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RIO, 29 E' convicção geral, entre
nenses, que o sr � ArmJando de Sales "terá no

setenta por cento da votação. A' liberdade

W�rotógenes garantirá ao eleitorado fluminense assegurará
elevando talvez ainda mais aquela porcentagem.
----------------------------------------- ---------,------------------------------------------

campanha da U. D. B.
no Ceará

os

ETA
FORTALEZA� 29-A caravana do Partido so-Iclel �emocrê.itico visitou a zona de Uberaba, realt- A����V��O��Z���D��O����p��O��V�.�O�zande diversos comidos, onde o nome do sr. Ar-I

mando' de Sales Oliveira foi aelamadlsslmc,
A caravana do Partido Agrario, chefiada pe-

li) sr, Umber'to A�dr�de, visi�o� Mor:sd� Nova, rea-I ANO
Uzando um enh�Slastlco comiCIO, asslstlde por gran- t'

.

de massa popular•.

SeDl quaisquer ligaeões politicas

Proprietario e Diretor Responsavel

III1 Füorãanopolis, Sexta-feira
JAIRO CALLADO

30 de Julho de 1937 1 NUMERO 928

nos Nada sêbre a A NEUTRALIDADE
dama misteriosa do governador fluminense

no pleito presldenclal

,o
Renato Bar

-bosa

deputadolNovas modificações
. altos comandes :

RIO, 30-Até esta data a po
RIO 29 - ° « Diario de Noticias », informa que serão rea- licia não conseguiu desvendar,

h
lizadas as seguintes mudanças nos altos comandos do Exército, quem haia sido a dama miste-

...."li>cupará.. aman ã, II I
'

7' R
.-

M'1't I J ' T d,-.pr 7.b
ra para a . egiao 11 ar o genera ose .r oaqunn e riosa .que entregou um. _paco�e RIO, 29--.Esta;n03 >.formadOl

tl"l una Andrade, atualmente, comandante da 5', Brigada de Infanteria, no de frios para o ex-capIt�o Luiz de que foram inuteis os esforços
'�,:::�ii��;'. ' H!o Grande do .S�l;_pam a 3'� Hegiã� Militar irá o gelle,ral Daltro Carlos Prestes e que se dIZ estar

,que acaba de fazer o ministro da
1., "Na sessão de segunda-feira da YIlho, em substituição ao, g�neral L'ICiO Esteves, que sera nomeado envenenado.

.

I Justiça, que ôntem visitou o al-
Assembléia Legislativa, o ilustre inspetor do ensmo no EFfClLo.

'TO •• O SR. C�"-VÃL(;ANTI I mira�te 'Protoge?es Guimarães, r:o

l;��r�ac��n!=te�:�� n!��b�'���ri�:;: te c?m_a��O�O��\{����o,��li�::,r���rp�/�ao i�);��' :�����t��n�ar:��� JULGADO NO I h:���niz�� sI::a�or�:��e c�:r!e!��
expressões da moderna geraçãç comissao.

. .... _.' . DIA 10 sr. Jósê E. de Macedo Soares.
politica catarinense, analizará, em I � carg? de mspetorbdo e�smo nll��ar ainda nao fOI criado.

-'""'" ....." ....--.. �M MANIFESTO
, g��:�����:�:fe�fdc�����: ·i\r;!.asili�:�:::::e::q:�:�::.::::�::a:::::I�:::i:�O:::;:� :::: ! �Jf�o:!�f�:�:���,��:�;f: I Ilf:1'Hf;1!i�.t1Jii' ��;;�1:�rio� ��nd��:!:� ��

Nome prestigioso, no seio das ves, pelo general Daltro Filho,
i
to o sr. LIma Cavalcantl. _I;' ,�$' ::«::::�Hm E' seu pensamento conservar-se

�os��:cur��ér;� �a�eJ���an���i��' Produrão de mel IiI

--,

II' ',! ,<,� ::,'!; �i���OP��e���t�, =f��:n��s �:�:
mental' vem sendo esperado com:'l: U

eN

D �t· B el
e �\::: togenes lançar um manifesto ao

�a,ae�n�a�taolm::gi�:=e,e, :�!!�;;8d��� :1
Uin IÔlÔf���ri:xtIeaOle- 10." IpaOoSTOemDo�raALIClaSTArMasEINeT1rOa

�

I" ��V�u!l�������ein�;��âa�s :;����
1.' JUj grama da Aliança Liberal, que foi

chamado a cumprir, como minis
tro do Governo Provisorio e do
primeiro governo constitucional

III
II da Segunda Republica.

Governador do Estado,almiran
te, com um grande passado a zelar
não se envolverá na campanh�

CASA "O·PÁRAIZO" t.urais da Incentric Films de Ber- eleitoral.
------------- hmTrata-se de urna filmagem ma- OS GAUCHOS UNIDOS Almirante Protogenes Guimarães IJorn,alista prêso

Ontem n� Iravilhosa, que depois de ter -.. iiiií_____
O

.. ,'f obtido ruidoso sucesso nas capi- em torno de Armando governado: do Estado do Rio BARCE LONA, 29-Foi prêso

Assemble�ela tais europeas, pass�u á A.merica ii alegou que, �ao pode
.
esquecer aqui, por determinação do Go-

" •• do Sul, onde tem SIdo objeto de
S I jagravoJ publ.lCos recehidos dos, verno da Generalidad, o jornalista

Presentes 24 deputados, o sr. grande triunfos, como vem de

.

a es seus a versanos.que pretenderam inglês Joel Ledmann, acusado de
f\ltamÍro Guimarães, na presiden- verificar-se ainda agora, em Bue- HIO, 29-0 sr. Anibal di Pri- -----

• enferrni valendo-se de sua rece�te �nviar artigos e noticias para os

cia, abriu a sessão. Nao houve nos Aires, onde foi passada no mio Beck secretário da Acricul- Desmentulo do sr.
en er':lll�ade e de

A

sua ausencia, Jornais estranjeiros sem os sub-
, ,

t d 'o I substituí-lo BO governo. meter á censura.reclamação sôbre a ata nem ora: ecran cen enas
,

e vezes.
. tura do Rio Grande, declarou-nos FelintoMuller

•

dores na hora do expediente. FOI Todas 00 fases relatras flao que no seu Estado se trabalha RIO, 29-0 sr, Felínto O sinistre d A

"José Aapresentado o projéto no. 6, su- trabaU::o da� abelh�s� desc e. a 0-
com afi!lco. As classes, conserva-I Muller telefonou hoje O vapor ntunes"primindo, no Tesouro do Estad�, \

rescencia primaveril � colheita d? doras vivem em contínua produ- ara o "C
. p' .

'

'Ü lugar de encarregado do 1ll0VI- mel, d.es.lumbra a VIsta e atrai
ção creando uma situação de pros-

P orrelo aullsta-
BELEM 29d d d d jd' "d t" d t·

,
_._ Acabam de ser recebidas novas informa-mento das exatorias, passan o a cunosi a e o espceva or. peridade. no, esmen ln o a no 1- mos!,ram que o sinistro do vapor "JOSE' ANTUNES" teve m içoes que

aquela função a ser exercida por
.

A par dêsses_det�lhes. curiosis-
e abastancia.

I da de que êle Iellcltâra porçoes do que se supunha.
a ores .prc-

um escriturário designado pelo srmos, outros S3.0 Iocalizados co-

.Acentuou o sr. Anibal di Pri.- O sr. PUnia Salgado, por
Estão desel?arecidos tus passageiros, dois tripulantes e seis crian-

diretor do Tesouro e aumentando, mo sejam o valor da agricultura, B 1
ças. Houve. lO fendo�J�ravemente, em consequencia da explosão.

de Janel'ro em diante, o quadro que só na Alemanha produz anu-
mIO ec {. que no momento a Sl- escapar Ueso do atentado SesuIU um aVIa0 da �a�air levandoA medicos, enfermeiros e medi-

'lh tua?ão no Sul é �e �alma, isso I que sofrêra ca�entos para socorrer as VItImas. O governo enviou o vapor "CAPITÃ"dos funcionarios que ficará acres- almente a reuda de 50 mI ões deVIdo em parte a açao do gene- _

• AS:sIS", para trazer os naufragoso O

cido de um lUD'ar de quarto es- de marcos, ou sejam 300 mil ral Lucio Esteves, que têm pro-

O S--R------A---R--M---A--N--D-O SALES lOS AFAM,ADOS�CHAPE'UScriturano. Ord�m do dia:-foram contos de réis. cedido como um verdadeiro amigo 11.

\ aprovadas as redações finais dos do Brasil.
• "GRESPI DE LUXO"

proiétos numeros 1, e 2.
. Querem saber por- Disse ainda que não duvída vencera/> na cap.-tal

CASA '.'0 PARAIZO"
EM TEMPO: FOI uma chatIce \ I sôbre a vitoria do sr. Armando

:a lla sessão

que mudou de voz de Sales Oliveira no Rio Grande, t· AbsolVidosAi de nós,' si não fosse o que' pois o povo está unido em torno pO Iguar'",se �éga nos corredores!.,: �go�a, S. PAULO, 30-0s advogados do candidato da U.D.B.
é díficil como o díabo, dlstm.gu�r- do sr. Silvio de Campos requere- Referiu-se â Exposição Pecua- RIO 29-Na sessão de A

t
:se os deputados! Temos. maIOrIS-

r3m um novo exame de sanidade ria de São Paulo, dizendo que RIO, 29-Telegrama procedente de Natal in- o Trib�nal de S °Nn e?J.
. .,. S'USPEITOS . .

.

.

d f'
• -

. .
... eg-urança aClO-tas, ma]ontanos e '

no dr. Alberto Americano. constIlmu um sucesso aCIma a I orma que a oposlçao venceu as eleições munICI-,
naI absolveu mais os se

.

t .

Q t enerosf pld t t' ° A d S- •

•• I' d
' gum e"ua 1'0g. A 01' seu turno, os ac voga os espec a lva. governo e ao pais a I rea Iza as. reus: Samuel Lobo Hora' CA gramatica alemã, só têm tres: deste jornalista requereram igual- Paulo-acrescentou-está ,de pa- O partido da oposição que foi vitorioso _ rêia, �uí! .Lins de 'Barros�I�ar��=masculino, feminino e neutro!

I
mente um exame afim, de averi- rabens por ler dado ao paIS uma • • .' nes

to LeIte FIlho, Eneida Costa M
o'uar a razão porque o sr. Alberto grande demonstração da sua ca- se p&eli_to, ap.ol� a. candidatu. ra, do sr. Armando de .

A d Alb 0-
o S s -

d� d R bl' ralS, rman o erto, Ma "i;;;:é Americano mudou de voz. pacidade de organização». I a.es a presl encla a epu Ica. Werneck e Valentina. Leite. 11"

Não quer tão pouco o almiran
te Protogenes, deante da divisão
reinante nas forças políticas do
Estado,que em sua maioria apoiam
o sr. Armando de Sales, envolver
se no pleito da sucessão presidea
cial.
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IRABAL.HO PROFICUO
E L. A B O R P E·R'"
SEVERANTE
vem desenvolvgndo o

catarinense, dotando o nosso Estado
de esplendidas vias de comunicações ...

A única moção de louvor, no Congres ...

..... �/
soNacíonal deEstradas deRodagem,

Dr�aroido Pederneiras, operosopor proposta do delegado deSão Pau ...

diretor da DiR�d!:e!e Estrada, de

lo, coube ao Estado deSanta Catarina .

Prosseguimento da estrada que liga Porto União a S. João.
passando Serão iniciados nestes mêses próximos os estudos da ligação

de Canoinhas a Curitibanos, para o que já se procedeu ao pr imeiro
reconhecimento.

A GAZErA-Floriano�, 30-7-193.7

:.,. '.

ESTRADAS DE RODAGEM

Cuidados especiais tem merecido do govêrno a nossa já ex

tensa rêde de estradas de rodagem. E é preciso que cada vez mais

se amplie e melhore, de feição que incentivado o desenvolvimento
da riqueza catarinense, possa ela facilmente circular e escoar-se pa

ra os centros consumidores.
A orientação que o govêrno se traçou, de atribuir a má

xima autonomia á repartição técnica, libertando-a, quanto possível, de

injunções prejudiciais, e ipso fáto, estimulando a capacidade profis
sional dos responsáveis pelos trabalhos, vai exibindo em maneira

insolismavel os seus excelentes resultados. O rendimento II que, a

despeito da exiguidade das verbas, atigiram, no último exercicio, os

serviços, é indice seguro do acêrto da sua atual organisação.
O sexto Congresso Nacional de Estradas de Rodagem,

reunido na Capital Federal em novembro do ano passado, consa

grou o esforço catarinense no sentido do desenvolvimento do plano
rodoviario estadual.

A contribuição levada pelos nossos delegados, com a de
monstr ação documentada da organisação técnica dos serviços e do

que os recursos financeiros nos tem permitido realizar, conquistou pa

ra logo o apreço dos representantes das demais unidades da Fede

ração. Dai a moção de louvor, úoica 'no Congresso, com que, por

proposta do delegado de São Paulo, foi Santa Catarina distin

guida.
A escolha do pessoal, obedecendo sempre ao critério' da

experiencia adquirida e das aptidões reveladas, assegura perfeição
nos trabalhos e econôrnia no custo.

A decr ta�ãÍ) ào I-Jlano rodoviario, nos termos da lei no.

123. de IOde novembro d i 936, ao mesmo tempo que ampa

rou a admimstraçã: cottr a a- -xigências nem sempre razoáveis dos
interesses regronahstas, garantiu a execução de obra dt; conjunto,
encaminhada no obejetivo do progresso harmônico do Estado com o

aproveitamento econômico das terras de maior produtividade.
Na conformidade do plano aprovado estão em construção

as seguintes estradas:

NA RESIDENCIA DE FLORIANOPOLIS:

1a.)-Variante do rio dos Bugres, iniciada na interven
toria Aristiliano Ramos.

2a.)-De Biguassú á Bôa Vista, em Tijucas,
por Três Riachos, naquele municipio.

3a.)-De Garcia, em S. José, ao Major em Tijucas.
4a.)-Do Major ao Pinheiral, em Tijucas,
Sa.)-De Brusque a Tijucas, passando pelo Centro do

Moura, iniciada na interventoria Rui Zubaran.

NA RESIDENCIA DE TUBARÃO:

1 a.)-De Imarui a São Martinho, na estrada de Tuba
rão a Florianopolis, ficando aquele municipio ligade á Capital e ao

sul do Estado, via Capivari.
2a.)-DI." Tubarão a Jaguaruna, via Cubiculo, saindo as

sim este municipio de isolamento em que se encontra.

3a.)-Da Rocinha, no municipio de Araranguá, contratada
pela ultima interventoria.

NA RESIDÊNCIA DE LAGES:

1 a.)-De Anita Garibaldi, em Lages, ao distrito de Umbú,
no município de Campos Novos. Ficará assim aquela região ligada
, Estrada de Ferro São Paulo- Rio Grande.

2a.)--De Sant'Ana ao distrito de Urubicí, no mumctpio

de São Joaquim.
3a.)-Prosseguimento da ligação de Urubid a São Joaquim.

NA RESIDENCIA DE CRUZEIRO:

1 a.)-De Cruzeiro a Concórdia, ligando as duas sédes,

2a.)-- De Xaxim a Ponte Serrada, no municipio de Cha..

,

peco.
3a.)-De Itapuí a Papuan, no municipio de Cruzeiro, para

servir á colônia de tiroleses ali existente.

atual GO\iernO

.........-
', .....,,-�--..��. ��;:�"-�.,��:���;��-=�������!::��F2;�.�-�

..

�.;-��'"
.:&. $.'.: A. N" /\

o notavel plano rodoviario do nosso Estad o

4a.)-De Agua Doce a Herciliópolis, em Cruzeiro.
5a.}-Da povoação de Perdizes, em Campos Novos, á Es

tação de Vitivinicultura.

vão de 6,00, 1 sôbre o rio Manduca, km. 32, cem o vão de 1,mOO.
I sôbre o rio Madre, km. 54 I 625, tipo trapiche, vão 55,m50, 1
sôbre o rio Paulo Lopes, km. 62, tipo trapiche, vão 18,mOO,l sôbre
o rio C6va Triste, Km. 69 I 164, tipo trapezoidal, com o vão livre
de 14,0050.

- Reconstrução de vários trechos entre Aririú e Eose ada
de Brito; idem de 3 pontes de madeira, sendo 1 com o vão de
9,mOO, no k:n.34, I com o vão de 5,mOO. no km. 36, em En�ea.. ·

da de Brito e 1 sôbre o rio Sorocaba, km. 61, com o vão de
24,mOO.

-Lastramento com barro e cascalho no Campo de Ar aça
tuba, em uma extensão de 13 km. SOO e revestimento.com cascalho,
de Mirim a Vila Nova, na extensão de 5 km. '

-Conservação permanente dos trechos entre Aririú e morro

dos Cavalos, na extensão de 18 km. e de vàrios trechos,r..a extensão
de 56 km. 800, entre o morro dos Cavalos e Vila Nova.

NA RESIDENCIA DE CANOINHAS:

NA RESIDENCIA DE JOINVILE:

1 a.}- -Prosseguimento da ligação de S. Francisco-s-Paratl
-Joinvile, via Itinga.

2a.)-Prosseguimento da ligação de joinvile a Ítajal, via
Penha.

RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS

ESTRADA PAINEL A SA��T'ANA
ESTRADAS CONCLUIDAS

Foram estudados e construidos os 26 quilometros nessa

ao tráfego re- nos á ligação dêsses dois distritos.
O custo total da estrada foi de 323: 116$200

Foram durante o ano concluidas e entregues
guiar as seguintes estradas:

la.)-Florianópolis-Tubarão, via CapivarI.
Extensão total-178.080 Kms.
No govêrno Nerêu Ramos foi feito o seguinte para conclu

são dessa rodovia:
(Periodo entre 1-5-1935 a 31-12-1936).
--Estudos de 30 Km. entre Vila Nova e Laguna.
-- Construção completa de 13 km., sendo 10 entre Casa

Branca, Morretes e a ponte da Madre e 3 no morro de Sorocaba;
conclusão de vários trechos entre o Morro Agudo(lado sul) e Penha;
construção de 113 drenos, de tubos de cimento,de O,m30 e 0,m50;
idem de 2 drenos duplos de O,m30 e O,m50; idem de 18 boeiros,
capeados de alvenaria de pedra, variando os vãos entre O,m30 X
O,m40 e 0,m70 X 0,m90; idem de 21 pontilhões de madeira, va
riando os vãos entre l,m60 e 5,m70; idem de 8 pontes de madeira,
com as fundações em alvenaria de pedra argamassada, sendo 1 sôbre
o rio Dossel, Km. 28, com 11,mOO de vão livre, 1 sôbre o rio
Amâncio, com o vão de 6,m50, km. 33, 1 sôbre o rio Ferreira, km.
21, com o vão de 8,mOO; 1 sôbre o rio da Ronda, km. 25, com o

I

Como salientei na minha primeira mensagem, teve o go
vêrno de iniciar o ano passado a reconstrução de varias estradas,
devido ao seu mau estado de conservação.

Esse trabalho continúa metodicamente,
As obras de arte, projetadas dentro de maior rigôr técni

co, orientaram-se no sentido da padronização dos tipos, visando
economia de tempo e de despezas.

São calculadas para suportar carga móvel até dez tOD'!
ladas e carga uniformemente distribuida até 400 quilos por me

tro quadrado.
A intensificação do movimento nas nossas principais rodo

vias tem forçadu a reconstrução imediata de inúmeras obras de
arte, visto que as primitivas haviam sido calculadas para o trafe
go de carretas e não para caminhões com toneladas de pêso,

Continu'a na 521. pagina.
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Adolar Schwarz- .

Endereço Teíegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII'\A

�AGENCIAr DA
Sociedade de Navegação ..

Parana=-Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

'"'tt)ros etc. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o E xtcrio

-Recebe cargas de ímportação.; do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços modicas
'!ii-iíiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilWIiíiiiiiiil'__.ffiiiiiiiiiiliiiiiõi",iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5iiiii1e.w..!.�

j Dr. Osvaldo Silva Saback
I ADVOGADO
I Cons. Mafra, 33

Fone--l.191

-

'I o-. Alfredo P. de Araujo
MEDI ,,,...0

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
impuludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludi-rno e das molestias da pe
le e n r osas pvla .Autohemotherapta•

Con sultorio e resrdencia-Praça 15 de Novembro. 13

I ,Telefone, 1.584 .

_E:!sultas:-D_as 8 às 1.1 e das I_�,�_S_ _:? horas

Rua Trajano n. 16
(Ediicio proprio)

Capital
Reserva

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada S·I. ala
CIC. Avísol'revíoõ-j. ala
Prazo Fixo 8'[. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.

1 r.for mações pelo fJ ne n

DOR

"':� : ..
,

i;' ,

� �,:���oo������������t����1iii
� I
� Apólices Consolidadas do Estado de Minas

'W
� «Divida FUlldélda do EstadJ de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco. k
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �

� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �
�

fANO N. 16.
�

� 'õ:"I�r:õii� �P.:iiiiiã:l� ��""""'''''''''r::&':�r.;;;., r.õiiiiõ:'tI�r.iiiõ."t.....�i... ����!S:.�� ....� �B"'�.�.A..._Z..4C,��..._�� ..S.M�",,�"'�iD

.D••D•••�.t••G•••••••
•

. O

:L.INI-fA OE:
: l;an'�inhãD e Omnibus ti
G U
• Leão da Serra G

II Empreza de Transporte de Passa 1:
� geir. s e Encomendas �
� �
� Entre Concordía e '\�arcenno Ramos.
D •

I
� EM C0?v1BINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS fi
G de Ot{TICARA & GENEHALLl "
� Passará a funcionar, co dia 10. d' Ou' G
e trubro em diartc ti
� DIARIA\1E,"J fE, saindo de Coucordia ás 7 hova- •
� da manhã. regressando as 4 da tarde G
� Para Lcilitar a boa marcha di Empre�a, SC(,� colc.c"di.1 (n', ..
� cada povoad • uma agencia para vendas de � assagens, corno fi
� abaixo descriminamos: •
G Concordia:-E3critório Mosele •
� SuruvI--Casa Comercial Boscatto •

I G Tamanduá-Casa Comorcial Julio Schn .•
I � Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
e Barra do Veado-Casa Comercial de Irmãos Poy •
g Bela Vista-BoteqUIm Ro€se •
G Vila} Rica-rasa Comercial Ma2.�ti •
.� Marcelino Ramos-Escntóri') Moseie G
� �

:: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 it
18 IDA E VOLTA 25$000:
fi Empreza DALLA COSfA i
• •
'e N. B. Em caso de temporais O!!l de estradas em máu O

e � estado, as passagens terão o acréscimo rJe 20 o •
•• •

�������s��������*��������!��������������v������w���-

�

QUinta-feira
5 DE JULHO

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL
.��..

--�-,---� -

ESTA
linda casa pó
de ser:sua pa-

gando apenas

5$ooo.1Ó$�0� ou 20$000 I
por mes 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 SOLJza Lnc lo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2aAeiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-fe:ras 8'50» 4a.-feiras J O »

5a.-feiras 11.50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.-feiras 12,50 horas Za-Ieiras 11 »

4a,-feiras 8.50 horas 4a.-feiras 7,30 »

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

Parajmaís informações procurem (\S Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FUiaes
Mertrtz:
em:

... ,
' ",

FL..ORIANOPOL.IS
Ea��ur."enau � Joinville Sao Francisco Laguna

Mostruario f:)errnaneote em Cruzeiro de:> Sul

Seoção de Secçí'o deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara tcrnet FERRAGENS: MACHIN�S:
Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira
Lonas e Imperrneaveís Material em geral para. eonstrucções: Machinas para offiéinas rnechanicas
Tapetes e trilhos Ctmento-ferro em barras. rerragens para portas Machinas para laoeirés
Roupas feitas

•

e [anellas, tinta Mathinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Popões e Camas f ocomovels, Motores de esplosão, V1.otmr.$..I �LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jafhe- electricos
)abonetes e Perfumarías res Material em geral para transmissões: Lo, �-
\lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona r !

r:Ortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes l'·
tealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO F -ças, 4..:ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimícos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos f camaras de ar G('ODYER �

I
Charutos cDANNEMANN.

__

Bebidas nacionaes e extrangeiras M.ateriaJ electríco em geral �
Ernpreza NaCional de I'-Iave�açâo "�-foepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �

� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' - Fabrica de Gelo ilRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �IST.A.V.Â.VAV�V������ 1I��â�V�VÂVâ��.

Dr. Artur Pereira

e Otlvetra
CUnlca méthca de erlan

ças e adultos

LABOI1ATORJO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das '

. I
4 ás 6 horas I

Consultorio: Rua JOã� jPinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

D r , Migue!
BOabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
,

moles tias do Pulmão
\ Consult.-R. joao Pmt:: !?

1 (',Iffono:, I :;<H
Res. Hotel Glona Fene 1333

II Consultas rias � 3 á" 16 hr s,

Partos -_ Motestias de
Senhoras e

Moléstias de cranças

Diretor da Maternidade
Medico do Hosp#.tal

(Curso de especialização em

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

tndica:

I Dr. ArminlO
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 1 O ás 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto. 7--- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 1 14

ITe!. 1317

__

' I
I Dr. Ricardo I
I Gottsrnann
Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (Psoreesor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E8peclaU81a em'� cirurgia

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

operações de plastica

TELEF. 1.285

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

das 15 as 16 112 horas.

�
" �, ,d)El\\ IA - - Rua Este-l

II
ves Junior I\i. 26, ITELEF. 1.13 1

Aavuê:.allOS
I Dr. F-edro da Moura Ferro I

Advogado

I Rl!d Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone rr 1548
__

1
Jockey Club Florianopolis

O mais etagante centro de diversões famí
liares,

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

cionais e estranjeiras.
dernissFe�r .camente iluminado com instalações m

mias

I Dr Aderbal
da Silva
J\dvogado

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

R. ·1 Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a
.

N o Estreito Ponta do Leal
'.

RUATRAJANO,S 10-sobrado-nos altos da
orveteria uloria

LH ET ES

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL TORJO:

1t.ua Trajano tr 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Federal e Santa CatarinaAccacio Mo-I
"

reira tem seu escrip-

tó. in de advogacía á rua

Visconue de Ouro Preto

n. 7(). - Ph01IP' 1277.-

I Cai}'. 1 Postal, 110.

VE.NDE-SE uma "casa no di�. Otimas instalações. No apra sli
tnto «jrlào Pessoa», Estrel- vel recanto da Ponta do Le a

lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com )ooã
comZquartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito.

U entar cozinha.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A OAZETA-F]orlam,}jJ,m� 3,0-7-1937 2

Yrabalhor

Continuação da 2 pagina zasse a sua finalidade, comprou o govêrno, durante o ano, as se-lguintes máquinas:-l retificador de cilindros. com motor, micrô
metro e lâminas -7:000$000; 1 gerador de 30 ampéres, com

capacidade para carregar de 6 a 8 acumuladores- 2:900$000;
1 bomba centrifuga-800$000; UIO brunidor de cilindros- ....
700$000; I máquina de furar-470$000 e 2 tornos para ferreiro
-294$000.

Da verba de 30:000$000. foi dispendida e importância
de 17;592$300 com pessoal e 12:352$800 com material.

As obras mais importantes têm sido executadas em con

ereto- armado, bem assim a infra-estrutura das demais, o que, quan

( to a éstss e quando conveniente, permitirá a substituição, por
material mais resiténte e durável, da respectiva super-estrutura.

OBRAS CONTRATADAS

Foram as seguintes as obras recebidas pela Diretoria de
E:,trada; no correr do ano passado, e executadas mediante con

tratos.

la.)-Ponte sôbre o rio Chigo-Magro, na estrada de Junto á Diretoria e á Residência de Floriancpolis funciona
Curitibanos a Campos Novos. com 6 metros de vão. Contrata- a Secção Técnica, cuja atividade e eficiência justo é resaltar.
d:l em 25 de trlarço de 1935 com João Martins e João Maltinez Sob sua direção foram executados os estudos da Estrada
por 4:858$000. Major-Garcia, na extensão de 10 km., dispendendo-se com êsse

2a.)--Ponte sôbre o rio Timbó, com o vão de 30m20. serviço 19:670$500.
n . �strad� �..

Curitibanoe a Caçador, contratada em 13 de julho Durante o exercicio examinou essa secção ai seguinte obras,
d.: 1936 p.elQ preço de 62:552$200, com a Empreza Colon - aprovando-lhes os orçamer-tos:
zsdora Rio Caçador Ltda. . NATU��R�EZ�A���������������O�R�Ç�A�M�._�E�N�T�O

3a.)-Ponte sôbre o rio Correntes, na mesma estrada, vão ��������������������_I���
de 28 m. contratada lambem naquele dia e com a mesma Em- I Estrada Itapuí--Papuan (5 Km.) 64:538$470
presa, pelo preço de 55:380$000. »Cruzeiro do Sul·Concórdia (Es-.

4a.)-Trecho de 2 km. 500 da estrada da Rocinha, em I tacas 400-800) 70:842$586
Araranguà, contratada em 13 de Ievereiro de 1935 com Alcebia-» Passo dos Indios-Concérdia
des SelrÁ. Foi de 179:798$200 o custo dêsse trecho. (7,680 Km.)

5a.)-PoDte sôbre o rio Ana Leite, na estrada de CUli-,. Xxaim-Ponte Serrada (Es-
tibanos a Caçador, com 12 m.30 de vão contratada em 28 de tacas 300-535)
setembro de 1936, com Pedro Arlant, por 22:701$600. » Agua Doce-Herciliópojis (6 Km.)

,

6a.)-Bal!" para a passhgem do rio Marombas, na estra-» Itajaí-Joinvile (Km. t 2-22)
da dé Curitibenos a Caçador, contratada com a Empresa Coloni-» Itajaí-São Francisco (5 primei-
zldora Ltda, por 5:038$800. ros Km.)-Partindo da esta-

, DE� PESAS DA DIRETORIA ca 192 X7,25 da estrada
Santa Catarina

Xaxim- Ponte Serrada, Es
tacas 535-965)

RIO Itapocusinho, estradal [oin
vile-Jar aguá

Joinvile-Curitiba, trecho S. Mi
�uel-Divisa c] Paraná
(25 Km.

Idem, "dem. idem
Rio Pirai. estrada do Sul
ltajaí-joinvile, trecho Pedreira-Sta.

Lídia
Rio Salto, estrada Blumenau-Ja

raguá (pintura, etc.)
Rio Warnow, estrada Blumenau-

{
.

OFICINA MECL\i' ICA
Para qu� Il Of!fjna rJa Diretoria de ô stradas melhor reali-

Ponte

MA'QUINAS
Adquiriu ainda o Estado para os trabalhos

seguintes máquinas:
1 Compressor, marca Henschel Sohn A. G.-Kas

sel (Diesel), modêlo MH-l
T,&tor Caterpillar (Dit'!;el), tipo RD-4 «Stan

dard»
Britador portátil A CM E. modêlo 6.A, in

clusive peneira rotativa para classificação do
tamanho de pedra britada, provida de câma
ra ae poeira

»

rodcviárics as

Ponte

55:809$000 Estrada

55:970$000
Estrada
Ponte
Estrada

50:650$000

p oficuo

SECçAO TE'CNICA

Rio do Sul 39:020$100
» Ribeirão Raso Feio, estrada Rio do' .. I

Sul-Barraçao 14:436$400
» Ribeirão Kurt, estrada Rio do

Sul-Lages 11:389$400
" Ribeirão das Cabras, estrada

�lum("nau-Rio do Sul 2:366$500
Boeiro Estrada Blumenau-Rio do Sul 798$700

y; » • » " n 3:R49$000
» »

n n n II 4:497$300
Estrada S. Francisco-Km. 28 da estra-

da Santa Catarina 1 1 5 :000$000
Total 1 '097:770$428

______i�������������

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Ia. eonvoca�ão

De ordem do sr, Presidente e na fôrma dos Estatutos,
convoco os srs. socíos para a sessão de assembléa geral ordinária,
a realizar-se no dia 1'. de Agosto próximo vindouro ás 21 horas,
na séde social, afim de eleger a nova diretoria que terá de admi
nistrar o Clube no período de 12 �e Agosto deste anoa igual data
de 1938.

Secretaria. 27 de julho de 1937.

62:222$166
Rubens Ramos

Secretário29:342$669
69:761$431
109:233$800 Caderneta

de reser
vista de le.

Categoria
em seis

A

meses

dJ convocado (passado pela 10a
C. R.);

C)-apresentação da certidão
de idade;
dl-apresentação de um ates

tado de conduta passado pelo
Delf!g.do Auxiliar, Diretor do
Colegio ou estabelecimento de
ensino em que o mesmo estiver
matriculado,-ou por duas pes-
soas idoneas, conforme o caso;

Como obtê-ta e)-comentimento de pae [sen-164:050$000 do menor);
56:500$000 \-A partir desta data até 31 j)-ser julgado apto em ins-
7:500$000 de julho do corrente ano ficam peção de saude, a que lôr sub

abertas na Secretaría .:!O 140. B.C., metido.
38:574$000 as matriculas dos candidatos a 1II-0BRIGAÇÕE3 DOCAN-

reservista de 1 a. categoria. DIDATO:'
20:000$000 II-CONDIÇOES DE MA- a)- Concorrer mensalmente

TRICULA: com a importancia de 1$000
a)-Ter o candidato mais de - (mil réis) para a Caixa daSEl.OS DO BRASIL 17 e menos de 21 anos; Sub-Unidade;Compra-se sêlos do Bra- b)-no caso de ter 21 anos b)-comparecer curante seissil, qualquer quantidade.

Paga-se bem. completos deverá apresentu-um mêses à instrução (três Vezes por
Rua Crispim Mira 29. certificado de que não é sortea- semana em horas que não pre-

����������I�����-�������������II judique a seu trabalho);63:091$600 C)-tomar parte no fim doF E B R E S periodo de recrutas nas manobr as1 :230$000 da Guarniçãn (5 a 10 dias).
(Sezões,�I(Malaria, lmpaludisrno, Maleitas. IV- UNIfORME:

l22:474$500
. Tremedeira) a) O uniforme dos can-

Curam-se prontamente" com didatos é o comum dos solda-20:426$700 dos com um distintivo branco na

"CAPSULAS: ANTISEZONICAS MINANCORA" gola da tunica (este uniforme pc-9:671$910
Em todas as bôas Farmacias derà ser adquirido no Batalhão

mediante pagamento em cin:
�3 t :831 $160 E' um produto dos Laboratorlo. MINANCORA-Joinville co prestações mensais;

bl-para as cerimónias da22:435$950 vida civil em que queiram com-

parecer fardados, ser-lhes-á per-9:369$530 mitido o uso de uniforme esp
cial.

15:891 $300 V-IL'JSTRUÇÃO:2:325$250 a)-O curso terá a duração
de seis meses;2: J 39$800 b)-a instrução será ministra-

I! da três vezes por semana em2:872$380 I horas que permita o compareci-I : 1 81$000 menta de todos os candidatos,
14:399$700 I sem no entanto prejudicar os in-

! teresses dos matriculados na sua

atividade normal na vida civil.15:500$000 NOTA - Os candidatos na-oQuando o seu filtro está dos rins. Essa limpeza m_
sujo t! entupido que faz o HELMITOL. periodicamente concorrem aos serviços dol5:648$800 Snr.? Limpa-o, natural- executada, ga'rante a saúde quartel, nem-são conside-
mente, para desentupil-o. presente e previn� os acha- rados como praças incorpo-22:988$140 ques da velhice. radas, a· não ser durante asPois ha no seu organismo H ELMITOL toma-se como horas de instrução e o curto27 0894[0276 am filtro que desempenha uma verdadeira limonada,:" funcç'a-o 'mnodante e deli- •

'd periodo de manobras-anual.•
• dissolvendo os compraml o.

cadissi.m�, da qual depende Fo'ra dos perl'od
.

f·em agua com assncar. os aCIma lcam34:356$840 o seu bem estar, a sua saúde, di5pen:lados àe qualquer obrigae a sua vida. Esse filtro são
ção militar.

72:342$590 os seus rins; se elles estão

587 :911$085 :mjos e cmnnbdos de impu
rCZ1U:, cumpre limpai-os,
usando, para esse fim, os

cxcdl�).l{;es comprimidos de
lIEV'iITOL da Casa "Bayer",
o lc,'::!hor dos desinfectantes

\'�:IELMITO I M;BA�ER�.:l'... L R

72:567$100

65:250$106

76:000$000

ORÇA1WENTO

'Foram por ela finalmente executados êstes serViços, além doutros de menor vulto;
�_- �o �

I i� NATUREZA t:-:ERVIÇO LOCAL

.",
Orçamento conclusão

I
:E.trad.para

Orçâmen\o para construção
'

Praça

Orçamento para conclusão
I
EstradaI

« c «

«

Ponte

Prejeto e orçamento para cons

trução
Idem, Idem. Idem

Ponte
c

c c «c

c c cc

c cc

Pontilhãoc ,

c

c c

c «c

c c c

o C C C

C « «

c c «

c c c

C c c

1 c • «

c c «

, c
c c

c « c

«

c c c

Balsa

Ponte

Estrada

«

Ponte

Estrada
Ponte

Estradac c c

i Variante do Rio dos Bugres
i Lugar denominado São Bonifácio, es

trada Florianopolis+-Tubarão
Florienopolis -- Tubarão, trecho

Miguel - Santo Antotio
São

Rio Furado, estrada Itajaí-Joinvlle
Rio Dossel, estrada Florianopolis-La

guna
Rio Correntes, estrada Caçador-Cu

ritibanos
Rio Timbó, estrada Caçador-s-Cunti

banas
Rio ltapema, estrada Florianopolis -

Itajaí
Rio Três Riachos, estrada Biguassú
-Bôa Vista

Estrada Bigusssú-c-Trêe Riachos
Estrada Florianopolis - Laguna-km.
25-26

Estrada Florianopolis - Laguna-km.
21

Idem, Idem km. 30-31
Rio Bonito, Estada Barracão - Rio

do Sul
Rio Três Henriques, estrada Floriano
polis-Itajaí (km. 9)

Rio Maromba, estrada Curitibauos «

Campos Novús
Rio Ana Leite, eftrada Caçador-Cu

ritibanos
Variante, Biguassú - Rachadel, trecho

km. 0-1-273,6
Itajaí-Jomvile, trecho km. 0-5 (Pe

dreira)
Rio I 5 de Novt'mbro, estrada Caça
dor--Campos de Palmas

Bigullssú-Oanchos
Estrada Florianopolis-Base de Avia

ção Naval, no lugar distrito de Sa
co dos Limões

Major-García, trecho km. 0-5

Total RS.

, I

'(

CARTAZES
CINE REX, ás 7,30 horas

Valsa da champagne.
CINE ROYAL, ás 7 e 8,30

hords-Mazurka.
CINE ODEON, ás 7 horas

- Tirando o pé da lama, e 8�
8,30 horas-Inspetor fostat, .1" 'I

11:234$400
248:267$766

1.344:685$677
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FORMICAVEL? ,
• FANTA,STICO f?

• •

A �AZETA Florianopolis, 30 de Julho de 1937

CONTRA OS NAMORADOS I�""':�� ALMOÇO EM CURITIBA DESPORTOS
CINCOENTA CASAIS AMOROSOS PRESOS jij partlcípa aos parentes e pes- � A' CARAVANA DA Ten·,s� soas de sua amizade, o con- �

-0- � trato de casamento de seu fi- �
RECIFE, 29 - A policia mi- rer certos recantos da cidade e � lho ROBERVAL com a senho- I!?j

A organização de mais um tor-

ciou uma campanha contra os na- reprimir o "abuso" de parsinhos H rínna OTILIA LEAL DE MEI- �
_, ......,......."""_ neio interno,pelo Lira Ténis Clube,

morados, proibindo os encontros amorosos, no escuro. W RELES � U D B animou grandemente os raquetis-
de pares amorosos nos cantos e Os investigadores efetuaram a �OO�����t.C�OO�� • •• tas do AZUL-OURO, especialmen-
ruas escuras. prisão de 50 casais de jovens, -, te os novos, anciosos pela dispu La

A policia entende que os encon- que foram recolhidos á policia. CURITIBA, 29 - Cêrca de 100 pessoas tomaram uarte no almoço de jógos contra �enistas mais ex- ,

tros de namorados só podem ser O interessante, entretanto, é oferecido ontem aos deputa 'os Sam- p,el'l�entad?s. Afim de clllpr�s�ar '

����dJ: �zefe!f�tri�:ba��o g:ba��� 6�:sa:a:::i�r�:.asfO�::opo:to�as e� •..I�; =1,II.g.-I..

"

..

-

... '···I.-._�-.,.�...li,_-R,.I.,.',I,11fF t:tonf�rr�:�i'ir�'d;O B;;;�g�,�: � �e���o\'I:�o��v:'�,��:���t;�:�;
das vistas da policia. liberdade e mandadas em paz, �

I __
canto Tubino, que vieram a esta realizar os jógos de acôrdo com

Ontem, foram designados di- enquanto os rapazes ficaram de- capital afim de pa-ticípar da con-
as .forças dos concurrentes, O tor-

versos investigadores para percor- tidos até segunda ordem. centração com que será iniciada a

InelO EXPE!lIMEN7AL. de sá

campanha en pról da candidatura do bado e domingo sera realizado em

N O S S A V I D A sr. Armando de Sales. trê� SET?, sendo que,. sábado,
,., Falou oferecendo o almoco o

serao reahzadas as partidas de

P A O M E L H O R Cena de pagílato deputado Munhoz. o sr. Sampaio S�NGLES de .cavalh.ei.ros. O sr.

Correia discursou, agradecendo. Os DIretor. Espo�tIvo. solicita de todos

Assembléa pa- oradôres foram muito aplaudidos. os tel1lst�s mscr,Itos o p.ontual
raense A's 13 horas foram ímugi ados comparecnnent? a ho/Ji designada

aa séde da U. D. B. os retratos dos (14 hc�ras de sa.bado e.8 horas da

srs. Armando de Sales e Flores da manhã de domingo) afim de que

RIO, 29-Telegramas de Cunha. O dr. Romario Fernan ICS êsse tor�eio termine nos meneio-

Belem informa que, na proncncíou um discurso exaltando a n_a_d_o_s_d_I_a_s.
_

última sessão do Assem- individualidade do sr. Armando de ��"'Dissão de

I bléia, depois de violenta Sales.
Inspeepa-o .

dl Ú deputado Ascanio Tubino tam- v .

lseussãe travada em tor- bem discursou sobre a personalidade Sob a presidência do capitão de
no do fechamento, pela do ex-governador de São Paulo. Os mar e guerra dr.Galdino Pimentel

policia, da Uniáo dos Sin- srs. Marins Camargo e Teotonio Duarte, acha-se nesta capital a

di-atos dosTrabalhadores, Monteio dz Barros proferiram discur- Comissão de Inspecção aos portos
b FI� d do Brasil.

I trav!lram-se em violento sou so re o sr. ores a Cunha. .

Integram-na além do ilustre

1
pugilato os deputados O sr. Vieente Ráo oficial acima referido, na qualida-
Mac-Dowel Filho e João com o eandidato de de presidente, os srs. capitão
Botelho de um lado e

II naeional
de fragata Francisco Reis Viana,

Franco Martyres e Lauro capitão tenente sr. Mario França,
seus auxiliares imediatos e outros.

____________F_iI_h_o_de outro.
I

Ora. Josetína Flaks Schweidson
MEDICA

CHEGAM UNS Magda fontagnes
Procedente da Capital Fede- condenada

ral, acha-se entre nós o sr. Wal-l
mor Wendhausen. �. PARIS, 29 - Madalaine Fon-

tagnes, celebrizada pelas suas
Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hospitais:

DEP. MARCIO PORTELA aventuras romanticas em toda a da Gambôa, Fenda«tão Gafflé-Guinle e S. Francisco de Assis.
Europa e pelas ruidosas tentati- Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica
vas de morte contra o sr. Cham- de Botafogo
brun e o embaixador italiano DOENÇAS DE SENHORAS E CR[At�ÇAS
em França, foi condenada a um

ano de prisão, mas a execução Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sobr.
da sentença foi suspensa até se- Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas
gunda ordem. FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA
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FAZEM ANOS HOJE:

UV. 55. aeuem EXIBIR ae seu puôelro. feito com fermento
•. 'fresco aeleclcnuôo

ANIVERSARIOS

o sr. major João Guimarães
Cabral:

a exma, sra. Lidia Nobrega,
esposa do sr. Lindolfo José de
Souza Nobrega;

a exma. sra. Rute Costa Ben
to, esposa do. sr. Genuino Pe
reira Bento;

os jovens Arquimedes Purifi
cação e José Xavier Vieira;

a menina Maria, filha do
inspetor escolar sr, Alfredo Xavier
Vieira.

Fleischmann
MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

SAU'DE PU'BLICA FEDERAL

COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e o POVO
DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO

Saboroso e mais saudavel

Faz anos hoje o sr. Enéas
Moreira, diligente operario das
oficinas da Imprensa Oficial.

PROVE-O na certeza de não mais querer outro

Nas bôas Padarias desta cidade
DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS

AZEDOS E' DEVER DE TODOS

"Diario
da Tarde"

A Grande

•
tf
•
OI
0\
•
G

UEHCEOORAI
� Compareceram ao desembarque
U I do ex-ministro da Justiça os srs,

G F�linto Mueller, chefe de policia do
� DIstrito Federal; Himalaia Vigolino,
'"fi6 procurador do Tribunal de Segu ..

O rança Nacional e numerosos prece

ti res peceístas e representantes da
�. U. D. B.

•

Completa hoje mais um ano de
lides jornalísticas o 'yibr�nte e

conceituado vespertino DIARIO
DA TARDE; qu e se 'edita nesta
capital, sob a direção do talento
so jornalista Tito Carvl,\lho;' uma
das penas mais brilhantes dojorna-
lismo catarinense., '.' .

'

Os de A GAZETA' abraçam
afetuosamente os distintos" úblégas
des�jando-Ihes prbsperidades;

Encontra-se em Florianopolis
o BOSSO ilustre conterraneo, sr.

deputado Mareio Machado Por
tela, do Partido Liberal Cata-
rinense.

CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

RIO, 29 •• - Chegou hoje da Italía
o sr, Vicente Rão, ex-ministro da
Justiça, que disse que vinha partí
cípar da propaganda da candidatura
do sr, Armando de Sales Oliveira,
com a qual estava inteiramente
iden tificado.

E' pelo
arquivamento

RIO, 29 (Band)-O sr. Hima
laia Vergolino, procurador.do Tri
bunal de Segurança, em seu pa
recer sobre o processo movido
pelo governador Jurací Magalhães
contra JS integralistas da Baía,'
acha que não existe prova sufi
ciente, opinando pelo arquivamen
to do mesmo.

baixa de preços

agitou detal moda ii população dI)
Comunga-

Imperativo ram

seis comuuistas

a liquidação de artigos de inv.rnD.
gem, estão sendo vendidas, par preços

PARAIZO

Elegantes, bélos e

módicos, pela

I

de linda pad ••ona .. ,i

p;t*eferida cas,a

RUA FELIPE
SCHMI,,'-'�T, 21
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