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RIO, 14 - O' cap. J urací Ma

;grlhães esteve hoje no Senado
onde foi ,apresentar despedidas,
por ter de. seguir para a Baía.

}

: "

r \

ào Canàiàato �acional através
ào sua ação aàministratiua

A obra do sr, Armando de Sales no govêrno de São
foi profundamente humana, duma humanidade que não é
um apelo para caçar votos dos pobres ou quasl
atitude cristã de realizar sem mostrar, e muito
para gritar aos ventos; uma obra cujo merito não é sinão
ver do forte para o fraco, do que mais pôde para o que

SR. JOSE' AMERICO
declarou que não autori
zou o registro da sua

candidatura
RIO, 14 - O JORNAL noticiou ha dias, o encaminhamen-

to ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do pedido de registro ANO
feito pelo Partido Coletivista Brasileiro do nome r1() sr . .J os€- �mé-

-

rico como candidato á presiden
cia da Republica nas eleições de

3 de janeiro de 1938.
Esse processó seguiu com

vista ao procurador geral, sr.

Mac-Dowel da Costa, que, no

dia da entrega oficiou ao sr. José

Américo, indagando a atitude

que assumia em face do pedido
de legalização da sua candidatura.

E' a seguinte a resposta
do candidato das forças majori
tarias:
"Ausente desta capital, até o

dia 6 do corrente, sómente hoje
recebi vosso pedido de informa

ção á solici tação do Partido Co

letivista Brasileiro do registro do

meu nome, perante o Egregío
Superior Tribunal de Justiça E

leitaral, como candidato á presi-
N d DR JOSE' AMERICO

dencia da Republica. a or em •

dos »itens>. formulados, respondo com a urgencia recomendada.

a) - não autorizei o pedido apresentado;
b) - não concordo com o mesmo feito á minha revelia;
c) -achando-me em atividade como ministro do Tribunal

de Contas, sou ainda ínelegivel, nos termos do art. 112 da Cons

tituição Federal, até que me exonere dêsse cargo para o necessario

registro na qualidade de candidato escol"hido .na C?nvenção N�cional
conforme a interpretação dada pelo Egrégio Tnbunal EleItoraL»

o sr. felinto Mueler':A entrevista dos governa
não e integralistaldores com o presidente

da Republcca
(De UIU OIJSeIeVador político)

Os governadores Jurací Magalhães, Lima Cavalcanti e Be
nedito Valadares tiveram domingo uma longa conferencia com o pre-

I sidente Getulio Vargas. O assunto discutido foi a inquietação da
maioria, motivada pelos discursos do sr. José Américo, atacando o

presidente da Republica e fazenda prégação esquerdista. Os governa
dores visitantes foram dar satisfações ao sr. Getulio Vargas, expli-
cando-lhe a razão dos ataques do sr. José Américo e declarando que
os discursos dernagogicos careciam de maior irnport.ancia e tinham
por objeto apenas a conquista do eleitorado, Para tranquilizar o

presidente e os governadores, que estranham o procedimento e as

doutrinas elo candidato majoritario, os 91'S . J uraci Magalhães, Li
ma Cavalcanti e Benedito \ aladares comprometeram-se a obter do

I
sr. José Américo moderar a linguagem nos discursos de propaganda
e fazer »arnende honorable» quanto ás alusões ferinas ao sr. Getu

i lio Vargas. O presidente da Republica ouviu atenciosamente as

palavras dos governadores e, ao fim, fez-lhes saber que não modifi
cará a sua atitude em face da sucessão presidencial. Presidirá as

eleições como um magistrado, indiferente ao destino de qualquer
. dos candidatos. Será rigorosamente imparcial no pleito, cumprindo
lhe exclusivamente manter a ordem para que as eleições exprimam,
de fáto, a vontade da Nação brasileira.

,CAPITÃO FILINTO MU'i!!R Estamos informados de que as palavras do presidente não -« Daqui, destas paragens nas-
contentaram os governadores. A crise na maioria permanece nos ceu o impetuoso sopro cívico que

Em t.�onversa com alguns se- seus termos an teriore s: grande dcseosto de numerosos governadores, se espalha por todo o Brasil, a

nadores, o governador baíano dIS- provocado pela atiturle do sr. Jo-é Américo e intenso esforço do sr. gitando as bandeiras dos ideais
-

Se que havia conversado coin o Jurací IViagalhães para sustentar a candidatura do Monroe. Os srs. democráticos. A terra gaúcha se

cap. Felinto Mueler, sobre os Lima Cavalcanti e Benedito Valadares, menos entusiastas, mostram- erige no mais inexpugnavel ba
boatos que corriam de que o se descoroçoados, embora ainda pensem que a melhor solução seria luart.e da democracia brasileira.>
mesmo era adepto do Sigma. manter a candidatura do sr. José Américo, desde que o ministro do O sr. Roberto Moreira disse o

O chefe de policia contestou Tribunal de Contas se comprometa a desfazer caminho em materia seguinte:
-Torma�mente o boato, dizendo de. esquerdismo e a tratar doravante melhor o presidente da Repu- -« Não foi surpreza para mim

.q�e nao passa_va �e uma. gI'OS- hlica.
I a recepção que o Rio Grande tez

.seira exploraçao. E .a respuL? de I No encontro dos governadores com o sr. Getulio Vargas fi- ao candidato nacional. Nesta ho-
'um

. provav�l mOVIment� mte-, cou assentado, que o sr. José AI116rico visitaria o antigo chefe do I ra historica, a terra dos Farrapos
,grahsta, havia mesmo adiantado gov erno provisono. não poderia ter outra atitude. O
'iJue tomára t?das .as providencias , ,

O presidente acedeu nessa visita e marcou-a para amanhã,

I
Rio Grande mais uma vez se re-

jpara sufocar m�ed18.tamente qual-j as 18 horas, VIsto estar muito atarefado, ôntem e hoje. serva um glorioso papel Da vida
quer perturbação da ordem, Do »Jornal» dade mocracia brasileíra.>

Paulo
apenas

mas uma

realizar
o de ser

menos tem!

•

ISSO,
menos

um de-
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lOS CANDIDATOS NOVAMENTE DE LUTO A AERQNAU ..

INTEGRAl�STAS TICA DO EXERCITO
pleito de 3 de janeiro BARRA MANSA, 14 Comunicam de Capelinha que caiu, nas

proximidades daquela localidade, um avião do ExercitQ, morrendo os 3
tripulantes.

A' tarde, indo ao local, as autoridades polícíaíaís apuraram qu e
o aparelho era um S-5, do correio aéreo mílttar, pilotado pelo 1·. tenen
te Arani Mendonça Santos, o qual trazia como passageiros o major Ader
bal da Costa Oliveira e o saia deste, o soldado José SilvaI, puís o ma

jor Aderbal achava-se privado da vista, em consequencía de um acidente
de aviação ocorrido ha tempos.

O aviãô sinistrado havia ido a São Paulo levar o cel. Newton
Braga e r. tenente Candido Bentes Guimarães, os quais inauguraram a
linha aérea Rio-São Paulo e Assunção, no Paraguai. De regresso, aqueles
dois oficiais ficaram em São Paulo, tomando IUBar no avião, em substt
tuíção daqueles oficiais, o major Aderbal e o seu guía, que agora perece
ram de forma tão tragíca,

A população não sabe explicar a causa do acidente. Só sabe di
zer que o aparelho voava baixo e em dado momento caiu ao solo, espati
fando-se.

Não houve incendio. Os corpos das vitimas foram retidados dos
escombros do aparelho e trazidos para a Vila, de onde serão transporta
dos para esta capital, por ordem das autoridades militares.

I Segundo fomos informados os Integralístas catarrnenses apre-
sentarão o nomo do Si. des. Heracltto Carneiro Ribeiro para senador e

03 dos srs, drs, Jostno Rocha Loures, Oton Gama à'Eça, Jose de Cal
valho Ramos, gal.Víeíra da Rosa e José Ferreira da Silva para deputados
federais ..O sexto candidato está entre os seguíntes nomes,Emldio Cardo
so Jor., Carlos Sada e dr. Antonio MUo>.IÍ.

: Para ê3S� Hill reunir-se- o, em congresso, no proxímo domingo,
I nesta capital, os partídartos do sigma em Santa Catarina.

ELEGANCIA MASCULINA SO
COl\! CHAPEOS "CRESPI DE

LUXO
CASA "O PARAIZO"

Oficial posto
liberdade

em

candidato

RIO, 14 Foi posto em liberda
de o capitão José Leite Brasil, ue

já cumpriu a pena, reduzida On
tem, pelo Supremo 'I'ríbuna Idbe
Justiça Militar.

Baluarte
inexpugnavel

PRESIDENTEPORTO ALEGRE, 14 - Fa- Olando á imprensa o _ chefe perre
pista dissidente sr. Sílvio de

-

Campos disse:

GETULIO VARGAS
. "

apoiara
-

nao nenhum
RIO, 14 - O governador da Baía, falando á

imprensa confessou que havia certo desassoeege nas

forças da-maioria. O terceiro candidato não passa
va de "pura invencionice, mas, os governadores,
não obstante, se reuni
ram "para pôr côbro á
situação.' Em certos meios
dignos de maior acata
mento, onvimos que os

governadores não saíram
. satisfeitos do Guanabara.
No encontro com o sr,

Getulio Vargas, teriam
feito sentir á eonvenlen
ela de uma nova mani
festação, mais clara e po
sitiva do presidente, em

relaçãe á candidatura do
ministro do Tribunal de
Contas. Algumas das for-
ças situacionistas ponde- PRESIDENTE GETULIO VARGAS
raram que estavam in-
decisas, sem saber si o sr, José Américo era can
didanto com assentimento do sr•.. Getu!io Vargas
ou candidato á revelia de s. excia�'" ,

EIé;lS apoiavam o nome do sr, José Américo
em razão da solidariedade que emprestavam a�
governo da Republica. j';*):·o/�."::;i·7lj;�

O sr. Getulio Vargas, que oL'.ivíra tudo em
silencio, como de seus habitos, teria respondido o
seguinte: ljj,;,,� ,.�{::1 ....:_- . �

-"O culpado de tudo é e senador Costa
Rego. Pois não fGi êle;quem velu pedlr, em nome
dos convencionais, que ma mantivesse, em face da
sucessão presidencial, como magistrado 1"

DR. SILVIO DE CAMPOS

(
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Transfermaram a cri- Responsavels
pela morte de

ança num agulheiro um vendedor
de Jornais

2

ROMA, 14-0 jornal LA cadas no cordão umbelical da
STAMPA, de Turim, publicou crianea, estando distribuidas sob
ôntem a descrição pormenorizada a pele, por todo o corpo.
de um crime desusadamente cruel Ao que parece, os três crimi
cometido, na região de Abruzzi, nosos pretendiam causar a morte

contra Nicola Maggi, menino de de Nicola de uma maneira origi
cinco anos de idade. nal e com aparencia de natural,

De acôrdo com a noticia pu- tentando assim�e"itar susoeitas.
blicada por LA STAMPA, a O menino acha-se agora inter

policia efetuou a prisão da mãe nado no hospital, em estado gre
e da avó do infortunado menino, vissimo.

respectivamente, Amelia Maggi e

Maria Bracciale, e de um genro
desta última, Francesco Jannini,
acusados todos ele homicidio, r o
haverem perfurado o corpo de
Nicola com mais de cem agulhas.

Nicola era frequentemente le
vado a um hospital para trata

mento da região umbelical. A
forma estranha de supuração de
que sofria o menino, levou o seu

médico, dr. Civi Tarese, a fazer
prolongadas pesquisas sobre a en

fermidade, tocando,finalmente,com
um instrumento de cirurgia em uma

ponta de aço. Imediatamente o

médico chamou o diretor do esta

belecimento hospitalar, professor
Tortosa, que extraiu do corpo da
infeliz criança três agulhas de cit-
co centímetros cada. CASA

Essa descoberta não ki tudo, Vende-se por motivo de via
porém. Submetido a um acurado gem, abaíxo do custo um bun.
exame radiográfico, verificou-se alow novo, na Estrada Geral
que Nicola tinha verdadeiros agu- de São José, a poucos minu
lheiros em varias partes do seu tos do Estreito com 2 salas, 3
corpo, contando-se mais de cem quartos, cosinha, bôa àgua, luz,
agulhas de cinco a seis centime- privaIa e dependencias fóra.
tros de comprimento. Trata-se á rua Crispim Mi

As agulhas tinham sido colo- la, 29.

ELIXIR IE NOGUEIRA
Empregado com successo em Iodas

as moJestias provenientes da syphiliS
• impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

Denur'\ciado
O secretário
de Segu
rança

4.235.641:593$000
ea circulação do pa

pei-moeda
Pescaria Brava

reclama
RIO. 14-Segunào os dados

estatisticos organizados pela Cai- A população de Pescaria Bra
va de Amortização a circulação va continúa a esperar, resignada
do papel-moeda em 31 de agos- mente, a realização de um gran
to ultimo era de.... \ de a,IF�io:-o proseguimento da
4.235.641 :593$000 contra.. .. construção da estrada Pescaria
4.243.094.:440$500 em 31 de I Brava-Gravatá. Os habitantes
julho deste �no. havendo, por-

.

do aludido distrito, que é uma

tanto, lima diferença para menos força eleitoral bem significativa no

RECIFE, 14 - O Pro- de7.452:847$500. [município de Laguna. dirigiram-
curador Geral do Estado de- Essa. diferença provem da im.- I

se, ha tempos, por intermedio do
nunciou á Côrte de Apelação portancia de 313: 160$000, emi- seu prestigioso chefe, sr. Pedro
o capitão Frederico Mindelo, tida para trocos de notas da Fran"isco da Silva, ao dr. Nerêu
secretário de Segurança, o pri- Caixa de Estabilização, sendo Ramos solicitando o prosegui
meiro delegado auxiliar Ranul- resgatadas as quantias de 7$500, menta da referida estrada, gue
fo Cunha, o chefe da Sessão moeda subsidiaria....

.

foi iniciada pelos governos passa
de Investigações e Capturas 1.1 J �:OOO$OO?, resg,ate �,urlal dos. Até hoje, porém, a não se

Wandenkolk e o investigador da t!��ssão destlna�a à Caixa de rem protness is vagas, nenhuma
João Belarmino. como respon- MoblJl'laçãn Bancaria e .. " solução foi dada ao caso. Tratil
saveis pela morte do gazetei- I �.650:0�0%000 de vend.as de se de uma rodovia pequena. de

. ro José Lourenço, que foÍ en-Iobngações do rescuro Nacional, facil construção e que daria gran
centrado morto em um dos xa

drezes da Secretaria de Segu-
rança.
A denuncia causou sensa-

llt�i"'I1\.
oIlol;lJfIM.tII'�

�H���;���:��l"

I[{I "'�'/

ção.
O cadaver do jornaleiro foi

exumado para uma nova necro

psia feitas por medicos designa
dos pelo juiz e que revelou si
nais de espancamento.

C::ARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas
Rose Marie.

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
horas;_Segunda esposa.

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

Suplemento de 1937

e finalmente em todas

ai aífecções cuja orí-

gem seja a

CINE ODEON, ás 5, 7 e

8.30 horas-fi historia de
Louis Pasteur.

Marca registrada

"AVARIA"
- Milhares de curados -

BRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

������������������������I..�������

Guia doEstado deSanta Catarinal
Acaba de sair do prelo
o primeiro suplemento

todas as altera-

çoes ocorridas nas 8<:''1-

ministrações

contendo amplas in-

dustria e Corne�cio
Editada na LIVRARIA CENTRAL

DE:
ALBERTO ENTRES

dual e

forrnaçoao

Esta-

Municipaes,

para in-

.

60$000
E' QUANTO SE PA- de incremento ao distrito que �e

GA POR UMA BOA h
.

I d
.

d .
-

COSINHEIRAA'lac � isora o e sem mel.os e co

\ ltU�_J�SE' VEIGA 91. municações COOI os maror--s cen-

Ondulação per�naurf'enta
TENS OS CABELOS LISOS POR QUE QUERES,
vA A CASA DE D. ROSA, QUE

TE FARÁ UMA ONDULAÇÃU G :"RI\NTID.\ E A PREÇD
DE RECLAME, APENAS POI� 20$000 t\ RUA FE-
LIPE SCHI\'IDT N. 98.

-

I Associação Catarinen-
de Imprensa

Matricula de jO.·Dais e oficinas
imp.·essoras

se

Da Secretaria da Assoctação Catarinense de
Imprensa, pedem-nos a publicação do seguinte:

No intuito de evitar passiveis equivoques, avisa
esta Associação que a matricc.i das oficinas impres
soras dos jornais e periodicos é obrigatoria, de
vendo ser feita em cartorio do Registro de Titulas e

Documentos e, na falta dêsse, nas notas de qual
quer tabelião local. (Decreto n: 24.776, de 14 de
[uho de 1934--Lei de Imprensa.)

O pedido de matricula será instituído com di
versos documentos, entre os quais:

Prova de pertecerem o diretor e redatores (de
jotnais ou periodicos) á Associação de Imprensa lo
cal e deser aquele brasileiro nato, )Art. 50" I, letra
b, do mesmo decreto).

A Secretaria desta Associação fornecerá aos

in/e: essaâos, todos os informes necessarios àquela
matricula. E. a proposito. cita o Artigo 64 do su

pracitado decreto:
«Art. 80. -A (alta de matricula, ou das de-

I' clarações exigidas no artigo anterior e das alterações
supervenientes, bem como falsas declarações, serão

punidas com a multa de 200$000 a 2'000$000,
aplicavel pela autoridade judiciaria, me�iante o pro
cesso estabelectdo no art. 64 e promovido por qual
quer interessado Oll pelo Minis/eriO Publico.

._"......,..tuJ _cu -

tros comerciais do Estado. O tra

çado pass aria por Varzea de Ca
nôas, zona produtiva e colonial.
e chegando a Gravatá atinguia,
aí, a estrada Tubarão-Floriano
polis, ficando dest'arte ligada
com a capital do Estado. O elei
torado de Pescaria Brava, orien
tado diciplinarmente, por seu es

forçado chefe, sr. Pdro Francis
co da Silva, tem dado, invaria

velmente, expressiva votação a)

govêrno do Estado, justo é, pois,
que Sua Excia. retribua essa so

lidariedade com a qual têm con

tado sempre e mande continuar
os serviços da construção da es

trada, satisfazendo, assim, OI ape
los dessa bôa gente e tornando -se

credor do seu reconhecimento.
(Do «Correio do Sul. de La

guna)

Estrangulou
ai filhinha

RECIFE, 14 -O agricultor
Antonio Severino preso de um

acesso de loucura estrangulou SUIA

propria filhinha de 45 dias ape
nas.

MATOU
A NOIVA

PORT') ALEGRE. 14 -
Comunicam de Santa Mana que
Sadi Macieira, por questões inti
mas assassinou sua noiva Ceila

I de Souza Domingos, suicidando

I
se em seguida.

'..,..
)

a

5ente-se

leunlraban
dodebalas
RECIFE, 14 - A polieia

pernambucana conseguiu apurar
que o contrabando de balas per
tence a Anisio Aragão, gerente

.

do Hotel Luzitano.que o recebeu

I de Hermes Aragão, barbeiro em:

Ararangué. Anisio Aragão, depois;
de prêso, confessou ser negociante
de mercadorias contrabandeades
e disse que consegue facilmente
vender aos hospedes do hotel
grandes partidas de sedas, per
fumes e armas. Consta que Ani-

I sio tem agentes em varias Esta
dos, principalmente em Alangôas,

I Baia e Rio.

mal?
Do Estomago, Figado, Hins, Bexigas, Intestinos?

Lembre-se do

Chá das 9 hervas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S A.

I A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

8$000
10$000
3$000

parao porte

R
p I

A o
L.

I O
O T

o padrão dle qualidiiP,de 1 Um novo super radi., ao alcllnce

I'de qualquer bolsa • Vendas á vista e á praso
.

.

�-=_,�.�t�5,�t��������-�t�t���b���=���QI�"1

Rua Felipe Schmidt, 14·-End.Teleg.Entres
PREÇOS

Guia com o Mapa do Estado
Idem, com o Suplemento
Só o Suplemento

Pedidos pelo Correio: mais 1$000
-----�-
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Médicos
I Dr. Artur Pereira

e Oltvera
CHnlos méfihca de erían

ças e adultos.
LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

-4 .$ 6 horas

Consulte rio: Rua [eão
Pinto n: 13

FONE-1595

Re-idência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

�fONE-IS24

" M wpwr:. -, - 2 t!?'f!

Cr, MigU1ft;1
Boabaíd

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

M'etri2::
em:

e

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R, joão Pinte. 13
1 elefone. 1595

Fes. Hotel Gloria Fone 1333
, "_ ::5' 13 p t 6" .

_._---------

Dr. Carlos Corrêa

Fartos - Moléstias de
Senhoras e

.

Molestias de crianças

Dh'etor da Maternidade
Medico do HospUal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
t á tarde -, Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

1..1

liares.

ElhlllluT"&enau � .JoinvHle São Francisco Laguna-
Mostruario permanente em Cruzeiro d'o Sul

Secção de Sec9�o d.

Indica:

$eQção de
fAZENDAS:

�".azendas naclonaes e extrange'ras .iara tcrnt FERRAGENS: MACHINAS:
�o.rin8 e Algodões Machinas de benericlar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para eenstrucções: Machinas para of'ficin4 mechaneas
lapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeiros
lWupas feitas e [anellas, tinta MatTflnarios em geral para a lavoura: <' ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences �Ij.éI.Qes, cultívadores, nmínho etc.
Lnha para coser e 10000r Fogões e Camas f ocomeveis, Motbres de esplosão, iV\oto:res
U em novellcs e meaQas Leuça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe- electricos
J$neres e Pertmnarias res Material em geral para transmissões: Lo',

E1choados
e Celchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona

nas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas Iubrííícantes
�has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e.. Caminhões fORO P -ças, q,;ces-

�ios, QblbeJIos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
IaPOs\i:Wos dos �mado� Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e samaras de ar GCO.oYER �

I
QÀarutos cDANNEMANMa Bebidas nacionaes e extrangeiras M:.tteiÍa) electrico em geral �

Empreza NaoiG'nal de I"av,e�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �.

L
Fabrica d. Pontas "�ite Maria - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca", I

............. _��������V'����i
-- D����� _.....

.�

. ���

_E_s_p__ I_h__o__ s IA Favorita I
Só os fabricados em [oinville pela \ única fabrica k_�.

.

��.do E S T A O O � l�

PEÇAM PBEÇOS-Ç A S A PUEPER � �
Rua 15 de Novembro n.36S JOINViLLE � Em loteria a sua favorita

ril'illliliiiiii�����õiiiõiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;
�

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sora..f I

I Telephone n'1400 I
==- =��..&&iD,!! 42· ,* _���

Jockey Club Florianopolís r-I
o mais eragante centro de diversões famí-

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

�{-� rvdvogado

\ i��S,H�el�Of�r�V�1I4 II RUFo:;:"I�al'";, 11��Ob,

,Dr. Ri.c�rdoll- �IGott$mann Accaclo MO-I

Dr. Arrnlnlo
Tavares

•

MEDICO-ES PECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS 18

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Psoressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E.peclanl�1 em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema cerV0SO e

operações de plástica

CONSULTORIO···Rua Tra
!'Dr. N. 1 e das 10 ás 12 e

cas 1 5 as 16 1[2 horas.

TELEF. 1.285

j-. f'SIDENCIA- Rua Este·
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Aavut=aaos
I Dr. fedro de Muura f'�rrtll

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

cionais e estranjeiras.
ernsf'ane camente iluminado com instalações mo

rias

RUATRAJAN; J -; ) I' I do-no� altos da
orveteria Gloria

1-
� l'" O•••�D••fj.
• 'D

------1 Companhia "Alllança da ::
• Bahia" ti
a. •
• DE·
o

FUNuA A EM 1870 S 'DE B/�..HIA
•

: t eguros [Terrestres. e Marttlrnos ::
� ,�
• CAPITAL REALIZADO 9.000:000$'000 ci
,e RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVFIS 14.161:966$549
RESPONSABiLiDADfS ASSUtJd1 iA '

EM 1936 2.933'949; 184�897 GRECEITA EM 193 21.421 :54)$220
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660fi

I Apentesi SubaAgentes e Reguladores .de A 8sf

I
em t(l�O� lJ8 Estadi'l� C:o a'�11I1 AO Uruguaí na
dln�lpai. pra9al estrangeiras.

��
G Agentes em Ftortanoporls: G
G �
O Campos Lobo & Cia. �
� .

: Rua Conl8ihiro MIrra, 35 (sobradJ) Caixa PeItai 19 I'
• - c LEONE N. 1.083 •D END. TELEGRAFlto ALLIAlvÇA �

VENDE.SE uma casa no dis� I utimas instalações. No apr • G
trito «João Pessôa»,

Estrei-;
vel recanto da Ponta do La·s. Escritoríos em Laguna e Itajah í O

io, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com Jooã O USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES G
com2quartos, s�Jas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. �,

"

�..,
e eotar cozmha. ••.,.......�.....�

------11I Dr A(�erbal R. I
da Silva

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontesem todos
os sistemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL70RIO:
'Rua Trajano n: /7

(sobrado)
Te1efone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

.

rerra tem seu escnp-

tÓJ ia de 'advogacía á rua

Vísconce de �Ouro Preto

n. 70. - Phwl(>' l 277. -

I Caix 1 Postal, 110.

I
I �

J B I L'H E T E S �
� �� Federal e Santa Catarina r�

� �

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS' I� r�"
,��� ---'�im�l����

N o Estreito Ponta do Leal

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sociedade de Navegação .•Paraná- Santa Catarina
Limitada.)-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-�io
Prir.g 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, Perynos, Aliados; viagens dirétas na

ra SANT O�: hiale,-rnoto;, 'Pi atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterio
Recebe cargas de ímportação.; do País OUI do Ex'

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preçoq, "'"nO di -'os
J . 2U 5 3 ; li!iIIIlIIiI.fQ_7ãiFiiiiii·íIiiIMilii'M i�h·,iI!!II�iHlE•••••e•••���.UG.G.�a �

e

:L.INI-IA OE'
: Uãiminhão e o��· nibus li
• G
.. Leão da Serra II Empreza de Transporte de Passa-c"

: geir .. s e Encorner.das : I
.

, \�\
�I<ll Entre Concordía e Marcelino Ramos �í I r"#J •

;(!;;il
"'.,,",'. I ;.ii r:

� �
i W

;::�
, r "" X' .l) �;;:�� E ' r\) 'y ! ' ""::F U.�t

t� pass�reá � 13�d�n��� �o Ldt��ií�'��UOu ; b =w'm.�_�',. ,�._-------------

" trubro em dían:e �
• DIARIA�ENTE, s ndo de Coucordia ás 7 horas �t
ti da manhã, regressando ás 4 da tarde � --_ --.--------

• Para facilitar 1\ boa. TOilf-:�a di Empr:'la, dscrá colocada em ! D�'. Ivo ii'Aquino
-

I• cad� povoad� u.ma ag' nela para vendas e passagens, como '�

+1t abaixo desrnrnlna.rnos: . -ÓrÓ»

� AdOVgado
" C�,lcordla:-E�cnton� Mosele � I• SuruvI-C.asa Come�C1alB�scatt�, Flortanopol is
• Tamand_!a-�é:5a LornoCClal Jnho.Schn tI! __iiiii"iiiiiimiiiiiiiiiiõiiiiiíiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---1

• Rancho Granee-H
...ott:!� de Ma�lrno de Secco ,

• Barra ?O Ve.1dO-Ca5a Comercial de Irmãos r'oy a
• Bela Vista-BoteqUIm ROEse •
• Vila l3ica-rasaCumerci�I.Mawti ! Dr" Alfredo P. de Araujo
• Marcelino Ramos- Escntono Mosele �

e

: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 �
• IDA E VOLTA 25$000:;
• Empreza DALLA COSfA � Tratamento do ernpaludismo e das molestia s da pe·
• " le e nervosas pela .flutohemotherapia
" N.! B. Em caso de temporais ou de estradas em rnáu. Consultoria e residencia+Praça 15 de Novembro, 13 I• estado, as passagens terão o acrescimo de 20 010 •

I I• G Telefone, J .584

•••O••••�•••oe.oo•••S» Cons��as:-Das �_�s._��_das 14 às 16 horas
__

••• ..-·�-------G••••G�•• ��������������I������

i C r e d í toM u t u o P r e d i a I ! hr)d J_���d::' ,I B5,��!�; ���;1;:o I

:
E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR. � ::n-"':;;; ':�:,��� I, (Soe.':: '1,,) .1,[TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE"1IOS FORA�A DESTRIBUl'lOS A' MAIS -'

DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA· 5 $000 "0$000 OU 2:0,r; 1• .)0!! flua Trajano n. 16 I i

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , ?ROCU:�E;v1 HOJE
POt- I,',ê � \ ':':.

. I�
I (EdiíclO propr '. I'MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA Empresa Construtora
MEZ. Universal Ltda.

1111Adoiar Schwarz-
�-------------------------.----------

Endereço Telegr.: DOLAl{ Caixa Postal, 32 I

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA ,I
AGENCIA' DA

Quinta-feira
16 D E Setembro

c

I I

I
l
t

MEDI .....'�
-' \,._"I

r:t
. r-����"'\..::.���������������������

� H
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas �
i «Divida Fundada do Estado de S. Paulo (�
� «Obras do Porto de Pernambuco. h
� VENDEM·SE A VISTA E EM PRESTAÇÚ3S �
i NO BANCO DE CREDJTO POPULAR E AGRI- �� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- H
� JANO N. 16. H
� �����:;r�������"'\r:���e�������������·�

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone -1.191

Especialista em mo/estias de creanças, nervos

impatudismo e mo/estias da pele

D�. "

"!11

107

136:7UO�OOJ
56:424$498

Caoita]
Reserva

.
i

Matriz: - LIBERO BADARO'. 103
S. PAULO 'iY�PJ3{r)

Rua Visconde de Ouro Preto N' 13

I R2EC8::'
i

PA6AHDO 05

I
Os mel hores preces

A alcance de todos
o

S CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lncio

SRUA FELIPE CHDMIT' N

,I
I

'

I
.

SEGUINTES J UR0S:

cic Limitada 5.1. ala I
�'!C. AvisoPrevio6.1. ala
Prazo Fixo 8.1. ala

.

Premio maior 5:175$000, e muitos
premios menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, J QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DEal SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

CRED�TO MUTUO PREDIALr •
o . ,WiI .. I1I ..._.. Oi

• ALUGA-SE Dr.
• quartos para casal.

• Informações pep fone n,
..----------�--••e�••�.G ".436

jVENDE--'SE2- (SOBRAD) � �
I

g uma farmácia bem afre-

Iqne�ada, �'um bom ponto.
Ferro d.a lInha ferrea São fran

CISCO.

Para mais informações;
nesta redação.

Pedro de Moura

Advogado
R ua Trajano n. I

/
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As oposições trlunfam �.oOtlOG••e.�e.gO@••D•••D.
� .

R e p u b I i c a ! Vicio da embriaguês I
� Um só vidro do • ,

Argentina :I REMEDlO MINANCORACONTRAEMBRIAGUES I Origens do futebol

�t basta para a cura desse triste vicio! , Muito se tem escrito a respeito UMA NOVA
_

• G da origem do futeból, esporte que CONSAGRAÇAO
� A' venda nas bôas Farmacias. �
W' � alcançou a conhecida popularidade
� E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinville � que desfruta até hoje nos países
• � da Europa e das Americas.
�.��eee�����$e.�G�••••••�

especial irlel de abelha,
pimenta malagueta,

laranjas, banandas, etc.
V. Sa. encont- a no Querem outros que o futeból

com o nome de nSoulen, tenha

Mercadinho Papulal·, nascido na Inglaterra, ha pouco
mais de cem anos.

no Cáls Federico Rolla n: '10 Tal Ici a popularidade desse
SELOS DO BRA�IL BOINAS, CARAPUÇAS DE

En t rega a' dom I-c "111°o esporte na Inglaterra, que ha cin-
FELTRO E LANS EM NOVE

coenta anos foi possivel o apare-Compra-se sêlos do

Bra-ILOS DAS AFAMADAS MAR
I �iiiiiin liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ '

.

cimento do profissionalismo.sil, qualquer quantidade. CAS DA CIA UNIAO FABRIL
. . . .

tcipiano; o pnmeiro a encon rar-Paga-se bem. '" I CRua Crispim Mira 29, I CASA "O PARAIZO I O FUTE:BO'L NA ATUA- mos foi oba.
LIDADE - Que tal acha o goleiro do

Aval?
As regras claras, precisas e de -o homem é assombroso, si

Iacil aplicação, foram f�tores im-I não fosse êle, teriamcs ao menos

AgostO
portantes para a popularidade do feito três pontos.
futeból. Masinho dá a sua impressão:

Sua prática porém é dlficil e
_ O Aval possúe um keeper

já foi trazida para o terreno cien- que, até agora, é o melhor que
tifico. tenho visto.

Entretanto é praticado, sob o Bepe também é favoravel a

ponto de vista técnico, de varias Vadico:
maneiras. -Desde que o homem come'

Assim é que na Grã Bretanha çou a trabalhar, vi em que difi
notam-se duas escolas: a da Ei- culdades nos achavamos, para
cocia e a da Inglaterra. conseguir um tento.
A primeira é mais elegante, Como vemos todos são lavora-

mais fina, caraterizada por passes veis ao grande goleiro.
curtos, precisos e rasteiros. E ai está a nova consagraçãoO inglês se notabiliza por lan- do futeból citadino.
ces longos que tornam o jôgo -------------
bastante espetacular. ALUGA -SE
S· I Uma boa sala de frente com
ua tática requer mais ve oci- dois compartimentos.

dade e as qualidades de penetra- Tratar á rua Saldanha Mari-
nho rr. 10

ção são mais Irequentemente so-

licitadas. _ " ....

2:477$300 Os futebolistas tchecos, austria- . •

II cos, hungaros orientados por pro- e;pldemla do
Iessores escossêses, praticam a tifo na CdSa .

mesma escola.
1 deCorreçãoNa America do Sul o futebóllalcançou o seu máximo esplendor. RIO, 14 - Os prêros da

E' notavel o conhecimento apri- Casa da Correção denunciaram a

morado que os sul-americanos um vespertino que dezena! de
apresentam. A arte da finta foi detentos, vitimas do tifo, estão

aperfeiçoada como em nenhum morrendo á mingua, sem recur

outro país. sos nas enlerrnarias, onde não
A velocidade de ação e o ma- existem nem assistencia médica e

nejo da bola são qualidades bas- nem remédios.
tante invejadas pelos jogadores A administração da Casa d'l
europeus.A técnica dos brasileiros Correção, por intermedio do mé
consiste principalmente no jôgo dica do presidio. declarou que
cruzado, feito por triangulações e até certo ponto não são exátas
o remate inesperado.

I
as in armações dos presidiarios.

A técnica dos portenhos sur- J..fouve poucas mortes.
l_iiiiiiEiiiimiiõiiiiiiãii;m;;;;íiiiiin__�iiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiíiiiiiiiMii__liiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_� preende e desconcerta o adversa- O predio, disse ainda o rné-

de Agosto 1 93 7 rio pela rapidês dos driblings e dica da prisão, foi construido na-
Luiz do Costa Melo pela habilidade das fintas, quali- ra 100 prêsos e abriga, hoje,

2' Tesoureiro dades essas aliadas a um jôgo de mais de 600, o que facilita o

I conjunto maravilhoso. contagio de qualquer doença.•.----------------

A CAZE rA-Florian.opoli�1 15-9.-1937

na

o candidato Alvear esta"
va ôntem com 80 mil vo
tos a mais que o seu

competidor governare
mental Ortiz

BUENOS AIRES, 14 --A Junta Eleitoral prosseguiu hoje
nos trabalhos de apuração das eleições presidenciais realizadas nesta

capital no dia 5 do corrente.

O resultado verificado até a hora em que telegrafamos é o

seguinte: Alvear-Mosca-> 130.123 votos; Ortiz-Castilo-52.385 e

Rf'peto-Orgaz-15.006,
O Comité Executivo da União Cívica Radical esteve reu

nido, sob a presidencia do sr. Marcelo Alvear, para tornar em con

sideração a situação politica e a forma por que se desenvol vem os

trabalhos de ar uração das eleiçõe-.

s

.;« Ga�elai
Desportiva

ORIGEM ROMANA

Na luta realizada em ltajal,
Aval versus Cip ficou demonstra
da a perícia de um novel jogador.
E' Vaclico, o goleiro avaiano, jo
gador de calma, fóra de comum,

Querem uns que o futeból seja possúe ótimas qualidades para um

de origem romana. Como tal pro- perfeito goal keeper.
veio do jôgo da "chóle" e do Quantas vezes já ouvimos gri-
"fol!is". tar "goal" eis que surge Vadico
A Italia durante o periodo do que como um gato, apodera 'se da

renascimento conheceu-o com o esféra.
nome de "Escafe". Vadico dentre os da capital f-

I o melhor, visto a decadencia em

, ORIGEM BRETÃ que se acha Vilain.
Possúe o goleiro avaiano, todas

as qualidades que se exigem para
um bom keeper.
E' alto forte, agil, calmo, e

possúe duas "munhécas" que. após
agarrarem a pelota é besteira dali
nada sae.

Ouvimos a impressão de algum

Melado superior,

12

Balanço" sintético da Receita
de 1936 a 31 de

Receita

Mensal idades
Arrecadação verificada

Jotas de Admissão
Idem idem

Sacios Temporaríos
Idem idem

Rendas Eventuais
Idem idem

Rendas Espectais
Idem idem

Rendas do Snooker
Idem idem 2:290$200

Banco N. do Cornércto CI Dep. Pop.
Retiradas feitas 9:474$800

Saldo Inicial
Numeraria vindo de Agosto de 1936

38:5'50$000

3:010$000

450$000

16:321$100

3:723$400

1:558$900

I
1 Demonstração dos saldos
CONT!\ A PRAsa FIXO

Deposito inicial 4:000$000
Novas entradas 3;752$400
JuJOs vencidos 247$600

. e:oOO$1CONTA DEPOSITOS POPULARES
Deposito inicia 1 :270$000 I
Novos depositos 9:205$900
Juros vencidos IOe$900 10:584$80<1

! Quantias retiradas 9:474$800 1: 11 0$/1I TOTA:'" RS. g: 11 0$000
---

75:378$400

e Despesa, de 31
Agosto de 1937

de

[)espese
c:-= .

.

ALUGUElS DE CASA
Alugueis de Agosto de 1936 á

Agosto de 1937 5:850$000
ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E COMISSõES

Dispendido no periodo indicado 9�014$700
LUZ E TELEFONE

Idem idem
ORQUESrRA

Idem idem
APOLlCES DE CAPITALIZAÇÃO

Premias pagos s12 apolíces de
Rs: 60:000$000 cada uma

DESPESAS GERAIS
Dispendido no periodo indicado
DESPESAS EVENTUAIS

Idem idem
SNOOKER

Pago por CI de Rs. 6:96G$600,
custo de Snooker

ADEANTAMENTOS
Saldo de adeantamcntos aos musicas

e ao porteiro
PREVENTORIO

Contribuição do Clube
MOVEIS e UTENSILlOS

Adquirido no período indicado 724$200
BANCO N. DO COMERCIO C{ PRASO FIXO

Quantias recebidas 3:752$400
BANCO N. DO COMERCIO ç, Dep' Populares
Idem idem· 9:205$900
CAIXA

Saldo para l de Setembro

":175$400

16:485$400

2:360$200

16:576$100 •

3:243$600

659$000

500$000

3f4$200

75:378$400

Visto
Reinaldo Moellmann
Presidente

FlorianopolfS 31
Confere

Raul YVendhausen
:(. Tesoureiro

E' eleitor, ou não é eleitorj., Não importa! ·

baratos,

p

Para seu uso ou para a

Modernos,

Cas
FEL.IP

sua familia, temas

tlndos

rn mb
SCH

tecidos que
. nunca' desbotam

e resistentes

canas
I C T, ISE'--.

rm
·

.
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da

ao sr. o r

es

esto

A U. D. B. solidaria com

popular

4 horas levou o carro do governador
Penitencia á Esplanada do Castélo
RIO, 14-Tão grande foi a multidão que acorreu a home-Inagear o sr. Pedro'[Ernesto, : que sómente ás 19 horas chegou a Es- .

planadado �astelo;o governador da Cid�.de. Esse trajeto em dias Icomunsjê Teito por",automovels em 20 mmutos.
, Alí,�: o entusiasmo público era

enorme. Milhares de pessôas pre-]
cipi ta vam-se diante dos carros i �"""'--�"�'""'''_'':_"'""""!*"::' __ _:'. __ _

- ..----......----...............----------.���������

11: ansia de c_onseguir }�ôa coloca-]A V OZ ir� tr-� p O V O Proprfetarla e Diretor Respõnsavel
çao para OUVIr o seu discurso. Os : &ti U J A I II O C A L
fogos de artifícios estouravam a 1-------- ---- ----------

todo o momento. As arquibanca-
das q�e ser��ra_m para as. �?me- ,Descontos especiai§ em TaiUeul·s
moraçoes do DIa da Pátria es- de hi e Manteallx
tavam repletas de povo ..

No pa- DURANTE O �IES Dl.E SETEMBRO GR .."-N-Ianque central, foram instalados I

JI . -

os microfones que deveriam trans- DES DESCONTOS NOS ARTIGOS
mitir á enorme massa, as p�la- DA ESTAÇÃO
vra� do. sr. Pedro Ernesto. A im-

NA pu
.. ODI=LARpaciencia era geral. In LFalando, o &1'. Pedro Ernesto,

disse: I Tallleurs de lã' côrte Impecável
-"Sejam as minhas primeiras:

palavras de homenagem ao Egre- I
gio Supremo Tribunal Militar, IDR. PEDRO ZRNESTO templo onde a justiça é uma ver-

dade; onde a liberdade tolhida encontra defesa; onde os asfixiados e

martirisados pelo Tribunal de Excepção, instrumento da tirania, en

contram amparo.
1� lJ:iAos orgãos da imprensa que divulgaram a verdade e a j us
tiça sobre o meu caso, os meus agradecimentos. No momento em

que'agradeço, faço tambem um apêlo: si divulgarem as minhas pa
lavras, traduzam fielmente o meu pensamento, para que não acon

teça como algumas vezes, em que o meu pensamento foi deturpado
por certos jornais, imitando os inquéritos policiais em que se adul
tera, para os fins já premeditados, do conhecimento de todos. Eu
não preciso falar dos sofrimentos físicos e morais da prisão, porque
todos vós já conheceis o que foram.
�j�W'úi:i'; A certeza de que esta solidariedade nunca me faltou, dava
maior _coragem para suportar com resignação êsse longo martírio.
�"'�:;':;;:�,Eu tinha certeza que o libelo que foi jogado sôbre minha
cabeça, nenhum de vós nele acreditou e não acreditou porque co

nhecia o meu passado, o meu feitio moral em que não se póde abri-]
gar crédos, em que a liberdade é privada, crédos que repousam na

violencia, na tirania, ás vezes até no assassinato.
Por mim declaro que não sou, não fui e nem nunca serei

comunista. Todas as vezes que tive a satisfação de manifestar de
publico meu pensamento, sempre me declarei um democratico den
tro da democracia onde se encontra tudo de bom para o povo.

Eu deveria sentir neste instante profunda alegria por me

encontrar em liberdade de novo, no convivia de amigos, em contácto 1 __

com os meus concidadãos: mas, infelizmente, sinto profunda tristeza
por --:ir �ncontrar a nossa querida cidade sob o jugo de uma inter-

a Pensão Farní-
vençao infame. V�NDE_SEliar, bem aíregue-

Não possuímos armas e nem. queremos, porque somos _ con- zada, á rua Con-
tra as lutas fratricidas. Já erramos, não devemos repetir o erro; de- selheíro Mafra n. 64.

sejamos a paz, mas, não possuímos armas, possuímos, no entanto,
Ver e tratar na mesma.

a maior força da democracia-o voto! Tenho a certeza de que to
dos vós junto a mim, num só bloco, iremos unidos lutar pela li-
berdade, dela democracia e pela autonomia do Distrito Federal.

Gr::Jnd'e atl·v;dadeExpulsaremos ainda pelo voto, aqueles que feriram o Dis- ti ii
trito Federal em pleno coração, concordando com a intervenção in
debita desta querida cidade».

a manifesta«:ií.o

RIO, ·14-A União Democratica Brasileira, manifestando a

sua solidariedade ao sr. Pedro Ernesto, determinou que o seu ex

pediente se encerasse, hoje, ás 13 horas, afim de que os seus fun
cionarios pudessem comparecer á manifestação de que foi alvo o sr.

Pedro Ernesto.

Banco Hipotecario "Esquife
de Minas Gerais negro"

Morte dum
oficial

RIO, 14 Em sua resiàenria
falereu o tenente roronel àr.
Alberto oe faria, eng. nheiro
militar, professor da Esmta

pilitar 12 mé[}iro homeopatim.

RIO, 14 falanào na Espla
ncõc ào C'astelo, em o r ornlclo
de homenage n 00 sr. Pedro
EI nesta, o sr. Hicatlor ào Has-!àimento criticou ac:erbadarnentelo Tribunal Oe 5egurança, ôi
z cnõo que via naquele mo

mento um esquife negro, con

éluzindo para a sepultura os
os membros do Tribunal àe 5e·
gurança. falaram ainàa os srs.

martins 5ilveira e Rafael Pi
nheiro.

•

carioca no trajéto

RIO, 14 - O advogado Jorge
Severiano, em seu di'lcurso na Es
planada do Castelo disse que a

prisão do sr. Pedro Ernesto foi
motivada pelo fáto de se arrecea

rem os politicos situacionistas de
seu grande prestigio. E« já que
não podiam combate-lo de frente
o fizeram á"traíçã0», movendo-lhe
uma campanha caluniosa.

do Hospital

TA
L A D

Grande comido pró I N 9 S SA V I D A
democracia, em Jo- ANIVERSARIOS

invile

Da Capital da Republica re

gressou ôntern, o conceituado co

merciante, desta praça sr. João
Abrão Daura, que foi adquirir
um variado sortimento das ulti
mas novidades para o seu impor-,
tante estabelecimento comercial;

Declaraçõ-es Em companhia de sua exnxe,

I
RECIFE, l4-A Côrte de Ape-

d P
-=

� espôsa d. Ema Rocha S h
'

lação acaba de conceder manda_to O sr" eu ro acha-se a passeio, nesta Ca�it�l:tz�de segurança aos vereadores Cns-I sr João Schmit Hibei .

.

Cordei C Hib
.

E
. I Z I eiro, escn-

tI8�O or CIro e hagas I e.Iro, rnesto vão da coletoria federal de Irnbi-
eleitos para aCamara Municipal

I tuba
sob a legenda "Trabalhador ocupa ruo, 14-Abordado por um

re-I
.

o Ateu post�", que se ac_havam porter, <3 saida do Hospital, o sr. OUrROS PARTEM

presos em VIrtude do movimento Pedro Ernesto, declarou:
de 1935. Esses dois vereadores -"Considero-me, depois dessa A

Para o sul �o Estado, seguiu
municipais acabam de ser postos estrondosa manifestação, recom-

I ontem, a serviço, o sr. dr. Adal
em liberdade, visto nada te�' sido pensado de todo o meu longo 80-

berto Tolentl�o d.e Carvalho,. ilu.s
apurado contra êles. Em VIrtude frimento na prisão, onde me leva- tre chefe do Serviço de Profilaxia,
da decisão da Côrte Suprema, to- ram a insidia e a perseguição dos da Lepra.
marão posse amanhã. que conseguiram tudo truncar em NOIVADOS
------------------

I beneficio dos seus interesses oca

sionais. Esta multidão carinhosa
que me cerca dá resposta mereci
da aos meus gratuitos acusadores
e será evocada eternamente pelos
que aoompanharam os tramites da
minha vida pública.
Diga que estou vivendo hoje o

dia mais feliz da minha vida pú
blica, porque nada existe que se

compare a êsse espctaculo mara

vilhoso e inesquecivel, que jamais
supuz fôsse tão expressivo."

de 110$ por 28$000
"" fino angorâ de 110 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 ODElAR"

o l'-L�:lIRANTE
!-ROTOGENES

RIú. 14 - Estamos Informados
de que um grupo de banqueiros
paalistas, chefiados pelo Deputado
Gastão Vidigal. que se encontra
atualmente em Paris, procura ad
qUfrtr a maior parte das ações do
Banco Hípotecarío de Minas Gerais.

O movimento está sendo enca

beçado pelo Banco de São Paulo e

pelo Banco Comercio Industria de
Minas Gerais. O deputado Gastão
Vidigal está estudando na capital
franceza e a operação com o gru-
po Bauar Marshall. que possue o

controle das ações daqueles Ban-

Cembatldn a� traicãocoso Esse controle está sendo
�negociado pela quantia de 15.000

contos de -:éis.

"

Do nosso presado confrade sr.

Auríno Soares, digno diretor do
conceituado díarío A NOTICIA, que
se edita em joínvíle, o ilustre de
putado mínorísta, professor Barrei
ros Filho, destacado membro da U.
D. B., recebeu o seguinte telegra
ma:

"Deputado Barreiros Fil11.o - Em
nome comissão encarregada organi
zação comido pró democracia, a

realizar-se domingo proxímo, nesta
cídc de, ás 17 horas, convído V. S.
para falar ao povo da nossa terra
em defêsa do regímen. Saudações."

Ao que sabemos, possivelmente
o ilustre parlamentar acederá ao

convite.

" "

IlUA TRA�JANO� 15

Será denunciadoOra. Joseüna Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assiste.1te do serviço de Gin-;:ülog;a dos I-hpitais:
da Gamb3a, E:nda'rão Gaff!é-Guinle e S. Frl'Jncisco de Assiss.

Ex-intcllla do serviço de PedIatria da Policlwica
de Botafogo

lJüt}'.JÇAS DE SENH,.!RAS E CRlilt-:ÇAS
Consultorio: Rua Trajano n 12--Süb.

IConsultas. Das 10 ás 12 e das 2 S horas
FLO�It,NOPOLIS SANTA CATARINA

Morreu o homem

que se bateu com

Mussolini

BUENOS AIRES, l4-Faleceu, I
_

em uma clinica local, depois de I
uma breve enfermidade, o conhe- I
cido jornalista italiano Francisco!
Ciccoti, de 57 anos de idade, e

que fôra companheiro de redação I

deBenito Mussolini, no «Avante», Itendo logo depois se afastado do

hoje <duce», com o qual sustentou I RIO�.14 Falando aos jornais,
polémicas jornalisticas e bateu-se o sr. AI��lO _Costalat, declarou que

,

os oposícíonístas pretendem crear a
em duelo pouco antes da marcha junta especial de investigações,
sôbre Roma, prevista pela lei, composta de 2

.

deputados, designados pela Assem
blêa e de um desembargador da
Corte de Apelação. A esta junta
cabe tomar conhecimento das de
nuncias contra o governador.E con

cluiu declarando que a oposição
pretendia afastar o governador por
meio de uma denuncia, que impU
casse na decretação .1') "empeach
ment".

ALMIRANTE PROTOGENES
do govet·natlor

Jnrací

RIO, 14 - O governador Iaraci
Magalhães tem estado em gran-
de atividade política vísítando,
hoje. aCamara, onde fOi rece

bido pelo sr, Pedro Aleixo e

por todos dos deputados do P.S.D.

Vereadores per ..

nambucanos
absolvidos

Reforçado o orça
mento de 1937

SR. JURACI' MAGALHÃES
GOVERNADOR DA BAI'A

Disse-nos o governador da Baía,
a quem interpelámos. que fazia
uma simples visita de despedida.
Pala quem vae embarcar no do-

mingo, a visita era feita com

alguma antecedencia •••
Mas (i) fáto é que o sr. Jurad

!Vlagalhães conversou. reserv' do.
prím'fram('iHe com o presid7J.k
da Camara e, d�poís, (j' i com um.
ora com outro dos ebnentos da
representação sítuacianlsta da Baia.

RIO, .-I t - Foi assinado de
creto, na pasta da Fazenda, abrin-
do crédito snplementar de .

5.8LO:339S000 para reforço de do
tações orçamenLarias do vigente
exercicio.

(�
"

i,
I
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PROF. BELARMINO COR·
REIA GOMES

Faz anos hoje o ilustre peda
gogo, prof. Belarmino Corrêia
Gomes. Cavalheiro possuidor de
finíssima educação, vasta cultura,
e de uma fidalguia invulgar, o

distinto aniversariante que des
fruta de muita estima nesta Ca- '

pital, será hoje, por certo bastan
te homenageado.

<: A Gazeta', que têm no prof.
Belarmino um dos seus melhores
amigos, envia-lhe os seus sincc-
ros parabens! o

SENHORINHA LAHYR
CARREIRÃO

A efeméride de hoje registra °

aniversario da gentil senhorinha
Lahir da Cunha Carreirão, diléra
filha do sr. Artur Pedro Carrei
rão, e professora do Grupo Esco
lar «José Brasilicio >, da vila de
Biguassú.

'

FAZEM ANOS HOJE:

a exma. sra. d. Maria Lobo I

Beirão, esposa do nosso presado
conterraneo sr. Eugenio Luís Bei
rão, Vereador a Camara Munici
pal pelo P.L.C.

o sr. Gustavo Assis, oficial
aduaneiro;

o sr. Paulo Natividade, oficiall
da Marinha;

a menina Maria das Dores, fi
lha do sr. prof. Alfredo Xavier
Vieira, inspetor escolar.

a senhorinha Nair Manara.
o jovem Joel Cardoso.

GENTE NOVA

O lar do sr. Arnaldo de Olivei
ra, representante comercial, foi
enriquecido com o nascimento de:
uma robusta garôta,

CHEGAM UNS

Com a graciosa senhorinha Lff
hir Cunha Carreirão, professora,
e estimada filha do sr. Artur Pe
dro Carreirão, alto funcionario
da Fazenda Estadual, ajustou nup-.
cias o sr. Eduardo Domingos d!l\
Silva, escriturario da Contadoria\
do Estado e professor do Curso>
de Períto Contador, da Escola de
Comercio.
Aos jovens noivos cA Gazeta'"

cumprimenta.

o

,
,
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




