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para a escolha do candidato á sucess'ão�"será
feita no dia 25 por escrutiniO secréto, recair1-
do a escolha numa rJersonalidade digna da nos
sa ter�ra e da nossa gente - declarou o ssr, Bsa.
nedito Valadares, por intermedio da radi'o "In
confidencia I\/lineira".
�--�-��-����-�����������������,,--�;-----------��----------------------------------------------------------��------

IEmendas á Constltulçào G·' A Z E TUrna carta do general
...João GOf"'Y'lSS ao sr.

Pedro Aleixo
-

_I AI
,----

RIO, 21-Na justificação do são aos crimes que acabam de
seu Yolo favoravel ás emendas á ser cometidos pelos extremistas e,

Cünstituição, o sr. Salgado Filho ainda, que nos imune contra futu- ANO

leu uma carta -':u sr, João Gomes, ros atentados da mesma natureza.

procurando provar que a alteração Assim, torna-se necessario que se- O REGRESSO Justiça Ana Constituição ioi pleiteada pelo jam imediatamente votadas, para rgU lnentoE I fi dif AO RIO DO SI�. BENEDI- Ele·ltoralprllpr:o xercito. A carta é a Se- ta m, não só mo I cações na

guinte: Lei de Segurança, como, ainda, TO VALADARES
«Excelentissimo senhor Pedro certos artigos e paragrafas da pro- d POR1�0 ALEGRE 20 <A Federaçã bli° r. PlOcurador da Justiça " '-,., ao», pu rca

Aleixo-Atenciosas saudações- pria Constituição. Tudo, conforme RIO, 22 - O sr. Benedito
Eleitoral neste Est':l.do, recebeu, O se.gumte artigo, que causou viva Impressão na oponião

No intuito de evitar quaisquer ficou resolvido, na reunião minis- Valadares, governador do d d 1\11 D II publica.ôntern, o r. .viac owe ,
.

duvidas na atitude que tenha que terial, acha-se consubstanciado nas Estado de Minas Gerais, Procurador Eleitoul da Repu- .0 Catête lanço,u ��o de um �rgumento profunda-
assumir em relação ás medidas a eme�das examinadas perante a I es�à sendo espt_rad0, ama-

blica oseguinte, telegrama: ment� ingenuo para justificar a sua atitude com referencia
serem votadas pela Camara, da comissão dessa Camara, quando I

nhã nesta capital, ás 14
-«Superior Tribunal sessão ao RIO Grande do Sul e ao governo do preclaro general

'1u31 v. ex. é digno lidec, venho do seu encontro comigo, no Mi-: horas.
hoje firmou sua jurisprudencia no

Flõres da Cu_nha: -faz umas acusações vagas?� comunis-
deixar, aqui, consignado que plei- nisterio da Justiça. Sem outro as- Sua chegada está sendo

sentido de ser nula eleição quan-
mo contra nos, e esquece que es�e pret�xto J a !J,âo vale

reio em nome do EXf'ccito e da "unto, sou de v. excia., patricio. ansiosamente aguardada pe- ,

em nenhuma manobra que se quel a ali Iero ' do ata encerramento não estiver, ..

Q. r re - zar no cIma po-
Marinha nacionais uma lei que admirador-(a.) general João los elementos politicas inte-

no seu fecho, assinada por toda litico da Nação.
permita rapida e energica represo Gomes,» ressados na sucessão,

a mezs, embora na mesma folha. Como no caso do governador Lima Cavalcanti, pa-

C t b ! G d �h t
porém, antes do texto da ra nós o pretexto é o mesmo.

on ra ana ran e me �' 01'8men o ata constem assioaturas toda meza Isso denuncia uma clamorosa falta de imaginação
do de ouro I, e no f�clio somente a do Secre- do governo federal, quando tão facil seria invocar outros

tario, Sendo aquela nulidade bas- motivos para os golpes que se preparam sóbre as nOSS:1S

brasllei.'to nos servlçes postalllS lante frequente, deveis solicitar cabeças, pelo unico crime de desejarmos a sucessão um

BELEM, 21 (Argus) -Fre- ' do Dezembargador Presidente candidato democratico, o respeito aos mandamentos �ssel1-
, quenteinente tem sido denunciado, dêsse Tribunal Regional as me- ciais do regime!
1'0 país o servico de contrabando
Ad.

.

d
didas necessarias para tal de.::isão ° lider da maioria, isto é, o porta voz do go-

feito de ouro brasileiro através CarreSpGn � 11C Ia v In a
I
tenha .ampla divulgaçao e seja vemo, central na .Camara, .acaba de ler uma porção de

d f
o

•

C' F dR· pOr v·.a terre5t .. -.--,
comunicada todos Juizes Eleito-I documento. s perfeitamente mgenuo, s.' com o fito de suzeriras ronten as da

.

JUlillH ran-; O tO .,
..

� R G d d S I I
�

cêsa, «A Folha do Nork�)des-' rais afim que se evite essa falta fiue �o 10 ran e o u a po rcra do governador esta

ta fa: a proposito ampla reporta- passou a ser entregue que obriga anular eleições". lem aliança com elementos da extrema esquerda
gem, em que fixl aspêtos dos E' tão velho, tão batido, tão sediço esse argumento
garimpos e das minas auríferas, com 16 horas �e ante- Maquina 'que jii nesta altura da nossa vida politica não chega sique;

a impressionar o mais crédulo dos observadores. Entre-verdadeiramente vexatorias para "'edenc· ft continua
os nossos brios de brasileiros, a

�1 I tAl tanto+parece mentira l-é ainda desse pretexto que lan-

ponto de que, apesar de estarem ça mão o Catête, de pensar mais, para mobilisar entse nós
tais minas em terras nacionais, O grande melhoramento por-] Felicitando o publico de Flo- S. Paulo, 22 (Argus) - as suas forças.
não ser permitido o ingresso de que acaba de passar o nosso rianopolis, com especialidade o Inaugurou-se em Aparecida do

.

Essa ingenuidade, essa falta de imaginação, porém,
brasileiros ncs seus trabalhos. serviço postal, antecipando em comercio, não nos furtamos a Norte a primeira maquina con- é tão grande, que os nossos adversarios esquecem que

16 horas a chegada da corres- render os nossos aplausos, num tinua para fabricação de papeis, essas forças não são mecanicas, mas formadas por homens

Os nosso.; pondencia, vinda por via terrestre, preito de inteira justiça, aos dig- inteiramente construída por opera- que pensam, sentem, e Gabem distinguir perfeitamente en�

merecendo os mais rasgados en- nos Iuncionsrios dr. Paulo Dale rios e materiais nacionais, na ca- tre O direito e o crime.
h c�spI talS comios, demonstra o zêlo do atual Aflalo t" Martinho Calado [o- pital do Estado, obedecendo aos Estamos certos-nós, os que apoiamos a dernocra-

superiores nos Es- diretor regional dr. Pauio Dale nior, por mais esse altíssimo sec- projétos do engenheiro pauli�ta cia e a Constitutção-de que todas as manobras con ra a

tados Unidos Aflalo e a competencia do che- viço que acabam de prestar. João Cavalari. conciencia politica da Nação hão de resultar contraprodu-
RIO, 2i (Ar us) - Comuni- �e do seniço do Tr.afeg:>, nosso

,-O --�--I centes.

d N
g

Y k qu a
Ilustre confrade Martmho Calado

�_ I
Ao baixar o pano sôbre o drama que estamos vi-

dt!\m,-nos de °d�a
or e

Junior empenhados ambos em sr. José Müller confe- vendo, veremos que os inimigos dos direitos do brasileiro
,e egação ,e mde ICods

norte ame- contribuir com seu abneg:do es-
I não fizeram mais que preparar aproprio suicidio.

ncanos chega os e regresso a
f h

'

é
. rencia com o sr. José __

I A
'

d orçl) e con eClmentos t cmcos, --

s:,� d:�l:rr�: !:annenh::cahos� para melhor�r os bserviçdos �ue Amarica _'_li
A estiva de Imbituba ,

't I d EdU 'd d' lhes estão afetos, a em os 10-
pi a os sta os OI os po ln •

d I Id S P I teresses gerais a popu ação. �- iii
est.'

----

5e comparar com 05 e . au o
E I d d f'

.

B A' E m resu ta o 115 e IClentes

,.e uenos lles". xpressou tam- , O d
...

b d d· - I medidas tomadas, as mala� que RIO, 22 - eputado \ em sua resldencla, por vanas
__Ie� sua, Bgran

e a mdIraSçaop pej
o

I
deviam chegar a Florianopolis de oposicionista por Santa Cata-

\ vezes,
o sr. José Americo de �iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiinslitulo utantan e . a\J o, ' "/\ 'IVr'H t

.

't dI'd
'

te foram feitas referencias honro- nOlt�, Ja ontem, entr1a2ra3mO nha
re- nna, sr. u er, em VISI a o A mel a.

d I t' Não foi debalde que fi Ga- delongls, a tabeia de sdallos e

lSas aos medicos brasileiros. partição postal as , oras,

O' tempo I procubra o pe a
. repodr a- zfta chamou a atenção dos pO' \' re_petivo horario de trabalhosendo que, de futuro, a corres- gem, so rt! os motIvos as, dere- ·,"'publ"·co. para a anomall'a .

d 1 dH&"
•

d
. � � para os estlVd ores c o porto e

Omem I o ra J pO!ldencia procedente do Rio, anda CDm repeti as VIsitas feitas ao ex-
que se t"stava praticando com os Imbituba, que até aqui vinham

,- U Ihe r que até aqui era ,entregue aos ministro da Viação, o sr. estl'vadores de Imbl·t_uba. d) d dI • ,

i "J\ II d sen o ca ca os nos seus ireitos,
dentro destinatorlos ao fim do quinto rJ empo José l li er manteve-se en- Assim, podemos afil\nçar. que pelo lilC50 dos potentados.

S. PAULO, 20-Um ves-
dia, passará a sêl-o no decorrer

Rio, 22-(Argus) "Tempo
tro da mais a.bsoluta reserva.

a Delegacia do Trabalho [\lariti- ---.-,----

pertino informa que ocorreu, no
do quarto. bom com nebulosidade no Rio Irá sem ser mo, atendendo ao que- lhe foi DescaberIa

Hospital de Sdnta Rita, um cu-

POSTO
Grande; nevoeiro trovoadas pos- notitictAdo pela Inspetoria do Mi· a cura do

i rioso caso. Quando operavam siveis em São Paulo", tal foi o ex- convidada nisterio do Trabalho, sediada
ce nce r.

\Im japonês, OS medico� constata- trllto de boletim matereologico nesta capüal, resolveu intimar a

.
tam que este, CL'}" aparência ex- EM LIBERDADE O de ôntem, que o vespertino »A BELEM, 21 (Argus)-Sabê. firma Lage, a que orgamze, sem RIO, 21 (Argus)-A impren-
terna era de um h''-lw-'m normal, CAP. CHAGAS Rua» publicou em larga man- se aqui que o tenente-coronel Ba- sa notida que a cura do cancer

�presentava im("'rnamer:!e todo<,cs RIO, 22 - Foi posto em chete, adatando assim, ou antes, rata, chefe do Partido Liberal, CAFE' BOM SO° NO foi descoberta por um medico
Orgàos que (.araknzam () sexo liberdade, o capitão Chagas insinuando a cons" iencia do e�ta- embora não r.onvidado, far-se-â.. .JAVA baiano, o �r: Humberto Maga
feminino. O 010':; ,;)t, f.Jr,�*,O'-<1.11 lU I Pereira, que Se encontrava do atrnosferico com o estado po- repr�sentar na convenção do dial Pr:1ç" 51 de Novembro Ihães, com lDJeçães a base inteira
"ensação. prêsu nu ], !.(. C. J). lítíCO. 25. Antonio Paschoal menteve�etal.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO
III I Flortanopolís, Sabado, 22 de Maio de 1937

CALLADO

I NÜMEI<O-781
----------------------- ------------------------
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ICont�!3rí,osanistia
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Arruàa Ga�e�'

Desportiv�
O "UNIVERSITARIO"

Poõre BRUXELAS, 20--0 grupo
parlamentar liberal pronunciou-se
por unanimidade contra o princi
pio de anistia.

Como já foi anunciado a ques
tão, que visava os flamengos que

pactuaram com os alemães duran
te a guerra, tornou dificil a reor

ganização do ministério.

"um"Provocador numero
de Porto
lejar em

Alegre, virá pe
FlorlanopollsQuer-se .t,ralar á viva farç., Per

nambucD ao carro dooficialismo
federal Departa

iY"lento na

cional do
Café

Estamos seguramente informados que a convite'
do TAMANDARE', virá a esta capital disputar alguns j020!
de Iuteból, o Clube Universitario, de Porto Alegre.

Composto de rapaziada académica, o quadro por.
to-alegrense visitará tambem outras cidades do Estado.

_I
RECIFE, 20-0 Diario de sileiro, E a população não lhe do seu gesto.

Pernambuco publicou o seguiu- pode ser indiferente, No aeroporto da Panair, ás

te editorial: Hoje, o jovem governador re- 11 horas, IS mistér que todos lhe
«A população acolheu ache- gressa á sua terra, gentil e cava- dêm a segurança de seu apreço

gada, ontem. ao Recife. do gover- lheiresca. e da sua simpatia.
nador da Baía, com uma demons- E' preciso que os pernambuca- Porque o que está em jogo é

tração tocante cie solidariedade nos não o deixem partir antes apenas Pernambuco, que quer ser

que as forças politicas do grande de lhe significar quanto souberam livre, ter opinião e ser digno de
Estado vizinho dão a Pemambu- apreciar a beleza e a galanteria seu passado».
co, numa hora em que se pretende

---------------.---

'p 11'--:o:e��n;a d�ton:��:3;er:a�iberdade °L��vC���I�a�:rr A aeronáutica moderna dá mais I, .ra
., geri

N' "1 b Intimado a cornpa- Ibem as alt.
mguem maIs tem I usões so re --�-------- _

�a:�:::i� �m:�ear: L�:� �,a� recer ao Rio
um passo à frente

I

Os mhl.gl'eenl'st1als tOre...,Soroendallié menos a pessôa do governador RIO, 20 - (Band) - Final- _,

do que a nossa liberdade de opi- mente, foi despachada pelo juiz para digerir bem os alimento,'
nar e de deliberar no tocante á Costa Neto, do Tribunal de ACha rn.se em conet rução vá r' ios" Supe r

as seguintes regras: 1 a.) Come'
questão das candidaturas presiden- Segurança, a denuncia conlra o , I'

A"'-" N
a hora certa; 2a.} mastigar bemClippers' para a linha do i:lantlco arte I 3ciais. governador Lima Cavalcanti. os a imentos; a.] não fazer r�.

Quer-se atrelar á viva força, Afirma-se que o procurador feições copiosas; 4a.) não ing�
Pemambuco ao carro do oíicialis- Himalaia Vergolino vae pedir a por L. Nobre de Almeida rir muito liquido ás refeições. A�
mo Iederel e para isso todos 05 prisão preventiva do acusado. sim procedendo facilita-se o baba
meios são bons.O sr. Arruda Ca- Entretanto o juiz Costa Neto lho du estornago, que dt>sempe'
mara é o agente provocador nu- mandou somente citar o governa- nha importantíssimo papel na OI
mero 1, despachado pam Recih dor de Pernambuco, declarando gestão dos alimentos azotados,
com uma carta de prego e a io- que somente decretará a prisão por intermedio da pepsina e d
cumbencia de prepau.r o ambiente preventiva. caso no decorrer do acido clorídrico. A deliciencia �
ahrn de se reproduzir a lui o sumario de culpa seja apl esenta- acido clorídrico provoca dIspepsia!
episodio de Mato Grosso. da alguma causa que ju�tifique a qUé se manifestam por peso no

Mas Pernambuco não está só- medida. estomago, lassidão, formação dI.
zinho nesta emergencia. Em PI ecatoria remetida ao gazes, azia de fermentação, T

I�O!talece-o, em primeiro lugar, juiz federal em Pernambuco, foi das estas desordens desapare.ctm,
a sua opmrão que é aqui unisona l solicitado, pelo Tribunal de Se- por encanto, com o uso de ai,
]Jara depois defender os brios do gurança, que o governadOI Lima gumas gotas deste acido diludo
Estarlo. Cavalcanti, ossigne a folha de em agua, às refeições, Dada I

Fortalece-o, depois, o apoio .Ias I qualificação e compareça a esta tóroia liquida e certos inconvieo
grandes forças politicas e morais capital, afim de ser sumariado. tes no tocante á administraçã
da nação. muitos pacientes deixam de tn-

São Paulo falou pela boca de tar-so com este medicamento tão

seus representantes mais autoriza- Man' ob ra.s, simples. Acab a de ser sllnada
dos. Falou o Rio Grande pela voz este d.ficuldade com o apareci.
zenerosa e altiva de Flores da mento dos comprimidos de Aci.
Cunha. falou a Baía pela palavra gerais,d. dol-Pepsina da Casa Bayer, de
do seu grande governador [uracl d estabilidade constante, dosagem
Magalhães. e.qua r. J. Com um enorme acervo de ex- Unidos e a Inglaterra através do 7.000 quilometros. exata e de absoluta comedida-

Mas 11 Baía não quiz ficar ape· periencia de vôos' oceanicos de Atlantico Norte, enquanto a Iabri- }oJOs novos gigantes dos ares pos- de, não só quanto á faC'ilidade
nas numa manifestação telegrafica. RIO, 20-(Band) - Já se longo percurso, experiencia siste- ca Wright constróe para esses apa- suem três pavimentos: o primeiro de transporte como quanto ao

Ela quiz mais do que isso, quiz encontra preparado para manobrai matizada através de um corpo es- relhos um serie de 16 motores é destinado ao comandante, pilo- propno uso.

vir até nós, para nos dizer que 8 gerais da esquadra, o cruzador colhido de especialistas que tiram ultra-potentes, com 1.500 cavalos tos e mecanicos, naveg �dor e ra- As pessôas que sofrem d:
nossa terra não é uma terra de Rio Grande do: Sal. coman da rotina diaria todos os ensina- de força cada um. diotelegrafista, com uma galeria perturbações gastncas por falta de
ninguém, desprezível e anonima. dado pelo capitâo de fragata mentes tecnicos que essa rotina. Essas aeronaves foram projeta- que permite a inspeção direta d03 acido clorídrico, encontram neste
Nos não seremos levados passiva- Fernando Cokrane.

.
pode proporcionar, a Pan Amerí-. das, de acordo com as especifica- motores em pleno vô '; o segun fo medicamento um reClUSO têrapeu

mente corno uma rez ao matadeu- Com esta finalidade, foi leva- can Airways tem conseguido eze- 'ções dos técnicos da companhia, destina-se aos passageiro, incluin- tico inegualavel.
rr-. do para o dique Rio de 'janei- cutar iniciativas que de outro mo- para o serviço transatlantico e são do entre os melhoramentos urm ------------1

A vinda de; Jurací Magalhães ro, o encoraçado São Pau/o; do ainda estariam' fóra do alcance as maiores até agora construidas cozinha elétrica e agua correnle VENDE·-SE
ao Recife, é um episodio rsemo- que vaI ser apreetado com gren- da' àtual técnica aeronautica, in- para um serviço regular. Embora quente e fria; o terceiro é destina-I .

.

rsvel na historia do civismo bra- de rapidez, clusive o atual serviço semanal ainda não seja possivel consegui. do á acomodação de bagagens e
U!TI plano, propno para

t 'fi t .J m' d t Ih b E t 1 t d - estudo.
ranspaCl co e os es u�os para as re -se maIores e a es" sa e-se carga. ven Uà men e, po erao ser

P d
._

comunitaçôes aereas da America que esses grandes hidros pesam instalados leitos para os passagei- T ;eço e ?l�,aslao. 3do NOite co'!] a Nova Zelandia. de 40 a 50 toneladas e terão ros, nos casos de y0.) noturno.
ra ar a rua lradentes n.

Esses recursos, aliados a uma uma capacidade de 72 passagei· Ainda r.ão foi anun �itl1a a data
solida organização financeira, têm ros, com 8 membros de tripulação em que esses Super-Clippers se

permitido a essa empreza entrar e perto de 3.000 quilos de carga rão sublletldos ás pnm�!ifi�l provas
com preciosas contribuições para util. de vôo, todavia, conh�cido () es

o progresso geral do transporte Equipados com quatro motores crupulo minucimo cum qu,� são

aereo, COJl)O agora mesmo nos in- montados em duas ordens e de- executadas todas as iniciativas da
forma uma noticia vinda dos Es- senvolvendo uma potencia total de grande empreza de transportes ac.
tados Unidos. segundo' a qual 6.000 ca\'alos,os novos aparelhos eeos norte americana, não será di
acham-se já em construção nas voarão a uma velocidade media ficil prever a eficiencia pl�lla ::leso
us\nas; Boeing varios aviões gigan- de 320 quilometros horarios,trans- sas aeronave3 cuja construção re

te�cos encomendados 'pela Pan portand0 normalmente 5.000 ga- presenta por si só mais um grande
American Airways para o futuro Iões de combustivel. o que lhes passo dado pela a'!ronautica mo-

���������������������������e�r�v�i��o���e�re�o�e�n�tt�e�0�s���s�ta�d�o�5�pr�o�p�o�rcil�o�n�a�u�m�r�a�io�d�e�aç,ã�o�d���.�d�e�rn�.a no desenvolvi�ento de seus

__

�nNi!I�'I'f"8Q�*,m••:m r"x e _ Ma.

S. PAULO, 20-A «Folha
da Noite» declera ter obtido in

formações absolutamente seguras
de que o Departamento Nacional
do Café vai suspender o descon
to de 1 $000 por saco vasio re

cusado na quota do D.N.C.
para a safra de 193611937.

EM DISPUTA DO TITUU) DE CAMPEÃO DA
CIDADE DEFRONTAR-SE-ÃO, AMANHÃ, NO ESTA
010 ADOLFO KONDER, A'S EQUIPES PRIMARU-\S E SE
CUNDARIAS DO IRIS F. C. E TAMANDARE' F. C.

recursos tecmcos e de suas apIr
cações praticas.
• ,.,; 1 1'ONt'M ;ae.

Pelrolin. Minancara

ALUGA--S
quartos para casal.

Ir.formaçõe s pelo fJne n

1.436.

o Tonico capilar por excelencia!
Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelo8 f
Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedio ALUGA.SE uma coo
fortavel residencia!

Rua Esteves Junior.
Tratar na mesma rua n

1.50.

, soberano centra qualquer Afecção do couro cabelado.

Em todas as Farmacja�, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -_ Joillviíle

r

o sabão

"V· �

.Irgedm"
de Welzel

(MARCA

Especiã.lidaue"
Bt Cia••• Joínille

recon1menda-se tanto para roupa fina como para
:
roupa commum
• 'P';EPr4b�r::;7=jJpri •

,
,.. ". -' ': l.-r- � :'7."::: -,.J ;" ,', � .... .

·f ! ;
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Filiaes
Mertrtz:
em:

FL.ORiANOPOL.IS
Blurnenau .., ..Joinville São Francisco Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tiara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: ' Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: (" ades,
Sêdas, Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, ,vlotmes �,'�.Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos

í�3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszcs: í:o . �
. \lcolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona I .

�

lÀrtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes

I'Foalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, ,,';-:1..:8-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimlcos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER

� Charutos cDANNEMANNa Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
li Empreza Nacional de Navel!jisçêo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" 61
�

, Fabrica de Pontas "Rite rVlaria' -, Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.��ÂVAV'âV.D'����m;��_�.o..�VâVÂV���.

����� A Gazeta Indica:

orl'
. � Advogados

ADA MAIS � I �ccacio Mo-I
,

" � e I ra tem seu escrip-

enmidt ns. 7 e 178 � tório de advogacía á rua

I Visconde de Ouro Preto

� IL.I-IETES�
� I Telephone n' 1548

� �
�� Nas classicos-El1Vítlopes1fechadas �, I :_.= Dr. Renato=
&� �� ==8arbosa:=
tj�������� ����������i�. ADVOGADO Dr. MiglJel

Boabaid
"��e�m�i�.eG O ••••o••,o"e Rua Trajano, 2 fA{sob.)
fl� • \

Fone 1325-At�de. cha- CLINICA GERAL

i _�mp� "Aliança da Bahia"! r-=ad
.. para o mtenor,

Tr;:!��;i::ui:;;?::ã�as
� • I Dr. Aderbal R Consult.-R.joãoPinto, 13
• FUNDADA EM 1870 I.··· lelefone.1595 VENDE-SEumapadaria,d,-C!� "', da Silva

d�" Res. Hotel Otoria-Fone 1333 vi emente montada, com óti-

: Seguos Ter restres e Marítimos :: RuaC���.V�:���lO (sob.
I Con:sultasdas 13 ás 16 hrs. frfgu��a�onto e dispondo de bêa

!! lncontestavelmente a PRIMEIRA dc-..) Brasil I Fones 1631 �

129_0,. Para qualquer outra informa-
l':ji ... ção, dirigir-se á Gerencia deste
"�.� CAPITAL RAUZADO 9.000:000$000 ----------.

Ie,••, RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000 Dr. Artur Pereira jornai.

RECEITA EM 1935 18.792:553$358 MédicosPROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549 e IOliveira
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157 Cllnlcs médica de orla0·
SiNISTROS PAGOS EM 1935 4,280:552$970 �J Dr. Carlos Corrêa 9al e adultol

I LABORATOR� DEtodol OI Eeladom ANALISES CLINICASPartos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

• FeUpe
n. 70. - Phone: 1277.

I Caix 1 Postal, 110. '

NO ESTREITO.Panta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
J

Advogado

Sta.Federais e

Apentes, SubmAgentes ., Reguladores de Av�r�al :_um
GD �rii!!$n, I1lG Uruguai e nal principais praças estrangell'�s.

Agente5 em Florianopolts :

"�� Campos Lobo & Cía. :
'� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
, TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLJAlvÇA •
D •

�'G Escritórios em Laguna e Italahl "
�� �
t'r S�\'jb-Acgff.;ntes 6f"'1r'" Blumenau e Lages
1),,,,
'\1
�� 11!l. @(lm -ii'i�? (�:i\!�
�� � �$'�) �r'$ _ --0---.-,-..-0'.".0.'

I c». Rica rd'o \
Gottsrnann

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

operações de plástica

Ex·chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ucessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elplclalllla em:-clrurgla

geral

CONSULTORIO--�Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 1 5 ás J 6 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

ILves Junior N. 26

TELEF. 1.1.31

Comultas diariamente elas

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residêncie: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Advoga dOIf:';

Desembai gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 20

-------'

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL10RIO:

�ua Trajano a' 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

-
-

VENOE--SEno lagar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com
Francisco Pedro dos Sant. s
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE-SE uma casa no a..
trito «Jr,ão Pessôa», Estreí
(o, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.

Utimas instalações. No aprasil.
vel recanto da Ponta do Lt' éIi "

Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de Íaran

jeiras, limoeiros e grande quan
tidade. de enxertos dtos de rosei
ras, tem para vender

CARL�IL S ON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Apolíces Consolidadas do Estado de Minas
« Divida Fundada do Estado de S. Paulo
« Obras do Porto de Pernambuco.

_
i

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI
COLA DE SANTA CATARE'-JA, A' RUA TRA-,'
JANO N. 16.

�--- ---o- -

�

I
j Çlr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-l.191

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

*' •�"
tl� •
�.. e!

� •
• .,
• G
• •
't� ,.,
• •)ir

G •
e •
�' •�

FIM * ._.g:

ESTA
linda casa pó- j
de ser sua pa-

I
· gando apenas

5$000 10$oo� ou 20$"-'00 I,
por' f'""'I""les na

Empresa construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107

s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Luclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

•

.,.
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I� I' RIO, 20 - Antes de prece-

O SOnh ft da muiher der-se, á, votação, das emenda� á

U Constituição, o sr. Pedro Aleixo
deu explicações á Casa.
A votação seria feita em pri

meira discussão. Se as emendas
fossem aprovadas com o minimo
de 200 votos, iriam ao Senado
imediatamente. Se obtivessem só
151 votos, passariam para segun
da discussão. Aí, se não con

seguissem 200 votos teria, ainda.
uma terceira e ultima discussão.

Passou-se assim, á votação no

minal das emendas inicialmente
apresentadas pelo sr. Pedro Alei
xo, quando leader da maioria,
sendo a-novadas por 182 votos

contra 5, estes dos SC6 Ribeiro
Junior, Abguar Bastos, Julio No'
vais. Plinio Tourinho e DurvallMelchiades.

- ,1

A

S ':?:r b�·')nita e precJiiéta,
realizar-se ..á usando o

CREME VITAMINOSO

OCUTOL
I o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

"

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des-

II! 'I,I
cascar a pe e.

,,:Qulnta-feira
27 E M A 10

CaS8SEIRÃOI
FUNDADA EM 1865

o D':Jque de (I primeiraWindsor
general

casará a 3 de junho SINGAPURA, 20-0 go-

RIO, 20 - O general Euri'
..

aviador vernador dos Estreitos. inaugu-
co Dutra, após ccnterencíar com MONTS, 20 (Band) -Foi

rando o novo laboratorío de Kua-
os srs, Agamenon Magalhães e f" I

'

d d RIO, 19 _ Foi anunciada la Lumpur, declarou que o go-

F J M"II'
o reia mente anuncia (I que o u- I' f de mto I li er, avistou-se com o
a d WI'nd r ca ar-se-é para breve a promoção do tenen- verno ma aio 'ará tu o quanto

, , ue e sor, 5" -se-a com '

I '

preSl?ente da RepublIca, em com-
q lenhara Wally Simpson no dia te-coronel Eduardo Gome3, o possive para manter a porracha

panhia do general Manoel Ra- 3 d 'h' qual logo apõs pedirá reforma. a um preço razoavel, nove ou

b I
e Jun o proximo. dez pence. "A borracha baratae o. O enlace terá lugur no palácio O coronel Newton Braga será

I Tambem esteve no Catete o d C d - promovido ao posto de general acentuou, é a melhor garantia
I I V Id 'L"

e an c, ao mesmo nao com-
, '

'
,

d
gener� a omiro una, q�e parecendo nenhum membro da Será aSSIm o general de aviação

contra li concurrencia a borra-

G t I
" cha sintetica".exarmnou, coro o ,sr. e u Ia f' 'I' I b it

' mais moço, assim como o primei-
, arm la rea n amca.

Vargas, as listas de promoções a S d
.

d A ro general efetivamente atuando
'd E ," d egUlJ o um comunica o 50-

cenerars o xercílo, esperan O· b
' . de aviacão naci I!>

'd' 24 d
re o acontecimento, os convites no corpo, e av.açao naciona .

se que ate o Ia o correu- I' itad ' I
d I

serão Imita os aque es que con-
te acen am ao gcnera ato os co- ,

'd,

8 d S V
viveram com os nOIVOS, urante

ron�ls oa�e:ge5 e, ouza, a-
05 ultimos mêses,

[entim BemclO, Heitor B'Jrgp.s
Fortes, Pinto Guedes e Men
donça Lima, assegurando-se que
elite pedirá reforma.

O general Queiroz, recente

i mente promovido, passará para a

VENCE-"S�
uma farmacia bem aíre

Compra-se um em perfeito quezada, n'um bom ponto
CAFE' BOM SO' NO estado de funcionamento, da linha férrea São fran-

..JAVA com forças de 100 a 120 cisco.

Praça 15 de Novembro H. P. Para' mais informações
Antonio Paschoal j Informações nesta redação nesta redação.

G.G•••GG-------••-------,(.G,�G�.(��
•
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I o maior e mais acreditado clube 'de 'I
sorteios do Brasil

Na�DS
generais

reserva.

Vende-se uma casa com o

terreno numa area d�
1,782 metros quadrado,

I instalação
de luz e agua etc.

por preço de ocasião. A tra-

I
tar com Quincio Silva, no

Estreito, esquina da Rua D.

I Luíza n. 163.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp, Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edifício próprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

A CREDITO MUTUO PRE-
D IA.L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OUO

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio

r

PARE!
,

� OUED� DE SEUS CRBELOS

R0MA, 19 -Durante a con

ferencia realizada entre ali repre
sentantes da imprensa extranjeira,
o ministro da Propaganda italiano
desmentiu novamente, de modo
categorico, as versões de que a

entrevista entre os srs. Mussolini
e Hitler terá lugar dentro de pou
cos dias.

RECEBE DEPQSITOS

USr:lNDO

PETROliN� M!NQNCORQ

[ii�iüâl=E]

Seguirarrt,
hoje, par;� a

Baia

SÃO PAULO, 19 - Em
.

avião especial, seguirão, amanhã,
para a Baia, os srs. Henrique
Balma e João Carlos Machado.

Os dois representantes dos go
vernos de São Paulo e Hio Otan"

I de do �ul. respetivarnente, vão

se entrevistar com o governador
jurací Magalhães, em um pro
longamento da coordenação ence

tada pelo sr. Bened to Valadares
e da qual foram os primeiros a

participar.

Borracht=l
·bardtli;':a

INF�LlVEL N� C�SP�

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus prernios, consequentemente, não ficarão em casa.

PA

CAU

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

..o.,rtefátos de couro e

colchoes
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

e ditas comerciais
Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia PABAHDO 05

Colchões para camas de casal e solteiro--Tem sem- SEGUINTES JUROS: • A
• ���

TRAVESQlt�ose��t��INA ETC
• pressa.-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na "

.:J ,. CIC Limitada 5'1. ala • �
Rua Tiradentes II. 3 CIC.AvisoPrevio6·I.ala. CREDITO .VlUTUO PREDIAL ��

F L O R I A N o P O L I S Prazo Fixo S·I· ala G
= -_ ....... --......., ... . ••••GOD ••
h5 ����--II.{��1f_;;;;;mhmi!71RW=;;;;;;;';'r="re'"

·

..�:aMiM'... _''SP'*'M I FT�W·@

#'W

CONF CC�OES FINAS
..

HOMENS CASA
�ECEeEU Uf,,'i LINDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. 03 '1IPOS MAIS MODERNOS PELOS MENORES PJ-<EÇOS

i

MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS
"

O�",MISA DE .JERSEV DE SEDA A 16$000'
á RUA FELIPE

ISCHMIDT N. 19 i
_·�f8."__III'·_· '·__lWr"IIIIIIIIW M'*&7'_�M�;U1iI,*IJWttt=���__\*':

CASA

Locomovei

OAURA
iIi

f,

fi
1
I

1 !
,i
.,\
"

j
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FL9RIANOPOLIS, 22 de Maio da 19�
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O
Declara que a Exercito não póde sujei ..

"previserles' t" ..<;
, I",

, "'�

unha �)���2".I l�_=--=

ter-se a ser um apendlce dos
do general Flôres da

RIO, 27 -- O general Góes Monteiro dirigiu ao deputado federal pelo Rio

Grande, sr. Ascanio Tubino, um enérgico telegrama, dizendo, entre outras coisas, que
tendo ligado á Pátria um irmão e U!Tl filho, possuía, por iSSG mesmo, a necessaria au

toridade para poder falar e para poder agir em defesa dos interesses da nacionalida

de e do Exercito.
Nêsse despacho, o general Góes Monteiro, faz uma cerrada acusação ao ge

neral Flôres da Cunha, declarando pretender este, á viva força, desmantelar o Exerci-

Maj. Hugo Ramos

A c.lat� de ônte m assinalou a

pa!'sagem d;) an,v·.,tsario natalício
I j'

.

(�O nosso drsl.nto cout rr::lrlt'o. si .

Majr.f Hugo Rhmos.
Ele.mento de J[2<w}" -re ,tig;(\ I

'" .,

It.snto no E�l ,'{r, (' r�G "),<C ,.1 ,,<

éras ,.�Ltj( ,J.
I

• r r�\ ..

�ã(l, Sf··mpie. pror t J, ctH 1J"01 �'-:�
. I
interesses oa nc.sa terra,

A' I ·1
S rornenagens que O rtustre

aniversariante por certo recebeu,
vimos juntar (AS nossas felicitKções
muito amistosas e muito sinceras.

Biagio d'Allascio
Transcorre, hoje, Q (lota ani

versam! do nosso orezado colega
de imprensa sr. Biagio d'Alsas
cio, Iuncionario do R. Consulado
da ltalia em São Paulo.

fRZEm ANOS !"lmE:

o sr. Otavio Armando de
Britu, funcionaria da Diretoria
do Interior e Justiça.
rlASILITAÇÃO

Prefeito Elias Angeloni
Deste ôntem, acha-se nesta

Capital, o sr. Elias Angeloni,
Prefeito Municipal de Cresciuma,

" r·

que ontem cunrerenclOU com o

exmo. sr. Governador do Es
tado sobre assunto, de a2minis
tração do municipio que daiger.

Luiz Da!cail[lle

III

to, sendo a sua m 110r preocupação provocar a sua desorganiz ação.
Declara, ainda, nesse telegrama, o general Góes Monteiro, que a reação d�

E xercito é devida ao fáto de preten ler o general Flõres sobrepôr-se ao proprio Mi
nistro da Guerra, pois até aqui, as transferenciasa das praças do Exercito, só se fazia�
com o beneplacito do governador dos pampas, estando, assim, o Exercito Nacional
como transformado num apcndice dos «provisorlos.»

I

,,':;A RTAZES
CINE REX, ás 7,30 hOral

um filme da Cine Allianz -Su'
alteza quer casar, com Will,

DIA DO SEMINARISTA Forst, Liane Haid e Paul Kemp,
CINE ROYAL, ás 7,3

Tendo sido designado o Llo-
horas, um filme da Paromount-,

mingo da S.S. Trindade
Chave de vidro, com Edward

I b d DP�rada I Arnold, George Raft e Claire
cc e ração, ésb ano, o Ia o

Dodd.
Seminaiista, a Obra da� Voca- .

ÇÕI'S Sacerdotais comemora-lo-é. CINE ODEON, o lider, foca.

na Catedral Metropolitana, na
liza.ás 5 e 6,45 horas.um filme da

missa das 10 horas, com sermão
U.1iversal-Llltas da juvent»

pelo Revillo. Sr. Conc:go Harry de, com Charles Fanell e Juae
Marte]. e os 5' e 6' episo lios d�

Bauer, orações e coletas especiais cinta seriada d3 Univer ai, Flash
ern pról das VGC;�ÇÕ:�3 '.: clesinsti

I Gordon, com Buste, CI(�bbe 1.
cas na a!<1'lidiacesc1 e (':'OiTI assem-

I ' ,Jean ROlZ
..·gers; e ás 8,30 horas.bléia ger.:;.., á noite. no salão ue .,'

um fil ne da WMoer-Dor-w de
conlerenciaa da Catedr al.
A obra é das mais santas e

casa, com G;�orge Bre,ü, 8etlt

urgentes e merece o auxilio deci- Davis, Ann Dvorak e John Hal·
Os adeptos do Sigma ini-

d d I liday, e a cinta seriada.
clarão, hoje, ás 20 horas, a

ido e to Ías as associações re 1-

votação, para a escolha do giosas e de todos os calolicos,
seu cahdidato à proxima Sü-

em geral, pelo que é de esperar

cessão presidencial. que l1inguern lhe negue o indis

Poderão votar oessoas de pellsavel apoio moral � milteri"l,

ambos os sexos,' de idade PRESIDENTE DO CLUBE
Luxo, conforto e ele- superior a 17 anos, inclusive MILITAR
gancia encontrará V. S os analfabetos.
servindo-se dê limousine Ol- Consta qtt.e o candidato se

DSMOB!LE O" 200, guiada por rà o dr. Plínio Salgado, chefe

Augusto (J(wntenegro de perito volante.
.

nacional dos camisas verdes-

Oliveira Fone 1.600 P rem íadO na
.

De [oinville chegou hoj� a esta Da. Georgina Comes
CIdade o nos50 colega de impren- N 't I ,. t vespe raA I

a capi a pau IS a, ocorreu,

sal' sr: uguslo. Mo.ntenegro de ôntern á tarde, o falecimento da _ 0- SARAíXY\t1I:\1G03 SCYULDT, comunica ao co mero

Estão se habilitando para (d) Ivdeua, qu� aqut veiu a chama- exma, sra, d. Georgina B. 00- E jA' NO DIA SEGUINTE li c!o e ao publico, qUe ,assumi0 a direção do. estab�lecimentp comer.
se O e seus mtere5l!eS particulares .

t d d DECEBI I LIVRARIA SCLJULDT» T f P b· d
casarem: Osvaldo Carioni e donH devendo regressar na proxima se� mResd· IVfir uGosa �sPdo,aS'lo SfS' b�'

f'-' A A «BOLADA» I cla
« 11, com Ipogra Ia e 1 a fica e

Bolivia Ouriques, ambos soltei- mana"

o o o orneS a I va o fI-

I
Carimbos de Bcrracha, de seu finadQ esposo JOAO RICARD

.

d E d d nho medl'co naqu I 't I O concel"to de q"'e gosa a SCH.ULDT, espe. rand.o (ll.le a
..

mesma freguezia n"'o 50' desta com

roo s.' naturab .l"ste sta o, omi-, Agradecemos a visita que fez'
e a capl a . ... '1,

Q

clhados e residentes nesta Ca- á nossa redação.
A extinta era filha do emi- Loteria do Estado de Santa Ca-I demais praças do .'lIterIor, contlllu<! a honra-la com a sua prefecenci

pital.
nente jurisconsulto Desembarga- tarina é incontestavel. ]4 pela I e confiança.

FALErlmEHT05 dor Filinto Bastos, irmã do dr. excelencia dos seus pianos. Já
Da. Ester Leitt José Roéha Ferreira Basto. Sub- pela rapidez com que paga os

Faleceu, ôntem, ás 2 horas, Pro<;urador Geral do Estado, e premios que distribúe, tornou.se

em Paranaguá, onde exefCJa as cun�ada dos drs. Abeylard 00- conhecida e querida no Brasil in

funções de diretora de musica mes,i 20. Promotor da Capital e teiro, o que lhe valeu ser coguo
da Escola Norrilul, a exrna. sra.

Artur Heraclio Gom�s Filho minada muito acertadamente de
d. Ester Leite, consagrada pia- Promotor de São José.

'

"RAINHA DAS LOTERIAS".
nista paranaense. A Gazeta apresenta á fami- Na ultima extracção realisada
A extinta, era mtural de Cu- lia eqlutada senr�dos pezames. po� aguda Loteria, quinta-feira Iritiba, tendo se diplomado no miSSA ultima, 20 do corrente, o premio

Instituto Nacional de Musica, Em intençã·) á d. Guilhermi-/
maior de 50 contos de réis cou

onde obteve seis distinções e uma ma Carreirão da Cunha, a fa- be ao bilhete Dr. 12
..
80 I vendi"

Está em Fiort,mopolis o con- medalha d '1' do na V I d J b t be ouro. mlla da �xtinta mandará rezar,
I a e r:l I u a, neste

ceituado indu�tfial e com-;lcillnte Ao sr. Zenon Pereira Leite, segunda-feira, dia 24 do cor-
Estado. Ao feliz possuidor snr.

se. Luiz Dalcannle, operoso pre- aliano Inspet r d A·lf d d 2 Jose' Per I' d S f'
5 ' U a an ega es. rente, o. aniversario de sua

e ra e auza, un-:lOna-

feito municipal em eX\õfcicio de ta Capital e demais membros da morte, á!; 7 horas da manhã)
rio do e�critorio. da agencia da

Cruzeiro do Sul, onde goza de familia enlutada, apresentamos as uma missa na igreja de S. An. c:.0mpanhl� NaCIOnal .de Navega.

Iinfluencia poli�:J'"'' ri __ n()s�as condolencia. I tonio. çao Cost�lCa, em 1mbltuba, que

. i �e aprest'ntou no dia seguinte nos

1
"

' O� ITA ' , escritorios dos srs. Angelo La j

,,/1 �
, • • •

Porta &. Cia:, CO::lcessionarios I�"., I & ...

F
da Lorena, fOI pago o dito bi-

t
���'I �o�erlas a sua avorita Ihete m. 12.801.

FANTôqSTliCO! Não ha bilhetes brancos!
• r � . E_m regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA

� RU,-\ d:LIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES adqui
rIdos em qualq_uer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
c�m a dtevoJuçao dos mesmos V. S. CANDIDATAR-SE-A' em ser possuidor in
telramen.e G R A T j $, na escolha de um dos conjuntos expostos nessa sua
nova AGENCIA;. a SABER:-�ma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.
co� llm3 maravl-Ihosa maqulra de costura da afamada marca SINGER ou

radio, d� dez valvuI�� da indiscutível marca WESTINGHOUSE com uma gelàd��
ra eJetnca da garantIda marca ZlEllOZONE.

�_E_�_ T_!_.F I.Q U E - S E

MISSA Candidato
.nlegralista
. -

a sucessao•

--, I'A �� ,,:;:- k !!.�
,�?" .._::l �

Franci�:o Tre,ka, filhos e gen-
1'05, convioam aos parentes e pes-
A 1 1 _

.

soas ce suas re.açoes, para assis-

tirem fi missa que mandam cele
brar no próximo dia 26, quarta
feira, ás 7,30 k,ras, na Catedral

Melropolitalla, em intenção a alo
ma de sua querida esposa, mãe

.

e sogra Eliza Moritz Treska, pe"

Ia passagem do sexto mês de
seu falecimento! pelo que se con

fessam, antecipadamente, gratos
a todos, que comparecerem a

êsse áto da Santa Religião Ca
tólica.

Vindo de Cruzeiro, chegou
ôntern a esta capital o nosso

ilustre patrício e prestigioso c

acatado politico sr. ce]. Manoel
dos Pasws Maia, que em todo
o oeste catarinense é estimado e

respeitado.

ACamara
h 0..-"';1"'\ en age �l

o sr. Henríque
Bayrr\a

RIO, 22-0 sr. Henriaue
Bayma, ao chegar, ontem', à
Camara dos Deputados foi
alvn de uma grande mani
festação por parte de todos
os parlamentares.

,.

I

f I
i-'.'"

Religião

o SR. JUVENAL L t\MAR.
TINE DECLAROU-SE

«ARMAN!)!STA»

RIO, 21 (Argus)-Ddiniu·
se a favor da candidatura

RIO, 21 - O ge ieral Par" Armando Sales o ex-gover
gas Rodrigues foi elclld p,(�sidente dador do Rio Grande do
do Clube Militar. i Norte, sr. ]uvenal Lamartine.

Ao Comercio e ao publico

FIO! ia lopolis, 2 1 de Maio ele 1937.

,

o Snr. tem sempre o cui
dado de tr')zer limpas as

suas mãos. E justo. As mãos
sujas, além de desagrada
veis, são peeigosas á saúde.
Mas eeflicta que não são
apenas as suas mãos que se

sujam; estas o Sne. as vê;
no interioe do seu corpo
h.a tambem orgãos que se su

jam; estes o Snr. não "vê",
mas "sente" que estão
sujos.

HELMITOL toma-se faciI
men te, como uma limonada.
dissolvendo os comprimidos
ern agua COUl assurar.

gue-se trazer os rins e todo
o apparelho renal limpos e

desmfectados, evitando-se
.

,

aSSim, males presentes e fu
turos..

"",

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




