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o governo do sr, Armando de Sales deu a S.
de setecentos qullometros de estradas de rodagem, e autorizou
ção de mais de 1.700 qullometrcs para o corrente ano!

O DR. PEDRO ERNESTO

•
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�. >.(
<

---------

Paulo, num ano, perto
a constru-

,;

ETAApoiará o nacionalcandidato
RIO, 15 - O sr. Pedro Ernes- -���"'-���������������������-��������������������������

to, quando, ontem á noite, era Aentrevistado pelos jornahstas, não I
quiz responder a uma pergunta
que lhe foi formulada, sobre si Proprietario C Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
retomaria a sua atividade politica.
Salientou, apenas, que o seu ANO IV I FlorianopoDisJ Quinta-feira, 16 de Setembro de 1937 I NUMERO

único desejo era conservar-se nes-
----------,

ta capital.
Podemos, no entanto, informar O Ique o sr. Pedro Ernesto voltar

á ga .

dentro em breve, á sua ativida-
de. part.idária, indo ocupar a pre
sidencia do Partido Libertador
Carioca.
A investidura do governador

da cidade nêsse posto (êle não
deixa de ser o governador e era

assim que o tratavam Lodos quan
tos o visitaram ontem), ao que
sabemos ainda será íei ta em pra
ça púllica,n um comicio grandioso.

Nessa ocasião, podemos mais aiirrnar, o sr. Pedro Ernesto
lerá o manifesto no qual aprescn tará as -azóes pelas quais resol veu

emprestar a sua solidariedade á candidatura do sr. _\l'mando de

Sales Oliveira. ,

Esse manifesto, que é um importante documento c jú Lêm

conhecimento 05 elementos politicos mais destacados do Distrito IFederal, foi escrito na prisão pelo sr. p(,;lro Frnes�(�, certo, <�b80�n-1tamente certo, como estava, de que S(fW absolv lUO peja justiça
permanen te do país.

_,---------_.

Uni ";astro�' ferido Novoqualldo filmava

DR. PEDRO :ERNESTO

voz POVO polidcasDO Sem quaisquer Iiga�ões
-----------------------------------------
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Feão gaúcho" I eregrama o sr. n onlo

S. PAULO, 15 - Pela publi-.Carlos ao general Fio
A

rescação do seu artigo «A revan-

-che do peão gaúcho ", nos «Dia-
-

rios Associados", o sr. Assis Cha-
teaubriand já recebeu 127 cartas I PORTO ALEGRE, 15 - O
e telegramas de felicitações de governador Flôres da Cunha re-

div611S0S pontos do país. I cebeu o seguinte telegrama:
Destacam -se nessas manifesta- H 1 O, 11 - Impossibilitado, por

ções de aplausos. aE! das classes' motívo de moléstia em pessôa da
conservadoras, que proclamam a

I
minha Iamilia, deixo de corres

justiça feita pelo S).'. Assis CLa- I pender á gentileza do convite.
teaubriand ao sr. Getulio Vargas, I

Estarei em espirito para associar
a quem se deve toda a avan- me {s demonstrações cívicas do
çada legislação trabalhista do' povo riograndense ao eminente
Brasíl. I Armando de Sales. Como meu

representante seguiu depu tado

I Dario Magalhães, levando a mis-

N ti
são especial de assegurar ao in

asceu no rem I tr�pido e valor?so go:ernador.ldo
I RIO Grande !11111ha firme solida-

�. . riedade e grande admiração. Afe-
RJ�, 15 (bsp�cIaI)-Reglstroll- I tuoso abraço.-ANTONIO CAR

se! hoje, o nasclIue__llto ,de. urna I LOS.»
criança em pleno trem eletnco. I

.

acatará as urnas
---._-----

HOLLYWOOD, 15 Foi casual
mente ferido, ontem,o"astro" cíne

matograüco Wallace Beery.Uma das
cenas a que se procedia a filmagem
exigia que êle sacasse subitamente
duas pistolas e arremetesse contra
� "inimigo". Na terceír» prova a

arma disparou acidentalmente, te
rtndo Wallace numa das pernas,
nâo tendo porém o ferimento qual
quer gravidade.

A morte do Iiberta
dOI· Tscheeo

PRAGA, 15 Os despojos do

ex-presidente da Republica, sr, To
más Massarik, que faleceu esta ma

drugada no castelo de Lani, estão
sendo velados por uma guarda de
honra, em uniforme francês, com,

-posta de Iegíonaríos tchecoslovacos
<que combateram na grande guerra.

Foi confiada ao escultor Makovs
:ky a incumbencia de fazer a mas

cara mortuaria do ilustre extinto.
O corpo do "presidente liberta

dor da Tchecoslovaquia será embal
samado.

11 predios
para escolas,

'·1

PELOTAS, 15 (Band) O gover
nador Flores da Cunha mandou I
abrir concurrencia para a constru

ção de 11 predíos escolares nas ci

dades do interior, inclusive um

para esta localidade, com capacída
.de para 1.000 alunos.

lELEGANCIA MASCULINA SO
COM CHAPEOS "CRESPI DE

LUXO
,CASA "O PARAIZO"

A fidalguia do gover
nador paranaense

CURITIBA, 15 ,Band) Foi re

eebído com simpatia o gesto do 80-
vernador do Estado, mandando o

chete de policia ao aeroporto de Pa

ranaguá, afim de cumprimenta�_o
sr, Armando Sales, quando o aVIa0

que o conduziu á Porto Alegre ali

,pousou para reabastecimento. A �e
licadeza de sua atitude e traduzída
como uma viva manifestação de es

pirlto de..ecranco superior.

ramal
ferreviario I

GOV'::'R:l:TADOP FLORES DA
CUNHA "Padre Nosso"

Integralista
.

RIO, 16 (Especial)-EslÚ posi
tivarnente resolvida a construção
do ramal ferroviario, ligando a

Bolívia ao Brasil.

PORTO ALEGRE, 16 (Band) I
-O governador Flôres da Cunha:DRdeclarou que H.io Grande do SuJ I •

apoia a candidatura Armando Sa- ----'--------------------------
les com despreendimento, nada ,(�����f�,
pleiteando de S. Paulo ou; da Está sendo es),erado hoje, de regres-
União Democrática Brasileira. Tu- so da regUlo serrnna,,; �eolnpanhado da
do fará em pról da vitoria do ex-

governador paulista, mas acatará
integral nente qualquer resultado
fornecido pelas urnas de 3 de�Ja-

NEREU RAMOS
RIO, 15 (Argus)-Como uma

verdadeira epidemia, encontra-se
no Rio de Janeiro, onde quer
que se esteja, papeletas impressas
ou mimiografadas com a seguin
te;-« Plinio Salgado, que sois bra
sileira, glorificado seja a vossa

candidatura, venham a nós as

vossas forças, vitorioso sejais nas

eleições no Norte como no Sul, o

pão nosso de cada dia baixou de
preço, castigae os traidores, per
doais os nossos inimigos, assim
como perdoamos a Armando Sa
les, não nos deixeis caír em poder
dos comunistas e livrai-nos de
José Americo. Assim seja-Amen »,

Visita de despedidas
RIO,16 (Especial)-O vice-pre

sidente da republica argentina,
sr. Julio Roca, esteve ôntern em

visita ao sr. Getulio Vargas, de

quem se foi despedir.
r--
It
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OS ZE'AMERICANISTAS
��rrec'C?r �"'i:o

"'i"SJ'WD1andam desassocegado$
Declara o sr. J urad Magalhães

IPropagandaarmandista em Minas
Gerais

RIO, 15 - O <Diario da Noite» publica a seguinte nota;
«DIARIO DA NOITE dell--já agora está provado plena

mente-um sensaciunal «furo» político, quando divulgou, ha uns

quinze dias, a notioia do que ali

forças majoritariasm cogitava da

substituição do sr. José Américo

por outro nome, alarmado' com
os seus discursos e sua orienta

ção esquerdista. Os jornais ade

ptos da candidatura eh! ministro
do Tribunal de Contas fizeram
escar cêo, tentando por todos os'
meios e modos desmentir o fáto,
colhido em boas e seguras fontes.
Não ha nada, porém, como 'Um

dia depois do outro. A confir
mação veiu, quando menos se

esperava. Primeiramente em tom

vago-o telegrama do sr. Luzar
do interpelando o sr. José Amé
rico, ainda na Baía, e a resposta
macia do candidato.
Depois, veiu positiva nas de

clarações do sr . .J urací Magalhães,
COVERNAD0R JUR tC!' feitas ú imprensa sobre a confe-

MAGALHÃES renoia do Guanabara. O sr. Ju-
rací Magalhães confessou que, realmente, houve um. desassocego
nas forças da maioria. Nas entrelinhas houve movimento tendente
a modificar a decisão convencional do Monroe.

Houve só, não, Ha, ainda, Podemos assegurar que a

despeito das disposições do governado!' baiano, em ativar a propa
ganda do seu candids Lo, torças ponderaveis da maioria trabalham
no sentido da substituição do sr. José Américo. Não acreditam na

regeneração do «campeão das favelas» nem na eficiencia do comité
de censura dos discursos.>

RIO, 16 (Especial)-Os parti
dos mineiros que obedecem á ori
entação dos srs. Artur Bernard: IS
e Antonio Carlos, estão organi
sando caravanas ao interior do
Estado, para propaganda da can
didatura do dr. Armando de Sa
les.
A primeira seguirá no principio

da próxima semana, fazendo dela
parte, além de outros políticos mi
neiros de grande destaque, os srs.
Daniel de Carvalho, Ovidio de
Carvalho e dr. Artur Bernardes
Filho.sua eomitíva� o ilustre govel·nador sr. dr.

Nerêu RUlIDOS ..

Sua lExeia. foi alvo dali mais vivas
demollst.eac;ões de 8pl·e�o IBor patrte das
popula�ões visitadas, tendo os seus dis
cursos cansado admiravel impressão, es
pecialmente no tocante a exposi�ão ..ue
fez� dos seus átos como adlninistrador di
namico e hOlll"ado.

"A Gazeta�� cumprimenta-o afetuo
samente.

Não reconheceu o

governo de franco
ASSUNÇÃO, 16 (Especial)-O

governo do Paraguai, respondeu
á nota uruguaia relativa ao reco
nhecimento do governo naciona-
lista de Franco, declarando nRO
desejar intrometer-se nos assun

tos p o\iticoa europeus.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2��-FJOI.latlUiJ.On� t 6 -9-=-J.Q3l
-------------��-------

Para que o

Pedra
Ernesto

SÃO os SEGUINTES OS JO- POR10 ALEGRE, 16-
De ordem do sr , Presidente do G>\DORES QUE INFRIGIRAM O PATESKO? HERCULES? No jôgo ôntem realizado nesta

Tamandaré F. C., aviso aos srs, ART. 22: cidade, entre o Cruzeiro local e o

amadores inscritos por este clube, José Carriço, Sabas de Souza, A resposta dada pelo redator Flamengo do Rio, saiu vencedor
tendo o prazo de três dias, para Bruno Lima, Gustavo Regis, An- e�portivo, da �ossa confr.eira, "A I o último por 3x 1.
apresentar ao sr. secretario suas tonio de Oliveira, Antonio Ata- Nação", do RIO de Janeiro:

nazio, Antenor Costa, Candido O melhor ponta esquerda do CARTAZES
.

do �------O�Ge.o.----e.gDe�. * Brasil � Patesko. Prova: DO DIA
I

I

I
1': -porque possúe inteligen-

E M F I M' i ��:'e::�li:�:�ã��:�íl�o��:!�:id�od�: I, horCC�:INNE�o�R;:O�y�fAhJ;,
7 e 8,30

• ,e é va ente. L, ás 7.30

I Mercê dêsse animo, êle não horas-Segurzda esposa.
sente a desvantagem fisica. CJNE ODEON. ás 5 e 7

Quem já viu Patesko recuar horas-Melodias tnolvidaveis,
ante mesmo, o mais violento back? I ás 8,30 IlOras-Dificil de lidar.

Quem brilhou na Argentina,
assombrando multidões? Qual fci
o player que mais trabalho deu a

todas as defesas, levando em conta
sua posição de ponta, onde o

contato não é tão diréto com os

zagueiros? E quem foi que mais
procurou êsse contato, êsse corpo
a corpo CL;n os pesados backs
dos p .lses do sul.
('ra leitor amigo, um jogador

que alia a êsse ardôr, a êsse im
peto, U11a grande dose de inteli-

I

j
•
�
G
•
G
e
,,1�
y,JJ

•
•

i���LVAD()R. 15 (Band) =.- Os técnicos do Ministtrio da •Agricultura. dirigidos pelo dr. �
[rnac do Amaral, iniciaram a

se-l_gunda�perfuração nas jazidas de �

petroleo de�Lobato. neste E�ta- ;
do. i. •

i@
! LOÇÃO BELEM, é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas

'If cer o cabelo" que apareceram até hoje.
, LOÇÃO BELEM, é - realmente - A MAIOR DESCORBETA DO SECULO

fi! XX, pois virá demonstrar qu; não é verdadeira a afírmativa de que "não ha

I nada que faça nascer o cabêlo l "

sr.

seja cansar

vade) no car

go dE� go ve r
nadar

RIO' 15 -A absolvição do
sr. PeJro Ernesto pelo Supremo
Tribunal Militar vem focalizar a

sua situação de prefeito do Dis
trito Federal, e daí as cogitações
se a sua volta ao exercício do
cargo se póde verificar por meio
de mandado de segurança. O
decrete de intervenção no Dis
trito Federal publicado a 17 de
março deste ano, dispõe no pa

ragrafo 2' que o praso de inter

venção é de 1 ano, podendo.
todavia. findar antes. se assim
entender o Poder Exercutivo da
União. Trata-se. assim. de se

saber se êsse decreto pôde ter a

sua execução interrompida por
sentença judicial.

Ministra
aJA.sil

H A.VANA. 15 - Chegou.
o bordo do «Oriente», o novolministro do Brasil. sr, José Ro·
berto de Macedo Soares. I

I

Extinta
a Base Naval

RIO, 15 (Band) - O mi
nislro da Marinha, aceitando as

sugestões du Estado Maior da
Armada, acaba de resolver a

extinção da Base Naval de La
dario, no Estado de Mato Gros
so. Na referida localidade fica
apenas o comando militar.

Patraleo

ELIXIR IE NOGUEIRA
Empregado com successo em todas

II molestías provenientes da syphilís
• ímparezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELL!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
Rr.JEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPH I LlTICAS

lIanla registrada

'�AVARIA"
- Milhares de curados -

GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

BRASILSELOS DO

Compra-se sêlos do Bra
sil, qualquer quantidade.
Paga-se bem.
Rua Crispim Mira 29.

Martins, Artur Cordeiro. Angelo
Rodrigues. João dos Santos.Pedro
Oliveira, Vidal Manoel Ramos,
Valdemar de Amorim.

gencia é incontestavelmente supe
rior a Hercules.

Patesko não é dispersivo; sabe
calcular, tem noção de distancia,
conhece a posição e não se es

falfa correndo atôa, como o fazem
os pontas mediocres.

C orre na certa, dribla como

um principe,sabe "fusilar"por entre
uma defesa e tem um respeitavel
ntno" .

Hercules tem um fisico que lhe
proporciona uma grande vantagem
na disputa pessoal, mas falta-lhe
inteligencia. Não sabe descolocar
uma defesa. Recebe uma bola e

corre em frente, esbarrando. ven
cendo ou sendo vencido, mas sem

noção precisa "do que vai faze[".
llossúe "tiro" violento.

Mas faltando-lhe "crâneo", [al
ta-lhe tudo, porque foot-ball joga
se com a cabeça.
E' por isso que Patesko é o

melhor.

justificativas por ter infringido o

art. 32 dos Estatutos deste clube.
por não terem comparecido no

j6go de campeonato, do dia 12
do corrente mês, entre este Clube
e o lris F. C.

Secretaría do Tamandaré F.e.
em 13191937.

Aldo Linhares Sobrinho
1 . secretario.

Pretende o Tamandaré estreá
los ainda, domingo dia 26.

Ficou assim, bem maior a po
tencia do Tamandaré.

"" .,

-'�j

I
J

Ga�e a

Desportiva
FIGUEIRENSE x ATLE'TICO
na terceira rodada do
campeonato Eleleano

NOVOS ELEMENTOS

CONVITE

Conta o Tamandaré com o

concurso de dois novos players.
E' um extrema e um meia di

reita.
Ambos no último ensaio rea

lizado pelo alvi-rubro, atuaram

destacadamente, apezar de marca

dos por ótima ala de halfs e halí
backs.

Pelo presente, convido a todos
os socics do Tamandaré F.C., a

comparecerem em sua séde social.
sita a rua Saldanha Marinho n.2,
no domingo próximo, dia 1 9 do

corrente, ás 10 horas, para que
se realize uma Assembléia Gecal,
na qual será eleita nova diretoria.

Secretaria do Tamandaré f.C.
em 14191937.

Aldo Linhares �obrirzlzo QUAL O MELHOR EX-
I' secretano. TREMA ESQUERDA

DO BRASIL

Encontrar-se-ão domingo, os

dois gigantes da cancha; tricolores
e alvi-negros empenhados em luta
terrive].
O quadro de Fonseca, foi o

único que no presente campeona
to, conseguiu um empate, versus

o potente e homogeneo esquadrão
rio Figueirense.

Este por sua vez, não tem des
curado do preparo de seus inte
grantes.
Vcitará a funcionar a grande

artilharia alvi -negra, que neste

campeonato, conseguiu nada me

nos que vinte e tantos goals.
Como é de prever deverá tomar

muito cuidado a defesa do Atlé
tico.

Será possivelmente esta a gran�
de artilharia:
Sabino, Paraná, Ivo, Cali

co e Oscar.
Carlos, Beck, Helio ou Godi

nho formarão a linha média.
Fredi, Rezende (Renato) e An

tenor será o último reduto: alvi
negro.
O tricolor formará, como frente

ao Avaí.

AVISO

o padrão dle qualid"de, Um nova super radi.., ao alcance
de qualquer bclsa • Vendas á vista e á pra50

�ii1íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiijjj��iiiiiiii;;;ii;;��t��íb�u��g��:t::��:�dg d:"SA�!:;t�������o��52,i.f�.1

Esporte-Jomat

O QUE TODO MUNDO jULGAV 1\ IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE
FIZESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

--

L.OCAO BEL.EM
�

r\Jovas
linhas ferro-

a 'I

vlar.asMAIORA xxDESCOBERTA DO SE'CULO
RIO, 14 - O cel, Men

donça Lima partirá depois de
amanhã. dia 16. para Cana
néa, no Litoral Paulista, on

de vae estudar o prolcngamen
to das linhas para o Sul. da:
Central do Brasil.

Associação Catarinen
. se de Imprensa
Matricula de jornais e oficinas

impressoras
Não haverá mais carécils! 'Da Secretaria da ASSOCiação Catarinense de

Imprensa! pe�ern-no$ a publicação do seguinte:
No znt�a?. de evitar passiveis equivoques, avisa

esta Assoc�açao. que a m.at�icula das oficinas impres
soras dos Jo�nazs e periodicos é obrigatoria, de
vendo ser feda 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
Juizo de 1934--Lei de Imprensa.)

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

Prova de pertecerem o diretor e redatores (de
jamais ou periodicos) á Associação de Imprensa lo-

I ,.' cal e dese- aquele brasileiro nato, )Art. 50., I, letra
.

b, do tttesmt) decreto).
.

(j Secretaria desta AS.3ociação fornecerá aos
intc:�s5ados todos os informes necessarios àquela
matricutn, E a prcposito. cita o Artigo 64 do su

pracnau, decreio:
«Art. 30. -AflUO de matricula, ou dus de- : i

I:
clarações exigidas no artigo anterior e das alterações �
supervenientes, bem COTiZO falsas declarações, serão
punidas com a multa de 200$000 a 2'000$000.
aplicavei pela auiindade judiciaria, mediante o pro-
cesso estabelecido no art. 64 e promovido por aual
quer interessado ali peto Ministerto Publico.

..................� ..

E' o I F E R E N T E, U' N I C A!E'

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

DislríiJuidores =

Carlos Hrepcke S A
--.-�iiiiõíi;--

R A oI
O Tp I
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f\·l1atriz:
eral:

Seoção de
fAZENDAS:

I:.azendas naclonaes e extrange'ras ,Jara ter..
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e letglr
LI em noveJlos e meadas
Jabonetes e Perfumarias

eChoadoS
e Cslcbas

nas e Cortinados
.�has e guarda-napos
I.tos, �eJlos, meias
D$osijulos dos �amado�

ebarutos cOANNEMANM.

&rnpreza Nacional de

I-
Fabrica de Pontas "Rite

A'lrâiita Indica:

FL. OPOL.IS

FERRAGENS:

Blyrnenau - ..JoinviHe São Francisco Laguna-
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de SecQl!io de

MACHINAS:
Machinai de benerlclar madeira

Material em geral para construcções: Machinas para of'fiéin4 mechanãas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeir ��

e janellas, tinta MacJ1línarios em geral para a lavoura:
Canos galvanizados e pertences g�Qes, cultiv-adores, moinho etc.
Fogões e Camas l ocomeveís, .Motores de esplosão, N\otmf.
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrlcos

res Material em geral para transmíssões:
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD P -ças,
Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e samaras de ar GC\O.oYER
Babidas nacionaes e extrangeiras M4teriaJ electrico em geral

l'dave�açâo "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anne" e Max" �
rV1aria - Fabrica de Gelo HRita rVlaria" - Estaleiro 'Arataca" �

�������MíIifi'ãí'7�V�VÂVÂ..V4'

Atende na Maternidade Advogado
atéá�8112damanhã I !-I r T' .

aí
e á !2,Ce - Consultorio:

l
. l ri rajano, n 1 sor

ANITA GARIBALDI, 49 I Telephone n'1400 I
i'To-Ckey- Club-�rian:'�is' 11

O mais eiagante centro de diversões íami- I

rJredicos
I Dr. Artur Pereira

e """., ,","'" r�.......... UV Q

CUtrlcll" má,hei. de erlan-
928 e adul�(1s

I ABOR.ATORIO DE
AI\ ALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 MS 6 horas

Consulte rio: Rua [eão
Pinto n: 13

FONE-1595

Rt:!'idência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
( onsul!as d3S 13 á. 16 h".

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlret�r da Maternidade
Medico do H"apltai

(Curso de especialização em
,

molestias de senhoras)

liares.

Dr. Arrnlnlo
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Car
gania - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

mr;lS'�t":� �-'
Res. Rua Bocayuva, 114

Te!. 1317

,

I

I I
rD��. Ric� rdo I'Gott,srnann
Ex·chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Pcoreesor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E.peclalls�a em cirurgia

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

operações de plástica

CONSULTORIO···Rua Tra�
ano N. le das l O ás 12 e

das I 5 as J 6 112 horas.

TELEF. 1.285

r-�FSIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

AavosadOS
l- I
Dr. f'edro da Moura Ferrfi I

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

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

rias

RUATRAjAN) !
-, ) I do-nos altos da

orveteria Gloria
x � r .. .. , lMt .." Cf' r'r ". ,t T •

I _- I··HCI-.
.

••••IU'•••)III Companhia "All1ança da �
• Bahia" o
e •

: FUNuADA EM 1870 SE'D"'A B/\.HIA :
• , IT t M

,. •
•

.. eautos erres res e arttlrnos ..
� ��
G CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 •
• RESERVAS :v\AIS DE 50.000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
\ PROPl-<IEDADES IMOVEIS 14.161:966$549

RESPONSABiLIDADf:.S ASSUMI()A�
IEM 1936 2.933'949: 181$897

RECEITA EM 193 21.421 :54)$220 •
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660•

f Apentel, SubmAgentll e P.êg�ladofa3 de .�. ��.

II e�nDi;:�' ;:a::!�d�';:::ng��;'�::) �m Un)�l'M! rm

�,
� Agentes EHT� Flortanopotis: II
• •

: Campos Lobo & Cía.. :
:: Rua Conlllhlro Milfra, 35 (lOlJradJ) Caixa PeItai 19 :
• r:,LEONE N. 1.083 •ã END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA •

VENCE.SE uma casa no dis- utimas instalações. No apr li &11
trito «}>ão Pessôa», Estrei- v�l recanto da Ponta do La·s. Escritoríos em Laguna e Itajahí O
lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com JOoã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES •

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. � •
e entar cozinha. •..... '....�.O••••

Esp I h O�
------

S6 os fabricados em [oinville pela túnica fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINViLLE

No Estreito Ponta do Lea!

I -I
Dr At�erbal R. I

da Silva IIJ\dvogado
R.ua Cons. Mafra, lO (sob.

Lones 163 Ip.I 290

I
lAceado Mo-I

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL70RIO:
'Rua Trajano n: 17

(sobrado)
Te1efone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

B I LH ET ES ver

�ria

•

reira t.rn seu escrip-

•

Federal e Santa Catarlna ção
pretos

tório de 'advogacía á rua I
Visconde de �Ouro Preto

n. 70, - Phone: 1277.-

I Caíx 1 Postal, 110,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



? --_.����UM $ - ·f

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI�A

AGENCIA DA

IlHAdolar SChWarI� I

\
J

=

Quinta-feira
._------------------

16 D E Setembro
Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Límltada.ç+-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santo�

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn-
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo. Evc Perynrs, Aliados; viazens dirétas pa

ra SANl OS: l1!ak,�m(Aor Pi, atininga, Saturno e Braz
Cubas.

j
Encarrega·s .. clf' da,SJflCaçâo, medição e EMBARQUE de

.'.

todas ai espeeies d.' madeiras serradas. beneficiadas e em

J" tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
;, porto dg Norte ou do Sul do Paí�. bem como para o Extcrio

vençi Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex'

toda' terior, para desembaraço e redespacho para
ente! as praças do interior

UDi SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO
�� .

suaj Preçoq ..,.....odlt-os
se

..fl�li.i•••••••aO .$.ÕD�··".-.iiiiii1.-�-.!!1!11.'�G�.'�- .

-L.INI-IA OEI·
..� - ..•I -';amlnhao e On�nlbus �

I Leão da Serra II Empreza de Transcorte de Passa ..,.
• geircs e Encorner.-tas � ,

l.�
., �l'�

• Entr� Concord�� e Marc�Hno F' I�!)S !'���,
,

· ,;,'

$) E,Ift Cd/v\BU'\JA 01Vf A U' H \ nr '( i:'" t�.
O de O", .ARA & GE·'lÍ1J,,·'

" Passará a funcionar. do dia 10. o. ;, �

&I trubro em diante �.
• Dl.ARIA�ENTE, s ndo de Coucordia ás 7 hora �

ti da manhã. regressando ás -4 da tarde � 1 __._ "_o -_.� -- !.±,.�_\i...;__.::::!!:!!__ ..!"'II- :

• Parabcilitar Il boa rnar,:ha d Emp[e�a, será colocada « m ! _ D�. Ivo d'Aquino I• cad� povoad� u.ma ag-ncia para vendas de rassagens, como �

. ti abaixo descmmna.mos: . .,. , .i:\.dOVgado
, • Concordla:-Eêcnton�Mosele. II. SuruvI-Casa Come�CJal B�scatt� O Florlanopolls
• Tamand1á-Casa Comorelal Julio.Sehn � iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiMõiiilllõili iiiiiiiiliiiiiiíiiiiiiii�iiiiiiíiiiiiiiiliii�iiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiõiiiiiiíõõiiiiliiíõõiiiiliiíõõiiiil__•

• Rancho Grande-c-Hotel de Ma�lmo de Secco •

f•
Barra ?O Ve2do-Caaa Comercial de Irmãos Poy G

_

• B�la Vls.ta-BoteqUlm Ro�se. � II
-------------

Vila �lca-rasaComere'�I.Mav.�h, � ,Dr,. Alfredo P. de AraujoS. Marcelino Ramos-EswtorI':J .Mosele • �-- ---

-C e MEDI �:>
gric Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 � Especiatista em molestias de creanças. nervos

�:dê IDA E VOLTA 25$000 = impaludismo e molestias da pele

etrol Empreza DALLA ces TA � Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe-
C' . ., le e nervosas pela ./lutohemotherapia

I• N] B. Enl caso de temporais ou de estradas em máu O
, estado, as passagtns terão o acrescimo de 200[0 •.' I

Consultoria e res idenc ia -Praça 15 de Novembro, 13

.� A Telefone, 1.584 Ii\fI VB Consaltas+Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas

: 'II:I·O••••�•••\••••••C•• - ê.-.-.-.-O.-·_.�I:"I!!!I!I!!!!!!l!;i,;;mi§!.��,!a�"i!ii�����"�·"..�-�....�� ���
..

:.-�.���.te!!

.•
. ai E S T A II Bancode Crédito'

I C r e d í toM u t u o P r e d i a , :1 linda caaa 06- ��?a!.I:� ��;�- ,

I : de ser sua pa-I Catar,na r.
E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR� (n C I'TEIOS DO BR ASIL, SO' EM PRE\110S FORA�A DESTRIBUl"OS A' MAIS ga r'i d o ,3 P �=� "'� a s I ,Jae. oop. Resp. Lida.)

, .1
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA� 5$0OO 10$o . ...):> I�,..�..J 2 O,�$ � O O I Rua Trajano n. 16

I

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PRQCURE�v1 f-'IUJE
PO í r e--- I íE::lnclO proprio)

I:
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PAI�A r' ::;:.. i t � \

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

f
_ _ I

..._'. �i:.'I.�_...l;;.x.z-..... -r.�-.:4�� 'f� ��·_!iõCt.l,�.
'

.• lI:,--:-;?.%""�,�::..c... "1. ...rt .......Jr.n;t .....,.t..:z.'ll

I I
I I

I
II:! r:'.�-r�"i"C���:O:....��j��.r..ri-...,����7'......���T.i!Io............,--..,
� :�

�-�"::'.�. _. �'!:oItr.:! �� ������..... ..__��L������..- ..L..���L�...,

�
,

Apolices Consolidadas do Estado de Minas �
� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo r�
;

« Obras do Porto de Pernambuco. k
h VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕ3S �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �;
ij COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� �]
� JANO N. 16. �]
"\4

.......::.r.;- ....�r.;;; ��r.;;;ii:"CIP::.õ..,�,..��� ���.....,,,....�� .-c!"'"..iiioiõ:',.._.................. �;����6..*.Jf�_.�_A��� �,,��_. ....�ft �.�...__z.... ,JJt.����.A ..�..,���....�.�
m

&1&1-
I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone--1.191

d"5va '_ m-·t.L�íWQ"-.;

Cal--Ital
Reserva

135:700�LJOJ 1

56:424$498

I
Premio maior 5:175$000, e mUitos

•

premlos menores

Matriz: - LIBERO BADA�O', 103 107
S. PAULO

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E f�ECIBOS DEU! SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALM.ENTE OS SEUS PREMIOS.

lVE�'MDE-"SECREDITO tVlUTUO PREDIALr SRUA FELIPE CHDMIT·.N 2- (SOBRAD) 1

• O

I
uma farmacia bem afre-

• .�. . qne�ada, �'um bom ponto.
• Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 • ALUGA-SE Dr. Pedro de Moura Fern d.a linha ferrea São fran-,·
• • quartos para casal. ChCO.

O G Ir.formações pep fone 11. Advogado 1 Para mais informaçõe:j,;
..........-... ----........-.-.4----,,-b--·-·------••�G••D•• il.43.S Rua Trajano n. 1 nesta redação.

Os melhoreS precos
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de SOLJza Lncio

REECBE DSPJ3f TO
PA6AHDo 09

SEGUINTES I UROS:

ClC Limitada 5.1. ala
elC. AvisoPrevio 6.1. ala
Prazo Fixo 8.1. ala

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"

A GAZE fA-FlQIianopo.üf" 16-9-1937 ;

eram.

Um dos dedos do pé esquer
do estava torcido. Seu braço es

querdo achava-se inchado a pon
to de aumentar duas vezes do
tamanho do outro. Muito cabelo
havia arrancado. Foi o mais bru
tal assassinato de quantos tive
conhecimento em vinte e sete

anos de trabalho no gabinete le
gal» .

Magnussen foi condenado por

a 20 anos, numa prisão de mu

lheres. Como castigo posterior
foi dito que nunca mais poderá
ver o pequeno que tentára tam

bem matar.

Diante dessa horrivel serie de
crimes sexuais, cometidos em No
va Iork, o mr--;istriido e antigo
congressista F. .nk Oliver recla
mou a urgencia de um novo me

todo de reforma de pervertidos
sexuais.

Assassinios de
•

cria·
ras no corpo da criança, tantas A tragedia se passou numa

tarde de sabado de maio ulti
mo, na floresta próxima de 8rook
haven, em Long Island, para on

de Helen Tiernan, segundo dis
se, levou a criança, a pretexto
de realizarem um pic-nic. O cor

po da pequena Helen foi muti
lado, batido e queimado a pon
to de ser quasi impossivel o re

conhecimento.
Helen Tiernan foi condenada

nos Estados Ullidos

o matador de Paula Magl!�F.lIa recons
tituiu o seu hedio�\1do crime

perante as autarida�es

NOVA YORK, 14-Culmi·
nando uma série de revoltantes
assassimos de crianças, ocorridos
todos este auo nos Estados Uni

dos, Lawrence M�rks, ex-senten

ciadc corílc sso, de 49 anos, com

um largo recorde de crimes Se

xuais, confessou á policia, em 8
de agosto, que havia c strangulado
e violentado uma criança de 8

anos, Paula Magagna, num porão
de Brooklyn, em 31 ele julho.

TENTATIVAS E
SUICIDIOS

COSTA & elA. O anjo protetor de seus filhos é a

"Lombrigueira Minancora"

Comunicado da Poiclal Oi ..
vil do Distrito f'ederal

o INTERROGATORIO

W
H
I

S i

KI
vO

.,

analíabétos
saben�o lêr e escrever

instrução secundária
instrução superior
sem especificação

217, .mestiços 92, pretos

s
C
O

Dístri buidores

Melado superior,

Rua Cons

. especial rnel de abelha,
pil"Y"\enta malagueta,

laranjas, banandas, etc.
V. Sa. encont, a no

Mercadinh.D Popular,
no Cáis Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio
T

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Os três
mais estenso

anos de governo do sr II

programa de aproveitamento
realizado num stado, em tão curto prazo!

--- --, .. -_ ...... - __ o

I

Deputado Altamiro I
Guimarães I

A data de hoje registra o pri
meiro aniversario da interessante
menina Zilá, diléta filha do sr.

• Egon Titzmann, digno Coletor
Federal de Brusque e de sua ex

ma. consorte d. Maria da Concei
ção Tavares Titzmann. A' resi
dencía de seu avô, dr. Mileto Ta
vares, integro Juiz de Direito da
2a. vara, desta Capital, onde a

tr�vêssa aniversa.ri.ante veio, Ies- \ .

�elar o seu natalício, acorrera. h�- DEPUTADO
je um grande numero de amigui-
nhas, que lhes vão levar muitos
beijos pela auspiciosa data.

a exma. sra, d. Maria Gomes
de Miranda Mendonça, espôsa,
do sr. João José Mendonça, ha- I

•

bil e conceituado construtor li-I _ .

cenciado: V-=NDE SE�
Pensão Faml-

,

I L .. bar, bem atregue-
a exma. sra, d. Herondina Lou- zada, á rua (:011- 1

reiro da Luz, viúva do nosso sau- selheiro Mafra TI. 64.

doso conterraneo Pompilio Luz Ver e tratar na mesma.

Filho;
a menina Maria José, filhinha

do sr. Vespaziano José de Sousa
e de sua espôsa d. Adelína Ra
mos de Sousa.

Béla exposl-
-. ..

_ ..

__

ção de vallo-
o sr. Vitor Busch, presidente do Ll RA TENIS CLUBE

.

r�cebeu o ofi�io ab.aixo da., �iretoria do «Auto�ovel Clube do para�1 S�S arflgcsna », com sede em Curítiha, !lmo. sr. PreSidente do Ura Tenis � &ii

CI.ube»-FL?RI.ANOPOLIS-Saudações. Com a intenção de Cllm- .., ..

O'

pnr com a fmahdade e programa do «Automovel Clube do Paraná », IIOI�, as 10 horas,. fOI maubu-
formúlo a presente para cientificar o Amigo e êsse Clube, que honra rada, a rua .C�mselh.elro Mafra n.

o Estado de Santa Catarina (Iue dlll'ante a p..
.

1 66, a expOSIçao feIta pelo sr. J.
-, nmelra qUinzena (eBd. , ,

uutubro o «Automovel Clllbe do Paraná" levará a efeilo uma ex- _r�unsperger, e vanas lepr�sen-
cursão, em cara\'ana, a Florianopolis, procurando com ela aumeu- ta?oes que lhe foram cometI?aS,
tar os laços de amizade (.[ue J. á unem os do·s J<' t d' I � ,_

taIS como, as reputadas maqumasI ...s a os e eva. pe" 1 "OI'. " .

s�almente ao ".Líra Tenis Clnbe» a nossa profunda símpatia, por �e escrev,er "M ImpI� , �.aqum.astHO grande entIdade. Esta caravana será composta de assocíados f
� cosdtura "Weteo: 'hra l�� e Ie

e respectivas familias aue viajOarão em seus ca 't· I' S I
ngera ores estmg ouse , e as

..

' .' rros par wu ares, em f d b·· l'
.

I'm:us pOIS na esoectatIva da sua oPI·n·a-o a e·t b
a ama as lCIC etas e motoclC etas

, 'L 1 r speI o, su screvo-me "]\!I" I "atenciosamente e cordialmente. (ass) JOSE' MARQUES DA
le e .

..

CUNHA Diretor-Secretário. O ato que se revestm de lmpo-
,

. nencia, foi assistido pelos repre-
___

sentantes da imprensa, comercian-
Climaco, Waldomiro Lourenço,

D d·
· tes, e diversas pessôas da nossa

Apó1I curta estada entre nós se- LIma Kuser, :Matilde '\lar'condes, a lanl posto melhor sociedade.
gue hoje para Itajaí S. Excia. IIca de S. Pereira, Argemiro Vi- O sr. Braunsperger, num gesto
Revma. D. Daniel Hostin, virtuo- eira, Pedro M. Oliveira, Joào Pa-

em IOlberd�de de significativa fidalguia, ofereceu
30 bispo de Lages. van e Max Setemburg e senhora. U aos presentes uma mesa de san-

I dwiches, e um copo de cerveia'da
Em onibus da Auto Viação Ca- ENFERMO RECIFE, l5-(Band)-Foi pos- conceituada "Cia. Catarinense". O preço da carnetllrinemle seguiram hoje, para, o JOIO CUNHA to em liberdade o �principe» Da- f\_ "Arcesp" foi representada pelo '

norte do Estado, os seguintes . 'diani, em virtude da ordem de seu delegado, neste Estado, sr.

passageiros: Zilda Pinho, Ovidio Está ligeiramente enfermo, o

I
«habeas-corpus» concedida pelo Vasco Gondin. Pela resolução 40 do sr. Prefei- ridade, manda que durante os

Torrens, Celia Bom, Gonçalo Ro- sr. João AIcantara da Cunha, juiz J(lél Tavares. O aventureiro Agradecemos as gentilezaspres- to Municipal ficou adotada a ta- mêses de setembro, outubro eno
drigues, Cecilia Machado, Hum- ilustre presidente da Camara ::vIu-I percorrei

I \ [dos jOl'llClis, ofere\en- i ladas ao nosso representante, e bela por que será vendida a carne vembro seia a carne verde ven-
bertina Machado, Alex Kreisch- nicipal e chefe do Trafego Tele- do a venda de um JiVI'o (lue e�-I ao di8linto cavalheiro sr. José verde no Mercado Municipal. elida aos preços de 2$000 e 1$800,
Dor, José. G.�de:�Moura, Miguel grafico da Diretoria Hegional de I creyeu sôb � o mOIll"nloso casu

I
Braullsperger faz2illos votos de. a de la.; 1�600 e l$WO. ti de 2a.;,

Baracat, Roger Tatuch, Osvaldo Correios e Telegrafas. .

em que est:' envolvido. ' muiLas prosperiJudes. A Portaria 38, da mesma auto- e 1$100, a de 3a.
-

!!!'�_IIIIÍ_.'1i' IIÍII �·"ii,mB-W;i[JI-':-i.l.ill7)íjJ�BI·��;'�>n� �';!;W�' :'::8;'; r.:r[-:'t�-"'-··-�-" ';?''''''-'''�t'-''o;'*''': =mr•• ;.l· "'_:'��fi�Alijw,wn.i*')·'·I�_.2J� t:i,;- _._._.....;t�<olI.,ti_,�t:LwIt�. "�;;'�,-.,�,�:l.;.i��,.'�·i.�:���..-�L:-·:�t�'w.1..]�;

lidê�""",+.<,...;.,. ,"':7
oÓ:: , -,'l.-., J.

.

.. .
"

,_o

o

lo o

gua,
NOSSA VIDA
ANIVERSAJtIOS

MARl-ALBA

Dois anos faz hoje a graciosr.
menina Mari-Alba, querida filhi
nha do nosso presado confrad.
Valdir Grisard, redator do «Dili
rio Oficial» e digno tesoureiro rh
A.C.I.
Por este auspicioso fá to a ga

lante garotinha ver-se-a cercad j

hoje de muitas amiguinhas.

ZILA' TITZMANN

FAZEM ANOS HOJE:

:NOIVADOS

Contratou casamento com a

gentil senhorinha Olga Bernardi
ui, filha do sr. José Bernardini,
o sr. Dagoberto Dornbusch.

QUEREM CASAR-SE

No Cartorio do Registro Civil
da comarca da Capital, estão se

habilitando para casar o sr. Leo
nidas Gonçalves e a senhorinha
Ivone de Campos Ramos, filha
do sr. prof. Alvaro Ramos.

CHEGAM UNS

Acha-se entre nós o sr. Otavio
Béssa, gerente do Banco Nacional
do Comercio na cidade da Lagu
na.

OUTROS PARTEM

I
I
I

I
I
"'.� ...

AUTOMOVEl CLUBE DO PARANA'

ALTAMIRO
PÃES

GUIMA_

G
Armando de Sales deram a S.

quedas
Pau- ·

de a-

Acha-se recolhido ao leito, ligei
ramente enfermo, o sr. deputado
Altamiro Guimarães', digno Presi
dente da Assembléia Legislativa.
Fazemos votos de pronto restabe! -

cimento.

da força das

, LUG lÇ -SE
/ \ Uma boa sala de frente com
ôr W dois compartimentos.

Tratar á rua Saldanha Mari
nho rr. 10

TA
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Preprtetarte e Diretor ResponsaveJ
J ...L\IUO CAL

o sabão
" •

POVOoVOZ L A D

ConeentI·u�ão
�l�lI·iau.a A JETATU'RA

D O "H O M EM"

Con.regacãodosope
.l1·ilu·ios do DOID

ConselhoDeverá realizar-se no próximo,
dia 10 de outubro vindouro, na

cidade de Tubarão uma grande I' ,. _ .

concentração mariana.
.

Terá h�gar, amanha, no .9111a- RIO, 15 "A Batalha"publica os três casos de Jêtatu'ra do sr,
Tomarão parte nesta dernons- SlO Catarinense, uma reurnao da, José Americo, candidatato das forças majoritarias:

tração de fé católica as Associa- Congregação Operaria N. S. do

ções das Filhas de Maria, Con- Bom Conselho.

gregações Marianas desta capital, (Tsarú da palavra o operario
S, José Santo Amaro "iova Tren· José Domingos H odrigues que dis- Recebemos de um dos nossos leitores a seguínte carta:

to, Br�sque, Laguna' e Tubarão. sert.ará sobre a
.

'Su�erstição" .�n- _

Sr. redator:-�To�os os T.avoras, o,major Juarez á frente, é sabí-
A partida dar-se-á na tarde do cerrando-se a refenda reumao, do, estao,com � �a�dlda,ur:a nacIOnal;.e SD um irmão daquele ilustre

di 9 o-rri I .: com uma conferencia elo Hevmo. '
cearense e partIdano do Z ... Ramona (�rga).

l� , segumc o. os marianos em
) " .

' Ante-ontem, em casa da noiva do "ramonista" (uma distinta
ónibus até Imbituba, de onde to- l�: Clemente �('hm,,,sobre o 1)1-

�oça da faroilia Isnard), censurava êle acrements 03 presentes por acre-

marão trem especial, com destino
I
reu.o de propr edade . dlta�em e tere� m�do. d? PESO, do homem. Minu.tos depois, despedía-

àquela linda cidade sulina. 1 se �lz,�ndo precisar Ir _VlSl�ar o Ze ,Pesado. Ao encaminhar-se para a esca-
_ _._ I dana, tropeçou no pnmeIro degráo, chegando em baixo com a perna rra-

Descontos especiais e!!ilI TuiUeua.s I
tui ida!

,
. .

_ I. �ode o sr. redator mandar apurar a ínteíra veracidade do que
de Ia {"! �lan.teaIlX acima esta narrado; e a bem dos incautos, espera o-abaixo assinado, se-

DUItANTE O �I_ES DE SlETI��fB lO GRi\N-.
rá dada ��g�;�/�/���:daa_�g����i� A BATALHA.

•

DES DESCONTOS MOS ARTIGOS I
DA ESTAf;.ci.O ; Tocou O hino e morreu ?

NA MODELAR II
Por absoluta falta de espaço não podemos publicar diariamente

os � tumeros casos de "jetatura" ocorrídos C1m os partidários do sr.

Tallleurs de lã' côrte lmpeeavel Jose Amertco e com outras pes�oas que, por qualquer circunsancta são
. envolvidas ·"1 tomam parte em atos referentes a canditatura que estáde 110$ por 28$000 caurmdo ,"11e8 tncalcul-ivcís á população brasileira.pelo cortejo de acon-

" "H fino angorã de 170 por 136$000 tecn.rento, ,ragicos, de msteücíos e desventuras e tristezas que projêta
M d 1"'''$ nO$Of,O

em .odor 03 lares.
anteaux superiores e .�u por i.J(J U Hccebemos díaríarnente uma série de noticias de casos de je:a-'
" " 66 80$ por 53$000 tur 1ig'Cr"os á can::lida!u�a do Pesado que reclamariam algumas colunas.
_ • I para a su i completa dívulgaç o.

Redução espe,claa nos, preços de RENARDS e

II ,1ssim destacamos aqueles que se revestem de aspêtos mais ím.
CASACOS de IPELLE prcssÍ(.�nantes e tornam-Se do conhecimento publico pelo flagrante e pela realidade que apresentam.

Pt'Ia
� , � ft r;;sLA ' , Entre êsses podemos noticiar hoje o que ocorreu com o mestre

111 aViU � de 1''11a banda de musica que tocou no áto inaugural do Gremio J'osé
Ameríce de Viamão e no dla seguinte, faleceu repentinamente, como o
refere o telegrama que publicamos a seguir:

. PORTC? ALEGRE, 23 (União)--Sob o titulo "Mais uma vitima
dos tluídos ratais", o JORNAL DA NOITE publtca: "A 17 do corrente
verificou-se, em Viamão, a Inauguração do Gremio José Amertco,

,-

Foi contratada, para se fazer ouvir, na solenidade a banda de
musica dirigida pelo sr, Antonio Capacio.

'

Esse musico entrou na sêde do Cremio José Americo sem ne
nhuma alteração da saude.

Mas, o nome do Gremio transportou, para Viamão, os fluidos
ratais que o candidato oficial irradia, e o PESO escolheu para vitima ()1
sr. Antonio Capacio.

No dia se�uinte á ceremonia a que assisiira, perfeitamente são'
a vitima faleceu, de repente".

P

Tropeçou e quebrou a perna

15TRAJANO,RIJi\
..

Dra. JosetírJ"\ Flaks SChWeidson.
MEDICA

Ex-assisteate do serviço de Gin 'cologia dos Hopitais:
d .�

1" F' G ff n· I Q F
.

a Laalll )oa, �·nda'rão a lé-uum e e.:J. rancisco deAssi5s.
Ex-'nterna do SéHV1ÇO de Pt:diatria da Policlínica

de Butafogo
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n· 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 huras,

FLOQL4NOPOLlS SANTA C.L\TARINA.

(MARCA

�
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