
RIO� 21 -- Sabemos que elementos I too-se ao pedido de informac:ões que apre
filiados á União Democratica Brasileira es- sentára� afim de que o ínterventor� por in
ttio decididos a )_·equerer u)·gencia para termedio do Ministerio da .Justic:a� escla
que o pl·ojéto .ie illterven�ão no Distrito recesse a situaeão da mUllicipalidade� por
Fedeloal seju discutido pela Camas-a, mes- ocasião da posse do sr.llenriqueDodsworth.
mo sem o parecer do relato)·. Sabendo que o interventor expres-

o SR. PEDRO ERNESTO sára o desejo de comparecer pessoalmente
IIIO� 21 - Na comissão de Justiea da Camas-a, o sr. Ne-, perante a eomissão� requeria que se marcasse dia e hora para

grão Lima� relator da interveD�ão no Distrito Federal, repor-I receber o sr. Dodsworth.
-------------------------------------------------------
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FORÇARA' O PRONUNCIAMENTO DA

SOBRE A INTERVENÇÃO NO DISTRITO

CAMARA

Sem quaisquer Iigaeões

A
Para _a vitória

ou para
DECLA�R�A�O�G�E�N�E�R�A·�L�F�L�O�R�E�S---

DA CUNHA

ZET a derrota

A voz DO POVO politicas
I

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

IV I Florianopomis, Quarta-feira, 22 de Setembro de 1937 I NUMEROANO

ELEGANCIA MASCULINA SO
COM CHAPEOS "CRESPI DE

LUXO·
CASA "O PARAIZO"

Expulsão
ças do

de pra
Exercito

SITUA(:ÃOQUE PRE-
TIRO PELA CULA'TRA CISA SER REGULA-

RIZADA
atiraram com o fim de atingir Quasi diariamente estão sen-

di t feri t do apresentados na SecretariaS. PAULO, 21-Reina inquietação no seio do P. R. P., em arman IS as e enram paren es da Segurança, por ordem dasface dos rumos que vem tomando a candidatura do sr. José Amê- autoridades militares, grupos derico. Volta agora á baila o nome do senador Medeiros Neto, nos do general Góes Monteiro praças expulsas das unidades ameios perrepistas, como o único capaz de substituir o do candidato que pertencem.da Convenção de maio. Esse nome Tais elementos, que em razãoteria a vantagem de contar com

0I
S. PAULO, 21-Em Três Lagôas, um bando armado, le- da propria expulsão passam aoapôio da fação Altino Arantes, bem vando á frente o chefe zéamericanista João Lara, invadiu a resi- estado civil, não podem perrna-como de unir a Baía, que se acha' dencia do advogado Noginel de Moura Pegado, lider udebista local, necer detidos sem culpa forma,

como se sabe, grandemente dividida. onde se encontravam vários paren- 4JI
.

,.".

• da, pelo que, findo o prazo leAlém disso, teria o condão de tra- tes do general Góes Monteiro, fican- gal, são postos em liberdade-
zer o governador Argemiro de Fi-

,
do todos feridos a tiros. pois outra medida não cabe :gueiredo, da Paraíba, o qual não Ouvido sôbre o caso o sr. Dur- policia, mais do que identifioa''

tem trabalhado satisfatoriamente em

,vai
Góes Monteiro, declarou: los como índesejaveís dentro da-favor do seu . conterraneo. Enten- -« Como o sr. sabe, a política fileiras do Exercito. sdem os proceres perrepistas mais está fervendo em Mato Grosso. 0<1 E êsses homens, que foramautorizados que o nome do senador partidarios do sr. Mario Corrêia, re- trazidos incorporados, naturaisbaíano uniria tambem muito Per- centernente falecido, todos filiados alguns dos mais afastados recan-nambuco, onde o sertão se faz re- á U.D.B., apoiam a candidatura do tos do país, ficam assim atira-fractario á candidatura do sr. José SR. LITVINOFF sr. Armando de Sales Oliveira. A dos á sorte, sem recursos, numaAmérico.

I agressão sofrida por .inha sogra, terra estranha, sujeitos a todasA candidatura oficial está de-
I
noff criticou vivamente o Insti- da. Ambrolina Rodrigues, e meu con- as vicissitudes e a todas as mi-terminando um enorme desgaste de luto de Genebra pela "atitude cunhado, o sr. Noginel de Moura serias.

forças da maioria governamental I passiva que mantém em face das Pegado, prende-se a motivos políti- A perdurar um tal estado de
que ainda a sustenta e seria dificil fórmas mais imprudentes de agres- coso coisas, imprevisiveis serão asDR. MEDEIROS NETO a esta altura, recuperar o terreno são" e acusou a S.D.N. de cogi- O chefe João Lara é um prote- consequencias. Acertado seria,perdido. O assunto têm prendido a atenção dos chefes do P. R. P. tar, sobretudo, de subsistir de gido do sr. Felinto Muller e, por- pois, que as autoridades milita-

que conferenciaram repetidamente estas últimas horas. Tudo indica qualquer fórma, sem se preocupar tanto, inimigo político do sr. Nogí- res fizessem acompanhar as apre-
que o movimento ganha corpo e que não será dificil o nome do com os verdadeiros casos de nel Moura. Minha cunhada, d. Ma- GAL. GO'ES MONTEIRO sentações das praças expul-
sr. Medeiros Neto vir a tornar-se o da escolha do P. R. P., na agressão. rieta Pegado e o sr. Mario Mancini, residente em Três Lagôas, te- sal á Secretaria da Segurança,substituição, que se esboça, do candidato oficial. O Comissario de Estranjeiros legrafaram-me, informando-me sôbre os fátos, D. Ambrolina e o sr. das respectiyas reqnisições deEsse estado de espirito reflete tambem a inquietação dos da U.R.S.S. lamentou que a So- Noginel. estão gravemente fer.idos! e as outras dua� p�ssoas recebe- passagem para as terras de suaschefes do interior, em face das declarações do sr. José Américo,' ciedade das Nações tenha deixado ram ferimentos leves. Comuniquei o fá to a meu irmao, o general, naturalidades por não caber aofeitas em discursos de que, uma vez no governo, Iragmentaria a de tratar do problema espanhol, 0óes Monte�ro, que me enyi,?u um. telegrama informando-me que Estado arcar' com a responsabilipropriedade. De todos os municipios de S. Paulo o P.R.P. recebe

I
em beneficio do Comité de

Lon-!lá
se comumcou com o C�pItao Fana Lemos, comandante da com- dade financeira do que exclusí

expressivas manifestações de receios e de desconfianças, manifeilta-I dres que, frisou, não atingiu ne- panhi� aquartelada em I'rês Lagôas, ordenando 8S providencial! ne- vamente cumpre, nesse particular.das pelos responsaveis pelos diretorios locais. nhum dos fins que se propunha. cessanas>. á União.

NÃO ESTA' AINDA FIRME
a
��������������������--------_

Zéaméricocandidatura
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Os movimentos
------------------------------------

RIO 21 - o sr. �ristjdes
chado, antigo secretario do sr.

do Sa�es, chegou, ante-ontern3 ao Rio,
tendo conferenciado corn o governa
dor Beriedito Valadares.

OnterY"\ pela manhã, confererciou novamente corn o f""'!hefe do SIl.BENEDITOVALADAR:lS

Executivo mirleíro, regr-essando, mais tarde, de avião para �ão P�ulo. Empresta
se gr:-ande importencia a �ssa palestra,!emquanto. que contlnuaminquietadores os

rnOVltnentos do sr. Benedito Valadares nesta cap'tal.

benedltínos
Bas·tos Ma

�rrnan-

varam de vencida, por 2x 1
botafoguenses,
Foi brindado com bonito tro

féo o vencedor.
A' tarde foram disputados os

matchs principais.
Poisandú e Tamandaré (Blu

-nenau) foram os preliadores, do
prim-iro encontro.

Venceu o Paisandú por 3x2.
A.)ós este match, entram em

cam "., o Brusquense e Liga de
S. Luis.

03 pri n eiros impuzeram-se por
3 xO aos Rsantos".
O match seguinte foi o maior

encontro da tarde.

brasileiro Domingos da Guia, su S

pendendo-o até final terminação-
de seu contrato e multando-o aio·
da por cima em dois mil pesos-
A rigorosidade do castigo apli:

cada ao referido jogador profis
sional p-ende-se ao que consegui
mos apurar, a Clesregramentos ve

rificados durante a estadia aqui do
team do São Cristovão.

Domingos entregou-se a expan�
sões demasiadas em companhia de
alguns footbalJers daquele clube
brasileiro, faltando repetidas vezes

I aos treinos e não comparecendo
os aos exames médicos a que o

obrigou a direção técnica de seu

clube.

Comunicou o delegado de po
licia de Blumenau á Secretaría
de Saaurança Pública que, na Tnoite de 19 para 20 do corrente, ransco..-reu brilhante·
fugiram, da cadeia publica da- mente 41 torneio CDmemo-
quela cidade. os seguintes prê-

RIO, 21 - O coronel Canabarro Cunha entregou, on- sos: João Oliveira e Rodolfo Eger. ração, pela mJassagem do
tem, ao ministro da Guerra, devidamente visado pelos generais An·IO dr. Secretano determinou a 24 .

drade Neves e Castro Junior e demais membros da Comissão Es- abertura de rigoroso inquerito
- an!lveu-asario da

pecial, o relatorio referente aos armamentos cedidos por empresti- afim de serem apuradas as res- Brusquense
mo ao governo do Rio Grande do Sul. em diferentes épocas. ponsabilidades no caso, autorizan-

Esse relataria, que é longo dentro de poucos dias �ece- do, tambem, diligencias no seu-
Pela manhã com brilhantisrao

berá definitiva solução do titular da Guerra. tdo de serem os foragidos cap-
foram disputadas ardorosamente

O coronel Canabarro ICunha deverá seguir na proxima turados. 03 matchs sezuintes:

quinta-leira, para Porto Alegre, afim de reassumir o comando de
I

O primeiro encontro, foi dispu-
Brigada Milirar do Estado. tacio entre os fortes esquadrões do

. ....
A, noite, falam�s ao coman.dante da Brigada Militar do I A

.

t
Botafogo e o secundaria do Brus-

RlO Lirande, que nos disse o seguinte:
ssass I na o quense,

-«No decorrer da semana passada entreguei ao titular da Após apertada partida, levou

pasta da Guerra o relatório com as conclusões a que o estudo da O delegado de polícia de a melhor o Botafogo pela conta-

documentação existente na Diretoria do ma'erial Bélico me possi- Campos Novos comunicou, ôn- gem rmmrna.

bilitaram chegar. .

tem, ao dr. Secretário da Segu- A segunda partida teve como

Acha-se, portanto, terminada, no meu entender, e no do rança que, foi assassinado um ri vais o Catarinense e o GuaranI.

peopeio ministro, general Eurico Gaspar Dutra, a minha missão viandante. Depois de luta desesperaria o

. , D M B O cadarer da vitima foi joga' GuaranI consegue superar, o glo-Junto a . . •

dApesar de estar submetido ao titular da Guerra o estudo o ao rio, tendo o criminoso si- cioso rival por 2x 1.

d"l meu relatorio, posso adeantar que, por sua parte e tambem do do prêso. O dr. Secretario apre- Dando terminio a manhã des

gsl Castso Junior,ha a melhor boa vontade e sentimento patriotico em vou a diligencia efetuada pela portiva, lutaram o GuaranI e Bo-

d I d limti
. referida autoridade. I taFogo. Os bugres novamente le

ar uma so ução .Iimtiva e Justa ao rumoroso caso.

Desse estudo que fiz tirei conclusão muito satisfatorias pa

ra o Estado que represento mais satislatorias do que " imprensa
tem divulgado.

E' uma impressão minha que o general Gaspar Dutra aco

lheu com simpatia os argumentos em que estribei a defesa dos in-

teresses do Rio Grande do Sul.� ao prDfessDra��o mineiro
Escrivania deiOrfãos de MUZ�MBINHO, Minas 21-Em virtude de portaria

Chapec6 do secretario .d� Educação sr. Cristiano Machado, foram a�asta
dos do exerCICIO de seus cargos todos os professores e Iunciona-

Para exercer o cargo de aju-
rios efetivos do Ginasio Mineiro desta cidade, filiados á União Esporte-Jornal E' por mal dormir que

danle do escrivão de Orlãos da Den.octetica Brasileira, a pretexto de acharem-se os mesmos envol- SIDNEY ESTA' CON- existem tantos indlvidUL4 com

..::omarca de Chapecó, foi nomes- vidas na greve que os estudantes promoveram em fins de julho co- "l'RATADO perda de phosphato facilmentp.
BELEM, 21- Segundo uma

João Praxedes Silva. Dessa Es- mo protesto corara a designação do novo reitor do estabeleci- S. PAULO, 21- Tem-se la- irritave:s e encolerizaveis. Dia
Dota oficial do diretorio central menta. d· I' I'crivania é serventuaiio interino lado numa provavel transfercncia a ia mu tip icem-se, flelo mes-

do Partido Liberal, o seu can-
J B' Z

Os professores atingidos por esta medida, cujo caráter é de Sidney do São Paulo F. C. rno motiv t doão atista eca.
I o, as V1C Imas e

didato á senatoria federal é o evidentemente, politico, defenderão os seus direitos pemnte o Po- FI E f pl'!r!urbaço-ec nervo·as de mal'orpara o amengo. ssa trans eren. - " OI

tenente-coronel Magalhães Barata. der Judlciario. .

ã
,.. I ou menor gravl·dade.cla n o sera passive. enquanto o

Nessa o nota, o diretorio diz Causou pessima impre·são a atitude do gov�rno mmeIrO I
• ,

P tI::'"' I
trico ar quizer, pois o cont ato A s pessoas que se tomarn

que a União Popular, pelo acor· OS O r Isea pela parcialidade de sua ação, visto como, até agora, nenhuma pro- terminará somente em setembro de irritadas, inquietas, desanimadas
do eoncluido em outubro de videncia foi tomàda ou sequer anullciada contra o prefeito Jo�é 1938.

' .

e peS5VJllstas em consequencia
1936, por inspiração do presi- Por ter sido exonerado, a pe- Januario e seus companheiros que, por ocasião da aiudtda greve, da perda de phf)�phato, e

dente Getulio Vargas, está obKi·i dido, Wili Tesch, do cargo de promoveram violento tiroteio contra os ginasianos. Até mesmo o DOMINGOS SUSPE.NSO E que não podem se livrar dOi
gado a sufragar, para aquele., encarregado Pôsto Fiscal de inquerito realizado pelo sr. Orlando Moretz, Jelt'gado da Ordem MULTADO b Ih daru o a rua em que resi-
cargo, o nome do ex-interventor,' Adolfo Konder, subordinado á I Politica, foi sonegado ao conhecimento publico c não foi remetido, �UENOS. AIRES, 21-A dem, aconselha-se o uso de
UJa" se esse partido faltar á

li
Coletoria de Caça?o�, foi no-. como determinam na leis. processuais, ás. lIutoridaJes judiciarias da com�ssào diretiva do CJub� Boca injeções de 7on.ofosfan, que

palavra empe.nhada, o P. L., meado, para substitUi-lo Jorge I comarca, o que revela i1 mtenção de eVitar que as resp )nsabilida- Jumors vem �e tomar me�ida de! levantam Q estado geral, re-

$ul�&�te�r�t.�r�á�a�I�·e�le�n�·d�a�ca�n�d�id�a�t�u�ra�.�P�o�hl�F�i�lh�o�.���������d�e�s�s�fj�a�m�d�f'�vi�d�l)�m�e�nt�p�a�p�u�ra�d�a�s�p�e�ra�n�te�a�J�u�s�ti�ça�.�������c�a�ra�c�te�r�c�o�rc�e�h�vo�� o Jogador forçando, o si,tema nervoso.
,

o caso dos ermamen
tos daBrigada

Militar

Fuga (�e
prêsos�Ga��1a

Desportiva

Perseguição
politica

se cansam, e corno não sen-

Acérrimos rivais, Blll5quense e tem necessidade de dormir
Paisandú, entraram no gramado aproveitam a noite para pe
dispostos a tudo. rambular pelas ruas, para fa-

I Terminado o tempo estipulado zer roda nas cafés e nas

não foi aberta a contagem. esquinas e perturbar o sereno

Foi prorogada, e o Brusquense, dos que trabalham e precisam
então, mui belamente consigna do descanço nocturno. Como
leU primeiro e único tento do consequencia, estragam a pio
encontro, pria saude, além de prejudica-

Consegue assim receber a lin- rem a existencia dos pobres
diss.ma taça, ofertada ao vencedor. rnortaes que levam a vida a

Vão dorrrlir ! .

Importunos! .

Quantas vezes ternos von

tade de levantar- nOI durante
a noite para dizer aos impor
tunos que conversam na esqui
na: - vão dormir e não
incomodem os que precisam
de descattço.

Em toda a parte existem
individuas que não tendo o

que fazer durante o dia, n 10

Magalhães
Barata

DISPUTARA' A SE
��ATORIA

sério.

I n e u i tau e I a r e v o I u ç ã o'!
A CASA "O FARAISO" causou verdadeiro panico

.
no comercio de casemiras. 200 lindos padrões.
Um fino cõrle por preço nu�ca visto.
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A

PORQUE:
AS

o padrão de qualidillde ' Um novo super radi" ao a.canc�
de qualquer bolsa • Vendas á vista e á pra50

I .'
.' Distríbuidores para o Estado de S. CatarinaGerken&Cia.

l.----:y.---r�---)-...�-... �---.�-��_Ç-º-�SEL�EI.�C?_ .MA��-A,_tO ;-_Q. POSTA L,..-.J�7'
Clncoenta de- CA ZE 0\105 :PI'Q- IIOMEA61J Assumiram

- 'J DO DIA tos CIVIS

Putados a CINE �EX, "J ,30 hOIal S. PAULO, 21-A eecola Em vista de ter sido exonera-
.

.o sr. dr. Leonardo Lobato.'

� -Preludzo de amor. de aviação civil do aviador Re- do João Teofilo Deucher �? car- JUIZ s�bshtuto: �ssumlu ? ,cargo
menos f" nato Pedroso, concedeu hoje a go �e..delegado de �ohcI� do de JUIZ de �Irelto d� ltaJa�-O

d
CINE ROYAL, ás 7 e 8,3e mais dois candidatos o <brevet> mumcipio de Bom Retiro, [oi no- sr, José Mana MUOlZ, adjunto,

ameaçe a a represen.. horas-A mulher que soube internaciona]. Os novos pilotos meado, para substitui-lo, Paulo assumiu a promotoria de Cam-

fação classista
amar. paulistas são o deput,ado Quartim LI)�kner. . � ��

pos N�vos., '"'
IRW"5%h'íWWW *_m.·BiilIID CINE ODEON, á5 5, 7 e BI1�bosa e OH. Felmto Pedroso :••oee•••••Jt••••••••••••Z

RIO, 20-E' qussi certo que Um bom bo .. 8,30 horas-Pedalando com JUDlor. ii V" -

d b. A.
8 Justiça Eleitoral deixará de ex- d

gosto. Preparat)voS. ICID a em rlagues �
redir as instruções a serem cb- ca O par._ as M I d páu na Bala • O
servadas no pleito dos represen- suburblGs e e � Um só vidro do U
ta ites classistas á Camara fede- BAfA, 21 - Os elementos 4) REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES e
ral, visto que até agora o Legis- P d f

Verso! humorísticos, com 50·), filiados á L'nião Democratica G �
letivo não elaborou a lei ordina- ara on e ora'm .O,S da doçura do mel e 50·1. do 15rasileilll trabalham ativamente fl� basta para a cura desse triste vicio! ..
ria de Que trata a Constituição 50 contos do u Itl- amargôr do páu. na organização do programa de • G
de 1934, quando diz que "a re- mo sorteio da Lote- festas com que serà recebido o • A' venda nas bôas Farmacias. fi
presentação prolissi-n-] será divi- ria áe Santa Cata- A um beiçudo sr. Armando de Sales, aqui e.-. E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioínvílle ti
dida em circulas" assegurando a r; na perado em meiados de outubro • •
participação das classes economi- A beiçola integral que a Natureza proximo. .D�••••••••�UI�••••D•••O••G
cas e culturais do país. 12 509-50 contos. Premio Dependurou-te ao queixo

Nos debates ·havidos no Tri- maior Loteria de Santa Catar i- proeminente, -
-

_

_�������

bunal Superior, sôbre o assunto, na. Na mesma noite de quinta- Servida em feijoada á portuguêsa, I
a maioria dos juizes se manifes- feira 9 de Setembro corrente os Ha de matar a fome a muita gente. GU -Ia do Estado deSanta Catar I-natau no sentido de que a Justiça senhores Olimpio Martins de
Eleitoral não póde cumprir. por Araujo, residente á rua Laurino jBeiça,

só beiço, tens na redondeza
inconstitucional. o decréto que 'I' filho, 232, na estação de Cavai- Dessa cara tisnada e reluzente
revigorou para o pleito de 1937 canti, da Linha Auxiliar, Albi- Que os fados destinaram, com
as instruções expedidas para a no Silva, rua P"dre Telemaco, certeza,

eleição dos atuais representantes 25, jacarepaguá. e José de Oli- A beiçola maior do continentel
classistas Assim. sendo, aCamara veira, rua Coronel Rangel, 1'.9,
dos Deputados terá de elaborar, tambem em Jacarepaguá, e Gui- O cinturão parece, até, que pegas
com a máxima urgencia, a lei Iherme Bríggs, 19, em Niteroí, De campeão de beiço universaL.
"abre a divisão dos grup-s pro- dois endereços que êle mesmo De palquiderme a pôse que
hssionaie em circules, asendendo deu, devem tcr sabido pelo ra- carregas.
8 que a ConstituiçãO sómente per- dio que a sorte da popular 10-
mitiu o critério de votação dos teria lhes tinha chegado. Nos faz pensar, de fato, se, nfinal,
• íelegados eleitas em globo, na E receberam já o bom boca - Tú descendes de gente, como

eleição de 1935, em virtude do do que tocou a cada um, o maior alegas,
f�xa�o n�s suas Disrosiçõ�s Tran- �ara o sr. Olímpio, pagos pela I

Ou tem um hipopotamo aMletraJ...
sitonas sobre a cornpetencra da Jus- fuma Angelo La Porta & Cia.!liça Eleitoral para baixar em concessionarios da «Santa Cata- ZANGÃO
J 935 os suplementos qne julgas, I rina» .

se necessari?s ao pe�feito desen- (D. A l\:OITE) Do "Sul do Estado', de 18(9(37.
rolar da eleição classista.
O professor Candido d! Oli- ELIXIR DE NOGUEIRA

veira Filho, juiz do Tribunal Su- Empregado com successo em todas
.

d)
II molestias provenientes da syphílis

penor, ec arou que ocorre a • Impurezas do sangue:

possibilidade de não ser realiza- FERIDAS
do o pleito profissional, de vez ESPINHAS

que a Justiça Eleitoral não pôde ULCERAS

legislar sôbre materia da compe- ECZEMAS

tencia exclusiva da Camara Fe- MANCHAS DA PELL�
DARTHROS

deral, e, por outro laJo, não tem FLORES BRANCAS

atribuição para aplicar um de- RHEUMATISMO

ereto manifestamente inconstitucio- SCROPHULAS

na), como o que pôs em vigor
SYPHILlTICAS

, .

I
.. e finalmente em todas

para as proximas e eições as pll
-

ai allecções cuja .od-

mitivas instruções expedidas pela llarca regIstrada gem seja a

Justiça Eleitoral e que regularam , �AVA R I A"
a escolha dos atuais represen- - Milhares de curados _

tantes profissionais. BRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

.,_, ........_�
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Suplemento de 1937

Acaba de sair do orelo

° primeirosupleme-nto

com todas as altera

ções ocorridas nas ad-

ministrações Esta·

dual e Municipaes,

contendo amplas in-

formaçõao a in-para

dustria e Corne�cio

Editada na LIVRARIA CENTRAL
DE

ALBERTO ENTRES

Quer saber
a orientação

I PORTO ALE·GRE, 21 No
; ticia-se que ao requerimento Iei-

I to pelo sr. Coelho de Souza ao

Tribunal Eleitoral. solicitando o

registro do partido da Dissiden-
cia Liberal. o dr. Ney Wied
mann, juiz do mencionado Tri-jbunal, exarou um despacho no

qual intima o peticionario a de
clarar qual a orientação politica
da Di3sidencia.

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

8$000
10$000
3$000

1$000 para aporte

MUITO �ACIL. •• •

C'ONSEGUIR
EXPERIMENTE

Casas Pernambucanas.
"

---

E C O N O M'I AS!! !
O AMIGO COMPRAR A SUA INDU·

MENTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS

-

SAO FIRMES
SEMPRE NOVIDADES

'PRECOS SAO FIXOS
� -

E' PROPRIA A FABRICACAO
.;

S C H M 10 T N.

CORES
TEM

'05

FEL.IPE IS
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o SR. ZE'
ECEBEU

EUS"
o Cunha considerou pilheria

o candidato majoritario
Rifa de uma NOSSA VIDA
bicicleta

afirmativa dea

que

ANIVERSARIOS

Numa das montras da casa
Faz anos hoje a srita. Hilda

A CAPITAL está em exposicâo
da D'Alascio, diléta filha do sr.

a línda bicicleta da afamada João Batista D'Alascio, do alto
comercio.

marca IDEAL. oferecida pela
conceituada firma S. A. Casa
Moellmann, para ser rifada em

beneficio ao Preventorío Santa
Catarina.

Ús bilhetes dessa rifa acham
se em poder das exmas sras.

Zízínha Batista Galvão, Antonie
ta de Barros, Irene d'Eça a'Aqui
no, M:aría Luíza Hoffmann, Otí
lia Piracuruca Blcm e Maria Ma
dalena de Moura Ferro. onde po
dem ser encontrados.

Registra-se hoje o natalicio da
graciosa srita. Olga Voigt, filha
do sr. Julio Voigt, representante
da importante Cia. Auto Viação
Catarinense,

A efeméride de hoje marca o
aniversario do sr. Antonio de
Medeiros Barbosa, funcionaria da
Diretoria Regional dos Correioa
e Telegrafas.

Faz anos hoje o travêsso me
nino José, filhinho do sr. Eucli
des Carreirão, funcionaria da Di
reteria Regional dos Correios eES-

\ Telegrafas.PA-1
I Deflúe hoje o aniversario do

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

sr. Haroldo Glavan, comerciaria.

QUER UM LINDO CO'RTE
DE CASEMIRA il
VA' A «O PARAISO» E

COLHA ENTRE AS 200
DRONAGENS.

OUTROS PARTEM

Em viagem -de fçrias seguiu
ôntem para Curitiba, o sr. An
tonio Meira, funcionario do Ban

I co do Brasil e figura proeminente
Pes- nos circulas sportivos desta ca
tem pitaI.
dias.

ENFERMOS

Ora. Jcsetína Flaks Schweidson
MEDICA

ERNESTO NUNES

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

COMT. CANTIDIO REGIS
Encontra-se acamado o sr. tte,

cel. Cantidio Regis, esforçado
eomte. da Força Publica.

Descontos especiais em Tailleul·s
de lã e Manteallx

DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN
DES DESCONTOS NOS ARTIGOS

DA ESTA�ÃO
NA MODELAR

OTAVIO OLIVEIRA

Guarda o leito, ligeiramen-
te doente, o sr. Otavio Oliveira
digno diretor do Tesouro Esta�
dual.

Tailleurs de lã' córte impecavel DR. IVO DE AQUINO
Acha-se enfermo o sr. dr. Ivo

de Aquino, advogado nos audi
torias deste Estado.

de 110$ por 28$000
" "" fino angorá 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"

Ex-assistente do serviço de Cin cologia dos Hopitais:
da Gambôa, Fendal_tão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIAl"ÇAS
Consultório. Rua Trajano n: 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

CAP.

Está enfermo, guardando seus

aposentos, o sr. eap. Ernes to
Nunes, chefe da casa militar do
dr. Governador do Estado.RUA TRAJANO� 15

�---- --------..'- ----------:------------,__ ,

-Os analg�siros cornpo- .-"Apyre1ina" eln cusqe-
nzntee ôe "Apyr�tina", es-. ..

têlo õcscõoe opttrncrnente, ôe zelchnetee Praparat beson-
maneira que a enerqíu eSjJ�' ., ..

clflca õcs orgãos não é atin-I ô�rs bel mlgt'ane (Kopf. perf'eltcmanra aos casos In-

glôa por efeitos :- ecunõortos, I
mesmo quanõo os õols cu- srhmeraen),
cheta s�lam ínqer-lõoa sim ul
rcnecmente, Em outras pc
louras, não deprime o co-

ração, não õlrnlnue o pervs- Dr. Eeorg Richter. mni-
taltlsmo gastro - lntzatlnul
nem hypercclõlf'lcc o esta- ra g�ral e operações. Diplo- Dr. Alfr�a Hozas , I'Hnco
mnqo-
Assinado: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. OsuaiOo Esplnôoln.I'Il- Brasil.

nico gerai e pediatria. Con'
sultorio e r�siaencia: Rua Hospital sao 'José, 'Jaraguá. lanbzl. Blumenau,
]5 de Houembro H. 84 A--
6Iumenau-·5anta Catarina. 5anta Catarina.

A formula ae "Apyretina" ·-At�sto que preecreuo com

i
- Di� Zusammensetzung ·-Atesto qUE tenha ernpr-e-

.

--Atesto que prescr�uo em
toôos os rasos lnõlccõos 01

é õe mol(jJZ a correeponõcr reeultcõoe optimos, os ra·, uon "Apyr�tina" ist ber-elts gaOo em minha cllulcc os pr-cõuto "Apyr�tino" !do f�r-
maceutico Carlos Henrlqu z
m�deiros.
Dr. Piragibe deAraujo
.D:. Piragibe dIZ Araujo.

Cllnlra geral e peaiatrio. con
sultoria � restõenctc: Ruo
15 ae NOiJembro H' 8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. m�nau--5anla ratarina.

cheta õe "Bpvretlnc» neetz I eln Bew�is ôzr schnellen
racheis ae "flpyretina", com

. hospital, una hvllaamen Wirkung inôlcoõos.

õen oriqeqebenen Fdl leri.
oplimos resultcõos.

Dr. Georg Rlchter. Dr. Alfred Hoess.
Dr. Anton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Dr. Paulo ae Carvalho.
Dr. Antan Hcfnar, cllnlcn

Dr. Nilo 5alaanha I:'ron. ":'l ':Apyr�tina", pela os
socrcçcc f�nz aos seus in
gr�ai�nt�l, eerü um auxiliar
prerloso noa ccsos Inõlccõoa

DR.VICTOR MENDES
major ar. Victor m�nOes

Dir�tor do 5rzruiço Oe 5aú:
o� da força Pública ao Es.
toao,

Clinica qeral e opercçõee.
rncõo na Alemanha e no geral e opercçõea, méaico gHal e operações, mIZàico

méairo õlr-etor ao Hospital co, méOico air�tor ao Hos
alretor do Hospitul 5anta

e materniüaae marIo Hu-
médiro chefe do airetor ao Hospital 5anta

5anla ralarina, BlurilenaU, 5anta xiliaàora, Hovo-Breelcu-Ho- pital ae Timbó, 5aIJta Cat._,

Catarina. Catarina. mania, 5anta Calarina. rina.
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