
l: •

n ti
.

rm n o Sal /II>

a

num rasgo
elegeu
o Povo
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não subordinou o surto da sua candid�jM�éJ '�t '

hora marcada pelo relogio do Caf��'�Ur.:
de precedência democrática e, fi�;J;l\: rI9�i1��;'

como patrono oficial da sua causa /�?!\: .- �

Brasileiro.

�\'adrugou e alvoreceu,
r.t!spírito do regimen,
•
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I "O Estado" mentiu ••• �

".� _
mais uma vez �

�� �I--------������������������I---����������������������
�i ·�It\do o jornal "O Estado", em sua edi- � A V O Z D O P O V. O•

tli ceo de ontem, dizendo-se devidamente auto- "

� r� 'Izano, feito a declararão eategerlca de que o �I· '!!f Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O � A L L A D O
� sr, Cto Fuerschuete, prestigioso chefe politico � _. o

• � suiineIl, não apoiava a candidatura do sr, Ar- � ANO IIII Florianopolis, Quarta-feira 14 de Julho de 1937. INUMERO
� mando de Sales Oliveira, procurámos hoje, de �

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

�r mânhã, o sr, FI:.�.lvio Aducci, que ontem regres- H
1;-1 SOla de Tubarão e que, naquela cidade, trocou �
� impressões com o referido político. �
�� O dr. Fulvio Aducci, dectarou-nos o seguin- �
� te: �

� -"Na visita a Tubarão, tive oportunida- � O
�: de de avistar-me não só com o dr. Oto Fuer- �
� schuete, como também com varres outros �
!� presttgloses políticos daquele munlelple, os.�

'I� quais, me af5rmaram, seu apoio ao sr. Ar- :� I!!l!l!ttJW!ltim�amti!fml_��_eEi$m-m------------

� mando de Saees estando, todos êles decididos � _. . .. . I • • •

I � �
�

d candidato ii" RIO, 14 - O sr. Joao Carlos 1 Plínío Salgado, irradiando os dls-, tíca Brasileira lançava um vee-

L, a s,,!�ragar� nas urnas, o nome c b Machado ocupou a tribuna da i cursos proferidas em Belo Hori-I mente protesto, convicto de que
� naelonat,

, r- Camara, para tratar dos graves: zonte. I semelhantes fátos não se reprodu-
;. • AHã5, HDiar�o da Tarde", publicando o ?i; acontecimentos de Juiz de Fóra.

'

O orador diz que se criava uma siriam. Se a nossa esperança fôr

lijI relate da visita do dr. Fulvio Aducci á cidade E, Já era fát� de dominio p�bli; I[ grave situação com procedim�ntos frustada teremos, a cada instante,
• �� de TubarãD e111 que foi acempanhad» pelo � co, q�e causara surpresa.s, nao so: d�ssa natureza. Era necessario se que produzir os protestos da Na

IM' d··· t d I dlar]
.

ornallsta Tito Carva- 'tt i pelo inesperado das atitudes de por um termo a semelhantes ab- ção Brasileira que ha de receber
�� Ire 9r aque e Yarl�, J, � ��: algumas autoridades de Juiz de surdos, para que se não venha a a aos drs homens que desejam
� lho, declarava ql::lle nae 50 O sr. dr. �to Fi.Be�S- �. Fóra, como pelos motivos que os assistir á reprodução de cenas de acima de tudo a lei.
!�I, chuete; cOfnb tarnbern os srs, Martmho Ghlz- � i determinaram. Queria opôr os em- selvageria. Nada justificava a bru- Conclue dizendo não acreditar
f� zo e João Afilb,a!l1es Corrêa, acompanhavam a 'g i bargbs necessarios contra o modo, talidade. que o sr. Valadares queira macu-

r�; candidat.ura Armando de Sales. � i como �e �stá procedendo em Mi-I Proseguin.do, disse esperar que lar a sua situação de supremo
�; E! nas Gerais, quanto ao desdobEa- o sr: BenedIto. Valadares tomasse chefe do grande Estado e as suas

���::::' �i���r��:" T�'-; r-'�' '" ��� ....··!]�-:-"""��::::::�*1��.Jr_�:;.;;;�tJ 1 mento da ca�panh� da sucessao. medidas energicas contra os cul- ricas tradições liberais, pactuan- RIO, 12 (Band)-Os oficiais que

A V ISBTA' D«)S�íNTEGRAt'�e,l,;;�rio�s��:;'�;:��::ndo, na i pa�: nome da União Demoe," .;:, com selvagerias de,," natu<c' �:"ro ��=:�� ::;'b::,����ue�;
{

LISTAS AO GOVERN'ADOR ��:,;�!:;:�!:�i!'�;;:e:f:u1:�: Complot contra o ?,}!�!�:;:;};:L�:��:���l��
""

'

demonstração respeitavel de civis- Exercito.

DO ESTADO 1��d;��()P;����r!� e�t�i:��e:c�: Almirante Protógenes Pa:;el�,le�a�:o ������:a, wti!:�
,t I e os entusiásrnos juvenis, pelas sias Rolin e outros.

OS D1iS�URSOS TROCADOS NA OCASIÃO' amarguras de decepções que nos
O dove.·nador fluminense está colocado no Oassaltam cada dia; que se carac- e caso dosterizam pelos impulsos de since- seguinte dilema: "00 José Americo

Est�ve ontem em Palacio, visitando o sr. dr. Nerêu Ha- ridade e pelo desejo ardente de ou deposit:ão! •

mos Governad�r do EstadQ, o dr. Oton Gama D'Eça, Chefe Pro-
verem os problemas nacionais en- RIO, 14 -- Inio�mado o sr. ,Heitor 'luer atit1!-de espontapea. generaisr vincial da 'Ação Integralista Brasileira, que, cumprindo ordens do caminhados num ambiente de :�_ I Collet, que o almírante Protoge�es O.almirante Pr�togen�s chegará RIO ( , .

'oro Plinio Salgado .. foi comunicar ao Chefe do Executivo Catarinen- id d di t
.

ti
o estava disposto a reformar varros depois de amanha. Sena natural, ' I.? Band)-Sera Julgada

-o
• nerosi a e e sa 10 pa rIO ismo -

ât dí d u portanto q lST'b I M"
se a escôlha do candidato daquele partido á suprema magistratura f did I id

a os seus, convocou iversos epu- , ue se o esperasse para

I
pe o upremo rr una ditar

_
.

oram agre I os pe as autori a- tados da Assembláa estadual, for- qualque! coordenação politica. Mas, na4J)róxima quarta-feira a q
.

'

,ela Naçao. ".... . . . 'des. çando-os a se comprometerem, por I
como nao se tratava disso, e sim, .

' uelXa

Recebidos em audlenCla espeCIal, sohcItada por mtermedIO, Não devem ser sufocadas as escrito, a abandonar o governador,! de um "COMPLOT", para impedir
cnme a�rese�tada pelo general

do dr Ivo de Aquino ás 17 horas chegaram ao Palacio do Gover- I
a'f t

-

d caso este reformasse qualquer dos I que ele falasse, o trabalho teve lU-I WaldomIro Lima contra o gene-
. ,

" .. ,. m m es açoes os moços. 't ' dar 1m d' ta t O C II t I G' M
.

r do dr Oton D'Eça os Secretanos PrOVIRClaIS srll. LUIs de

I' P I I b'd
seus a os . o

.

e la n:t�n\e. sr. o e e ra oes onteIro.

���:a�Carlos 0asse�ferth, �une� �arela, Ma�io Maf.ra, Celso Cal- de ;:::ô:s ei���u:���:�s ���:ttgi�� "ç�'t'7n;0:�f:��" �!��aa��::!lr��fe���dOu::' its�ct�1 O .�inistro Cardoso de Cast�o,
deira, D. NoemIa �els, Oamlo RI?euo, AntOI.llo �edr�go � Arnol.do sas de Juiz de Póra, as quais da- d�[%�1l(f�2,�;e ;r,(8U��n:�;:::nW;1t nom� do "PARTIDO" .•• Ou o sr. que )a estudou os autos

_

do m-

Cuneo, todos traJando o seu umforme partIdano, ISto e, camisa,
vam um aspécto claro �o inci- i )��J;' ����rX ·;<·;�·:·r;f:i:;::::llit��l!·�I- i��g�,�nf�b������:!e���;�:::; 'I d�:;��oho:sdos�ai�is�����uaso��er�:verde.

. I dente. Eram teleO'ramas Ílrmados '>':':':".:.:.'.:.' ..

:.<:::.:<.:.:.:::.:::::<:<::": :<.:"':':"'.:':'" chedada e aderIa ao sr Jose Ame- '

d
.

I d'd 1- d d h I' be m t '"

I Ir"
.' . . , ... , .... , o, • a procura ona e outras pa t

o c;rdialrõi�Eg��:��0�P��:�1��;E��sff�i;:;!:���;i{}}��s:0 :�a� fel�o�de��tda��:tti�ds;�daUJ:��g:B�' p��� llr
: .'. :"

::�g�'t� :��i�!:�atnh��:l:�:"n�rl��:��:�� I ��ss1�0���Sr�t;�I:�ft�n�0,f���ã:�:
. . -

d Ch f
mao o epu a o ose ernar- '��,," raram Ou ader' i d I d' e t

'I ri aô conhecimento de S. Excia. cumprmdo mstruçoes o e e d' 1* ::::.:::::::::,.' I! .ou sa r o nt;'a- s u vo o.

,eva,! " .. SI' d d'd dI·-
mo.

. �h.... �osclrculospOhtlc�s.!lexpectatlva Aguarda-se .

dNac�onal',a es�o�ha do �r. �hmo �ga o, com�,can I a�o .. o nte Leu o tel�grama recebIdo por �f}
,,' e grande em rel31çao a atitude do

0 arqUIvamento o

grabsmo as �leIçoes de Janeuo I?roxlmo, e que Ja estava mIclada em este seu coléga, dizendo serem �f*� Governador flummense. p,,:r_o_c_es_s_o_. .---_

S311t� Catann� a campanha eleitoral, bem como a propaganda do
todo� depoimentos serenos sobre �ll@ I A (;OLIGA ....lo DE.candidato do SIgma.

.' . . os fatos. �::*:M: v

Respondendo o. sr: Nerêu Ra�os aÍlrmou �sslstIr ao pleJt.o Após a leitura, diz que o ofi- �V@( GOIA�S �OM .. SR.
10.? Estado, com imparCialIdade, .garantmdo aos partidos toda a atJ-

�io remetido .pela del�g.acia aux!- t:);;in���\< Congresso ARMANDO SALES
vldade dentro da. ordem e da leI.

. har da ChefIa de Pohcla de JUIZ ()<t;�t$'i S. PAULO, 12 (Band)-O de-
Pr!?�se?�mdo, o sr. Governador. do �stado _dIsse ser profun- ?e Fóra: não aludia á linguagem *�M:*1J�:®D§ putado Jací de Assis, lider da

damentlil contrano � toda e qualquer. vlOlenCla, razao por que espera mconvemente, por parte dos mo- i�M;/;Nj-'. tucaristico Coligação Libertadora de Goiás,
o transcurso do pleito dentro da maJOr ordem, e �ce�tuando o seu

ços. Ao contrario, esse documen- �%j1�$;f; present�m�ente nesta Capital, de-
espirit& libêral-democratico, dentro do qual apreciara o desenrolar to falava em inconveniencias. E \"�;;::;�'��;;',,,r..•",�,,,=�,,,,,,,�_,_ clarou a Imprensa, que, contraria-
do prelio eltitor�l. .," inconveniencias por ventura pro- i(;::�'S2_�,;r:.::�::§}2�� PORTO ALEGRE,12-Ativam- mente a_os boatos assoalhados porDespedmdo-se de S. Excla. os mtegrahstas .mamfestaram-se feridas... ALMIRANTE PROTO'GENES

se os preparativos para o l' Con- certos Clrculos, com o intuito evi-
satisfeit�s com a cmdialidade com que foram recebidos pelo Gover-r Via-se, assim, tão somente, o I gresso Eucaristico Riograndense, dent� de estabelecer confusão, a
no do Estado. �mprescindivel espirito de intole- As cousas não ficaram ai'. O sr. que terá início nesta capital no opOSIção do seu Estado não hipo-I-. ' •

f COllet, comprometido, abandonado próximo dia 29 e será encerrado t
"

t -'N
N

T�M COMPOSTURA I ranCIa e aciocismo que ditara a e ameaçado, por se ter colocado com a 2 de agosto. ;:e�I'COaP.OIO a candidatura José
I AO i impertinente atitude das autori- o sr. José Americo, viu, de repente,

dades. a maioria da bancada federal com
Todos os bispos baixaram cir- Os oposicionistas goianos-de-u,

I O
o sr. Armando de Sales. E sentiu culares aos vigarios, no sentido c�ara o deputado Jací Assis-es-

nem P�· ra o sace:l"'doc·IO' ,s jovens patricios entrega;am- que todas as forças de valor; no Es- de empregarem seus melhores es- t Au n se a propaganda do candIdato tado, converdiam para o candidato f
ao �om o

sbr. rmando de Sales,o orços, para que o referido con- que e d' dnacional, quando chegou a Juiz da União Democratica. Previu, as- uma an eIra e reinvidi-
� .

d d P 'd gresso se revista da maxima im- cações e d t b IhdeFóra o sr. Benedito Valadares. SIm, que o ooverna or rotooene" e ra a o para aquele
b d desejando acompanhar as tenden- ponencia. Estado.

RIO 14-Na parte final dodis- ba, que estava entre as anca as. Nessa ocasião, para não pare- cias do povo fluminense, apoiasse o

curso de ontem do sr. Teixeira procurou se aproximar, mas já a cer um acidente e ser mal inter- sr. Armando de Sales. Resolveu, por

81Leite houve um incidentre entre este tempo, varios colegas se in- pretada a atitude dos universita- isso, organizar um "COMPLOT," umenau apOI·a, decl·da-'

d C t 'tando o pugl'lato' I que impedisse ao almirante qual-
'o padre Arru a amara e o sr. erpuzeram, eVI . nos, e es cessaram a sua propa-

D Osorio Borba. O padnl Arruda O sr. Pedro Aleixo suspendeu, ganda, preferindo recolher-se a um Inaugurada a eletri- ment d·d tCamara, aliás, vinha aparteando ime.diatamente a sessão, não a r_e-I educado silencio, durante o mo- fieaeão :na �entral e, a can I a ura do
'com insistencia o seu colega,e em abnndo, porque a hora da sessao mento em que transitava o comi- ." d A,determinado momento, ao dizer já estava terminada. Os dois de- tiva do sr. Valadares pela frente �IO, 12 -=- Reahs?u-�e, ontem, r. rmando de Sales
'que a administração do sr. Lima putados ainda ficaram cercados da séde a mauguraçao do pnmeIro trecho

Cavalcanti era uma imoraliàade, no. recinto a trocarem doestos. . Só d�pois foi que os universi-I eleAtr,ific1:doh da Cehntral do BraGsíl. A União Democratica Brasileira desta capital recebeu ..

"

_ t _ arteado pelo sr. Afmal, levaram o 'padre Arruda ." .

.

s ;) oras c eg?u o s�. e- te telegrama:
o segum-

'l'Ul se con ra ap
d C se t

. tanot'i, novamente, contll1uaram a tuho Vargas que fOI recebIdo no ._"B�UMENA_U, 13 - Tenho prazer de comunicar que emSimões �arbosa, qu� se ergue e a��ara, que apresen ava agI- discursar. _As autor�dade.s en.t�nde- "hall", pela 'diretoria, tendo nessa reUlllao ontem reahzada no Salão Busch com a prAsen"a dsua cadeIra para estIa.nhar q.ue o' t .

ram, entao, que ISSO JustIfIcava altura o Batalh-ao de Guarda� bl' f' lh'd
' j 'i e n'Ime-

d b d d � ros� assem �a,. OI esco I o o Comité pró Armando Sa·le:: f' dpadre Arru a, que sa Ia e to os as medidas de violencia de que t d h'
.

I
'

aSSim, constJtUldo: v, lcan o.
" f' t ta a D Ad 1'0 II"ronder b d

oca o o mo naCIOna .

,esses atos, S? agora pro. es v. r. O.lm. aca ava e dar conhecimento á Depois de inaugurada uma pla- Antonio Candid F'
.

d O D .

O sr OsorIO Borba dIsse que o Camara .. I B' h' ,o .IgueIre o, to aux, Ervlll AlmeIda, Pau-.

-

t" h
. ca comemorativa do acontecI-I o flec eImer, Jose PfeIfer Antonio Lucio João Man I d!Sr. Arruda Camara nao In a com- Seguiu, hoje, de avião, para o Contrastando c?m a severidade mento, o sr. �et?lio Vargas to- I

Bento Desideri?_ Dias, Jos6 Moritz, José' Reute, e 0�r'10e i!�:�a.postura nem para exercer o sacer- Rio de Janeiro, o sr. dr. Adolfo com _que as autofldades procede-I mou o trem eletnco, fazendo as-I Durante a reUllIao em que falaram varl'os oradol'e __ '_

. "?
rdocio, e a esta afirmação, o padre IConder, chefe dissolvente do P.

am c I
-

t d
. ...

I I s a at;:S18LenCHt
'Contra êle investe, disposto a um R. C. r , o� re aç�o aos es u antes, sim a ViaJem maugura. ac amou constantemente o nome do do dr. Armando de Sales or-A0 seu embarque compareceu re- num cafe fronteiro outros estudan- De regresso da Central, o sr. veira." Saudações.

' 1

desforço fisico. O sr. v,tiOr!O 13or- duzido numero de amigos. tes procediam á propas-anda do sr. Getulio Varps foi para Paquetá,

GAZETA
Sem quaisquer Iigat:ões politicas
--------------------------------------_

914

OS GRAVES ACONTECIMENTOS
JUIZ DE FO'RA

sr. João Carlos Machado, protestou, na Camara, con- sileira
tra as violencias dos esbirros do sr. Valadares

EM A hospitali
dade bra-

LISBOA, 12-De regresso do
Brasil, chegou ôntem aqui o poe
ta Correia de Oliveira, o qual
declarou:
-« Os brasileiros recebem os

seus hospedes como ninguem mais
o sabe fazer».
A seguir teceu um verdadeiro

hino ao Brasil, destacando o seu

progresso e a sua cultura .

Vão reque
rer a re-

-

versao

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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se d·e Medicina

Assess i .....i .�:,\ d-....
O Ch =.,. fc:·-, d·--."'-:.�..- ..:" <:»

partir.JC>
I'Pau rrv'
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l Bcnte-se
I

mal?Sociedade Catarinen-

DEPOSITARi.OS E DISTRIBUIDORES: Canos Hoepcke S

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

A.

BARCELONA, 14- Foi as- Do Estornago, Ftgauo, tt {iS,
Lembre-se do

Ch,á das 9

Bexigas, Intestinos?
ssssinado Juan Navarro, um dos
chefes do Partido Poum de ten-

Presidid", pelo dr .Djalma MoeU-, minio copiosa literatura sobre o
dencia trot kista, Navarro era o

rr.ann e secretariada pelo dr. Ar- assunto e terminou a sua conle- organizador do recrutamento d,'I
minio Tavares e com a pref>ença I rencia explicando o mecanismo e milicia do seu Partido que luta
de vários medicas, realizou-se sexo interpretação dos smais apresen- na frente do Aragão. O atentado,
ta-feira ultima a 11' reunião or-! tados pelo seu operado, cujos autores ainda estão desco-
dinaria da nossa nSocied3de de 4'-Apr')veitando a idéia do nhecidos causou extraordinaria
Medicina. n dr. Aurelio Rotolo, de se fazerem

sensação. Até agora a policia de-

OAberta a sessão e aprovada a conferencias publicas para-nedicas, teve! por cumplicidade J 14 peso
ata da anterior. tiveram inicio os o dr. presidente convidou os seus sôas, anarquo-sindicalistas na sua I

trabalhos do dia, constantes das consocios da Sociedade Catarinen-
maiona, sem conseguir, porém,.

seguintes observações médicas: se de Medicina, para ajudá-lo na- I
...

I ro Oaà °I.. a.n ·1A d
esc arecer o rmstenoso cnme,

10 - bcesso metastatico quela iniciativa, cuja ren a rever-

gonoccocico do pulmão terá em favor do PrevêntorÍo da Mo rr-'eu e r'l)
c

e de outras naturezas. Lepra. Estão inscritos como con- COm ba te
Ondas-curtas. Dr. Djal- íerencistas os drs. Aurelio Roto!o MADRID, 14 --De fonte le-
ma /'tl'oellma'ln. e 05valdo Cabral. galista oficial comunica-se a morte

Apresentou o dr. Djalma uni 5'-0 resto do tempo foi pre-/ do "comissario politico" inglês
caso, com microfotografias [diplo- enchido com assuntos relerentes Brown, comandante da Brigada
COC05 de Neisser, no escarro) e aos interesses particulares da so- anglo-espanhéla nos recentes com-

radiografias seriadas, de abcesso ciedade. bates, e ao mesmo tempo membro
pulmonar gonoccocico, curado com

O
•.. da Comissão Central do Partido

ondas-curtas. Fez o dr. Moellmann S pr Inc I- Comunista Ínglês.No mesmo setor

�preciações sobre a ação biologi- "iQs d li de batalha foi tambem morto o

(a das ondas-curtas e reputou, r "comissario político" Plarivio, da
após leitura estatistica, de raridade U. II. B. 13 Brigada Internacional e mem-

o seu caso apresentado. Terminan- bro da Comissão Central do Par-
do a sua observação diz ter ob- RIO, 13-A's 21 horas de tido Comunista Iugoslavo.
servado animadores resultados das

ôntem, sobre a presidencia do
f.,ndalo-curtas em abcesses pulmo sr. Armando de Sales Oliveira,
nares de outras naturezas. realize. se importante reunião da
-Comentando o dr. Aurelio Comissão Diretora da U. D. B.

Rotolo felicita o seu colega dr. IApezar do siglo reinante, po-Moellmann pela magnifica obser- demos adiantar que nela foram
vação apresentada e faz ligeira dassenta os 05 ter-nos em queexposição sobre o pneumothorax d dserà re igi a a declaração d�
nos abcessos pulmonares e sobre d.

d d pnncipios a nova agremiação, a
a ação terapeutica as on as·cur-, ser lida no comicio de 16.
tas.

I'
------------

-Pedindo a palavra o dr. Dr VencesláuArminio Tavares lembra os bri- •

Ihantes resultados colhidos' com a Braz
bronchoscopia nos abcessos pul
monares e da ação terapeutica do
alcool a 20'(. em sôro fisiologico
na vela, e pergunta se uma asso·

clHção alcool-bronchoscopia
ondas-curtas, não seria otima
arma de ataque contra êsses ab
cessos.

-Afinal o dr. �}izenaotj'o Tei
xeira apresenta um caso curaelo
LOm alcool endov no'o.

_

2' Fratura da rtgião fron
tal. Cura. Dr. Q.7valdo
Cabral.

Apresentou um caso de fratura
da região frontal, numa cnança

yue ha�ia levado um coice de ca·

valo. Com o traumatismo houve
depressão das duas taboas do fron
lal e após cirurgia teve alta cura

da em poucos dias. Termina a

sua observação fazendo aprecIa
ções sobre o mecanismo dêsse tipo
cf! fratura.
3' Fratura circular trau
matica dep:essiva da re··

l;ião temporo-parietal es
querda, com fenomenos
comp!essivos. CaTa. V(.
Arminio Tavares.

Apresentou o dr. Arminio Ta
vares um caso da SUll clinica par
ticular um acidentado de craneo. ITratava-�e de um operano que
fôra projetado á alguns metros de
di!tancia, após explosão de uma

caldeira. Foi operado pejo dr.Ta

vares e o doente teve alta, curado
dias depois e sem nenhuma para
lisia. Em seguida expôs o dr. Ar-

hervas

t
' IVão reconhece_"0 gel-

•

c
c

_,
verno de Flt.anco

auen u re I LONDRt5, 12 --
c orreu, hoje,

com visos ih� verdade. que oíto
republicas sul-americanas eatão
dispostas a reconhecer o governo
naciona lista de franca.
Ignora-se. por ernquanto, quais

s ejc.rn esses oito país.

RIO. 13 -Com o sr. Getu
lio Varga.s, conferenciou ôntem.
no Palacio do Catete, o sr.

BOINAS, CARAPUÇ�S DE

�ASSOU EM �E"""'''FcE
FELTRO E LANS EM NOVE-

.-- 11'""" '-'. LOS DAS AFAM_\DAS MAR-RECIFE, 14 - Viajando á I clarou que foi auxIliado pelo CAS DA CIA. UNIÃO FABRILbordo do RAUL SOARES, I pessoal da estiva. CASA "O PARAIZO"
passou, por aqui Dadiani, que I -----------------------

se e?co�t�a sob rigorosa inco- . O B rc
c �S I-I aux 18118oumunicabilidade, Tanto o cornan- a

dante como 03 tripulantes do
navio negam-se a prestar de- DS nac iona I istas
clarações á imprensa, alegmdo

eSp,anhoes ".ordens do consul do Brasil em

Havre. RIO, 13 - O «Diario da
Durante o momento em que Noite» informa qUE' breve será

era ouvido pela policia-rnaritima, divulgado um fato da mais alta
um repórter, dizendo-se polici- gravidade, desvendando-se aspéFerro

I ai, interpelou Dadíani, que dis- tos desconhecidos das atividades
se ter sido Peroni vitima de um oficiais brasileiras em favor dos
acidente 0!,J que, então teria se nacionalistas espanhcis.
SUicidado. Acrescenta o jornal que, por
A sua fuga juetificava-se devi- ordem do sr. G�tulio Vargas,

do a coação em que se encon- teriam sido carregados dois na-
nO COm iC iO trava a bordo e afim de evitar vias com generos alimenticios, RIO, 13-Ãchando-se des-

de 16 I· I d
.

d d b quitado dê sua esposa, o encar-comp reações com a sua esposa. est.na os a um os portos so "t'

RIO. 12 - 1\ bordo do I Afirmou que a sua qualida- o dominio do general Franc;sco regado dos negocios da Bolivia
"C G dOI d F' veiu ao Rio.ente ran e ,que eve atra-j de de principe é sobejamente ranco, tendo o generahssimo na-

car ás 9 horas DO cais da Praça
I comprovada,

cionalist s, enviado uma carta au- D.osaparecen �o a
\

prim .genira
Mauá, é esperada uma delegação E' li seguinte a versão que tografa 'ao presidente, agradecen-

do casal. que a justiça entregára
da Concentração Autonomista da corre sobre o crime, a qual, pos- do a sua colaboração para éJ

ti esposa daquele diplomata [o
Baía. que participará do comicio sivelmente, consta r:lo inqufrito vitoria da causa fascista. ram IQicladas dllig�ncias para
da U. D. B. na noite de 16, Iniciado pela pollcia de Antu- RIO, 13 _ «O DJ!H1o da ejue a m�sma fosse enzol'trad:lo.

'd' d f\ F C N
.

d' I I Cientificado que a POII'cl'a ono es a 10 o menca erp:a: DIte» lVU ga que "o aUXl !O

Fazem parte dessa embaixada, Dadiani teda estranguiadf) Pe- do Brasil ao general Franco, fOI procurava, o diplomata apresen
entre outros, os 'rs. Luís Viana TOni com a toalha de r()s�o den- em 1935, suando era intensa a

tOII'se ao juiz de menúres, acom

Filho, deputado federal; Nestor t�o de seu camarote, ás tres luta contra os autores dã no-
oailhado da rnciána.

Duarte, leader; Antonio Balduino, horas da manhã. Carregou até vembrizada.
. Trata-se dI) sr. German Cha

Augusto Publio e Jaime Junquei- a amurada, onde o atirl1u ao Diz que o sr. G :tulio Var _

ves, que declarou que qUlzera
ra Aires, deputados á Assembléa mar. Sobre li fuga. Dadiani de- gas resolveu auxiliar os revolu- 'l1_a_t'_.r as SilU Jade; de sua fiJha

Legislativa; Jaime Baleeiro, Epa-
..": AC R.,T AC-Z E-S

cionarios sob o comando do ge- Está de lU to o M i
�

minondas Br.rbert de �astro e � neral Franco, p Jr in�ermedio di' t MD-O DIA nls ro lrquas dosVencesláu Galo, da Comissão c comissão d� rej--lre,são ao comu-

ExC!cutiva da Concentração Au- nismo, presidida pelo Si. Adal- Heis
tonomista, e srs. Luí& Lavigne, CINE REX, ás 7,30 horas - Derto Corrêa, se1do detcrminldo
João Bião e Adrnar Guimé'lfães, BandOleiro do EIVorado.

I a entlega de importancia necei-
RIO, 13 -Jnt<!m à� 19 ho-

chefes politic.)� c:..posicionistas no sarias á compra de viver.:!" em-
ras, faleceu n�sta capItal a s�-

. .

d E d CINE ROYAl ' ,- 8 30 b d d
. ,. nhorita Adinda Fern",ndes Ma'mtenor o sla o. �,as e, arca os e lmemato em na vios cc

Por via aerea, afim de partici- horas-Aldeia esquecida. do Loide, que segUiram para
qUêS dv& Reis, filha do o;r. MEir

par do conclave de 16, regressou Alicante, onde foram confiados ques dos Re�, min;stro da Vi ai
ôntem a esta capItal o deputado CINE ODEON, ás 5 e 7,30 aos emissarios do geut;ral Franco'IÇãO. .

Pedro Lago. hOTl)s-PapaRaio branco. o qual entregou ao comandante O se� sepultarnen�o _fOI de
de um dêsses navios do Lo�de tuado hOJ�, no cemlteno Sá'.>
------�-----' loão Batista, com extc8ordinario

Proclamação aco'llpanhamento.

Sehan-Kei-Chee

urna carta autografa, dirigid3 ao

sr. Adalberto Corrêa, nela agra
decendo ao sr. Getulio Vargas
a sua colaboração,Dr. Pedro da Moura

Advogado
Rua Trajano n. I

R,ep�esen ca
ça0 d�3 Baía

Conseque-n
.clae dos di.

•

vorcsos

Vencesláu Braz,
da Republica,

ex-presidente

Raul Roulien

RIO, t 4 (Band) - Ef,tá
sendo aguardadLi nesta Ca
pítal. amanhã,· Raul Roulien,
que regressa da Baía,compk
tamente restabelecido da gra
ve enfermidade que inquie�
tou todo o país.
Ao embarque do prestigio

so astro cinematografico,
comparecerão representantes
das produções americanas e

exibidores do Rio e São
Paulo.

As melhores marcas de farinhas de trigos,que são as preferidas devido a sua r

excelencia sao as afamadas

BUCA-NACION\'t\L.E NAOION�L, 00 I

'1 M O I N H O t __N � L E S
"iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiDiiiiiiiiiiíiiieiiiiiiiiPiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiáiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiii-iiiiiiiiliiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiii,.;;'iiiiiiii·iiiiiiiiiiiiU'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiViiiiiiiiiiiiiiiSiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiii·---iiiiiiii':::>iiiiiiiiiiiiiiit:...iiiiiiii·iiiiiiii'.Ajjjiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiii'iiiiiiiiUiiiiiiii·:iiiiiiii�.!liiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiii''''·(.)iiiiiiii-iiiiiiiiniiiiiiii�iiiiiiii'_ei.iiiiiij_hiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii'_'_'iiiiii�_\/iiiiiiiiiiiiiiiiii�_·'riiiiiii"-'__<:�iiiiii'iiiiiiiiiiiiii7iiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�'-iiiiiiiiiiiiiii1-iiiiiiii-.oíiiiíiiiiiniiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiii;;;;;'·,.4iiiiiiíiiiiiíii3iiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

-

rasino Imperíal
I TOKI8, 12 -. Sabe-se qUl o
marechal 5chan-Kej-('hec, distri
buiu pelos tropas U,110 proclama
ção, concitando-as a não poupa-
rem vidas, nem recuarem um pas
so.

EXIBfçÃo, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA '·0 PAFeA.ZO"
-----------------------------------------------------�--.----

no majestoso prédio do Clube Martineili

Danças -- Serviço ir, eoreensivel de bar e restaurante

A terra das graqdes
prop(n·�ões

NOVA YORK, 12 -- Depois da
onda de calor que passou, em que
morreram de insolação 150 pes
sôas, uma viOlenta' templZstade
assolo.u o Esiado de Virginia,
destrulnào as chuvas casas,
pont�5 e causando prejuisos de
alto monta.

Apr-esenta
Ção de ge
nerai

Otime orquestra - Bom Cabaretier

RIO, {3_ - Vmdo do E'ará ,
on?� coroandou a 8a. Regiã0
MIlitar, esteve, olitem, no gabi
nete

c do Ministro da Guerra G

general José Maria dO! Vascon
celos.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dr. Osvado Silva Saback
AD v o G A DO'

f 3'Cons. Ma.ra,
Fone - 1.191

"jl�
I Dr;.

ÍIP' ijb Sdito VENDE-'S�PBanfo d .gri- I uma farmacia bem aíre-
OpU ,ar .". a Iqnezada, n'um bom ponto
cola de 5 ),

Ida linha férrea São rran-

Catar· E

,CiSCO.
-

Para mais informações
(Soe. Coop. Resp,tda.) nesta redação.

A
LUGA--SE, o conforta
vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis-

136:7$00 trilo de «João Pessôa-.

56:4$49 A' tratar 110 Banco Agri
cola, Rua Trajano n. 16

RECEBE DEP(fOS nesta capital.

G.I'>.�.7E1A,-�dar�C)lis-J 937
--�I<����"'�'�·���������I-------� ·m

I '=:Adolar Schwarz� �Q�����f�II��1\1 End�r�ço Tekgr.: DOL'\R - C�ixa Postal, 32 I U1nta- e I ra
s. FI�ANCISC:O DO SUL- STA. CATARIl'\A

.__

• AGENCIA DA

15 D E J U L H oSociedade de Nave�ação�Paraná- Santa Catarina
,

Limitada.,-Rio
C()I11f:'anhia Salinas Peryr.as-�io
Prir'g Torres & Cil. Limitada ·-Rio

V"ndr.>nbrand & Ci,.-Santos
" '"

\riagens diréts para RIO DE JANEIRO: Posn

tões PrHOflá e Sana Catarina? navios�motor E!uarque
, 'i de, Macedo, Eva, Ferynas,

_ AI�a�os; viagens dirétas pa

I ra SAN10S: hiate,-,lotor Puatzfltnga, Saturno e Braz

Cubas.
EncarreC'a· se de dassícação, medição e EMBARQUE de

todas ;s especies demadeiras serradas, beneficiadas e em

• tó'ros etc .. cereais emercadorias em geral, para qualquer
porto do .Norte ou d03ul do País, bem como para o Exterior

Recebe cargas d importação, do País ou do Ex·

terior para dsernbaraço e redespacho para,

aspraças do interior

SEF,VIÇO JARANTIDO E RAPIDO

Píe<O�, ""Y)odir O s

I i '

·���������II O;.' A�f:e���. �e Araujo
I i

Especialista -em olestias de �reanças, nervosas,
lmpaludiso e molestias da pele

. , .

Trlltamento do ermluàismo e das molcstías da pe-
le e nervos pela ./lutohematherapia

,
•

COnsultoria e resiacia>:Praça 15 de Novembro, 13
I Telefor.e, IS \1�s_��t��-=?�.�_8s -h.' e das 14 às 16 horas

;O&bVgE-.;.1do
Florianopol is

. Para o SUl
Partidas dos avíões=-Fecnamentojdas malas postais

, Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
t 2a .. feiras 12,50 horas Za-Ieiras 11 »

� 4a.-feiras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

i 5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

� A mala postal para a Europa fecha:
� na Agencia 5a. feira ás 9 horas

no Correio 5a. feira ás 10 horas

Parajnais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.JA.

Secção de maquinas
�_
II
--.."�'_·�_,_--�������......�t

x'·

I -

:
.

Rua Trajano"
. ,(Ediicio prop

���
������:iÇ.'!W��

"
Apólices Consolidadas do Estado de Minas

i «Divida Fundada do Estado de S. Paulo r.

� «Obras do Porto de Pernambuco.

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES r
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
�

COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA-
ij

� JANO N. 16. �
��- JI
• ••• 0-.
e e

: L.INI-IA OE::
e- •e l;ant.inhãD e Omnibus •
• .D.
O Leão da Serra e

'I Empreza .de Transporte de Passa- I
� gerrcs e Encomendas •
a e
e Entre Concordía e Marcelino Ramos.
O •
G EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS O
II de ORTIGARA & GENERALLI "
fi 'Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- •
e trubro em diante 'G
G . DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas «t
• da manhã, regressando ás 4 da tarde •
• Para lucilitar a boa marcha da Empre'Za, scrá colocada em •
., cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como �
• abaixo descriminamos: •
� Concordia:-bcritório Mosele •
e Suruvl-Casa Comercial B05catto •
lO Tamanduá-Casa Comorcial Julio Scbn G
III Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco ..
e Barra do Veado-Ca5a Comercial de Irmãos Poy •
G Bela Vista-Botequim ROEse •
G Vital Rica-rasa Comercial Mazuti �
<O Marcelino Ramos-Escritório Mosele •
� O

I Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 �
D IDA E VOLTA 25$000 ii
e Empreza DALLA COSfA @
� �

1 G N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu G
G estado, as passagens terão o acréscimo de 20 o �,
· �
• GP

I

Capital
Reserva

PA6AHDO I

S:r;;pUINTES .lU):

elC Limitada ,ala
C(C. Avisof'revit ala
Prazo Fixo " ala

I

ESTA,

ALUGA-SE
quartos para casal.

jníormações p elo fone n

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-feiras 8'50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 }) 5a.-feiras 20 »

linda casa pó
de ser sua pa- 'Igandoapenas.

I

i'Jt 'Cilã .:(I>;L
' .

;' Z2'í�_._- ,� �", li ;.,

o AEílEO CONDOR
e 9i2Q1'

"

oçt'Ç,'V�

....

�;;;';;'-�-2fIIf# �#c�.t-"

5$000 -10$000 ou 20$000
por mês 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 SOLlza Lnclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

I
\

\) .'::LMVT

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Filiaes

A Gazeta
M\/féarcos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Clínica médica de erlen

ças e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

.

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!,iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n: 57

FONE- � _:,24

Dr', Míg;uel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7rotamento moderno das
molesiias do Pulmão

Consult.-R. joãO PintQ, 13
1 elefone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Corrêa,

Partos - 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 '-, Consultorio.
ANITA CARIBALDI, 49

Blurnenau "..Jeinville Sao Francisco Laguna-
Mostruari0 permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçêo de

Machinas de nenericiar rnadiira
Material em geral para construcções: Mac' .inas para otfícinas mecianlcas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas �lachiras para iaoer. .;

e janellas, tinta Macnu-arios em geral paras lavoura: (-' ades
Canos galvanizados e pertences . grades, cultivadores, nninho etc.

'

Ft>f!ões e Camas I orrr. í veis, Motores de esplosão, \/10tmr.s
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos

res MaH:'flaÍ em geral i
l'lra ansmls-: .'S· ;-;,:0' ;

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro I10na
Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas Iubriíicantes
Arame de ferro - telas para todos os fins Automóveis e. Caminhõ-« FI)LJ J ';1S, .,�ccs-
Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço trr;;chanio
Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de r G, ODYER �
Bebidas nacionaes e extrangeiras M�teriaJ eléctrico em gera! �

l'-Iav,e�açãO "t-loepcke"--vapor'e:s "Cad Hoepcke" "Alna" e Max,. �
fVlaria '

.. Fabrica de Gelo á&Rita Mariau - Estaleiro
.

Arat�ca" �
�� �rii�������'��...���������l��.ô.�VAVA\i2�:

':""�

--"-�����!li�����--���J1�o
-s�-sf�-brícad-P-eme-JOin-V-i1�e-� ú� fa�a IA Favo r ita I

do E S T A D o �

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER �
Rua 15 de Novel1lbro n.366 JOINVILLE � Ém loteria a 5lla favorita •

�

Metrlz:
em:

�ara tcrnot

indica:

I Dr. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS 18

Seoção de
FAZBNDAS:

Fazendas naclenaes e extrange'ras
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
3abonetes e Perfumarias

. \Icolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Deposítaríos dos afamados

CJharutos eDANNEMANN.

ErTnpre·za Nacional de
Pontas "Rite

Ccnsultorio: Rua João
,Pinto, 7··-- Te!. 1456

I

I Res. Rua Bocayuva, 114

I
,

Te!. 1317
__ I

IDr. RicardollGottsmann

Ex -chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.",cessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E.peclalllla em: cirurgia

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

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 J (2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

AaVOf;ados
I Dr. Pedro de Moura Ferro I

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado.

Telephone n: 1548 I
Jockey Club FlorianopOlfs ,O mais elagante centro de diversões famí
liares.

�uxo, s�riedade! conforto e, distinção.
. .

F splendl�o. servIço de bar com bebidas na-
CIOnaIS e estranjelras.

. .Feericamente iluminado com instalações mo.
dernlsslmas.

RUA TRAJANO, J O-sobrada-nos alsto da
Sorveteria Gloria

FL-OFtIANO

�m�v&�����
lt�
.�
�if
. "

�

�
;

1

I
o

FERRAGENS: MACHINAS:

·WWi

No Estr,;;:.:::ito °onta do Leal

--------

i
�,
�1

I c' �I �

� BILHE:TES ��

� �� Federal e Sat� Catarír.a
�.

I NOS CLl\SSICOS

ENELO.PFS FECII.ADOS �'_� �
.������ -�'��i����� .

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica gera] e prothese da
Boca

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

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL10RIO:
'Rua Trajano n: /7

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

Rua, Felipe Schmd rr 7 e 17 aCirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

R.Aderbal
da Silva

:'::/\dvogado
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 e

129�
Accacio Mo-I

,"

•

reira tem seu escrip-

tór ia de advogada á rua

Visconoe de Ouro Preto

n. 70. -- Phor.e: 1277.

I Cai}. 1 Postal, 110.

�dVOgadO�
Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto leal

I
- �������'c�l&i!lli $�����.�-����������;'�"'�)!{fo+� ----,;- ���w••. �.�

p
-

&
_IIIII IIII!!II_-�

, Companhia 'Alllança da ::I VE,NDE-SE uma "casa o_? di�·1 Ba ia" ,�!
tnto «J'1ão Pessoa», Estrel- • O
co, á rua do Nestor no. 4,2 � If

com 2 quartos, salas de visitae;: FUNuADA E:\1 1& SE'D..:. B/.\HI.\
•

ja�tar � cozinha.
. ; D'utImas Instalações. No apras,l. t eguros Terre�s e Maritimos

OveI recanto da Ponta do Lea·
� 9.01'l0 ..Olõl(i'J'Íl000 �:::Preço especial. Tratar com Jooã � CAPITAL REALIZA0 v u" pAlves, no Canto do �streito. :t RESERVAS :V\AIS DE" 50.0<10:000$000 �

W BEt\S D:=' RAIZ (prédi C
.

terrenos)

�
15,503:893$549

PROP l-<tECADE3 IMO S i·4.161 :966$54� !

RESPONSABlLIDAD SSUMIOAS I

EM 1936 2.933'949: I 84$'897 �RECEITA EM 193 21.421 :545$220
SINISTROS PAGOS Ejl936 4.737:405$660

A�entes! SubaAgentea eDuladores de l� alf
em �Gdo. OI Estadu r: r,uII, lU Urtl�1U1 na

p�ln clpais praças eslr Iras.

Agentes e Iortanopot is: �
G • •
� -e

I Campo obo & Cía. :
• Rua CGn8e�hlro M,fra, obrado) Caixa Pcatal19. •
• TELEFONE 083<'D

...n, m= as' •
• •
D

END. EGRAFICO ALLIA!vÇA .'
O •.
� Escritoríos e aguna e Itajahí .')
• SUB-AGENTES Ef ,UMENAU E LACES .'

1�.f)••GGOS�••••••�fj:

'I
FPOLlS.

Rua Trajano n. 2<j
-------

•

QUEREISlr
o cutis limpa e sadia?

Usae � afamado

CREME VITAM'INOSO

P R O C U T O L Nr. 1
que limpa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que tira

as sarda:;, espinhas, cravos. rugas e demais
impuiezas da péle

A' venda nesta praça1\

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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��$T������I�·������l�����'DO�aKS.O.�i�������A'q��AVA'll���AqP.ilt

10 SA TRÊS IRMÃOS�
'-PAL.AC.-O CA-S SECAS, �

que é o orgulho do povo de Florianopolis �
-

mês de julho em todos �
no e meia estação �

�No�idades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE', N:.

CLOQUE' JACQUARD, PEAU D'ANGE BRODE' ESCOSSES �
De LÃ pua vestidos e ostum .s, Lãs para vestidos e man- �[t}w
teaux de todas as côres, artigos superiores e finissimos por ::

�

�
�
��,

�
�
�
�

.de. Lote Rs. 1 :600$000.�) novidade absoluta, verdadeiro sucesso. �

T ff' A"
·

& 1-
·

EDlfltIO";ROeRlO R. FELIPE SCHMIDT, 22 �
u t rnm ' rrncos F L O : I!� NN�� O :.:.c:� ���������!:'S·:?1li.���[��'����2�.��.G�.es���\'�������7A_V6��ih����72\��

eO"G � •• �GfjO�O.I: A �j ii � d a :.G•••eG•••E••�••�.�D�.ii=
·e r e d íl o M u t u o P r e d i a I : c;,.,:c;�i�1� t��: I Vicio da embriaguês:

· • to-braSileiro G·· �
�

. .

• Un1 só vidro do ���
RIO, 7 �BMd)-Venflca-se • REMEDIO MINANCORA CON'TRA EMBRIAGUES ,��

ca�a vez mais que os Estados �
�

�
Umdos estão bastante preocupados ..

• basta para a cura desse triste vicio ! �
com o desenvolvimento das rela- • t�
ções comerciais entre o Brasil e a • A' venda nas bôas Fermacias. €,
Alemanha, procurando, como" E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioínvílle �$

, previamos, modera-Ias, durante as � • �'1J,
"i!i.õ:'f

c�nv_ers�ções que mantem com, a •••O••G....X8•••e.G.o••G�
InlSSaO Souza Costa. Pa9a d I O E

".

t
I Sabe-se agora que, devido a

•

n O os 5P Ir � D
• ês�es ente�dimentos,,, o �rasil re- Juros de apu· Santo com a

soweu adiar por tres meses li ie-

I_novação do acordo comercial teu' Ices sr. Armando
to-brasileiro, afim de poder ne- 5 Igoc�ar um outro com 05 Estados O Tesouro iniciou ho;e o pa-

a es
Unidos. gamento dos juros de apólices e

A esse respeito, verifica-se que bonus da divida publica do ESPIRITa SANTO, 14-
�mqUlmto a Alemêl�ha figura n�s Estado, relativos ao primeiro Chegou,a esta ,localidade, uma

Importações brasileiras, nos pn- semestre do corrente ano. caravana da Umão Democratl':3
meiros trimestres de 1936 e 1937, O pagamento será iniciado Brasileira. Os caravaneiros, que
em uma porcentagem ascendente pelas letras A e e continuando eram chefiados pelo sr. Azevedo

e de 22,940[0 para 26.05010, a nos demais dias úteis. Pio, foram recebidos com grande
• a dos Estados Unidos declinou manilestações, O nome do sr,

D no mesmo período, de 23,56010 E Ie Iiçao Armando de Sales foi vivamente

� para 21,02010. ovacionado .

S no distrito
---------

. •••••-----••-----·.IO••G.. "Abelardo Com a Saude
Luz"

A candida. Realizar-se-á no próximo do- Publica
tur I. mingo, dia 18, na 3a. secçãoa nac.c- do distrito «Abelardo Luz». elei- Reclamam vários moradores da.
na I nDR."D ção para juizes de paz, e� vir- d�ade. quanto á visitação domiciliar

d d - .' feita pejos funcionarios da S d

G d
tu e e nao se ter reahzado na Publica 'em h' .

au e

ran e da d· , ira nnproprta,ata antenormente marcada. �e fáto, aos reclamantes assiste

Norle -----------
razao. ,Na estação invernosa, ama-

A L... Co:. P
nhece as 7 horas e ás 8, batemI9a �.' e - os esforçados visitadores. querendo

NATAL, 12 - Noli�ia·se dra excur.
percorrer toda a casa. quando .1S

que o deputado classista Ma-
fatnílías nem siquer fizeram a sua

, , prepria higiene díaría, E sr a do-noel Varei de Albuquerque a' SIuna ra na da casa é escrupulósa e assim
companhará o ex-governador ju- se lhe torna desagradavel mostra;
venal Lamartine no apôro ao No próximo dom i 18 d

O interior do lar em desérdem,
partido fundado por €ste ui' corrente os associad�gv d" L'

o

�s tABNE�ADOS funcionarios, lavram
ti .

d' ,

s " 19a "'u os, nao de multa e sim deImo �om o mturto e apoiar 5., Pedro, associação religiosa susto. O dríetor do utilíssimo ser-
a calldldat.ur� do. sr, Arman- que tem sua séde na Coto Aal viço,

..

deve estabeler horarío j.ara
d:, de ial- s .Jl!venJ. i:. PI;- Metcopolita;1a, farão uma excur-

as vísítas domícíliucs que, razoa-
sidencia da Republica. $ão á localidade d C é

velmente, nunca deviam ter iniç!te acupe, antes das 10 horas.

•

Grande abatimento no
..

'.' os artigos de inver

para homens e senhoras, de diversos tipos,

•

Agasalhos de invernC-J

I indos ..
CASACOS DE PELES, curtos e 3[4, REN '\i:{DS AR,

GENTE' da Sibrta. PELES MARRON Alaska, legitunas

e de reonhecida durabilidade e garantia preços ao alcance de todos.

Assombroso encomparével stock de SED L\S CASEMIRAS artigo nacional e estranjeiro

nas mais oélas estanpas com" dese- de padrões modernissimos, ült'ma palavra

nhs irrepreensiveis. no gênero, satisfazendo ambos os sexos.

•

lmerpravel partida de LINHOS BELGAS, CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA,'
.

�e armadas marcas e insuperável qualída- ..

lO. •

E' INCONTE'�T!\ '€.LMENTE UM DOS MAIORES CLUBES OS SOR
TEIOS DO BRl,S\ 50' EM PHE� 1IOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTE) 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSS�E'DE Pp.RA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONI.=OREF� COM OS SORTEIOS í)E 4 E a DE CADA

MEZ.

.

r�remio mior 5:175$000,
•

premros
multase

menores

E' A U:-:A SOCIEDADE DS SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA. Q: PUBLICA O RETRATO E HECIB03 D'=:: SEdS
Pl:�EMÍ'ADOS E Q: EN r .�EG -\ PO\l ru�LMENTE 03 3C:U., ?RS"\1103.

•

•

· CREtlTO ,\,fl.UTUO PREDIALr

• RUéVisconde de Ouro Preto N' 13
•

•

,
"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianopolis, 14 de Julho � de 1937 -

'

==A GAZETA

fORTALECENDO - SE,
�����������--��

DIA A DIA,
dissidencia do Par

tido Republicano
a

O ilustre político dr. Fulvio Aducci recebeu mais os

guintes telegramas:
lie-

16-Pode contar meu apôio Abraços (a)
HONORATO TOMELIN

Diretor do Correio do Povo I
I '

PASSO SERTÃO, 15-Agradeço "comunicação 5 corrente.

Felicito ilustre amigo atitude tomada abraçar causa candidatura
Dr. Armando Sales. Envidarei esforços amigo I! sufragarem aquela
candidatura abrs (a)

ANSELMO BORBA

Por um lamentavel lapso, dê
mos ôntem publicidade a uma vi
sita feita pela nossa reportagem

, ao Albergue Noturno, dando-a
como sendo ao Abrigo de Meno
res.

O espirito filampropico da ins
tituição, que é patrocinada pela
Caixa de Esmolas, de Florianopo
polis, que tem como presidente o

titular da pasta da Segurauça A1·
.

, . . Iversana-se nesta data aPública, merece pelo fim a que ..

v

II desti
.

Ierenci
exrn. sra. d. Guilhermina Ta-se estina as Justas re erencias

I
N d· t

r
A

fi
, vare, igna consor e do sr capque ontem Izemos tanto no que

. .

concerne á institui�ão em si co-
Jac !avares prestigioso politico

,. 'em Tijucas e membro do dire-
mo a maneIra abnegada de como "

.

o dr. Claribalte Galvão se vem
ton do P. L. C.

empenhando por tornal-a realida
de.
Aliás, o lapso não podia deixar

de ser, desde logo, por todos re

conhecido, uma vez que é do do
minio publico ser a construção
do Abrigo de Menores da inicia- FAEM ANOS HOJE:

Ex-as,isteílte do serviço de Gin-cologia dos H0spitais: tiva exclusiva do governador Ne-
ESTREITO, ll-Soldado que militou ha mais de quarenta da Gambôa, E�nd� ...ão Gaff,é-Guinle e S. Francisco de Assis. rêu Ramos. s exmas. sras, Batilha Bas-

e cinco anos e que assistiu a germinação �o glorios? Par�ido Re�u-I Ex-:nte,n1l do SDIVIÇO de PedHtría d'l Policlinica
,_ co, Corina Mota, Neoflides Fran-

blicano Catarinense hoje sem nenhum mento que nao seja sua dig- . Quem lJe..den?
cisa .dos Anjos, Hilda Cerquei-

nidade pessoal não posso deixar de aplaudir o gésto dignificante que I de Botafog- o ra LIma e Irene Bastilha da
acaba de praticar meu nobre amigo: Minha saude p.recar.ia não per-I 00, ,\Ç \S DE SENH JRA.3 E Cl-(P l\:Ç \ S Encontra-se depositado nesta re- Scza;

- dação um sapato de criança, achado hmitiu rranifestar-me antes, digo porem com toda smce�ldade que Consultoria: Hua Trajano n· 12 --Sobro na Praça Getulio Vargas em a noí-
lS sen orinhas Julia Ramos"

salvastes o nome do Partido fundado pel? grande esta�lsta La�.ll'o II Consultas. Das 10 ás 12 e da') 2 ás 5 horas te dos testejos ali realizados, o J,�a de Amorim Rosa e Alaíde
Muller e consolidado pelos gigantes Hercilio Luz e Felipe Schmitd.

FLO-'I' N'·) 'Oí IS _
..:: ,.\. "'TA CATARINA qual será entregue a quem provar Sveira:

.

dc umi f b di'·'
, ,_ , .J. " pertencer-lhe. ps srs. Alvaro Soares de 01'Aceite presa o amigo um a etuIc��d;[os 1GAPITO ICONOMOS:•••••��O.O���g==--==O e��,'���OG••�e��� vira Fi�ho e Luiz Beirão.

r-

O
'

G
(i;NTE NOVA

FLORIANOPOLIS, 13-Sinceramente abraço �eu d!stinto e -

d
� . .-

Chefe pela sua atitude politica relativa campanha presidencia Re- ,�

I' .

' � Acha-se em festa o lar d
bli (a)

U' � • o sr.

pu ica a

MANOEL F. COELHO I O � i .>rge Polibio Co�lho, com o nas-

O § ;nento de mais 1J.m menino

• ti em o nome de Maéo Inácio.

i em pe àe guerra!! i�(�=ro:��:::P:t�;:Q G POlItI�O deputado liberal ma-

G Gl1Iande baixa de o r Domingos Rocha.

fJ preços �I)EP. JOÃO DE OLIVEIRA

:A VEH rEo'oR �.(9.1,,�::i:eC�I:�: :::iti�p,:'�O:;'�
o �� �roa\J de Oliveira, deputado es-

v .

i II I tadüal oposicionista.

PASSO SERTÃO, 15-Abaixo assinados solidarios Anselmo
Borba atitude tomada abraçando candidatura eminente brasileiro
Dr. Armando Sales. Cordiais sauds (aa)

Osvaldo Gruendel, Rodolfino Rodrigues da Silva, Emiliano

Hosa, João da Silva Neto, José Julio Abel, Helio Torres, Rundler
Abilio, Manoel Ramos, Virgílio Antonio Trajano, Acacio Matos,
Pedro Manoel Silveira, Avelino Santana Grundler, João Abel da

Cunha, Antonio Ramos dos Santos, Santelmo Borba.

IIJARAGUA', IO--Pode contar nossa id dariedadeAbraços(aa)
.-i;o_íiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�-__�iiíiiii!!iiIiiiii �iiiIíiii-iiiiiiiiii�iiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiFritz Vagel -

dEduardo Kellermann Ora. Josefi'la Flaks Schwei son
Osvaldo Buck M E D I C A

Conrado Míelke

JARAGUA',

FLORIANOP0LIS, 13-Ao meu grande amigo minhas sin

ceras felicitações sua franca nobre atitude assumida relação questão
presidencial Republica honrando seu comp�omisso palavra ?ada.
Segui-lo é honrar um passado é olhar confiante � fu�uro .. HIP?:e
co-lhe minha irrestrita solidariedade pondo-me sua inteira disposição
Apertado abraço (a)

AGAPITO ICONOMUS

FLORIANOPOLIS, 9 - Queira aceitar honrado patricio
um forte abraço- solidariedade e aféto pela nobre atitude em face

candidatura grande brasileiro Dr. Armando Sales Oliveira (a)
TELMO ALMEIDA

NOVA Tf ;�NTO, lO-Fundador gloriosc partido republi
cano catarinense Y 3 acompanho. Sigo um lema: Não vos importeis
estar mal com eh : J partido. Chefe sai, partido fica». abrs (a)�

HIPOLITO

FLORIANOPOLIS, 12-Homens carater tem gestos nobres

como teu, um remanecente Partido Republicano Catarinense educa

do escola Lauro Muller, Schmitd, Hercilio, Richard e outros desde

1891 dou parabensatitude assumida. Oxalá te compreendam sauds (a)
CAMPOS JUNIOR

MELHOR
VV. 55. dlZvlZm EXIBIR dIZ SIZU padlZiro, feito com fermlZnto

'frrzsrD sellZcionaao

Fleischmann

� .

,

-

-

Casacos de pelle
Finissimos RENARDS

TALI..IEURS -- MANTEAUX DE LÃ
CAPAS--SOBRETUDOS

A MODELAR
Trajano, 15

na

Rua

Ação Integralista Brasileira
Provineia de Santa Catarilla-Chefia
Muieipal de Floleianopolis

Convocação
Convoco obr+qn+or-lnrnente os cornpcn hetroa, blusas ver

a�s e plinianos ínscritos neste município a cornpcrecer-ern
na c,éae municipal â Praça 15

ô

z r+ouernbr-o, afim
õ

e r-ecebe'
rem instruções sób re a recepção que se fará ao nosso Cnefe
Haci!'mal, em suo proxima visita a esta Capítal, no aia 22 ao
mês corrente.

A partir ao aia 13 até o a a 18, to õos os convocncos
é'llZverão ier-slZ oprasenrcõo, IZ os quz "ÕO o fizerlZm, serão pu
nlõos na forma aisciplinar. O expcôtente será ôcs 1') horas
em õícnte õtcrtornente, '

Ana!..:ê pela Brasil

fpalis, 12--7--1937, V õc Era Integralista.

f mlDI\J CARDOSO 1UNIOR
Ch"fe municipal

de tal modoagitou

Falará segunda-feira, pela ratJio TUPI',
o desembargador Gil Costa

RIO, 13 -- Pelo microfone da Radio Tupi' falará, na proxima
segunda-feira. ás 20 horas, o desembargador Gil costa, antigo membro
das Relações de Santa Catarina, o qual estudará para o publico brasíleí
lo as raizes democraticas da cadidatura do sr. Armando de Sales Oliveira
e as linhas gerais do programa da secção da U. D. B.

Albergue 1NOSSA VIDA
Noturno ANnERSARIOS

DAURA COSTA VAZ

Festeja hoje o seu aniversario
nataicio a graciosa senhorinha
Daira Costa Vaz, dileta .filha da
exna. viuva d. Alice da Costa
Vaz

SRA. JACO' TAVARES

} data :que hoje transcorre
assiala o aniversario natalicio
do nenino Gustavo, filho do sr.

Gutavo Neves, Secretario do
Intsior e Justiça.

a

DEP. POMPILIO BENTO

Encontra-se nesta capital o

prestigioso e acatado politico li

�beial major Pompilio Pereira<

',Bento, ilustre deputado estadual.

j JARBAS DECHAMPS
d. Cidade que é Imperativo

Afim de inspecionar a Conta-
,doria Central, acha-se nesta ca-,

,Jpital o sr. Jarbas Dechamps alto>
�1 funcionario do Ministerio d� Fa
�zenda.
r.!

"' ENFERMO

tinuar o bombardeio!

o POVO nôs Obriaa
E nós somos aliatlos,•

·1 Os servído,-es do Povo! f
· �
e f

MA§S NUTRITIVO e SEM ACIDEZ G Os nossos preços são a f:�rtez�:] 'A GAZETA
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA o ...

ISAU'DE PU'BLICA FEDERAL

, A.·· � s- O�-
'

.."

La UI �f.\,�- - despor�ivaCOLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e o POVO �.... II �

DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PA-O _ l
A L. F. F., promoverá, no proxi-,

� de qu�; Nao r.....,entii--nos, mo dia 16,nostadiumda F.C. D.,

Saboleoso e males saudavel •
d b I h

-- t edqUu·'il� partidasd<!e. futdeból, entre <13;

{l'®. e que r) ã,:> e i')""'"': r u a ''""n :::> s ! lp�S secun anas o "Atlético" e'

PROVE-O na certeza de não mais querer outro � "Tamanàa:ré", como preliminar e

Nas bôas Padarias desta cidade e do Combinado que deverá eItlrcn-

I � 'í,· 7 �-. tO-lo N � Ii= 'L' H .t:,'_ [ RO BVl i"', F � A 17 tar a representação da A. c.. D.

�
DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS .. � ',<, ..J. � - I i '1""1 �"\ de Joinvile, e o Avai', vice-campeão'

AZEDOS E' DEVER DE TODOS I i � do turno.
,

I i':�.���_�m.�.'1Ji'2:����---� �$���,��������' Reina B1'ande interesse para o

�������������������������������������������������!'������"��������������";����o����:�?����'�W.�I.�:�<������";��".;'�������·�������'���'���'�����?,�'�'����O,;��;�;'��;'"���>���"������p�r���i�o.����������-,

FORMIOAVEL.?! FANTASTbA !?i
a liquidação de artigos de inverno. EI�gantes, bálos e de lilda padrona.
gem, estão senda vendidos, por preços irnódicos, pela pref��da casa

rO P A R A I Z O.. RUA F LIPE .;.

S MMI!::)'-, 2' ·i.

FLORI NOPObIS_

.r;
•

Acha-se enfermo, guardando o

leIto, o dr. Renato Barbosa de
putado á Asse.llbléa Legisl�tiva

, do Estado.

OS AFAMADOS CHAPEUS
"CRESPI.DE LUXO"

�ASA "O PARAIZO"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




