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RIO, 4 (Especial) - O sr. Armando
o Rio Grande do Sul,

pessoas, permanecendo no

No seu discurso, em Porto Alegre,'
presidente da RepIJblica,_t��,Os os

sr, Valadares aventou
a idéia da substituição
do sr. José Américo
Rio., 4 (Especial)

�L\_ viajem do sr. Be
nedito Valadares.,não
restammais dúvidas.,
de ter obedecido ao

desejo de evitar a

continuac:ão dos dis
cursos., nos termos
em que têm Soido fei
tos., pelo sr. José A
mérico de Almeida, o
que está acarretando
uma atmosféra de a-

larme e de iutranqui- JAGUARÃO. 4 (Especial)-Na
I.

ocasião em que embarcava nesta
idade nosmeios eon-

I
cidade com destino a Porto Ale-

Ontem. a certa hora da noite, I de,
resultando daí, como era de

servadores de Minas como de todos é sabido, a luz so- prever, a queima de centenas de

GerDJ.s-
gre, onde vai tomar parte na gran- freu em nossa capital um colapso lampadas, com graves prejuizos

.,.. _ de parada militar do Dia da Pa- II
cardiaco. para a pobreza, que foi, no re-

Afirma-semesmo., DR. JOSE' AMERICO tria, o Regimento. d� .

Cavalaria Desta vez,' porém, não foi por- provavel caso, a mais afetada
haver o sr. Valadares na conferencia re- Independente �qUI sêdiado, apa- que o coração.• de qualquer trans- ,I pela impiedade do maquiavelico

d id
.,

G I· V
! receu na estação o uruguaio Aldo -

serva a mant a com o sr. etu 10 ar- Costa, que entregou uma carta
formador paralisasse, por

casuali-,
atentado.

., entado a nece"'sl·dade de substl·tul'r dade, "A suspensão foi devida a Triste e doloroso recurso paragas., av t!'!I., ao cabo Lourival daquele Regi-
O sr. José Américo por outro candidato., mento.

uma experiencia proposital, depois quem apregôa aos quatro ventos,
de um concilio secreto dos

cien-I
ser um defensor acerrimo dos in- JAGUARÃO, 4 - (EspecÍlI)-

afim de evitar o desmol·onamento de todo Vendo o modo indeciso porque tistas electro-tecnicos da nossa teresses da população, que tem Chegou aqui o general Daltr i
O trabalho das foreas majoritarias. Aldo Costa fez entrega da carta,

empreza de luz. neste, pano de amostra, um indi- Filho. acompanhado do seu Estado
o capitão Pericles apreendeu-a, .II •

Ao que somos informados, a cio edificante das truculencias a maIor.

O SR PLIN 10 SALGADO
verificando conter a mesma uma D

'

d
.
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•

'

I
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d
razão dêsse colapso proposital, que ficaria exposta se o contrato, epors e VISI ar os es a e e-

grave reve açao e carater comu- d f d
.. I' t s ilít '

nista.
eve-se ao ato e constar ao ar- porventura, VIesse a ser confír-

t
c men o mt I ares, segmu para

,rendatario dos serviços da luz, a mado pela egregia Côrte de Ape- Pelotas.
�or tal motivbo, tfanto o �ru-l existencia de fócos de voltagem pelação. Iguaro como o ca o oram presos. I I d ti it idenci Q D I'
Ald C t, id idad I C an es ma em mUI as resi encia s ue eus nos ivre ;

I ---

.

o ._os a resi e na CI � e, habitadas por gente de parcos re- _ O CANDIDATO
do RIO Grande, sendo conhecido I I ti I'" tifiI· NACIONAL IRA"

di
.

d I
cursos, pe o mo IVO, a ias JUs I 1- Um proJéto do depu-�om? propag�n ist a perigoso os cado, de não existir a voltagem... A PELOTASideais comumstas. determinada na distribuição da ,

tado Carlos Gomes
PELOTAS 4 E "

_.

'I RIO, 4 (Especial) O deputado •
. - ( special) - O

GINASIO energia,.,. catarinense sr. Carlos Gomes de ou- sr. Maciel Junior reuniu o díre-
CATARINENSE Por vezes, ahas, tem sido cons- l veíra ocupou a tribuna da Camara, torto do Partido Republicano Li-

•

O I do !
tatado, que uma lampada de 200 tratando dos problemas raciais, de- beral afim de tomar providencias� a unos o Importante esta- velas não produz luz correspon- clarando que o estado atual de coí-

bre hbelecimento de educação, GINA- d 15 daí id d sas, é apenas uma sequencía da ia1- so re as omenagens a serem preso

SIO CATARINENSE, sob {J, di-
ente a

:. e, ai,
A

a necessi a_ e ta de educação. tadas ao dr. Armando de Sales
_

d
" ied d d J "_

da população se ver forçada, nao Nêsse sentido apresentou, o de- Oliveira. na sua prox'ma visita o

rehao a

h
s�Cle a8,e e t'�sus �e_ por fraude, mas para poder en- p�tadó Carl�s Gomes um pr�jeto de esta cidade.

ce eram, oje, o car ao q�m xergar, de como lanterna de Dio- I�I, no sentido de uma maior �itu- _

zenal com as Anotas de aproV_eIta- genes, procurar uma lampada de sao de escolas em todo o BrasIl.

mento no mes de Agosto fmdo. voltagem correspondente á forne- Visita do Duce
cida pela Empreza. ao FuehrerAUTORIDADE AGREDI- Foi com o intuito de apanhar' BERLIM, 4 (Especial) Está po-

POR INTEGRALISTAS em flagrante, os que para não fi- sitivamente resolvida a visita do sr, RIO, 4 (Especial) Estão sendo'
PETROPOLlS, 4 (Especial! o carem cégos vinham lançando mão Benito Mussolini á Alemanha, na esperadas nesta capital, no proxímo

delegado de policia desta cidade foi -dêsse recurso que se ordenou o segunda qninzena deste mês. dia 25, as auto motrizes encomenda
ontem agredido por três Integralís- colapso par� 10"0 a seguir se Atrib.ue-se grande import.ancia a das na It�lia p�ra a Ce�tral do BrE
tas. '

'
. '. '': '

,

I
esta viajem, por ser a prrmeira vez

I
sil,as quais farao o trajeto entreSao

O :fáto causou grande indigna- aplicar uma mjeçao pantopo�lloa que o Duce a Hitler entrarão em Paulo e Rio de Janeiro em 1 horas
, ção. de 220 wolts sobre toda a Clda- contacto pessoal. e 30 minutos.

por
corrente.

o

no seu forte Chabrol

de Sales embarcará
sendo a sua comitiva

Sul do país até ao dia 20 do
abordará o futuro

problemas relativos ás classes armadas.

GAZET

ama

constituida

RIO, 5 (Especial)-O chefe nacional do Sigma, sr, Plinio

Salgado, vem de transferir a sua residencia para esta capital, ocu
pando uma casa pertencente a um dos diretores da Ligt,

Durante vários dias os habitantes das circunvisinhanças da
residencia do sr. Plinio Salgado, vem notando, durante a noite,
grande movimento na casa em questão, havendo alguns que decla
'l'aram ter visto nela entrar grande quantidade de armas, inclusive

algumas metralhadoras.
De guarda á casa acha-se urna sentinela permanente, com

a respetiva guarita, dando a impressão de achar-se ali estabelecido
um departamento militar.

Os moradores do local, alarmados, com o que estão presen
ciando e com os boatos propalados da grande copia de material
belico que para a referida casa teria sido enviado, comunicaram o

fato á policia.

A voz
-------------------------------------------

Montepio Montepio
blicos, fez
tribuintes,
2:185$000.

dos Funcionarios PÚ
emprestimos a 5 con

num total de. ,

DO POVO Sem quaisquer Ugac:ões politicas

No dia 2 de Setembro findo o

ANO

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

IV I Florianopolis, Sabado, 4 de Setembro de 1937 I NUMERO 957

Comunistas I Uma descarga de 220 vol- Paralisia
prêsos em

I
ts atúa sôbre a capital' infantil

Jaguarão Graves prejuizos nos lares da pobreza.,
que foi a uDica sacrificada

VITORIA. 4 (Epsecial) -
Esta alastrando amoístndoramente
nesta capital e em varíos municí
pios Estado do a p ualísia infantil.

O governo está tomando todas
as providencias no sentido de. de
belar o mal.

A EXCURSÃO
DO GAL. DALTRO

•

Auto-motrizes paI-a a

Central do Brasil

lfW

�
__

()
__J=)-()--!5-I_�_�_,_C) __

As unanimidades não são democráticas. Esta verdade, ainda

I
da, judiciosa, ou irritada, veemente, excessiva, seja como for, a I alcance da mão iluminada por Deus e guardada pelos arcanjos; con

que seja luminosa, não chegou! solidez definitiva no Aespirito dos op_o�ição d�ve respirar por todas as tribunas, examina�do á luz da �r�, êsse home�, to?a _oposiqão .é pecado mortal, toda crítica será
brasileiros. Os governantes procuram, como base comoda, con- crítica mais severa as medidas tomadas pelo Poder. r"la tem como, mjurra, toda divergência sera crmnnosa,

gregar o máximo das correntes políticas sob a flamula oficial do que os encargos de uma promotoria pública, em permanente exercício I O reino do comunismo e o reino do integralismo abominam

partido maiorista que os apoia. I de acusação, mas na defesa dos bens e dos direitos da comunhão as oposições, odeiam as minorias, execram a opinião. Negam a opi-
O êrro, porém, não reside na tendência majoritária da men- social, e na vigilancia do cumprimento das leis que regulam as nião pública. Negam-na, sim! E negam a opinião pública, porque

talidade governativa. Ao contrário, ela se justifica, desde que não obrigações e as regalias dos governantes e as dos governados. exigem dela exclusivamente o aplauso e a aprovação teatrais. Eles

degenere em maníaco ardor de caça aos adesistas, adquiridos a qual-
" " " é que orientam, e forçam, e dosam a opinião pública.

quer preço, ou se não abastarde em maliciosa arma de destruição E é a êsse bem supremo, a essa faculdade de crítica, de Coloristas SUl GENERIS, em grandes e espetaculosas pa-
a dizimar adversários. O gôsto de transformar as sentinelas do juízo, de apreciação-que os chamados extremismos intentam matar. radas, exibem na praça um vistoso uniforme, para homens e rnulhe
alarme oposicionista em mansas ovelhas palacianas e a fúria de fazer! Sim. Eles não desejam destruir a máquina de reger. Querem subs- res, dando a impressão externa de que a uniformidade é o nível.
calar em derredor dos atas de administração pública, as vozes fis-I tituí-la, apenas, pela de sua invenção. Querem governar o munici- fardado da igualação social. Confundem, assim, unidade e uniforrni-
calizadoras e discordantes, são vestigios da brutalidade hereditária

I pio, o estado, a nação. Totalitariamente. Mas, á oposição, á guarda dade.
'

e animalesca, daqueles dez séculos de Idade Média, em que os ba- censória dos govêrnos, os extremismos hão de eliminar. Desconhecem a grande lei da simetria, em virtude da qual
rões feudais eram senhores de baraço e cutelo, no desenfreio de um Conservarão o govêrno, é só o govêrno que almejam. Nada a diversidade de elementos resulta na combinação do conjunto, na

poderio a que nem a mesma fulguração da fé cristã punha limites, mais. O domínio de todos-num tipo de governação sufocante, com beleza das linhas, componentes desiguais de um todo harmonioso e

por mais senso moral que irradiasse, a mordaça na bôca dos adversários, perfeito.
Sejam árduas, embora, as tarefas do govêrno; e aínda que E óleo de rícino, "severos castigos", desde já prometidos a Com os extremismos, a derrocada das oposições é fatal.Não

a possibilidade da sua realização esteja na razão diréta das fôrças quant0s não lhes ajudarem a empreitada ainda em tramites de pro- há lugar, entre êles, para a voz corretiva de um Rui Barbosa.

que o defendem e apoiam,-o ,papei da oposição organizada elll paganda! Entretanto, a democracia brasileira não há de vir ao chão.
partidos, em minorias reclamantes, é dos mais úteÍs e dos mais es- O extremismo da direita intenta prestigiar o govêrno, o go- com a glória de suas tradições, para dar lugar ao imperialIsmo po
Iilenciais á vitalidade dos regimens democráticos. Sensata, modera- vêrno de um homem só,individualista,feroz e absoluto,de onipotência ao lítico das extremas, feito de dureza, constrangimento e liberticidiO.

NAS DEMOORACIAS
BARREIROS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A CAlE rA-FIQrianopo�, 4--9-1937
Carte,de Penhor VENDE--SEISUi�id�u.se.Apelação rural urna farmacia bem afre- O prlme!ro mi-

qnezada, n'um bom ponto I n istro da
da linha férrea São fran- Uk ra n ia

RIO, 3 (Band) - O chefe cisco.
do executivo federal sancionou Para mais informações

.

VARSOVIA, 2 -Fo: anun-

a resolução do Poder Legislativo nesta redação. ciado que e primeiro ministro da
que regula o penhor rural. Ukrania, sr. Lubchenko, suicidou-
������������������������

se. Acrescenta-se que o ministro
se envolveu em atividades anti-so
vieticas, e, temendo ser descober
to e prêso, resolveu suicidar-se
para fugir ao terror vermelho.

Sumula dos julgamentos das
ultimas Sessões

Em todas as Farrnacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- Ioíavíile

Recurso crime nO. 2.748 da
comarca de Ararangua' em que
: ão recorrentes o dr. Juiz de DI'
leito e a Justiça e recorridos Pa
II icio J. Pereira e outro. Rela�or
o sr. des, G U S T A V O
PIZA.

A Côrte deu provimento
aos recurso pata, relorrnando a

decisão. pronunciar a Patricio
Jose Pereira como incurso no

artigo 182 e a Jorge Bitten-Icourt no artigo 249 § 2e,
todos da Consolidação das Leis
Penais.

Recurso crime nO. 2,803
da comarca de B.guassu', em

que é recorrente \J dr. Juiz de
Direito e recorrido Julio Francis
co Fernandes. Relator o sr,

GUSTAVO PIZA.
Confirmada a sentença que

julgou prescrita a ação penal
movida contra o recorrido.

Recurso cnme nO. 2.7�9
da comarca de lndaial, em

que é recorrente 0 dr. Juiz de
Direito e recorrido Miguel Lou
renço. Relator o sr. des. GUS
TAVO PIZA.

Foi confirmada a sentença que
Julgou improcedente a denun
cIa.

Recurso cnme nO. 2 796
da comarca de Ccncordia,
recorrente o dr. Juiz de Direi
[O e recorrido Waldemiro Schi
chens. Relator o sr. des, GUS
TAVO PIZA.

Negado provimento ao recur

sr., para confirmar a senten

ça de i 10 P r onu n c i a,

pois o I éo realmente, 00 á to

de praticar o crim-, se encontra

'ia no periodo furioso, d�
uma embnaguez não pro' ura

da, ou pelo rnr.nos, não espera
da. E' de salientar que se tra

ta de pessôa pacata e não habl"
tual a embriaguez,

Apelação cri'ne nO. 5.743
da comarca de São Jv�é, ·�m

que é apelante a Justiça e ape
lado João Jaceb.Gor.ça!'IIes.
Relator o sr, de.., GUILHER
ME ABRY.

Mandado o réu a novo jul
gamento por defeito do ques
tionario.

Pelrolin. Fllinancora
o Tonico capilar por excelencia

Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedia

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

________ r,., .........._

�s proximas
prornoções no

Exército
rdO, 3 - (Band) - No fieis Valentim Benicio da Silva

proximo dia 7 de Setembro, chefe do gabinete do ministro
serão ,feitas importante promo- da Guerra; João Batista Mas
ções no Execito, abrangendo carenas de Morais, Heitor Áu
todos os quadros de serviços gosto Borges, Boanerges Lopes
e armas e sob o critério do de Souza, Mario Pinto Gue
merecimento c da antiguidade. des, João Bernardo Lobat a

No Quadro de Oficiais- Ge Filho e Artur Silio Portella,
nerais, também serão feitas comandantes. respetivamente, ria
promoções, achando-se ja' em 9a. Região Militar e 7 u,
mãos do presidente da Re- Brigadas de Infantaria, da 1)0-
pu'blica a lista com os nomes licia Militar desta capit-I, do
dos coroneis candidatos a' pro- 10. R. A. M., da VII.; \11-
moção ao posto de general d", litar e Diretor do MIS\. I': de
brigada em os quais, os coro' Gue!ra do Rio de janeiro.

ESlles ohciais possuem todos
os cursos para fazerem jús a

essa promoção e têm p estado
relevantes serviços ao paiz e

?
em particular a' nobre classe
a que pertencem. Atu .. lmen
te existem quatro V'lg9.'l dt"' g,"
nerais de brigad I, as quais ',(;

, 1 rãc acrescidas dI'! mais uma h -t

próximo despacho do h-J'M ja
pasta da Gue: ra C:01l ,) ;h::;

fe da Nação, quando se dará
a passagem de um oficial des
te posto, recentemente promovido
para a reserva de 1 a. classe.

incendio
a bordo

RIO, 3 (Batld)-l\1anifestou
se um principio de incendio á

bordo do ca-guerro alern ã

r

<Ábrich», atracado no caes do
porto. Solicitado o auxilio dos
bombeiros, o fogo foi axtinto

prontamente.

fi TEXACO MOTOR OIL
MANTEM JOVEM O SEU MOTOR

- SIGA O

Desfalque
no Tesouro
da Capital
da Republica

......-.

RIO, 3 (Band)--Iniciou-se o

balanço mensal da Recebedcria
do Tesouro desta Capital. Con
cluidos os trabalhos, verificou-se
uma 2iferença para menos de
dez contos de réis, Não tendo
o tesoureiro podido exphcar essa

irregularidade nas contas, foi o

fato levado ao conhecimento do
titular de Fazenda, que deter
minou a suspensão daquele fun
cionarlo fi a abertura de um in

querito administrativo. O aludido
serventuario jà deu entrada da
quantia de 15 contos, superior
á diferença. O inquerito prose
gue.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-Charlie Chan no cir
co.

AMANHÃ, ás 6.30 e 8,30
horas-Grande motim.

I CINE ROYAL, ás 7 horas
-Filhas de S. Excia., ás 8,30

I
horas-Mulher do outro.

AMANHA,ás 5, 6,30 e 8,30
horas-Miflha esposa ameri
cana.

TE DO SEU AUTO! AMANHÃ, ás 6,30 e 8 30
heras-Circulo vermelho.

J

CINE ODEON, ás 5 e 7 ho
ras-Cava/eira invisivel, e os

5' e 6' episodios de O impcrio
dos fantasmas; ás 8,30 horas
·-G-men contra O imperto
do crime, e a cinta seriada.

•

VENDE SEa Pensão l'aOO-
_ liar, bem afregue-

zada,á rua Con
selheiro Mafra n, 64.
Ver e tratar na mesma.

. .. indicado na TABELLA

DE RECOMMENDA
CÕES TEXACO. USE
,

Reforma de
Constituição
RIO, 3 (Band)-Um vesperti

no anuncia a confirmação de uma

noticia, segundo a qual cogita-se
de reformar a carta política de
1934.
O jornal em questão ecreseeera

que o mevimento preliminar de
conversações e de articulação, nas
duas casas legislativas, já entrou
na sua fase final.

Dentro de poucos dias deverá,
ser conhecida a opinião de alguns;
proceres, de responsabilidade nlll

situação atual que deverão opinar.
si a aludida reforma será premo
vida ainda este ano,ou ficará para
° vindouro. Sabe-se que a revisão
constitucional é aceita por grande
número de senadores e deputados .

exclusivamente oleo
no gráo approvado
para o seu automovel!

R oo I

O padr!o :e qUali!.de. u!-:ovo sue::!radio J:.cance I
de qualquer balsa • Vendas á vista e á pra50

Distribuidores para o Estado deS.CatarinaGerken&Cia.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 10 o. POSTAL �14F • - ---

., '.,., . 1 I . w"'-�r
_. .--. íSii2FK . ------ - - .. - - _. '.
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� ·OPOLI& �
aJwr�e��au o', ..Joinvi,H�.' �3ão Francisoo Lag�o. - _a�e�"\ �,

Mostruario permanente em C'ruzeiro eI'o Sul �
$.HDÇãc) de Secção de Secçfio de �.PAZIiND AS: R

f'az�,nJilas naclonaes e extrange'ras tiara temor FERRAGENS: MAGHINAS: ,
lt\orins e Algpd:Ões Machinas de bênericlar madeira \�Lonas e Impermeavels �aterial em geia! para co.n.s.trw.cçÕes: Machrnas para o(fiéi1t' mechanleas NP

1B'P�tes e trilhos Cimelilto-ferro em barras, furragel1S para portas .AVlachi�s para laoelrês .�.Rbüpas feitas e janeâas, tinta ';Matrtinarids em geral para a lavoura: :' idos, li
SUas �n.o.s galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc. ' �L11ha para coser e � Fogões e Camas f ocomeveís, Motores de esplosão, ,i!l.otc7r.S �4Li em novelles e roeadas Leuça esmaltada - apparelhos de jantar -jaíbe- electrícos

Inetes
e Peràimaríaa res M.aterial em geral para iransmíssões- i-:o,

lchoados e CQlchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de eóuro e lona
nas e Cortinados Tintas a oIeo e esmaltes .)Ieo.s e graxas lubriíicantes
has e ,uarda-napQS Asame de ferro - télas para todos os finl Automoveis e, Caminhões FORD P -ças, ,;,,:�cs-·

'_'tos, chine1l0S,. meias Prosactos chirnicos e pharmaceutícos sortes, serviço mechanico
Djfositarios dos é!lamano� Conservas RaCÍ(!)naJ e extrangeiras Pneumatícos e samaras de ar GC'OQYER �

Charutos �ANNEMANl'&
_-------.-

Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral I
Ernpr.&a Naoi0nal da l'Jave�açâo "t-loepokegp--vap�res "Car! Hoepcke" "Anila" e Max., tl�

Fabrlea d. POrti�s "fl'tit& f\liaria ... " Fabrica de Gelo ôlF�ita Maria" - Estaleiro 'Arataca" s;
�II�

;�">�
� -··E����gri��_r?;W�v..ó��J.:.

D t· o . -;;11
r, Ar u r i areu'a',,)�

e Ot.ve ra
Ç�ínk,&i n1M��a ae �dft�1n

Ç��$ e l.uluU��

LABOf{.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Coneultorlo: Rua [são
Pinto tr 13

FONE-1595

R<õ:icência: RHQ Visconde
de Ouro Piao n' 57

fONE-·1524

i
I

I

'iI CLINICA GF.R AL
Vias Urinarias'

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joao Pinte, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-fone 1333
Consultas das J 3 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Corrêa

ie;

em:

Indica:
Dr. Arrninio

TaV�H'(iS

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
. Consultas das 10 ás 1 2-

\" das 16 ss I 8

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

E�:R��1411
i'C5ii-Ric;;;rdo I
IGC)t:t.emannl
Ex -chcfe da c!jniclÀ do Hospi
tal de Nürnberg, (P."cessúl
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EiJptllGl8111�a em� c'rurgl�

geral

CONSULTORIO·--Hua Tra
ano N. 1 ti das 1 O ás 12 e

daí! I 5 às 16 112 horas.

TELFF. 1.285

alia cirurgia, ginaecologia • (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nerveso e

operações de plastica

Rr:SIDEI'�crA- Rua Este··!
I ves Junior N. 26 1

I "!''',;' i E" r'" 1 1 3 I
. I! 1_._, f'. •.

RUATRAjANO.S 10- sobrado-nos altos da
orveteria uloria �4t-.. .... 'e I t"" .li .'''''(- 41�rEiiat.s ''"''-''''i:zrsz'' .. l" ....... _.

---_._--

S6 os fabricados em joinville pela única fabrica
do E S T A D O

PEÇA�vI pr�EçOS-C I. :;; ,n p�EPER
�ma ��J �� �av®mhr� n, 3�6 JmfàVillE

Rua Felipe Schm itd n" 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

e
II
•
"
"
o

: CAPITAL REALIZADO

•
RESERVAS MAIS DE
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPf<lEDADE5 IMOVElS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSU.'v\lDA�
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :54S$220 �'$

SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

FUNvADA EM 1870 SE'DE B,1:.HIA

I ;

t eguros .Terteetres e Maritimos
Partos - Molestias d€

Senhoras e

Molestlas de crianças
Diretor da Maternidade /."\a v {:.�:;;, ::11< -..d !r'� �;;�:.

!f �
C;;��
" .; '4J "J.:P ';n�

Medico do Hospital

I
.

(Curso de especialização em Dr .. f.'i®l�r� d:;_, �:il���r� f'�ri'C1 \
molestias de senhoras) ----�

I
Atende na Maternidade Advogado
até ás 8 1 {2 da manhã I r ".

e á tarde - Consultorio:

I
I-<l' d 1 rajano 1 r:' 1 H I t.l

,

ANITA GARIBALDI, 4:'_ I Telephone n'4!fit· I
J,'Q21key·:4 C lu b-F�íõ�r;�O'�PO1'7.;,:��

� i�
'�o mais eragaute centro de diversões famí

liare�.
Luxo, s�riedad� confortce e distinção.

.
Fsplendldo serVIço de bar com bebidas na

onals e estranjeiras.
ernissFeer camente iluminado com instalações m

miasl

�
G
iii;f.l.
�

�
G
II
•
�

VENDE-SE uma casa no dis- vtimas instalações. No apt' " Escritoríos em laguna e ltajahítrito «J')ão Pessôa», Elltrei� vel rc:canto da Ponta do LIl' 5 • • , �
,

'

(O, á rua do Nestor no. 42. Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENf-\U!::. L!-"..GES

com2quaItos. salas de 'visltae Alves, no Canto do E"ueíto. • �A�
TI entar' cozinha. .�

'.'" .
'0" (�•

lu�ente8! SübuAgerd8S" Regilladcrea de A alf
em tod08 OI EstaQ�1j �4) �raGn, no lh'l.Iijl\.lIatí fi;i.il

dlnclpaia praças o&tr8l1i1eiras.

A.gentes ern Ftonanopotis:

I Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Aderbat
da Stlva
J'tavCigado

i:Zua COI15. Maíra, ! o (sob.
Fone, 1631 p.

J29�_ _1

R.

�!�1
"
�
f,f4I"�'A"

Rua C maaJhlro Mafra, 35 (IDiJrad �) CaIxi Pcztal19 ;;
- !.EONE N. 1.083 �

END. TELEORAFICO ALLIAlvÇA �

Campos Lobo & Cla,

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica gel ai e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

?:tua Trajano n: 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

tem seu escrio-
.

tório de advogada á ma

Preto I

ln. 70. --- Phol.p· � 277. __ o

I Caíx i. Postat, 110, I
-

Il""""'M"M'HifWHWW
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i � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
!

� NO BANCO Di CREDl ro POPULAR E AURl- II� COLA DE SANTA CATAWNA. A' RUA TRA-

l

l.'\�O N. 16. I
��j�,r��."?r:-�"?��,,rr.-.....r....�r��'t"""�,3iJ:;;�J1"""����-,;ril!����.::�H".��",,-..w.-...4�Il��·"�A��L.�.&:"��\!.��6..":'!!. I�-==-.�"',,�"" �

.

Quinta-feira'------------------------

I Endereço TeIegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA

AGENCIA' DA

I
'I
'I
i\
I
:\
;\
.\

---------------------------------------

D E setembre9Sociedade de Navegaçâo'[Paraná=-Santa Catarina
Limjtada.�-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Príng Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

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

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o E xtcrio

Recebe cargas de írnportação.t do País ou. do Ex
terior, para liiesembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERViÇO OARANTIDO E RAPIDO

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

,i

I I

j
l Dr.

Cons. j\t,afra, 33

Fone-1.1 9 I

I �.;_'&W'iiWIíIliíli'C�iííIí�iIliiiii.iliMliiIilie!lliib!r.riiiiiiiiãiõiiõiiiiiiiiiiimiõ õiiliiiiiiõiiiõiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiil"'.

r

PreçO$ --nodicos

Fremio maior 5:175$000, e multes
premies menores

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

CREDITO MUTUO PREDIALs

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 107
s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

REECBE. DEPQSITO

1??6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5.1. aa

CIC. Avisof'revioê.l: ala
Prazo Fixo 8.1 ala

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

TNSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lnclol ��t;$•
. �

SRUA FELIPE éHDMIT' 2 - (SOBRADl : �ALUGA-"SEr o conforta-
o : .i vel prédi� de residencia
O ��'íiii·ifiiiWjliiiiiiiii.iiiiiiiiiilli!iiiiiiiiiiiiiiiiiiil"iiiiI�iiiiiiiii��iliiiiiiiiiííiliiiiliiíiiiililiiiliiiliiiiiiiiiiililiiliiiiiilili1iiíliiiíliiiiiiii' J á Rua Spivack, no dís-
� LUGA-SE Dr. Pedro de Moura Ferroltrito de «João Pessôa, .

., quartos para casal.

�I' A' tratar 110 Banco Agri
ij:t ii Iníorrnações pelo íone n. Advogado cola, Rua Trajano n. 19
����.�����_.�'�������������.�� .��� Rua Tr�Mo n. 'ne�a capHal.

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Pe1anha

Jair Borba II Ialarmou" sr. V.I.dares Corrêia Forneroli Rosa
WaI dernar, Moritz, Plínio, lrinêu IO encontro tomará fóros de

[(10, 2 -ChK!gou ontem a esta capital. procedente de principal. I'Belo Horizonte, o er, Benedito Valadares. O governador mineiro Estará em cheque a inortibili-
veiu tratar de importantes assúntos relacionados com a campa lha dade do AvaL
da sucessão presidencial. - - INão se conhecem os objétivos da viajem, embóra aparente- TAMANDARE' X LAURO
mente 0& propositos do sr. Benedih) Valadares consistam em tratar MUELLER
do caso da Rêde Mineira de Viação. O encontro, será travado, em

Entretanto, sabe-se com certeza que o sr, Benedito Vala- Itajal, na praça de sports do alvi-
dflrt"s veiu alarmado com o discurso pronunciado na Baía pelo SI. azul, PETROLINn MINnNCORn s, PAULO 3 (Band)-
Jt sé \merico, que causou impressão alarmante em todos os circu-] P 1r longo efpaço de tempo H H H Afim de examinar a situação dos
Ic�! 4Ul apóiam a cenrndatura do ex-mimstro d� Vieçac. I não hVi! o glorie,so ; lvi-rubro detidos no presidio de Santos.

-0-

I
-x-ursõ-s como esta, I I seguiu para a referida cidade o

RIO, 3 (Especi.al)-O sr. Be?p.di�o Valadares, teve ôn- O Lauro rv!uell�r: .está de po�se sub-inspetor da Penitenciaria àc:
tem demorada conferencia com o sr. GetulIO Vargas.

I
de um esquadrão otimo e muito S. Paulo, sr. Alfredo lssa. Ao

Ao que foi divulgado, nesse téte á-téte, ficou assentado, treinado. INF�LlVEL N� C�SP� que informa a reportagem, na-

que, futuramente. o sr. José Americo, não pronunciaria qualquer Por sua vez, o alvi-rubro não quele presidio verificaram-se serias
disc urso sem previamente o submeter á censura dos dirigentes das perdeu uma unica ocasião, que se e irregulsridadee nestes últimos tem-

forças majcritarias.
- lhe deparou para treinar.

'

poso

����VAVA���VA..��������,�OeaK�GG��������Â�V.A�������
J� '. � ,..

, �
�CASA TRES IRMAOS�
�-P.A'_AC.I-O CAS SECAS �
� que é o orgulho do povo de Florianopolis

' �
� �

� Gr�nde abatimento no mês de agosto em todos �
�. os artigos de inver no e meia estação ;
N!��� Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE', ����� Agasalhos de inverno

CLOQUE' ]ACQUARD, PEAU O'ANGE BRODE' ESCOSSES
� �
� t indos CASACOS DE PELES, curtos e 3(4, REN '\RDS AR- DE LÃ para vestidos e ostumes, Lãs para vestidos e man- �I GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legit'rnas teaux de todas as cõres, artigos superiores e finissimos por r?l\
I e de reconhecida durabilidade e garantia preços ao alcance de todos. :
� �

� Assombroso e incomparável stock de SED<\S CASEMIRAS artigo nacional e rstranjeiro �� nas mais bélas esta�npas com de::;e- de padrões modernissimos, última palavra �5 nhos irrepreensiveis. no gênero, satisfazendo ambos os sexos. �! �� Imellsuravel partida de LINHOS BELGAS, CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA, �� de afamadas marcas e insuperável qualida. para homens e senhoras, de diversos tipos, �
� de. Lote Rs. I :600$000. novidade absoluta, verdadeiro sucesso. �
I T ff· R

·

& I
EnlrlrlO";ROFRIO R. FELIPE SCHMIDT, 22 �

� U I mln rma05 F O N E 1.401 �1
Lsv�.6.V�4;P.ô.����.G"••H�������a�à�����i

I Vilain, () consagrado arqueiro Antonio, Negrão e Felipe, é
da capital, guardará o arco alvi- uma linha média de reais predi-

I rubro, • cados.
Em palestra, com o técnico do Celio, Chavl!s e Academico é

Tamandaré, nos disse este ser um grandioso trio atacante.

possivel a ida do quadro, assim Osmar e Aprigio são dois ex-

constituido: I tremas de valor.

Vilain O quadro de Lauro Mueller é

Becão Pinheiro integrado por grandes astros do

Antonio \ Negrão Felipe futeból itajaiense.
Osmar,Celio,Chavinha,Aca- ----L-e-"'.-.-a---o----demico, Aprigio.

Reservas: Jagica, Helio, Bola,
Numas, Lidio e Ovidio.

Donde concluimos ser grande
o poderio deste esquadrão.

Vilain, pjnheirc; e Becão,
trio firme, nada deixando a

Vadico
� �", Aquino Monn

��a%e !!!a .

Tico-Tico,Procopio, Becreta
Galego, Sapo (Medeiros),W aJ�

Oesport iva demar, Pacheco, Diamantino
Semelhantes esquadrões em

confronto, só podem proporcionar
Tricolores. alvi",celestes uma grande peleja.

d b t
Serão pequenas, as dependeu-

num gran iOSD em a e cias do stadium "Adolfo Konder"
para alegar, a grande massa de
admiradores do belo esporte.
O match assumirá formidaveis

proporções.

ti

\

I.
'

,

!
o��ellcontro de amanhã, no

�round da F.C.O., será um gran
ele prélio, onde veremos players
de destacado valor.
O tricolor apresentará amanhã,

u n esquadrão, completamente re

modelado, e treinado com períei
ção.

O quadro de Fonseca, ao que

parece, quer levantar o retui no d-
1160 a pa vio" , e para isto faI; r,
tr; ccadou novos players, que já
II n vnhã farão o seu debuto

Si não houver modificação a

úlr.ma hora, �eíá o seguinte o es·

qua drão elo tricolor:

Beija-FIar
Matos 710

Borba Gato Bocba I

Periquito,Plinio, lrinêu (Belélé),
Borbinha, Carreteiro

Dia 9 á-s 19 horas no pré,
dia da Rua General -Biten
curt 103, serão vendidos em

um Leilão moveis para quarto,
de- I sala d� jantar, quadros, lou-

ças, vidros, etc, etc.

O encontro preliminar, será dis
putado pelo. esquadrões secunda-

Por sua vez o team avaiano, rios dos tcams em confronto.

apresentará. a sensação da peleja O Avaí não quer perder o ti

GALEGUINHO, recem-chegado tulo de invicto, e para isso terá

de São Paulo, onde treinou no I que fazer f�rç� ...
S', r'o� e Portuguêsa. Os pcssiveis esquadrões:
T .rn treinado com gr�nde afin-I AVA I:

co, no esquadrão de l3etmho.
Todos alvi-celestes estão con,! loel (Ridú)

Pedro Borges
Cadencia SIlvio Raul

Pauio, Ohmpio, Cecilia, lvo.Laert
ATLE'TICO:

fiantes.
O team avaiano:

José

r

PARE!
� OU�D� DE SEUS C�BElOS

US�NDO

. �

A chimica dos
humores

Passam�se em nosso corpo fe
nomenos maravilhosos, que a ci
encia procura desvendac e ex

plicar. Nos livros elementares es·

tuda-se a função digestiva, a cir
culatoria, a respiratoria, etc. Só
em livros médicos sào estudadas
certas funções complexas de trans

cendente importancia, como seja
a chimica dos humores. Se
gundo o estado de equilibrio ou

desequilibrio dos humores, o in
dividuo apresenta-se, respectiva
mente, em estado normal ou anor

mal. A' s vezes, o desequilíbrio
corre por conta da falta de um

elemento indrspensave], COllO o

Iosloro. q .re tem um papel impor
tantissirno corno stivador da me

tabolismo.
A falta de fosforo denuncia

se pela fraqueza, desanimo, can

saço, ne vcs.mc, palpitações e ano

ciedade, Basta restabelecer o equ
librio chimico dos humores per
meio de um preparado de fosfo
ro, P)T ex !mrlo o Tonofosfan,
para que desapareçom, como por
encanto, todas as mmilestações
morbidas. Com du'ls ou três i n-

j � ções voltam a; d s _;osições ge
rais do organis.no e o coutent a

mento dt! viver.

Presídio
de Santes

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianopolis, 4 de Setembro de l&l7
--------------------------------------------------------------------------.------------------------------------ ------------

PROF. CELSO RILA

UM ARTIGO DO "TIMES" SOBRE NA-lA
ZISMO EM SANTA CATARINA

NOSSA VIDA NOTA

A data de amanhã é a do
aniversario do distinto jovem
Newton Gandra Brueggemann,
bacharelando do Ginasio Cata
rinense e filho do prof. Henri
que Brueggemann. O aniversa
riante, que goza no meio de seus

colegas e da nossa sociedade, de
grande estima pelas suas quali
dades de carater e pelo fino
trato, receberá, por certo mui
tas homenagens, ás quais nos

associamos.

Na sessão, de ôntem, da As
sembléia Legislativa, o brilhante
líder da maioria, dr. Ivens de

aos filhos a nacionalidade gd:nl7: i
1\ ranjo, com o fulgor e a fluen

ca, quando não se dá o fáto dos re cia que lhe são peculiares, te-

8istos de nascímento.com propesíto cendo um hino ás excelsas vir
identico, serem feitos nos consula- tudes cristãs do piedoso Arcebis
dos.oa nos navios alemães que apor- po D. Joaquim Domingues de
tam a São Francisco, como se as

crianças tivessem nascido a bordo. Oliveira, que, no seu dizer, en-

Termina o articulista por dizer cerra o prestigio da Igreja Ca
que as nações, especialmente o Bra- tolica em Santa Catarina no re
sil onde essas atividades mais se Ia- gimen vigente, requereu a inser
zem sentir, devem tomar energtcas
medidas de dereza contra semelhan- ção nos Anais da Casa, da im- I

tes atentados á sua soberania, alas- pressionante e patriotica nota en

t�ndo, em quanto é tempo, os pe- viada aos jornais pela Curia Me
rígos que rondam o mundo na hora tropolitana relativa ás comemo-
íncerta do momento que passa. _

'
. .

O artigo do velho "Times",

�raçoes
do D:a da Patria..

mais austero e imparcial diario do A peça oratoria do brilhante
Reino Unido, causou profunda ím- I

.

f
.

pressão sobretudo nos meios diplo- par amentar, ajustou-se per eita-

matícos, mente á beleza dos conceitos
emitidos em ii uota do ilustre
antistite, tendo, por isso, causa

do admiravel impressão em todos 4�"

quantos tiveram ensejo de ouvir
as suas palavras repassadas de fé e de patriotismo.

da Curia
OFICIOSA

MetropolitanaANIVERSARIOS

A data de hoje regista o ani
versario natalicio do nosso dis
tinto conterraneo professor Celso
Rila, esforçado inspetor da 2a.
circunsorição escolar com séde
em Blumenau, onde vem empre
gando todo o seu esfoço pela
nacionalização do ensino.
Ao ilustre educacionista A GA

ZETA cumprimenta.

Faz anos hoje a senhorita Ma
ria Luiz? Gama, dedicada pro
Iessora do G. E. «Silveira de
Souza» e filha do saudoso ma

gistrado, des, Ayres de Albuquer
que Gama.

o GRANDE JORNAL LONDRINO APONTA A"S CHANCELARIAS
O PEIiIGO DO INFILTRAMENTO INAZISTA EM TODOS OS

PArSES., DANDO COMO EXEMPLO O NOSSO ESTADO

NEWTON G. BRUEGGEMANN

LONDRES, (Especial) 4 A

pro-,posito do caso de Ana Lambrecht
raptada do Brasil por agentes secre
tos a soldo do governo alemão, o I"Times",em sua edição de ontem,
publica um longo artigo chmando
a atenção das chancelarias para o
infiltramento do nazismo nos países .

estranjeíros e do perigo que tal tãto
'

representa para a estabilidade da i

paz mundial.
Depois de varias considerações, o

importante jornal londrino, aponta I
como exemplo dessas atividades as I
cidades de Blumenau, Joinvile e ou- I
tras do interior de Santa Catarina, Ino Brasil, onde essa infiltração, sob
a mascara de íntegralísmo, se escan-Icára por forma a causar sérias e

graves apreensões.

�
O espirito nazísta, afirma o "Ti-

60$000
E' QUANTO SE PA-
GA POR UMA BOA
COSIN HEI RA A'

RUA JOSE' VEIGA 91.

Vigilantes noturnos

MINISTERIO DO
TRABALHO., INDUS
TRIA E �OMERCIO

Realizar-se-á hoje, ás 21 horas,
nos elegantes salões do simpati
co «Clube R. Primavera », uma

soirêe-dansante, que será abrilhan
tado pelo <Jazz-Band . do 14. B.C.

Chamamos a atenção 006 Extra�ão de quinta
srs. comerciantes e inàustriais feira última
mo Estaào, para a Circular na.
J, àa 160. Inspetoria Ri!gional
tio ministerio ào Trabalha, que
I2stó senào publicaàa, ramo àe
lei p1210 DIFlglO Ofl('lflL DO I
E5TFlDO.

Essa (,ircular cientifica aos

CLUBE R. 6 DE JANEIRO I Descontos especiais em Tailleurs 9�S' Emprl2Çjaàore� àas. obriga·
çoza que lhes 500 irn Jostas

de lã e Manteaux pelo REBULAm F.HTO corcvc-
_

Hoje ás 21 horas, terá lugar DURANTE O MES DE SETlL"'MBRO GRA�T '60 pelo
õ

ecr-eto na. 20.291,
I 1- d I

r.. 1'1-1 àeJ2 àe agosto t3e1931 qerrilrnentenos amp os sa oes o e egante DES DESCONTOS NOS ARTIGOS cunhe iào por LEI 005 2!3: 1

«Clube R. 6 de Janeiro», uma
_ Toàos os inàiviàuos, ernpr-ezus.

concorrida soirée, a qual está des- DA ESTAÇAO associações, sinàicatos, campa-j
pertando o mais vivo entusiasmo.

NA MODELAR"
"nhlus � firmas comerciais ou in
õuetr-ícts, que explorem qunl-

CLUBE R. PRIMAVERA quer ramo õe comercio ou in·

Tailleurs de lã' córte impecavel õustr!o. inclusive concessões àos
governos feàeraI. municipal ou

estaàual, por 125512 REBULA
mEHTo 12 sob nane

õ

e vultuo- víos estra '[; .íros, nas vizinhanças
50 mult.a, àeverão apresentar ó das águas espanholas. exprimindo
I ospernr!c ou aos s.e�� RC?pre' / O i zceto de que tais atentadossentantes nos rnurucrproe, en .•

) .

tre la, àe 5etembro 12 31 ae. posr '. n á-H motivo a uma nova

Outubro uma relação ae seus' conílagraçãc européa:
empregaàos, 12m àuas vias, se
gunào o rnoõelo otlciclmerne
apravaào.

No estadio da rua Bucaíuva
realizar-se-á amanhã, pelas 9 ho
ras, solenemente, a entrega de
umà belíssima bandeira nacional,

Decorre amanhã o natalicio á utilissima Guarda de Vigilantes
da exma. sra. d. Minota de Noturnos de Florianopolis.
Oliveira Barbosa, digna consorte A entrega será efetuada pela OS AFAMADOS CHAPE'US-
<10 sr. Alberto de Medeiros Bar- exma. sra. dr. Altamiro Guima- "CRESPI DE LUXO"
bosa, fiscal do consumo, ora rães, CASA "O PARAIZO"
servindo em São. Paulo ------------------------------------------

ADOLFO HITLER

"! 160. Inspetoria Re-
mes", acentua-se nessas cidades do •

Ihinterland brasileiro de tal modo, glona
que chega ao ponto das parturien-
tes, em vesperas de dar á luz, via- AVISO IMPORTANTE[arem para a Alemanha, para que
suas "delivrances" se verifiquem na
terra de Hitler, garantindo assim

RESULT"L\.DO DOS I APREMIOS MAIOIIES
DA LOTERIA DO
ESTADO DE SANTA

CATARINA

campanha dos
três mil réis

PELOS CLUBES

1925
11785
5531
lO504
11626

50:000$000 Rio
4:000$000 »

2:500$000 »

1:000$000 Fpolis
1 :000$000 Rio

Pessôa chegada de Joinvile in
formou-nos que a taxação feita
pelo prefeito municipal não se

restringe aos veículos dos outros
Estados, porque a medida é ex-

I tensiva a todo e qualquer auto
moveI estranho ao municipio ,que
nêle permaneça' por mais de 24
horas.
Tratando-sei porém, de um áto

arbitrario, bastará que qualquer
prejudicado se dirija á Assem
bléia Legislativa, para que a de- .

liberação abusiva do sr. Largura
seja reduzida á sua expressão mais '

simples, tornando-se em pó, cin
za, terra e nada.

Quer iSto dizer, em bom por-:
tuguês, que « trouxa" será todo o

automobilista que vier a caír na
arapuca dos três mil réis para o;
sr. Plinio Salgado, armada pelo
prefeito Aristides Largura.

E" DE APREEN
SÕES A SITUAÇaO

EUROPE"A

15

PARIS. 4 - (Especial) A
imprensa mostra-se alarmada com

os repetidos torpedeamentos de na-de 110$ por 82$000
" .H" fino angorâ de 170 por 136$000
Manteaux superiores de 130$ por 98$000

" " " 80$ por 53$000
Redução especial nos preços de RENARDS e

CASACOS de PELLE

na "A MODELAR"

.'

o algodão ob
terá preço fa

vorevel
RUA Férias

Tesouro do Estad{);

Reclamações

Passeata
Porto

• •

ovua em Muitobem'
Alegre I ••••

Na Assembléia, ôntem, o sr,
Ivens de Araujo falou, com pro
priedade, referindo-se â Semana
da Patria e requerendo a inserção,
nos Anais, da nota da Curia Me
tropolitana, que diz ser «um co

mentario sutil e preciso da hora
que passa>.

Fez um prólogo á nota.
Foi felicissimo o orador e, du

rante c vibrante e ponderada ora
ção, condenando os extremismo.".
da direita e da esquerda, conse

guiu prender a atenção de todos.
«Os extremismos-diz s. excia-são
doutrinas que tentam suprimir
personalidades» .

Fala em André GUe, a mais
alta mentalidade da cultura eu

ropéia, e diz das impressões co
lhidas por aquele intectual na

Russia soviética. E, continuando
no mesmo diapasão, o culto lidero
maiorista, tece um víbrante hino
ao nosso Brusil e á liberal demo-

Ao encerrar-se o movimento da.
Tesouraria do Tesouro do Estado,
no dia 2 existia um saldo de .. :
1.256:303$300, que passou para o
dia 3 de Setembro.

CASEMIRA EM CORS, ARTE
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

TRAJANO.,
Co�etoria Estadual

A proposta Colombo

da
Sa ..

A Inspetoria pagou á �m-I �o dia 3 de Setembro. a Col�
pregaàa mario Luiza õe Aze- tona Estadual de Flonanopohs
veào a importan�Ía àe 100S$ 'arrecadou a quantia de .

rorre.sponàente as .férias que 11:141$000.
fez IUs, P- que houio sido õc- _

poaltnõn pelo empregaàor sr,

miguel feliz, proprietario do
Hotel majestir.

mo, 3 (Band) -Noticias re

cebidas dos meios comerciais ame

ricanoslazem prever que esteano o

Brasil venderá toda a sua colhei
ta de algodão a um preço bas
tante favoravel, não so devido ao

aumento do consumo mundial,
como tambem ao dos Estados
Unido», que preferem o nosso

prodúto ao de outros paises, em

virtude da identidade entre 05 ti

pJs de algodão brasileiro e norte

amencano,

------, -- ------------------------

bino
-

na sessao

Apresentaram reclcrnoçõee á
Inspetoria, por di pensa ilegal

C b
. . . cu forçaàa: Zilda machaào

O sr. olom o Sabíno, verea-/ sua passagem pela nossa edilida- 50nt'Flna contra a CIn. Tele-
dor minorista, solicitou dos seus de, com o máximo das realisações I fanica ('a'tarinense � Joana Luí

pares, em o plenario do legislati- que lhe sejam dadas executar no : za Vieira, contra o sr. ('orlas

vo municipal, que na áta fosse estreito ambito dos recursos' de i Boa�aià, proprietario ào Hotel

d d I di
-

I
Blorla.

exará o um voto e congratu a- que ispoe,
ções, pela comparencia do preíei- Comparecendo ás sessões, tem •••

to sr. Mauro Ramos na sessão de o sr. Mauro Ramos oportunidade Inspetor Pinheiro Dias
abertura dos trabalhos, fáto pela de auscultar, de perto, pelo con- I

primeira registrado naquela Casa. tacto direto com os representau-j Em obl.eto àe servlco. vlajo�
Ha no inêditismo dessa compa- tes dos municipes .das necessida-I poro lm�lluba, O sr. àr: PI-

.' nhí'lro D'as, Inspetor RegIOnalreneia, algo de agradavelmente des maIS prementes reclamadas
I do Trabalh!!l.

.

sintomatico. Assistindo ás sessões, pela população, com margem a -"-------------------------------

mostra o sr. Mauro Ramos' con- poder explicar, de viva voz, com

fiar na consciencía dos homens clareza e sem subterfugios, dos
que fazem parte do Conselho, pe- motivos que o óbstem á execução
la certeza de estar pondo no de· dos serviços, que, porventura, re

sempenho do cargo, o melhor do conheça de impossivel realisa
seu dinamico esfôrço e da sua pro- ção.
dutiva capacidade. O gesto do sr. Mauro Ramos,

Os trabalhos que estão sendo estando dentro dos nobres prin
realisados em várias artérias da cipios democraticos que o inspi
nossa «urbs », o desvelo com que ram, é, entretanto, pelo seu iné
vem olhando para os serviços de ditismo, como muito bem frizou
higiene e de instrução municipais, o vereador da oposição sr. Colom
exprimem a ansia insatisfeita que bo Sabino, digno de elogios e de
o domina, de deixar assinalada a aplausos.

Camara
PORTO ALEGRE. 4 (Espe

ciaJ)-A passeata cívica, come

morativa da Semana da Patria,
realizada ôntem á noite teve uma

imponencia jamais vista, nela
tomando parle além das tropas
do Exercito, Marinha, Brigada
MIlitar e Colegio Militar, grande
massa popular.
A' passagem das tropas, o po

vo aplaudia delirantemente os

desfilantes, vivando e.tusiastica
mente o Brasil.

cracia.
Parabens a s. excia,

Gijan vai
render-se

SAINT JEAN DE LUZ,
2 - Afirma-�e o qu� general
comanda.nte da praça de Oíjon
mandou emlssanos ao general
d'Avila, afim de negocIar a

entrega da cidade ás tropas
nacionalistas.

Gijon á o ultimo porto da

Espanha, no Mar Caotabrico,
que ainda se encont�a em po
der dos legalistas e a sua en-

1. ega será o desaparecimento
.dos governistas do norte es

panhol.

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson'
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Gio 'cologia dos l-:hpitais:
da Gambôa, Fcnd3yão Gafflé-Guinle e S. Francisco deAssi5s

Ex-interna do s<llviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA J. CASTRO

IA CAPITAL.. FIL.IAL
Rua Conselheiro .Mê9fra (esq�ína Trajario)

.

".

GRANDE L.IQUIDAQAO ANUAL. I
DE TODOS OS ARTIGOS A PARTIR CJiE 26 00 CORRENTE I';
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




