vasto nós.
prestigio, o dr. Baier Filho, dis-

I

------

fruta de um grande circulo de I pia batismal chamar-se-á Maurí.
admiradores, e será hoje bastan- I

te homenageado. Está em festas o lar do sr.
A GAZETA, que tem no nu- Irací B. da Silveira e d. Maria

mero dos seus amigos, a ilustre I Das Dôres Freitas Silveira, com

aniversariante, envia um aíe- o nascimento de uma robusta
tluoso abraço pelo grata data. menina que teve o nome Maria

dos Anjos.

RIO. 20 - (Ar�us) - O em
baíxador da Ar&,entina. sr. Ramon
Carcano, esteve hoje. de manhã.
na Chefatura de Policia. onde C01\·

ferencíou longamente com o capi-
tão Filinto MutUer.

GENERAL DALTRO FILHO Na embaixada argentina. coroo
PORTO ALEGRE,21 (Especial) se sabe. foi dads asilo a diversas

o general Daltro Filho, Interventor
pessoas que lli se recolheram nos.

CUn I ,.Fedetal neste Estado, vem de dar

I p. TI �A 20 (á publicidade uma série de ínstru- ultimos dias. ., .1.
,

��e!sp���o ���T:. agradavelmente O siiRETÁnIADo d 0j?:dcii;; d� C8fdJital .e,

Dentre as instruções dadas, des- GAUCHO
e �? rcrtar ermssão o c

ta.ilt-ie as s�uiIltes: em Virtude de ter o govrr--"Não consentirá qualquer

eS-1 rn nd d di -bpede de co�pressão, príncípalmen- PORTu ALEGRE, 21 _ (ESPE-
. a a o II Jr ao .seu, f,1:l

t� em questões da ordem partida- CIAL) _ O secretariado do govêr- I u.m l�nCIOfl1Ul() m,"l' .IFi'1 y_
lia;

I d--Os funcionarios deverão rece- no gaúcho, ficou constituído por via 51 o suspenso po: ten
ber o publico com a maxíma corte- elementos do partido Libertador, de agressâo LCQtra '1 V,;;Fzia e dentro do maior espírito de Republicano e Dlssídencía LIberal. a Lins.Justiça. saber: O'--Será punido, com todo o rigor, INTERIOR 1lt ••

( d governa 1er do f.'
o tuncíonarío que prestar favores a :-lU4urlclO ar osor
quem quer que seja, por íntluen- FAZENDA: - Oscar Camel-o da I entretanto, recoso» 'se a c o; .

cia de terceiros. f. • oura: I a renuncia :)",d,,]�.
·-As contas deverão ser pagas AG_�ICULTURA.:- Viriato Dutra; I --_ ..

--_.-: '-' .

pela erdem cr onoíogíca da sua - I A r�·""'�.! •
apresentação, sendo responsabiliza- EDUCAÇA'J: - Coelho de Souza.

'

� � ó.:, (.�.�. 1.

dos os tuncíonaríos que faltarem a
----- --.------ . i ge r.:.i ,a �� v Lesta determinação.

--Não dará audiencia, mas rece- DEMISSAO t ,()" í �l
berá, por carta, as reclamações do COLECTIV ..

publico, que 'deverão ser feitas por .t1l

forma concisa.
Outras determinações são te I tas

no sentido do bem publico.

NOVl\ YOfiK 21 I"
PORTO ALEGRE.20 - (Bande) Clnf) -··Lt� p'J:Oi "'L' "II' .

- O m�jor Paixão Coelho. ass{$tc:n·l'ad� "d",jf), ti'oj;....,.� ..l',.·te milItar do general Flores da I
� i "

..... ?

Cunha solicitou sua reforma I (Jést"[i U·hi"";' t�:\;,},;;,; (l�'5 t
Afi:ma-se que varios deI�gad"s dos Unidos.

1e po1icia.�da capital., já. marcaram I O avtt.'.) r.:!a «8.:tl(1H> ['J;
'lma rwnlao. p.tra dIscutir um pe- contradI) nas f[J{' ,.�aijh 'l.' 'iadírtt de demissão colectiva. I Jif . <.' - . :.... "
���...*Jll!i'l'JC�!.�1*:.-'1Ci:eOO

. (:fUI., ',Un! » lP'J .Ir�:� .1:;.

� IRACI BITENCOURT SILVEIRA � dd,,� do .rF:.� ,.{, 'j)iHdbu.·
� e rti O aVIa0 10; ,·n.;',lntudo

I�tl MARIA DAS DORES FREITAS H rio, qUllometros fóra da o

SILVEIRA � natural da sua rot. habitu
� qu·� leva a clér que. os PI� participam aos seus parentes ��� t'vi�ram qlj': IlS,j.j\·, nr'Jei",1er.�� • pelsoal amigas o nasci- í'

....

� mento de sua f;lha MARIA Il:j

�. fu�ir ar; ;".rq.wral.
� DOS ANJOS. � Tanto os lnj)ui8ate�.
;_�!Ç.1�����llIf;]� os passageiros. ern numero

�2. foram eOLo:ltrados carho
d s.

O dep�utam ntn de Ft
nOIl',eou uma comíscAo, .h
estudar as cousas d hOl rivd

o NOVO
Chefe de Policia

gaúcho

Josefina Meca, "La Alondra de IICuba" como fué bautizada por la
prensa de la Rabana desde el ini-l
cio de su carrera artística, es la;
más destacada cantante cubana;

que pasea el folklore de su patria
.

Il través del mundo.
Desde muy joven terminó los

estudios de piano y violín, en el
Conservatorio González Molina
de la Habana, dist nguiéndose co

mo una exquisita ejecutante.
En New York donde hizo sue

estndios de canto bajo la direc
ción de Anna Fitziu, ex-cantante
deI Metropolitan Opera, a quien
fué recomendada por el célebre
tenor Gigli.
Debutó con gran êxito en un

recital ofrecido en la sala Carne
gie Hall, de la propia ciudad de
New York, en donde basta hoy
ha sido la segunda cantante cu

bana que le cupo la gloria de ac

tuar. De su debut, dice la prensa
newyorquina:

"

... la senorita Meca posee
una clara y extensa voz de
limpios y plateados tonos,
su agilidad en los difíciles
paaajes de soprano ligera
provocó verdadera tormenta
de aplausos".-"Herald Tri
bune", N.Y., l"ebrero 21 de
1931.
"
...una ioven de encantado

ra presencia escênica, son

riendo francamente bajo sus

oscuros oios, saludó y cantó
con evidencia de estar tan
familiarizada en el palco es

cénico, Como si fuese su pro
pia casa. Su clara y fresca

Hvoz demostró maravillosa omenagemagilidad en arias tan difícileli
RESTABELECIMENTO como la Flauta Mágica y la

DAVID SILTA Perla de Brasil".-"New

Restabelecido da enfermidade York Times", N.Y., Febrero
21 de 1931.

que o retêve no leito duran�e
I d· c ntra e em v'al Wáshington, Chicago, Philadel-ongoi las, en o -s 1

h' L A I h 'dd t b 1· t o par p la y os nge es, an SI o otras
e res a e 8Clmen o o nOBS -. .

t· I
.

Da 'd S'lva a I tantas clUdades norteamencanas
ICU ar amIgo sr. VI I, d d J f' M

.

f'.

"t d 'n'c'at" a se de en on e Ole ma QCa trIun o
cUJO espl.rI o e I I I IV -

rotundamente.
vem varIas obra. de vulto em

C b t II' I'.

I
.

b u a uvo para e a un mo VI-
nossa capIta, como seja o ar

d bl 'b" t d 'd t«Mira-Mar». a e ,reCl Im!en ,0, espues e es a

Jubilosa � as suas melhil- tour�ee, y fue en el gran Teatro

ras A GAZETA a resenta-
AudItorum de l� Habana, en don-

Ih
'

t' e'
p de sus compatrIotas la consagra-e os vo os smc ros de sua

d f'
. .

I' I.

d de e' ardente ron e lDltlvament. en e recIta A' ;; P R A ç Aadmlza e.. com

f l�c'dadSeJO que elIa ofreció el día 11 de Julio
.

,"
as mmores e Iii. .

deI mlsmo ano.

r Declaro que, nesta data transferi, por Yenda, á firma H. O. LI-
ENFERMOS México, Madrid, París, repre- GOCKI, desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT, sita' rua Felipe Schmidt

. Acha-se enfermo, guardando o S$ltan nuevos motivos de éxitCl. 27, livre e desembar ada de qualquer onus, esperando que a sucessora

leito, o· sr. ceI. Guido Bou, para esta gentil cubanita... seja distinguida porparte do com�ercio e do pu'blico em geral com o
. . , . mesmo acolhimento dispensado a firma (Ira extinta.

digno e esforçado gerente do Ban- JOllefma Meca, nacIO eu la ClU- FLORIANOPOLIS. r. de outubro de 1937.
co Nacional do Comercio, nesta dad de la Habann, en una de SUl VIUVA SARA SCH.LDT

Capital. más hermosas avenidas laAveuida De acordo: H. o. LIGOCKI.
Fazemos votos de pronto res- deI General Menocal, 'antes Cal- (Firmas reconltecidas)

tabarecimento. zada de Infanta.
Ernesto Lecuana, Moisés Si-

FALECIMENTOS
mons, Gonzalo Roiz, Pratt, Gre-

Por tele�rama particular rece- net y otros autores famosos de
bido nesta capital, loubemos ter Cuba, escribieron para Josefina Ex-assiste.1te do serviço de Gin:cologia dos Hopitais:falecido ôntem, no Rio de Ja- Meca, bellísimas páginas musica- is Gamhôa, Fenda\-ão Gafflé-Guinle e S. Francisco deAssiss.neiro, o nosso conterraneo sr. las que figuran en BU reper\orio. E' d

.

d P
.

.

d PSaturnino da Costa Campinas, x-mterna o sarvlço e edlatna a oliclinica
telegrafista servindo naquela Clt- BOINAS, CARAPUÇAS DE de Botafogo

GENTE NOVA pital. FELTRO E LANS EM NOVE DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
O lar do sr. Hipolito Mafra LOS DAS AFAMADAS MAo Consu1fl.orio: Ru.a TraJ'ano n' 12-Sob.

e de sua esposa d. Olga Mafra, Em sua residencia á rua Sil- ...

'd
.

va Jardim, faleceu ôntem Julio CAS DA CIA. UNIAO FABRIL Consultas: Das 10 ás J 2 e das 2 5 horasfoi enriquel:I o com ° naSClmen-

CASA '.'0 íPARAIZO" rl.ORIANOPOLIS SANTA CATARINAto de um robusto garoto, que na Alexandre de Camp.e.s,_.l �...----IÍ-----lIIrll--.H • 'P. Ir

o sr. capitão Abel Carneiro
Monteiro, escrivão do críme; Em ônibus da Auto Viação Ca-

d J' C I tarinense seguiram hoje, parao sr. r. oe o aço; .

o sr. Adolfo Ferreira; 10 norte. do. Estado, os segUl.ntes
a senhorinha Ione Ceita; I' passageiros:

Ana S. da SIlva,
° sr. André Estejano Savas; Pedro Sch�a�I?' Elvira Pereira,
o sr. Manoel Perelra da Sil- Aldo Forgiarivi e Urbano Viana

Companhia
Cubana de
Revistas

instru
ções

do gal. Daltro filho

As

Asilados
na embaixada

argentina

PORTO ALEGRE, 21 - (ESPE
CIAL) - Tendo o dr. POli Mede.

I ros solicitado a sua demissão de
chefe de Policia deste Estado. o

general Daltro Filho. em substítci
ção, nem-ou para o referido cargo.
o oficial dJ seu Estado Maior, ca

pitão José da Costa Monteiro dto
Barros.

Os funclonarlos da DIretoria
Regional dos Correios e Telegrafos,
prestarão, hoje, significativa home·
nagem ao sr. João Alcantara da
Clalha, chefe ü ITtafego TelegraU
eo, pela passagem do seu

anlversario,oferecendo nesta ocasião
um custoso mimo.

V d
DIVERSOS MO

en e ..se VEIS A' PRA

ÇA 15 DE NOVEMBRO N. 7
(SOBRADO)

Ora. Josefi"a Flaks SChweldson
MEDICA

o sabão

"Virgem EspecióJidade"
de Wetzel & Cia••• Jaínville

(MARCA REGISTRADA, '

Crianea ..orta c
a explosão de Dl

bom b a

Dem�t�u.,..
prefe.t
Curiti

. Em Porto União, no dia
corrente, registrou-se uma la
tavel ocurrencia.
A esposa do sr. Lucio C

vam mudava, nesse dia, de
da rua Sete, para a de n.·1
rua Conselheiro Mafra, e,
horas e 30minutos. seu filho
lo, de 7 anos de idade, en

nba-se, despreocupado, COm

bomba, que ali aehára, seg
disseram, para o uso da p
que explodindo matou-o sini
mente.

O infortunado menino,
pai, ferroviario, estava aus
em serviço, teve morte in
tanea.
A explosão ocasionou-lhe II.

tura do abdomen, exterioriz
intestinos, e outros orgãos.

O cadaver ficou irreconhe
pela deformação do rosto.

dente.

Capa desa
pareci

Pede�se a pe�soa que eo

trou uma capa de gabardíni
la. pertencente ao sr. M
Silveira, a bondade dt! entr
nesta Redaçao dentro de 3
caso contracto o :leu nome

já é conhecido do dono da c
será ledo a policia.

recon1meflQa·se tanto para roupa fina como para roupaACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




