
"Nesta hora conturbada da vida nacional quero con-Iaos meus concidadãos, falando com a mesma lealdade
fez forte dentro do meu Estado, a se unirem e a presti
as fôrças Armadas" do dlscurso do governador Nerêu
.êntem, na Prefeitura de São José.
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PtRfE:SO o CORONEL
CAt1ABARRO ZETRIO 24 -fei dlstrtbulda â imprensa a seguin

te ordem que o general Eurico Dutra, ministro da

Cuerra, envlcu ao Departamento do Pessoat do Exer
dto:

'�Sejam recolhldes prêsos, lncomunleavels, o

coronel João de Deus Canabarro Cunha e o capitão
José Carlos de Moura e Cunha, vindos da 3a. Re- ANO
gião MiIi�ar.

. _ .

O primeiro, conforme comumcaçae telegrafl-
Oea do comandante da 3a. �egião, afastou ..se do O REGISTRO DO CANDI-

Quartel General durante a fjBfoll1tidão de 15 d.o cor-
���������������,������i-����===�

rerste, passando o dia 15 e a nelte de �6 no Pa��- DATO DO POVO
Ido d,o Governo. aflm de eomandar a 'Brlgada M,h�

RIO 3'1 _ Deu entrada hoje no Superior Tnbunal da Jus-
iar e provlsorlos contra o Ej{e�'dtl); e O) segundo, em tiça Eleitoral o pedido de registro da candidatura do sr. Armando
condlçães mais ou menos scmethantas, endnu, na de Sales Oliveira, encaminhado pelo
noite de 16, percorrendo 03 quartêls da Brtlgaí'.la, advogado Justo de Morais, E' o se

também para atlctar elementos contra os seus C3- guinte o seu texto:

maradas do Exercito, nume sltuaçãe de perlge tml- «A União Democratica Brasileira
-Pcr�ido politico de ambito nacio-"ente.

_ nal, e Aliança de Partidos Politicos
Mand4lli tomar, em tempo, as deelarações �03 já constituidos, Lal qual consta de

dois oHeiaS;".
_. . __ I seu registro op?rtunamenLe feito nes-

,--- ----

----------------�-, se EgreglO 1 ribunal, tendo adota- '.

�e��dolo'" ',I;", I \\:�ii';�'.,,�a1u n Sí' .. f.\i.i�D�I!);;",,: do, conf�I'me adotou, a candidatu-
� iii tiA ri ViJ 111 VJ 'M'j!'UU 'lj1 � PIUfLUll'L&

ra de seu presidente, sr, Armando

I N .. de Sales Uliveira, para o cargo dedai Ramos ros elO presidente da Hepublica, ás eleições
a se efeLuarem no dia 3 de janeiro
de 1938, vem pedir a sua inscrição
como candidato da suplicante, afim
ele poder êsse preclaro compatriota
concorrer e ver-se sufragado pelo

, eleitorado brasileiro no referido pleito,
A ELEGANCIA MASLUINCA Satisfeitos como se acham pelo

RX fC E UM BOM CHAPEU.

� presente
os requisitos insLi tuidos pe- DR. ARMANDO SALES

«CREPI» E' O UNICO. NO lo artigo 85 do decreto 48 de 4, de
HO PAIRA.lZO"

,'maio
de 1935, e art. 16 das instituições para. as eleições de ') de ja-

neiro de 1938, baixadas por êsse Egregio Tribunal Superior, a su-

e I S
tO

plicante-P. D. (a) Justo Moraes, advogado e delegado da U,D,B.,eu evenano

,'já
devidamente credenciado perante o Tribunal Superior de Justiça

Eleitoral-ea) Joaquim Inojosa, chefe da Departamento Legal daMaia u, D. B.
-------------------------------

A «Radio Nacional », estação emissora de propriedade do
grande vespertino carioca «A Noite», em sua irradiação de ante-ôn
tem, ocupou-se do surto progressista de Santa Catarina, referindo
se ao vertiginoso progresso das cidades de Joinvile, Blumenau e

Brusque.
Realçando a influencia dessas colmeias de trabalho na vida

elo país, a « Radio Nacional» fez um rápido mas cintilan te esbôço
dos municipios em apreço, observando o modo de como se confun ,

dem, assimiam e irmanam, as figuras varonis de Hermann Blurne
nau e Carlos Renaux, o primeiro, abrindo o livro da colonisação
germanica, com a pagina rútila da fundação de Blumenau; o segun
do, esculpindo no coração de Santa Catarina, com o cinzel da sua
honestidade e do seu dinamismo, a epopêa maravilhosa da existen
cia radiosa de Brusque ..

As referencias feitas pelas ondas artezianas á figura empol
gante do Consul Carlos Renaux, apresentando-o como paradigma
da integridade e como simbolo da filantropia, valeram como um

afirmação de respeito ao passado de quem, como êle, é um dos mair
res orgulhos do nosso Estado, pelos exemplos incomparavpis de tra
balho, como alavanca propulsora do progresso da terra que não sen
do nada, transformou num dos monumentos mais grandiosos do nos
so Estado.

Na sua irradiação, a «Radio Nacional », fez chegar a todos

O volantes brasllelros os recantos da Amerioa do Sul, não só a grandeza de Blumenau,O dia de ontem assinalou o na- S· I com a �cordação do nome do seu imortal fundador, como Iocali-taltcío do velho politico serrano, sr.
Coronel Severiano Maia, ilustre de-

oferecera-O destroller zou, em termos tocantes, o gigantesco surto progressista de Brusque,putado á Assembleia Legislativa do li n1 impulsionado pela visão surpreendente do nobre Consul Carlos He-Estado.
nauxHomem de bem ás direitas, imo RIO, 24 - Os volantes brasileiros organizaram a disputa do .

E'
" .

bil .

fpulsíonado durante toda a sua vida circuito automobilistico da Gavea, cuja renda total será entregue á com o mais intenso ju loque registramos o ato, por
de lutad.ol' .pelo ma�s ardente e sa-

Marinha de Guerra em inicio de um movimento para a aquisição de manifestar-se numa hora em que certos individuos inexcrupulosos,dio patríotísmo, fOI o Coronel Se-
.

'
.

id d D'
.

F d I lançando mão de todas as ignomínias e de todas as baixesas, se ar"1:'" ontem anos 'o senador Vi-' veríano Maia um dos baluartes da H um destróier que lhe sena ofereci o em neme o istrito
b

e era.
rogaram á estulta pretensão de poluir o passado lidimo de um an-,xuZ L

A b da' Revolurão 30, na Zona do ex-con,;' Ao que se noticia, foi fixada a data de 5 de Dezem ro para �

d ,I Ramos rancura as su '" ".

cião respeitavel, cujo êrro unioo que praticou na vida, foi o de ter!:t. ,', b c d testado, evidenciando-se co.mo .um a disputa da prova.cas, SIm�OJlSa a no reza o seUl dos mais -desternerosos

PIOneIrosl ,0 número de inscripções está limitado a 30 e a corrida se-
confiado nos renegados que tão miseravelmente o traíram.caráter Impoluto, perante o qua

â di t J
â

t de O que mais nos repugna é que nesse trabalho indecor030 de
",e curvam, num gesto de respeito- ��p��_ a. �_a_r:.._'_'_ sapa esteja pontificando o aluvião de ignominias bolsadas contra o
so acatamento, todos quantos

N P f dlt r d S J
� honrado Consul Carlos Renaux, esse indesejavel estrangeiro que seconscienciosamente sabem pesar 'a re em ura e • ase chama Oto Neitsch, o qual depois de atirar ás fáces dos brasileiros

(JS ,relevantes serviços por S�a FOII ."'TAIJGUlUADO ONTEM O RETRATO/com
os mais :_frontosos e atrevidos.e�itetos, se arrojou. ao cúmulo,Excia. prestados ao seu torrao .t1iI h �.l �

DOR que toca as raIaS da desfaçatez, de mSIOuar uma denunCia, acusandonatal. DO ILUSTRE GOVEIlNA h(i)mens limpos e de caráter, de estarem incursos na Lei de Segu-Sua passagem pelo governo do NEREU RA�fOS rança Nacional, como instigadores de uma gréve!. ..Estado assinalou um dos surt,os Se ha quem esteja incurso na Lei de SeguraJIlça, é êle, Otomais a�reciaveis que a nossa hIs-
Assistida por todas &8 altas au- Promotor Publico da comarca, Neitsch. Ele, sim, que deprimiu os brasileiros, apodando-os DE IN-toria polItica e administrativa .re- toridades, coronel Cyro Vidal, co- que produziu brilhante oração DOLENTES; que afrontou os brasileiros causticando-os com a de.:l-gistra, pois a êle se .deve o Im-

\ mandante do 2' grupo de Artilha- tendo o sr. dr. Nerêu Ramos res- honra de NÃO TEREM O CENSO DAS RESPONSABILIDA_pul�o a um d_os n;aI?res proble- ria de Dorso; comandante Cristi- pondido em magistral discurso de DES; que aviltou os brasileiros REBAIXANDO O SEU NIVELmas: a instruçao pubhca, a
.

que Iliano Aranha, capitão dos portos; agradecimento á homenagem que INTELETUAL.
com tanto car���h,o se dedICOU, I frei Bernardo, vigario local, teve vinha de ser-lhe prestada. Se ha quem esteja incurso na Lei de S<tgurança, e êle, Otosem medir sacnbcIOs, logar, ôntem, na visinha cidade Depois de inaugurados varios Neitsch, que reduz á mais baixa de todas as baixezas, uma cidadeSimbolo da honra e da galha�- de São José a cerimonia da inau- melhoramentos de carater vital florescente como Itajaí, dizendo que em seu derredor SO' EXIS-dia catarinenses, exemplo mag�ll- ;2'uração do' retrato do eminente para a população, foi ofere�ido TEM ATOLEIROS DE IMUNDICES E LODAÇAIS, CERCASfico de trabalho e de a�n.egaçao, Governador do Estado. sr. dr., aos pre�entes um laulo almoço, TORTAS, CHOUPANAS PAUPERRIMAS, NENHUMA CASA' a passagem do seu natahclO leva-

�erêu Ramos, na sala de honra,' regado a cervej�s e vin�os, que SEM INDICIOS DE RUINA.,.

nos a relêr o livro do seü passad.o da Prefeitura .Municipal. decorreu no melO da maIOr cor- Se ha quem esteJ'a incurso na Lei de Se!lurança é êle Otod
.

d a VI
d' l'd d ,� , ,e a colher as pagmas a sl_l

-

[13
I a e. Neitsch, que transformou num farrapo a cultura de uma terra hos-<da impec;avel as maIS proveitosas A' entrada da prefeitura, foi o Durante a cerimonia tocou a pitaleira e generosa, dizendo que EM DERREDOR DE ITAJArlicõeR ;:L�1, mnuravel jomad�L oivica. chefe do Executivo estadual rece- banda de musica da Força Pu-

TUDO E' DEGRADAÇÃO E SSELVAJAMENTO'

.., ..E; �um os 01h0s postos lIO eva�- l'i<tJ. ...!éln.1o a sua vida publIca pc- bido com uma estr, ndosa salva blica. i d
.

, ,� ;

d IA'.'0e;ho sublime dêsse passado ma- 13 ü�i'e",a extl'enuado rCBimen po;· ele palmas, pela grande 11l;)�'sa po O prefeito municipal sr, João
d' stfo. tu o. que alOesta'Nlst,O thu o que se de: � .qduas1 recpugna

b

'1 A GaceLa» rp.speito- :::"lidol de grande prestigi.o no mu-
M h d P h J' acre !tar, 01 escnto por to eItsc, em carta Il'IgI a ao unsulcu o, que« z "

t' pular presente" enquanto UI.! �cl'U- ac a o ac eco umor, cumu-
R d ' d 23 d

.

h d'1 l.'!ici."ÍO em que desenvolve a sua a 1-
enaux em ata e e Jun o o corrente ano>;amente, Vtm apresentar ao I US- vid�de, por certo, o dia de ontem, po ele gentís senhoritas lnnç:l·.'a lou de gentilezas as pessôas pre- 'E V' KdI"

"

'd d "

�

tante de Santa Cata-
,'" I::na ... ",.1 ::Sxcia. mais um ates- ,.;,'obre Sua ExcI·a. llJancheias dc senLes, sendo de uma atenção ca- Itor ' on er, que nasceu em talaI, cUJa CI a e esta h-tre repreSsen d Federal suas fe-
--- ...

gada ao nome dos seus maiores, aceita a bofetada da DEGRADA-nna no ena o ,,1. ...ll•• ' do (jH":I.1l.� ê admj:rado� em f�- flôres. tivante para 08 representantes da
• _ _ •!icItaçõe'l muito sinceras, pelo Cc:: (la" iellcItaçoes recebIdas,as quaIS

Usou da palavra, o di.:ltinto imprensa. Contmua na Ga. pagina
-

da significativa data juntamos jubilosamente as nosséJs•�ranscurso . ,

vozA DO
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
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BRUSQUECASO DE

A ·"Radio Nacional"
de Hermann Blumeneu e

respetivamente fun�� sdores
Blumenau e Brusque

realça as fjgu ..

Carícsras

Renaux,
de

lHO, 2L - Com destino á ci
dade de Salvador, parle hoje, pe
lo Trini-lad Clipper-, o sr. Me
deiros 1\ eto, presiden te do Sena
do Federal.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Catarina.

5 [' I Bl 5 t pltnl de TImbó, 5anta Cata-
anta atar na, umenou, an a xülcõorc, Houc-Brealau-Hc-

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
Dr. Auton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

optimos 'reeultoõos.

··A "Apyretina", pela 05'

aoclnção fl2liz ÔOS seus in
greàiente9, será um auxiliar
prer íoao nos casos lnõlccõps

DR.VICTOR MENDES
maior àr. Victor menàes.

Dtr-ztor õo 5erviço àe 5aú·
óe õu força Pública (lo Ea
taõo,

Blumenau,Hospital são 10sé, 1araguá. Isabel.

Santa Catarina. Catarina. mania, Santa Catarina.

--o� nrinlqzalcoa cornpo- ....Apyrelina.. eln ausge'l A formula ÔI2 "Apyretina" ··Atesta que prescrevo com

11
-- Die Zuecrnmeneetzunq

nentes ôe "Apyretina", 125- • "A r
.

t b it
tão àosaàos optimamente, àe zelchnztea Prüporut bason- é ôe molde a correeponõer resultaôos optlrno a, 05 ro·, von pyrl2 ma" 15 I2rl2l 5

rnanelrn que a energia espe- I "'A tl I I' r:7 •

e hnellen
ci.fica àos orqõoe não é a�in-I ôzra bel migl'onl2 (Kop t- perfeitamente aos casos rn- chets de pyre ma" nas 12 12m ueUJelS I2r se

qlõu par efeitos � ecun�arlOs,1 �. :>.
• hospital, unõ hvllsumen Wirkung in

mesmo quando 05 àOls ru- echrnerzen), cicccos.

chets sejom tnqer+õoa sim ul
tcncurnente. Em outras pa
lavras, não õzpr-lrne o co-

ração, não õtrnlnue o pervs- Dr. 6eorg Ríchtl2r. CHnl-
tnttlsmo gastro - Intestlnul Dr. Paulo de I'crunlbo,
.nern hyperuclôlflco o este-

co geral 12 opercções. Diplo. Dr. Alfrl2ô Hoeaa, rtinlca Dr. Anton Hctner, clinico

mu-jo-
Assinaôo: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. Osuulõo Esp lnôulc.I'Il- Brasil.

nlr o geral e pediatria. ['an'
sultaria e restõencto: Rua
JS ÔI2 Hcvembro H, 84 A-·
Blumenn 5anta Catarina ••

Dr. Nilo 5alôanha fron·
rtinica gl2ral 12 op arcções.

rncõo na Alemanha 12 no geral e operações. médico geral e cpemções. méàico
méôic:o õlretor õo Hospital co. m�ôicJ diretor ÔD Hos-

méôico chefe ÔO õtretor õo Hospital Santa õlretor ào Hospltul 5anta
e materniúaàe marIo Au.
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REABRIU
O Parlamento
britanko

LONDRES, 2 r -- Foi reaberto
hoje o Parlamento brítanico, que
estava em fedas ba cerc;;. de dois
me';es.

O ministro dó J!xter!Or, sr. An
tony Eden. obteve uma nítida vito
ria, ganhando um voto de confio
ança. o governo, por 204 votos con

tra 10l.
&len declarou estar otimista quan

to á po:;sibilidade de circunscre
ver o conflito espanhol. Em reia-Ição ao conflito n61 Extremo Ori
ente. disse que era preciso esperar
o resultado da Confaeocia da 9 Po
tencias.

Preso o chefe
marxista de Gijon

PARIS. 21 � Noticias proceden
tes de Hendaía informam que os

nacionalistas aprísionaram dois na

vios. nos quais viajavam para. él

França centenas de refugiados ver·

mdhos. ir.clusíve os integrante5'
do governo das Asturias. chefiado
por Belarmino Tomás.

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

João Pessoa. - Tratar no

Banco Agricola- Rua Tra

j 1110, 16 --F!orianopolis

reformado,

TERNOS F�ITOS DE 50$00t)
PARA CIMA SO' NA CASA

"O Paraiso"

Auiamovel
econo�nico O

Percorre 11 qnilometrus
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 c 1 socorro no

víssimos.
Tudo por 3:500$000 á

vista.
A' tratar CO!ll Raulino Horn

Ferro. Florianooolis.

E' A POMADA 'DEAL!

Cura TODAS AS FERi.
Df..S, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL! I !

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

"Minancora" ulceras que nem o 914 c.onseguiu curar! ! !

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

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havid() centenas de curas semelhantes I I !

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA
---------

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori
ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações I

Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR I ! ,

I� um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -

JOínvi�1

Ineuitauel
A CASA "O

comercío deno

.-Atl2sto que tenho empre·' -·Atesto qUI2 prescreve I2In

toàos os casos tnõtccõos. o

gaào em minha cllrilcc 05 proõuto "f�p"retino" !ôo for
rnuceutico Ccr loe Henrique
meôeiras.

ccchets õz
"

Apyretina". corn Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Plruqlbe ae Arauio, •.

Clinico g2ral e peDiatria. con- ( .

sultorio 12 rl2sÍôencia: Rua I

1S ôe Novembro H' ,82-Blu
Dr. Nilo Saldanha Franco. menuu-rfânnta Catarina.,I)

rina.

RUA

"I
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CABECA?
�

E T IN

BERLIM. 22 -Consta que o chan
celer Adolph Hitler receberá os du·
ques de Windsor na proxima sex

ta-feira a tarde em Aberlemberg.

A"
COMISSÃO DE PROPA- F=��=1iAçambarcaram OS'Pi�:� 1����:'Licença

G A N D A A N T I h MARIA DAS DORES FREITAS � mercados de ram De acôrdo c�m. o que està-�
- H SILVEIRA � •

I
belece a Constituição Estadual

C O M U N I S T A. ��ti�-� ��....�� tltu os Rie. 24-A Central do Bra- foram cmcedidos três mêses de
-. participam aos seus parentes sil recebeu comunicarão de que I
• pessoas amigas o nasci- d S L:t icença, com vencimentos inte-

� msnto de sua filha MARIA � LONDRES. 22 _ Uma onda de
na estação e ete agõas ocor- grais a Celeste Arantes, dacti-

� DOS ANJOS. � compradores açambarcou hoje os
reu um desastre ferroviario, tom- lógrafa de 2a. classe do TeFOUM

�*�������� mercados de títulos de cambio des- bando as maquinas 1.401 e
ro do Estado.

ta cidade por ocasíão da sua aber- 1.208, que puxavam na serra a :

tura. composição do trem C. E. C.,
d'

Embora umd denso nevoeirfo preic- 2.525.
{casse gran emente o tra ego em

Londres uma grande multidão aceto- As linhas ficaram interrompi-
velava-se no edíííclo da Bolsa. das durante 8 horas, não haven

vitimas a lamentar.
-------------1 A DHetoria de Terras està

Indl·g·tado raptor fazendo público que Francisc,

d d W·
I José Germanó1 requereu b'rras

uque e In-
RIO 3 E ') F' �

no lugar Matutu. mumcipi, d·
2 ( speClal - OI pre- L '-

dsor vistitará so o in'digitado raptor da munda- aguna, as qua!s ,serao dtt, (i�
na francêsa conhecida pelo nome I

dé\s, se
.

dentro cio prazu i I,ai

Hitler de Pierrot.
__ .__

nenhum lmpe::hmfnto aparecer.

Nota da Comissão de Propaganda Anti-Comunista em San
ta Çatarina:

No Gabinete do sr. Secretario do Interior e Justiça e sob
a presidencia dêsse titular, esteve reunida sabado a Comissão de
Propaganda Anti-Comunista em Santa Catarina, deliberando assun

tos de grande relevancia para a eliciencia da campanha de que está
incumbida.

Dando conta dos trabalhos nos últimos dias realizados, o

sr, dr. José Pinheiro Dias, Inspetor Regional do Ministerio do Tra
balho, leu circulares que dirigiu aos presidentes de sindicatos no

Estado, com instruções para a propaganda anti-comunista. O sr.

prof. Luís Sanches Bezerra Trindade, Diretor do Departamento de
Educação, comunicou á Comissão ter enviado circular aos Inspeto
res Escolares, Diretores de Institutos de Educação, de Escolas Nor
mais Primarias, de Grupos Escolares, Chefes Escolares e profellsores
de Escola., Isoladas, recomendando preleções curtas, mas incisivas,
contra as idéias comunisLas. O sr. prof. JoãlJ dos Santos Areão apre
!lentou varios trabalhos de contra-propaganda comunista.

Deliberou, ainda, a Comissão que, por intermedio do Dire
tor do Departamento de Educação, seiam recomendadas preleções,
nos estabelecimentos de ensino público, hoje, dia 23, aniversario do
primeiro vôo de Santos Dumont e penúltimo dia da "Semana da
Asa" .

Concordaram, tambem, os membros da Comissão em solici
tar, interessadamente, a colaboração na campanha anti-comunista de

imprenlla, de todos os intelectuais, catarinenses ou não. Aos que
acederem a este apêlo, pede a Comisião que lhe enviem os originais,
assinados devidamente, para a publicidade nos jornais de Santa Ca
tarina.

revolução!
---------------------------------------

P"AR,AISO"
200 lindos

Um fino córte por preço nunca visto.
FELIPE SC't-IMIOT, 21

A Conferencia das
Nove Potencias
LONDRES, 23) Especial) -O

Mexico foi convidado a tomar

parte da Conferencia das Nove
, Potencias.

amostras
RIO, 23 (Especial) - O pra�

de duração da Feira de Amos
tras foi prorogado.

Direto�ia de
Terras

Quinta-feira
----

8 DE OUTUBRO2

causou

padrões.
ve/'dad�\�i ro panico�

PERDEU-SE
A' caminh odo Cjnl�ma REX,

ha quasi dois mêses passados, na

Rua Esteves Junior ou imedia
ções, UM RELOGIO DE
PLATINA de tamanho reduzi
do, proprio para Senhora, con

tendo SEIS BRILHANTES
sendo três em cada um dos dois
lados do mvslrador. A pulseira
é de COI donete j)reto contendo
tambem fechos de platina. O
proprietário dispõe de documen
tos para identifi.;a-Io e gratifica
generosamente a quem o achou
de ve'l que o entregue em qual�
qu�r uma das Redações
dats )01 nals em que .

faz
este anuncIo.

Fpolis., Outubro 1937.
-

a

-�s-.-

.
'

I

j

I
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Fi4iaes

,
.

I

Médicos

e Oliveira
CUnlea médica de crlan..

9as e adultol'

LABOI1,ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultorío: Rua [eão
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência:
..

Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

�FONE-í524

Dr . Miguel
t=,oabaíd

CLlNICA GERAL
,

Vias Urinarias

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consutt.-R
..
ioãO Pint:. ; �

es, Hotel Gloria· Fone 133>

_. ---

I n f. Carlos Corrêa
1

i
.

!
i

M·_triz.:
e'm:

e eke
F-L..QRIANOPOL-IS

B:lu·,"enau .. Joinville - São Francisco Lag.una-
Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de SecÇao d.

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço

Seoção de
fAZIiNIYAS:

·f�,g�U �'Jc. IO.n,.,..es e extrange'ras tlara temOl FERRAGENS: MACHINAS :

.�8 e fi gqlões Machinas de bençiciar madeira
l:OAP e Impermeavell Material em geral para coq�trucções: Mach�nas para offici,�t� mechaníeas
;a.p�e.s e trilhos flimento-ferro em barras, ferragens para portas Machma.s para laoetr'ós
ROupa feitas e janellas, tinta MacIflnarios em geral para a lavoura: � ados,
iê_dJs �o.ps galvanizados e pertences gt;.ades, cultivadores, moinho etc.
Lnha �fl çQJ«;r e sWr Fogões e Camas f ocomoveâ, Motores 4e esplcsão, IVl.OtG:af.S

em IlQVel}(il' e mea. Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talh&o electricos
�te.s e Per1Mpi�d.s res Material em geral para transmissões: t-:of,
rJloa4ps e Uilebas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lofta

••··(nas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jle'Os e graxas lubrificantes
....
.'

e ,""rda-oapfd Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

�tos, �eJJos, m8ia.. Produetos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco
...,� files *mag,' Cênservas naeional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �

a.uute's .NMÉMA,...,.
.

_

Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� 1:EP..!mf8r... NaOi.,naf GI. l'Iave�açào "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
II F_rf.... ".nttls "PI!lta Maria -_ Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" I1..22_"_ ;;4i.��_,�A�VAV.4..VAVA..VA

, .............,1 .. '

•. ,......
_ •

.,.. '-tiÕi'��_"''''--'/''''''''''
''''h '--"_ ..-,,:, """'_

,_..���������������I' .

fj����� --,._���

E s p!e I h O 8 IA Favorita
Só os fabrícados em joinville pela gúnica fabrica �'W

do E S T A D O �

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER �
Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILLE

luEm loteria a sua favorita

A Gazeta Indica:
I--- [I. Arminio --I

Dr. Artur Pereira 1\ Ta vares

MEDICO-ESPECIALISTA

Consultas das 1 O ás 1 2-
das 16 áS 18

Consultoriú: Rua João
, Pinto, 7 _-- Tel, 1456

II II Res. Rua Bocayuva, 114 I! .

Te!. 1317

_�
I Dr. Ricardo I
Gott.mann
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (PlI,\}ressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

ElpeclaUlla em cirurgia
geral

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

operações de plastica

t :ONSULTORIO·--Rua Tra
IC n' .N J � das 1 O ás 1 2 e

das ; ') .s 16 1}2 horas.

Olr'.lar da Maternidade J\Q'VO�adOS
ffledhul do Ho.pna�

I�'-'
I

(Curfoo de e�lJec;d\izaçlo (:i\".�

I
Dr, r" r-odro de M�ura �i ril iI.t..J,btias dt� �eohoras)

.. d • /I t id d AdvogadoL.' �(�r:, e na 1"1:1. em! a e

.ué ás 3 1.[2 da manhã 1_, \ .� , a: .ano, rr 1 sora:1 I

I'
t á :a!',;:!::. - Consuuorio-

,I.', I IANnA GARIBALDI, 491 Telephone n'14')v
.;.....

-'J_ôckey' ;t�,� Flo�ianopolfs j
U :fiülS :"la_iZ�-)ti� cen tro de diversões tamí- '

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

cionais e estranjeiras.
insf'ane camente ilurnir lado <com instalações mo

rias

..

',.,

?'Irda

I·····...·----O.G.�•••D

------: Companhia "Alilança da

I Bahia"

I FUNLJADA EM 1870 SE'DE Br�HlA
.

��%�<l�''t'í
: ;���.[,�.stres eMã}iÚmos
: CÁPÍTAL REALIZADO 9.000:00G$OJv
• RESERVAS ..\1AIS DE 50.000:000$000

.

BENS DE.RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS �14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :545$220• SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

f Aptntes, Sub-Agentas I RegUladoreád =de A ali
em todol OI �slado. tO Bralll, no Uruguai na
dlflclpaís praças eatrangtlral.

A.gentes em Flortanopot is:
G

: Campos Lobo & Cía. :
: Rua Co Ju'hlro Ma'ra, 3Sl(nbrad J) CaIxa .!=!_ta119 I
• . c'_EONE N· 1,083

-

C--------�-------- • END. TELEORAFIto ALLIAfvÇA II

VENDE-SE uma casa no dis- instalações, o aprutirr:as • I
trito «J0ão Pl'ssôa», f<trei- vel recanto da Ponta do Lft.�. EscritQríos em La��na e Itajahí «
lo, A lua do Nestor no. 42. Preço espec�al. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LACES t

cem2'_!UilTlüS, salas r:le ·vis;t'!.t' Alves, no Canto do Estreito. '" t
"entar c·ozinha. • �O..O._

R-.II Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor, por
these e pontes em todos
os sistemas conhecides •

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSULTORIO:
�ua Trajano n: 17

(sobrado)
Teletone: 724 (manual):

HORAS MARCADAS

Aderbal
da Silva
J\dvogado

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

I
-

'-1I Accacio MO-I
.

re I ra tem seu escríp-

tÓI io de 1actvogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70_ - Phoi-e- 1277.

IcaiXl Postal, 110.

E T'-E'S-"

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal
I

I
�

�
I N�;;jCL<\�;;��; ENVELOPES FECHADOS

[
l

i����--���

EI I LH

Federal e Santa Catarína
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UA�.t;IJ:.'à��t�lls-:-1931 �

Adovgado

I
� «Divida Fundada do Estado de S. Pau

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32 � «Obras do Porto de Pernambuco.
Florianopolis S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA I

�iiiiiiiiõiõõiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;�iõiijjiijjj;__iiõiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiõõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiõiõõii� AGENCIA DA � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕ
Sociedade de Navegação Paranã=Santa Catarina ! NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGR
Limitada.,-Rio � COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TR
Companhia Salinas Perynas=-Rlo � lANO N. 16.

Pring Torres & Cia. Limitada -Rio �
Vandenbrand & Cia.-Santos ���������OOB�����OO��1�...,.

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 Extcrio
Recebe cargas de importação, do País ou, do Ex
terior, para-desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇ;O (}I\RANTIOO E RAPJDO

Preços '_'odloos·

CASEMIRA EM CORES, ART
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

IOf. Alfredo P. de Araujo I .

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamento do empaludismo e das rnolestias da pe

le e nervosas pela fiufohemotherapia
Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 \

I Telefone, 1.584

ICons�lt�s:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Térmas
--------------_., --

Estabelecimento moderno recém construido
� proxi

mo ás aguas térrnais
Óptimas acomodações e serviço atencioso. Cozinha

de primeira ordem brasileira e alemã

Preços modicas
Proprletarlo: Herbert Falk

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA -- Muntctplo de Tubarão

Santa Cetarina

�ndo a Arar_nguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE cosinha de

I a. ordem, asse:o e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas=e
domingos

II
Proprietario .João Gonzales

, ,

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

_- __ .. __ -v 1". _ - _... L A,

�"."�,,"''' """"'Y.�""-"""""""'" '�"""""'") ...,...'"

Banco de Crédito
Pop" lar e Agri",
co I � d Q :J:;. .., rita� .

". _.4

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.) ,

Rua Trajano n. 16

(Ediicio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000 .

56:424$498

E' INCONTESTAVEL\t1.ENTE UM DOS MA.IORES CLUBES D'.,' SOR
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\10S FORA�.1 DESTRIBUllll.·�S :1' ViAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$()OO), EXiGE�Dv APEi'iAS PÁ.
RA CADA SORTEIO 1 $000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCU1�E;v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA

MEZ.

Fremio maior 5:175$000, e multas
•

prerruos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN�
CIA ME'DICA,' QUE PUBLICA O RETRATO E I�ECIBOSJ DE· SEUS
PREMIADOS �E QUE ENTREGA PON rUALMENTE;,OS SEU., PREMIOS.

CREDITO .VlUTUO PREDIAL,

�Adolar Schwarz�
.

A'-'-'C3A--$E
I

o nOllfõrtavel prédio d; resi-
dencia á rua Este�e5 Junior

n. 179.
Tratar no 6aqcq Agricola, á

Rua Trajano 16.

VENDE--S�
uma farmacia bem aíre

qne�ada, n'um bom ponto
da linha férrea São Fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com successo em todas

as molestlas provenientes da syphilU
• Impureza. do sangue:

RECEBE DEPGSITO
rA6AHDa 05

SEOUINTES JUROS;

CIC Limitada e5.l. ala
elc. Avísol'ro] 6.1. ala
Prazo Fixo 8.1. ala

----- --'-'-�",-,-._--

MERIDIONAL
Companhia de seguro

de acidente de
Trabalho

Capita] sebscrito
Capital f eal.zado

1.000:000$00
500:000$00

Oferece aos segurados em todo Estado
s-rvico completo de

A· . or,:- i ',-
-

.-;:;. ...... " _.,,: � ��, f1i .• 'e> ,-,'; , (.-,
� "�.'...:� .'..... ··,_tr� )I.... .(ê'�)':::$! :!v�·<:";':;:;u)i::�-;<.·�J r f�1r
m '�CH u tír"- " .,.:� H {"' ';';;� "'l··t 1':!3.. "-,,. ..._", .-4 .::;J \ .1 _,;'I",."';'3 �:;;;.iiIJ

SUS",AGENCIAS ENl TODAS AS CIDADES
DO 'NTFW:.')p

Agente-ger ai
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFOqE '.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Flc>ría ,.,opolis

o seu

TONICO
BAYER?

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A t....AZE rA-Floriano,poUs, 25-10-1937

Desportiva
x IRIS I

o rtlbJ1tO-nCi!:gr-o
. ci�] a de��rota, pois no

p�!ricdG" dominou �nl

abso�utG osalvi-anis

não mere ...

2·

NIZETA! NIZETA!Ao trilar o apito do juiz, eJ1�

iram em Cól!I1pO os teans assim
constituidos.

{RIS: Vilain, 9ante (Pudico),
C. uz; Baixo Braulio, Feza; Miro,
S, cura, Nlzeta, Darr:ata e Per
n-rnbuco.
AV.\l': Vadico, Aquino, Ar

naldo: Rerret,), Procopio, Diaman
í

-no; Galego, Sapo, Waldemar,
P"checo e Silvio.

A sa;dcl é dada oelo Avaí.
PACl-IECO! QUASl!

Pacheco investe rapidamente,
8til ando forte, pélra Vilain segurar
l.em,

VILAIN ! VILAIN!
O Avaí investe, entram Pache

co e Silvio, o goleiro rubro em

um belo mergulho cata a pelota,
Foi uma espetacular defesa.

GOAL! AVAl'!
Atacam os alvi-anís, V\Taldemar

fura, Dante falha, Pacheco entran

do rapido consigna o l '

tento do
Avaí.

VILAl!\! ! SAL VA !
Ha novo ataque avaiano, G",

lego vira bem para Vilain pegar.
O arqueiro dos rubo-negros está

atuando destacadamente.

2' tempo
REAÇÃO! IRIS

'�'�y�._�
'�. :':'��"J �.��\. 'l ..

PRRR FERIDRS, INFLRMRÇOES,
ULCERRS. OUEIMRDURRS, ETC.

& CiMI QH%!MM!CD
Lr:180RQTCRIOS "MINANCORP"- JOINVILE

E'

PORQUE:
AS

Florlanepclls
Proprietario

Inforrnaçoes

rermcia-se o jôgo.
NL.:.ETA DRIBLA

Nizeta de posse do couro, dri
bla Galego, Sapo, Procorío, Ber·
reta, aproxima-se do goal, extende
flara �ecura, mas Arnaldo corta

de cabeça.
Sem mais lances de irnportan

cia termina o prélio,
Externato 3

Internato 2
No jôgo realizado ôntern no

gramado do Ginasio saiu vence

dor o team do Externato.
Jonas é o autor dos dois tentos

dos internos.
Nelson (2) e Celío (I) cs dos

externos.

O match foi equilibrado.

o

• •

Silvestre

Hotel

de
- Preso o che
fe comunista
de Natal

Braeníng
Estrela

Uma Companhia Genuinamente Brasilc;;'f(:

especialisada c m

EOADE I
PROVAVELACTUAL �

27.5
26.7
26.0
25.3
24.5
23.S
23.1
22.4
21.6
20.9
20.2
19.5
1 S.8
"8-'
1'1.4
'16.7
16.1
15.4
14.7
14.1

S. SALVADOR, 24 - (-
4<Diario de Noticias» divulga a

prisão, realizada na Ilha da It

parica, do individuo Lauro La
go, chefe do movimento com

nista de novembro de 1935 I em

Natal •
Chegára esse perigoso comu

nista éuuela localidade em com

panhia de uma mulher, sob os

falsos nomes de Mauro Silva e

Wand de tal, ha cerca de 15
O �n���ro �nduz bem ������������;��������d����������S���d���M����ili� �ndo da loc�ida� de

um ataque, atirando forte no arco, V d DIVERSOSMojlntima O I".. a an .. Caneleira. onde alugara casa

Vadico faz oportuna intervenção en e ..se VEIS A' PRA- te Serrai mobilada. fugindo logo apõs. O
mandando para comer.Bate Miro ÇA 15 DE NOVEMBR0 N. 7; O sr. Diretor do Tesouro fez retraimento do casal causou sus-

indo a pelota fóra. SOBRADO)
_

.

publicar um edital, intimando o Em sua igreja á rua Lages, peitas ao sub-delegado Anisio
CON1 ROLE! IRISI centro-médio. guarda extra-numerário Rui Ma- r-alizou-se ôntem a festividade Nelson, que os prendeu. Lauro

O Íris apruma-se equilibrando- BRAULIO! BRAULIO! nuel Corrêa a apresenta-se á em honra de N. S. do Monte Lago e sua companheira acham-
se, exercendo bom futeból. Nizeta estende pera 8raulio, Coletoria de Blumenau, dentro Serrat, que constou de missa se recolhidos ao quartel da

VADICO! O"IIMA! este dá um respeitavel tijolo. pas- do prazo de 30 dias, por estar cantada ás 9 horas, com ser- Guarda-Civil.
Damata de posse do couro dá sando a pelota por fóra. faltando. sem cama justificada, ao mão ao Evang�lho e á noite

a Nizeta, este forte em goal, para SAPO! JOGO BRUTO! serviço, desde 18 do corrente. novena de Nossa Senhora.
Vadico enca�ar.

.
D�de o i�cio da pugna,n�� �ml�·��+������'.,��i�.������������������

GOAL! AVAI'! :
se um verdadeiro duelo de ponta- f:J

Proeopio atira alto, Dante pula pés entre Feza e Sapo, insistindo ri
mas a pelota o encobre, aprovei-

I
este com o jôgo bruto até o final

�t,:.�.,,\,',itando-se Pacheco para consignar: da partida.
,

o ,2' goal do Avaí aos 25 m. dei' ARNALDO! FIRME!
luta.

.

Arnaldo apareceu em grande
VADICO! NOVAMENTE ; forma é o número I do Avaí. il
Damata dribla Berreta e Ar- i GOAL! IRIS! 'inalrlo chuta forte em goal para 11' Miro bate um comer, a pelota >l

Vadicu segurar bem. I encobre Vadico do que se apro-
]

I veita Da�ata para aos 15 m. �e i �
I'
luta co signar o I: tento do Íris, ISECURA! QUASI! �.

I Damata vira,Secura de cabeça,
Os rubros estão controlando a pelota bate nas traves.

melhor, Braulio passa para a ex' I CRUZ! CRUZ!
tr�ma, Pernambuco par a half, Pu· I O back rubro desde o pnncI-1dico substitue Dante, BaiXO para pio está atuando bern, tanto no

jôgo alto como baixo é o baluarte
da defesa do Iris.
O jôgo decorre no meio do

gramado.
ACENTUA-SE O IRIS
Exerce o Íris um dorninio em

,

regra nos avaianos, martelando a
l

defesa adversaria.
Diamantino e Arnaldo são os

melhores.
ARNALDO MACHUCA-SE
O back avaiano fez ma inter

venção, pisando-se.S minutos após,

Empreza de Transporte
Cargas e· Passageiros

Tubarão

- I VIDA 1
1 EOAOE PROVAVELACTUAL
---

20 42.?-
21 41.5
22 40.9
23 40.2
24 39.5
25 38.8
26 38.1
27 37,4
"28 36.7
29 36.0
30 35.3

34.6
33.9
33.2
32.5
31.8
31.1
30.4
29.6
28.9
28.2

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Seguros
OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS r1/\·

NOS, LIVRES DE TODAESPECIE DE RE:::: LU':>

CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MODICA C'.

deve ser a Compcmhic
de sua p r e je r e n c Icr.
Fundada em 1920, o seu p r o ç r e s n o

•• evidencia pelas seguintes c i ír c e.

relativas ao ultimo quinquennlo: _.

AcllTO Reservas Receita Geral

1932 -17.036 conlos 13.064 conto! 6.726 CO::!', s

1933 -18.205 .:oalos 14.164 contos 7.941 C�:.:jj:i

1934-19.943 unlos 15.922 cGnlos 9.485 centus

1935-22.314 coaios 18.427 conlos 10.741 COllft�\j

1936-25.973 c•• los 22.373 conlol 12.375 CO!!!"L

A "SÃO PAULOU
DE SEGUROS VIDADE

DIRECTORIA: --

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

SÉDE = - RUA 15 DE NOVEMIIlROJ 50

SÃO P�Ul.[!
SUCCURSAES: - RIO DE JA�.HEHH}
CURITYBA. P. ALEGRE· BAHIA· REmFE
AGENCIA: - SANTOS

,

'ml!_millm .. !Va;a1��,:"·,n"'i7, #'

CIL.

COMPANHIA NACIONAL

• • •

-

OORES SAO
TEM SEMPRE

OS

FIRMES
NOVIDADES

PRECOS SAO FIXOS
..I _

PROPRIA A FABRICACAO
""

E'

F L.I P E s MMICT N. IS

i
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NOSSA VIDA

RESTABELECIMENTO
Acha-se restabelecido da enfer

midade que o levou ao leito por
alguns dias o sr, dr. Edelvito
Campelo de Araujo, diretor da
Penitenciaria da Pedra Grande.

OUTROS PARTEM
PEDRO SALES

Depois de curta estadia nesta

capital, regressou para São Fran
cisco, o nosso ilustre coestadua
no, sr. Pedro Sales do Santos,
esforçado Coletor Estadual da
quela cidade.
A GAZETA faz os melhores

votos de bôas viagem.

Em ônibus da Auto Viação
Catarinense seguiram hoje para
o norte do Estado, os seguintes
passageiros: Jonas Oonçalves, Jai
ro Callado, Japy Fernandes, Luis
Bosco, Silvia Bosco, Braz Fio
renzano, Alice Arantes, R. da S.
Arantes, Ana Moser, Brasilio
Machado e Sidnei Nocetti.

Para o sul, em ônibus da
mesma Empreza, partiram: Al

cino Bernardini, José M. de
paiva, Oscarina Andrade, Jací
Maneback e Osvaldo Zímer.

I

TA-�

ANIVERSARIOS
Em serviço d' "A Gazê-CAP. LARA RIBAS

Aniversaria-se hoje, o nosso ta", seguiu esta madru
distinto conterraneo, sr. capitão gada para os municipios
Antonio de Lara Iíibas, brioso do vale do Itajaí, deven
oficial da Fôrça Pública do Es-' do regressar nos primeirostado.

dias da semana entrante,
Transcorreu ôntern a data ani

O jornalista JairoCallado,versaria do interessante menino
diretor desta folha.Rui, filho do ilustre deputado dr.

Renato Barbosa, provecto advo- Durante a sua ausencia,
gado nos auditorias do Estado. responderã pelos assuntos
FIZERAM ANOS ONTEM: relativos a "Gazêta", o

o menino Oldemar da Paz jornalista Mimoso Ruiz.
Ramos, filho do sr. Osvaldo Ra-

mcos� meninos Orlando e Ari Kar- F E S T A
deu Melo, filhos do nosso pre-

S Azado colega sr. Osvaldo Melo; D A A
a exrna. sra. d. Maria das Dô-

., . ,

res Claudio, esposa do sr. Cice- Decorreu brilhantíssima a « 1< es-
ro Claudio' I ta da Asa", realizada, ôntem, na

o Horneu Gonzaga; . Base da Aviação, Naval, á qual
FAZEM ANOS HOJE: compareceram, alem do sr. G�-

o sr Acelon Souza do alto vernador do Estado, as autori-

comercio local.
'

dades .civis e militares mais des
tacáveis e grande numeras deGENTE NOVA

A

Acha-se em festa o lar do sr. pessoas.
Alvaro Godinho e de sua exma. Pelo.bravo cOI_D�ndant� da Ba

d N· G d h c m o se o Ilustre oficial aviador sr.
esposa . arr o III o, o '.

S f' fnascimento de mais uma menina. Epaminondas antas, OIt o erdecido aos presentes uma aça e

champagne, tendo Sua Excia.,
por essa ocasião, saudado o emi
nente dr. Nerêu Ramos, Gover
nador do Estado, em termos ale
vantados, que muito sensibiliza
ram a assistencia.

Respondendo, o sr. dr. Nerêu
Ramos, exalçou a bravura e o

patriotismo da nossa aviação,
realçando o que dela ha a espe
rar na defesa da integridade na-

cional.

V I S I T AAmbos os discurses foram
aplaudidissimos.

Os bravos comandantes Fer-
Em companhia do sr. JQsé do

nando Borges e Luiz Dorinz, fi- Vale Pereira, ilustre vereador mu
zeram arricadas acobracias, que nícípal e esforçado represe��ant�
mereceram de todos os mais vi- comercíal, esteve hoje, 8m VISIta a

I I d t ar e nossa redação, o sr. Olímpío Barce-vos ap au.s;os, pe o es em

I los, representante do nosso contra-
competencia demonstrados.

\ de CORREIO DO PpVO, um dos
A imprensa que se achava re- mais brilhantes orgãos da ímpren-

presentada' pelo presidente da sa bra�ileira, fundado .pelo saudoso

A C I M ti h C llad jornalista Caldas JUDIor.
. . ., sr. 1 ar lll? a. o

O distinto colêga, que percorre
e redatores de todos os 10rnaIS da

o nosso Estado em viagem de íns
capital, foi comulada de deferen- peção e tratanto da creação de agen
cias não só pelo ilustre capitão cias do conhecido jornal, entreteve

d t Cd t Cri -
conosco agradável palestra. Ao sr.

_os .por os sr. oman an e IS
Barcêlos desejamos feliz permanen-tíaniano Aranha, com� pelo no- cia entre nós, e agradecemos a dls-

bre comandante da Aviaçao Epa- tínção que nos dispensou.
"

minondas Santos e toda a sua

brilbante oficialidade.

O Caso de BrusqueChegou o ceronel Continuação da la.

Vila Nova

GAZJAIRO CALLADO

A VOZ DL o

o NOVO GOVERNA
DOR RIOGRAN

DENSE
Seg�iu, ôntem, via aére�� para PORTO ALEGRE, 24 - Consta

a C�pItal, F�deral, em. o�leto de
nos circulos politicas que dentro

ser�Iço público, e sal1ltans�a dr.
i de poucas semanas será eleito oAmilcar Barca Pelon, Superinten- novo governador. Para o cargorlen�e , Gera� ?O Departamento fala-se na figura apolitica do ex

de Saude Pública do Estado. ministro do Trabalho, sr. Salgado
Filho, natural no R. Grande do
Sul e descendente de antiga fa
milia gaúcha.

Proprietario e Diretor Responvel
JAIRO CALD-a-p O V O

-------_---------------------

Apreensão de armamento
I
RGdolfo Tietzmann (ia.

no Rio Grande do Sul
-J

Com uma casa á cunha estreiou
sábado, no Teatro Alvaro de Carva
lho, Companhi.a Cubana de Revis
tas, constituindo a sua apresenta
ção o mais ruidoso fracasso.

Com pequenas excepções, o elen
co é tragítímo e deficiente. A O::t

'I· QUESTRA TIPICA CUBANA é sír.i
plesmente ORIGINAL: píano, víoíí

: no, saxofone, píston, um tantan,
r emfim um jazz organizado a socos
com elementos da ilha de ... Ijuriré
mirim.

Para um "acontecimento artís
tico" daquela n atureza.díspensamo
nos disperdiçar o nosso escasso tem-
po. Soubemos que ontem, houve ,�ou tro espetaculo com casa fraca.

I Antes de encerramos esta nota
. penítencíamo-nos de termos pro
'gnosticado sucesso, o que só fize
mos baseados em cronicas otimis
tas, mas dada a procedencia não

! cremos se refiram ao conjunto que

I nos visita.
'

Como nós, também, acreditamos
Transcorreu,ontem, a data an- ter a e�f?rçada "Em�lresa Cine Co

versaria do ilustre Secretário da roados Ido no PACO.
Fr ze nda e Agricultura, sr. Rodolfo.
Tietzmann, que, por tal motivo, foi
alvo das mais vívar demonstrações
de aprêço e de simpatia.

Espirito culto, conhecedor pro
fundo dos asssuntos que dizem res

peito aos negocíos da sua pasta,
tem o sr. Rodolfo Tietzm:mn, no

Idesempenho das suas funções, de-
monstrado alto descortínío, aliado Ao acantonar nesta cepíta
a uma honestidade sem par, I brioso 50. B. C., força de elite e

p r e s t a n rt o, d e tal mo d o I Ih dI' E"t N-a Santa Catarina serviços realçan- o�gu o o g �rlOso .

xerci o a

tes por todos os títulos dignos dos cional, que tao facilmente con

apt'ausos de todos quantos vêm quistou as simpatía da nossa gen
aco�pan_hando a obra construtora te. pela sua irrepreensivel disci
e dínamíca do atual,governo: plina pela fina educação da tro-A GAZETA, embora tardíamert- l '

te, felicita-o muito sinceramente, I pa, os sargentos do 14 B, C, pres
fazendo votos pela continuação de taram aos seus colegas daquela
suas felicidades. unidade, uma homenagem.

Ferro Ontem, em retribuição, os 811b- �
tenentes e sargentos do 50., num

gesto de perfeita camaradagem
ofereceram aos seus colegas do
14 B.C., Força Pública e da in
victa Marinha de Guerra, um al
moço que teve lugar no Restau
rante Estrêla, correndo o agápe
na mais perfeita cordialidade. Fa-

A capital foi ôntern abaJada,ao I lou o sargento dr. José Cortez de •

cair da tarde, com a noticia da
I Lucena, produzindo bélo discurso.

morte do sr. dr. Llisses Costa,; que publicamos na integra na
integro juiz de direito da la.Vara. 'nossa edição de amanhã.

O infausto acontecimento re- A peça oratoria do dr. Cort.ez,
percutiu dolorosamente em todas é um vibrante hino á brasilidade.çÃO que Oto Neitsch faz estalar em uma das suas faces, para ofe- as camadas sociais, que reconhe- Agradecendo, usaram da palavrarecer a outra e receber, como itajaiense, o epiteto deprimente de ciam no dr. Ulisses Costa um dos os representantes da Marinha eSALVAGEM!

� mais brilhantes espiritos e um da Força Póblica. Finalmente dis-Isto, sim, é que é o cumulo da DEGRADAÇAO. dos mais doutos magistrados de cursou o sr. sub-comandante doLonge de reagir, Vitor Konder dá o braço a Oto Neitsch e Santa Catarina. 50. Batalhão, major Eudoro Cor
com este acérta o passo no aluvião de monstruosidades contra o va- Vindo ha longos anos para San-I reia de Arruda e Sá, produzindorão honrado que os protegeu e auxiliou, mal cuidando e mal pen- ta Catarina, ao IJOSSO Estado se uma béla lição de civismo quesando, podessem êles, em qualquer tempo, apunhalai-o com a arma radicou, tendo exercido varias car-Í daremos tambem publicidade Q_dos capitais que confiadamente colocou nas mãos ingratas de tão gos publicas, entre os quais o de manhã.
repugnantes traídores. prefeito de Joinvile, onde se hou-

Podem os miseraveis continuar tramando novas ignominias ve por forma que ainda hoje o O Presidente da RepubJi-
e novas traições. Podem continuar revolvendo todo o negrume das I seu nome é reverenciado com par- ca não fo� ontem ao
suas almas depravadas. Podem gritar. Podem vociferar. Podem mor- ticular carinho e respeito. Cateteder...

I Jornalista de larga projeção" RIO. 24-0 presidente da Reoc-Uma coisa jamais conseguirão: o derrubar do alto pedestal seu passamento abre na classe I blica não compareceu ontem ao éaonde se encontra, reverenciada por todos os brasileiros dignos, a fi- uma grande lacuna, dando o cin- tele.
gura imácula e eterna para Santa Catarina e para o Brasil, corno tilante brilho da sua pêna.
fundador de Brusque, do nobre Consul Carlos Renanx. A GAZETA cobrindo-se ele luto

"

."� F�T ,1'\.7_ -;_:_
.-

..•.=0O ladrar dos cães não abala os monumentos... com o desaparecimento de tão '"""'\ __Nem mesmo o dos «rafeiros», que ao vêtem lôbo, se vol- ilustre confrade apresenta á ilus- (::>O D LAtaro contra o dono, esquecidos dos óssos que lhes deu a roêr... tre familia enlutada os seus mais CINE REX, ás 5, 7 e 8,3Qlprofundos e sentidos pesames.
O funeral do saudoso morto hor·s-O que elas não SllS

rlJlfllizol1-se, hoje, ás 11, horas,para I peitamo Cemiterio Publico, vendo-se I .1"1.,' ROY.AL, RS
nêle representada-;, alem do sr.:,� ,:', _, 'l'1Íli, Cubana.Governador do Estado, desembar- I

t '

.

gadores, juizes, aI tos funcionarias I a.,:,; '_, <:.: .

-

f'E'--- '; f ," ,

federais, estaduais e r.nutliciPais'l
,_'\H, te).' ,1,·(, Si, )'.' e!

grande numero de amigos. 8,30 boras-Mala da Califor
�nia.

A
A

Cubana
de revistas

J.B.

Almoço de cordia
lidade militar

RIO., 24-0 general Daltro Filho diri..

giu ao ministro da Guerra o seguinte tele ...

grama:
•

'

"PORTO ALEGRE., 23 - Mandei reco-,
Iher á Alfandega armamento vind� �a Ale ..

,

manha afim de apurar responsabilIdades., I.,
.

e toma-lo para o EXt�rcIto.· I
Itlstauleei illqueritoa r�speito., baseado inio.e. I

luaeões diretor Porto., segundo o qual o
material em apreeo veiu I.elo vapor "Pele ..

. -

d "Z Cnambuco""., em 78 C3ixoes marca os ••

E. M."" (a) Dabro Filho.""

8 f.,o";:-s�
de Rev;s-

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA O "PARAIZO"

Exploração do carvão
catarinense

Pedro dn M aura

Advogado
RIl Tr ,ia \) '1 I

RIO 24 -A sessão da Camara foi pre
sidida peio s.-. Ped.-o ...�Ieixo. Só �ouve um
orador no expediente: o sr. Denlelque L�
ge., que tratou do problem� da exploraeao
do carvão em Santa Catarina.

"CLUBE
DOZE"

Com a animadíssima dominguei
ra. que se prolongou até ás pri
meíras horas da madrugada, o CLU
BE DOZE encerrou o seu progra
ma de Outubro.

No proximo mês teremos novas,
diversões, destacando-se o grande
baile oferecido aos primeiros bacha
réis da nossa Faculdade de Direito.
afóra OIRAS COISIIAS

Dr.

am;.�
1mJJi"M:!'!'� :�

DR. ULISSES COSTA

pagina

RECIFE, 24 - O coronel A
zambuja Vilanova, comandante
da 7.a Região Militar, chegou a

esta cidade.

CHEGAM UNS
CEL. PASSOS MAIA

Acha-se entre nós � sr
..
ceI.

A' P R A ç AManoel dos Passos MaIa, dIgno
prefeito �unicipal de Cru�e!ro I Declaro que, nesta data transferi, por venda, á firma H. O. LIdo Sul e lOfluente chefe pOhtICO I GOCKI, desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt
no Oeste Catarinense. 27, livre e desembar ada de qualquer onus, esperando que a sucessora

seja distinguida porparte do comercio e do pu'blico em geral com o
mesmo acolhimento dispensado á firma fira extinta.

FLORIANOPOLIS, r. de outubro de 1937.
VIUVA SARA SCHULDT
De acordo: H. O. LIGOCKI.

(Firmas reconhecidas)

Está nesta capital o sr. pro
fessor Alfredo Xavier Vieira, ins
petor escolar na circunscrição de
Tijucas.

".J.'"' -.
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