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focalizar o sentimento
Armando

Depois de
grandense, o sr,

ruturos discursos

de brasilidade do
diz do s assuntos

povo
dos

•

rro-

Sales seus

RIO, 23-Falando ôntem á imprensa, o candidato do povo fdr. Armando Sales, disse o seguinte: I-"A economia riograndense-c1iz--assenta-se sobre bases
sólidas, trazendo ao Estado um surto excepcional de prosperidade. I
O riograndense é um povo trabalhador. Daí a sua grande produção
geral.

-Senti que em todos os seLares ha um forte desaio de o� ������������������������������a��������������������������
dern e paz. Por isso, os riograndenses olham com aversão qualquer Atentativa de perturbação interna.

-"O prestigio, aliás merecido, do general Flôres da Cunha
é indiscutivel. O povo riograndense não perde o ensejo de manifes
tar o apreço com que cerca o seu governador".

O sr. Armando Sales, prosseguindo, diz que não tem a me- ANO
nor dúvida sobre a vitoria esmagadora da U.D.B., no Rio Grande
do Sul.

-"Cada comicio realizado acentuava e solidificava essa mi
nha impressão.

O sentimento de brasilidade atinge, no Rio Grande, as

proporções de um verdadeiro culto: Quanto a dedicação aos princi
rios democraticos, esta enraíza-se na altivês do povo gaúcho. No
momento atual os principios democraticos na sua mais pura legiti
midade, estão encarnados na causa da U.D.B. Daí o entusiasmo
verificado em toda a parte, em todas as camadas sociais que esta

causa, que a minha candidatura expressa, despertou no Hio Grande
do Sul, e que é uma garantia antecipada da vitoria a 3 de janeiro."

Referindo-se ao discurso pronunciado em Porto Alegre sobre
as classes armadas, ponderou: I

-"O aE31ll1to' é vastissimo. Nos discursos feitos em Porto
Alegre e em Pelotas.apenas foi possivel encarar uma das suas faces,
aquela que diz respeito ao Exercito. Nem siquer aludi á situação da
nossa Marinha e da nossa Aviação. Querer tratar desta matéria,
dentro daquelas orações, sería sacrificá-la por não lhe dar o desen- i
volvimento que desejo, expondo as minlas idéias a respeito. A série I
de discursos que venho proferindo nesta campanha, constitue uma i
exposição leal e clara ao povo do programa a que me proponho rea

lizar no meu governo. Substituem as antigas plataformas, que em Isua própria síntese eram obscuras e imprecisas. E' muito mais de
mocratico, muito mais leal para com o povo, a exposição pormeno-jrizada, clara, que tenho procurado fazei' ({(IS nossos pontos de vista.
Naturalmente, considerando os problemas lb defeza nacional, nã.

poderia deixar de encarar tu-lo aquilo que se refere á Marinha e á

Aviação.
Por último, declarou:
-"Outros assuntos precisam ser abordados, como os que

se referem á nossa agricultura, os que dizem respeito ao homem

propriamente, sob o aspecto de saúde e nutrição, os que se relacio
nam com os fatores menos cuidados da nossa economia. Também
tratarei dos problemas da Marinha Mercante, de tudo o que se

prende á valorização das nossas riquezas e potenciais, do problema
das sêcas peculiares á Amazonia. São tantos ...

"

Por último declarou:
-« Den tro de poucos dias irei a Sãe Paulo, onde me cha

mam assuntos de familia. Mas será pequena a demora. Logo volta
TP-i ao Rio. Nos primeiros dias da segunda quinzena de outubro íni- O desembargador
ciarei, pela Baía, as minhas visita. aos Estados do Norte, com cujas Trompo�vski ferido
populações tambem 'quero entrar em contácto dirêto. num desastre de

O programa da minha excursão á Baía já está sendo pro- antomovel RIO, 23 Com o nome de Ana
.

d Leocadia, foi registrada hoje a fi-
J_et_a_o_�_._____________________ lhinha de Luis Carlos Prestes, afim

LEG IS lAT IVO
A' s primeiras horas de hoje.] de .

que possa vo.ltar para o
.

começou circulando pela cidade I Br!lsIl, onde Vira resídír com sua

C-O-Rln A DAS i:r::i�i�:odâe�:s��:d�c����C:o;e�laDv?'E A R T E
�,-,- LOUVAVEL INICIATIVA

I em resultado do qual havia fICa-I
-

Ida
muito ferido o sr. desembar- do dr Herclllo MedemE'idfts--o

--

gador Alfredo von Trompowski.]
.

• I. U

AFASTADA A DIPO�TESE DA INTERVEN- A nossa reportagem pondo-se \ Visitou-nos Q sr, Juan .lonas, �e-

I ,.
' ! presentante da Empreza Artística

çÃO NO ESTADO DO RIO em campo� Gonsegy�u apurar. que AleJ11�, que nos vei? _

convidar para «Empenhado na organização em locais designados pelos regu-

I
a noorr'encra se verificára nas ime- assístírmos a EXpOSIÇ.iO de Quadros, nesta Capital, a exemplo do que lamentos, o dr. Hercilio Medei
diações da ponte de Camboriú, que será Inaugurada do dia 25 do

la existe em outros pontos do ros, ilustre Juiz de Menores, vai
onde devido a uma derrapagem corrente, nos saloes do Clu_be Quin- distribuir circulares a todos os! ' ,

ze, Entre os trabalhos expostos, en- país, notadamente em São Pau-
cc·:w.w..,,,·.,., ..·,·:·

o �arro no. 234, �a nossa p.raç�, centram-se copias perfeitas de ím- lo, de uma «Guarda de Auto- proprietarios daqueles veioulos
guiado por Guerino Carrninati, portantes obras de arte que figuram moveis» constituida por menores, d_irigindo-Ihes um apêlo no sen

capotou, ficando os passageiros nos mais importantes museus do
enfre 16 e 18 anos de idade e tido de obter o seu concurso

debaixo do veículo. mundo. ' -

de uma ins' tu'
T' • '. •

d E' de crer-se que grande será a destinada a manter sob a sua I para a creaçao vl 1-

"\ iajav arn no auto sinistra, o afluencia dos admiradores e entu- vigilancia, sem onus para o Es- ção que, pela manifes!a utilidade
além do sr. desembargador Trom-'I síastas das artes. tado, os automóveis de proprie- I

de ,que se reveste, nao lhe po-
powski suas exmas, esposa A exposição será franqueada ao

d d
.

I estacionem ,dera ser negado »,

filh
'

pu'blico nos dias 25 2ô 27 e 28. a e particu ar, que
I a e um genro.

. ..

' ,

IPassan,d? po.r acaso I�o.local os CONf:;LAMANDO O CONGRAÇAMENTO O MELHOR CAMPO
�r. Genêsio LI?s";"' e vanos., ele-

dos politicos de Urussang� .mentes �a com.lflsao que VIera a
URUSSANGA, 23 Causou a-maís viva impressao no meio 10- DE AVIAÇÃO DO

esta capital avistar-se com o sr.
cal, o vibrante discurso;pronunciado_pelo ilus�re deputado dr. Renato MUNDO

governador do Estado, e pouco Barbosa, na cerimonia da Inauguração da estação , telefonica desta vila,
depois, o inspetor das Rendas Fe- com a rêde geral do Estado.

. . .

1• S' G' .

- A famosa peça oratoria do vigoroso tribuno patrícío, toí um hl-
I c erais, sr. .anterre uimaraes,

f d d mento da iamilia urussansuense em

II' " d no vibrante, em avor o congraçá A 1:)'.
.oram. por estes presta os os ne-

torno do esclarecido lJoverno do eminente dr. Nereu Ramos e das díretrí-
cessanos socorros, zes politicas do Partido Liberal.

O desembargador Trompowki �_:__--------------------------------

���:-í�e recolhido ao Hospital de Desmentido categorico do
Cei. Argemiro Dorneles

NAO LEVOU AO RIO NENHUMA MISSAO DO

GENERAL FLORES DA CUNHA
RIO, 23 O coronel Argemiro Dorneles dirigiu ';lmJ carta a

um vespertino, contestando que tivesse �trazido qualqu?r �\lssao do ge
neral Flores da Cunha para o sr. Armando de Sales, pOIS amda está su-

bordinado aos regulamentos militares. .

Como parente e amigo do presid�n�e '!_a Rep�blica, visitou-o

c'-nliatmente, sendo ::1a�ur.a1 que alu::lisse a sltuaçao naCIonal e acrescen

t 't: .

ZE
voz DO POVO Sem quaisquer Uga�ões politicas

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

IV I Florianopolis, Seda-feira, 2' de Setembro de 1937 I NUMERO 972

o ASSASSINOsr, Dordsworth perante GENERAL
Comissão de Justiça e foi

'"

a Matou a noiva
assassinadoRIO, 23-0 sr. Henrique Dods

worth compareceu á Comissão de
Justiça da Carnara dos Deputados. SHELBYVILLE, 22 O brigadeiro general Denhardt, que deve-

o sr. Dodsworth disse que ria ser submetido hoje a segundo julgamento, como acusado de assassí-
nio de sua noiva sra. Verna Garr Taylor, foi morto a tiros, ontem á noítrazia documentos para mostrar a te, quando passava em uma rua desta cidade.

gravidade da situação financeira da O sherít local informou que, em consequencía, toram detidos
Prefeitura.

I
para investigações três Irmãos da noiva do brigadeiro, de nomes Jack

O sr. Julio Navais criticou o Garr, Ray Garr e dr. E. S. Gar�. . .

.

d N
-

d L' O crime foi cometido as llh20 da noite. A vttíma, atacada por
requer!mento o sr. e�rao e �- três individuos que sobre êla fizeram sete disparos recebeu uma bala no
ma, dizendo que este nao determi- coração e outras na cabeça.
nára os pon tos sôbre os quais o in- A policia anuncia que os criminosos foram prêsos mas os seus

terventor deveria falar, dando, as- nomes não fo!am divulgados imediatamente.

s�m, ampla margem para que falasse

VIRA' EM MAIO O SRsobre o que bem entendesse. Verbs-
II

rou a intervenção, dizendo que ela Is6 beneficiou aos aproveitadores. OSVALDO ARAN liAO sr. Dodsworth perguntou se I .

o orador se referia á sua pessoa, DEIXARA� A DIPLO
tendo o sr. Novais confirmado, mo- MACIA VINDO REA
tivo pelo qual o interventor ia se 881ft §UA BANCA
retirar do recinto, quando vári?s de- DE ADVOGADOputados apelaram para que ficasse,DR. HENRIQUE DORDSWORTH

sendo, por fim, atendidos.
O sr. Henrique Dodsworth lêu diversos documentos, escla

recendo que setenta por cento das rendas destinavam-se ao pessoal,
restando trinta por cento para pagar o material e as dividas. As
rendas ascenderam a 309.962 contos, dos quais só o pessoal dcspen
de 221.000. A situação é grave, mas o interventor declarou que não
majorará os impostos, restando uma unica solução para melhorar a

situação: melhorar a arrecadação, ou o go-verno federal ficar com a

metade dos encargos municipais.

WASHINGTON, 23 De algum
tempo a esta parte o sr. Osvaldo
Aranha tem sido solicitado, por
amigos e admiradores seus do Bra
sil, a reingressar na atividade poli
tica e a concordar mesmo que o seu

nome seja focalizado como possível
terceiro candidato á presidencia da
Republica.

O embaixador do Brasil em Was
hington recusou, até agora, catego
ricamente, dar assentimento a

qualquer iniciativa em torno do seu

nome.
Ouvido pela Agencia Havas a es·

se respeito, sr. Osvaldo Aranha de
clarou que se manteria afastado da

politica e que contava partir para o

Brasil emmaio de 1938, afim de vol
tar a exercer a sua prorísão de advogado.

REGISTRADA A FilHA
DE PRESTES

PODERo
DE AIAS

RIO, 23-0 sr. Muniz Sodré,
procurador do Estado do Rio,
:declarou ao DIARIO DA NOITE

-que a hipotese de uma interven

lção"_ está completamente afastada
<em '�virtude da deliberação quasi
amanime da Côrte de Apelação,
lrecusando-sC:'por 9 votos contra

:3 a proceder�a eleição do desem

bargador para constituir a Junta

-que teria de apreciar a denuncia
com que os oposicionistas desejam
afastar do governo Q almirante

Protogenes Guimarães.
Si a Assembléia persistisse na

idéia do,y"impeachment" teria de
'Votar alIei sobre os crimes e o

respectivo processo dessa lei está
sujeito á sanção do Executivo,
sendo, certamente, vetado.

Disse mais, que a Assembléia
:não possúe, aliás, maioria para
'votar o "impeachment".

. l
-'

SÃO PAULO, 23, - Che
gou, hoje, o professor Agache,
que informou os jornais que
São Paulo construirá a maior
avenida da America do Sul,
com vinte quilometros de ex

tensão, assim como o melhor
campo de aviação do mundo,
o qual ocupara' uma enorme

área, cercada de galpões pa
ra as oficinas, que terão ex

traordinaria capacidade.
Disse que estão a seu en

cargo os estudos sobre a re

modelação de Santos, onde se

rá construido um novo porLo,
para embarque de café. As

prais serão remodela,lch, ',;) nan

se identicas as elo:, wdüo:'e;;

balnearios da Europa.

ALMIRANTE PROTOGENES

"l;;;;;,;a' alus3_.;, p!)rélH. lÚl'J_;n n� sentido g!ral de coo�den.l,.:o
d.� todas as forças de que o re(!ime dispoe e que sa�, por si so s, capa
zes de formar uma barreira á onda de aventuras pengosas que o amea·

çam".

;)

Gesto louvavel da Hoepcke O sr, Antonio Carlos
na tribunaEmpresa

A Empreza Nacional de Navegação Hoepcke, aten� RIO, 23-0 sr. Antonio Car-
d1endQ a'. solicitação da diretoria da A. C. L, acaba de con-Ilos oCIJpará amanhã, a tribuna
.ceder o abatimento 50 0Io, nas passagens fornecidas aos jor-: da Camara dos Deputados, afim

:nalistas, mediante guia da A. C. L I de examinar a política financeira

Vê-se, assim, que a incansavel diretoria da A. C. L,! do govei no, principalmente no

illão descura dos interêsses da classe e. tomou a peito a sua I que diz respeito á criação do
'f." defeza. Banco Central.

�,
,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sociedade mal?
l-A IFANTA CARLO
TA JOAQUINA" de
Crisantéme .. Llvraria

Moura-Rio.
Editado pela Livraria Moura
da rua do Ouvidor, 145, aca

ba de aparecer esse cu

rioso livro
A fígum de Carlota JoaquinaPresidida pelo dr. Ojalma ve materia de segredo proíis- DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos H oepcke S A. tem sido largamente versada porMoellmann e secretariada pelos sional, que não pode ser que-

I historiadores e romancistas,�o quedrs. Arminio Tavares e Artur brado para a satisfação de ca- A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS se explica pela mesma personali-Pereira, realizou-se 1 segunda-lei- prichos de certos chefes de re- dade da esposa de D. João VI,
ra ultima a 19a. reunião da partição, Concita a que todos -- vibrante, rebelde, extraordinaria-
nossa Sociedade jde Medici- os coleg ss como ele, orador, Por 30$000 ,;Af�TAZê.:d Nem suicidio nem mente rica e aspectos, e ainda�

'DlO DiA1a. persistam na negativa, em tor-, • pelo contraste de caráter queEsti'leram presentes os se- no da declaração de' dragnosti- aPen IIs. acidente formava com o soberano a nucCINE REX, ás 7,30 horas t '1

guintes profissionais: co, pois a manutenção ,do

jligara seu destino. Sua vontade
O Id C b I R P d' d 't

. No dia 7 de Outubro pro'XI" -Furia. .
. L Iswa o 1'\ ra, uy or- segre o e uma as mais u eis -

RIO, 23 (Especial) _ O cunha- ener,glca, mas c&pnC!1osa e tumu _

tinho Moraes, Amilcar Barca prerogativas d,i classe, cousa- mo, a Loteria de S. Catarina rea- do de EIsa Monteíro, a ioven tuana, creara-Íhe .;\ volta, duran-
Pelon, Fernando Wendh'lUsen, �rada no pro iria lei. e, até l.zaré o PR: vlS! �O sort eio do CINE ROYAL, ás 7 horas

que foi encontrada (loiand? nas te a vida, um ambiente singularAugusto de Paula, Sizenan-lo mais um dever, um preceito novo plano: C'::V1 CO�T03! =Patrutha secreta, e ás 8,30 águas da Guanabara, vestida de
qne, fixado nas cronicas e nas

T C 1 C d I· f I O CE Vi CO '-JTO' 10$000 h)ras-Preludio de amõt . rvIAlLúT verde e com um braco
ve

- .' feixeira, ar os arreia e o eonto oglco rrrna . atesta:,. .) por ,

amputado, declarou na policia não soes orais, se tra�s.orrnou �mdoutorando Paulo Fontes. do médico, conforme os 111éT que é o custo de um bilhete in- CINR ODEO'-.J, ás 7 horas acreditar que se trate: de um sul- todo um n.uudo de JUIlOS conJe-Aberta a sessão foi lida e rres, vale pela idoneidade mo- teiro! -Obra de Titans, e ás 8,30 cidío e muito menos de um ací- turados. Esses conceitos preca-
a -rovada a áta da anterior; ral do profissional gue o con- QU1nt'l:; vezes de tão insigni- bc-ras-1Jois entre mil. dente. rios, de mistura com os bem
em seguida tíveram inicio os cede, o as&ina, e não pelo ficante im.io-. n na, qu� poderá fundados, comtituiram veio ines-
trabalhos do dia: diaguostico que traz, que pode até ser leva 11 á cur.ta de despe- p J3 ía n be rta r E' de apreensão a gotavel para imaginação dos Ic
lc.) - o dr. Pretidente co- ser fantasiad1,sem d!ficuld:des',1 zas com calésmhos, chaluto� ,ou, (:> 5 CO rn. u. n is - trados, sempre farto, apesar de

m rrncou O recebimento de dois Trata d.t fadldi\d"! com qU3 a.lfliletes, quanta, vez is de
_

tao n-, ta s p l�ê:3os politica maranhense tanto e tão consta .ternente ex-
o5;ios; um sobre a posse do se da' mu.tas veles atestados significante importancra, nao de I SÃO LUIZ, 23 (Especial) _ piorado.
dr Amilcar Barca Pelon, na araciosos, pHa fii" ju.t J', qua-] pende a Iehcidade de uma cria-I RIC) 23 (A )-A '" A situação politica estadual é de O novo livro em tôrno de• b

,
,

,
" " '

, rgus propodiretoria de Higiene do Esta' si sempre é cérto, mas que tu.a, SI e que riqueza e smomrno

J' it d t b apreensões e incertesas. Carlota Joaquina, da escritora'
, , SI o os recen es rumores so re a

do, e outro sobre a relaç ia não reuresentam a verdade ra- de íelicidadel '

d B 'I d
.

-
O governador Paula Ramos acha- Crisantéme, inspira-se num sen-r- I;.; , ,

O b'l' f '1 'I vm a no rasi e uma cormssao

I 'e em minoria na As e bléados l. medicos de São Fran- zão pela qual vem as tais re- 3 i hetes para este orm.ma- t
"

d inad C ité 1"
! S m eb, pe- tido novo; o da reabilitação da., 'I' ,

h' 1 es ranjeira, enomina a orm e O que se avolumam os oatoscisco;
� p."�tIções ex�gen,lo quebra de SI- ve sorteia, Jl se ac arn a venua,

for Protection Brasilian Peopl J,:: a-:har-se disposto a renunciar. infanta malsloôda por tanta gen-20.) - � co,n a palavra" o gdlO p!OfisslO]��. Prctesta (.;on-
SALÃ.O PRO.:'aRSSSO Washingtdn para promover de- te, os fátos hitito,icos conh"cidos.dr, Fernando Wendhausen d,s-I tra estas facdd1des que d�

R F I· S h 'd 5 (' \ marches em nO-50 paí$ no sentidv Preso o governa- em que entrou a figura de Car-. .

fi I'd d d 1
ela e Ipe ':;.nl t n. CinCO J o'

I J d• �rtou sobre a h��osldemen- sonentam a ,na I a e os .

de libertar os comunistas LU1;
•

ata oaquina. esfi!am deante de
tação e� medlcma �eral: �t��tad�s, desa��edlti.lm os, p�o- A\fia��Dr CC\r1os Pre.3tes e Hmí Berger,) dor de ValenCia nossos olhos, mas vistos de um

q le mUito agradou, pOIS e fIS,lOnalS e Cflél.m 11 classe dos chefes da revoluc'ão de novembro
I VALENC A 23 E 'I

plano diferente - aquele planod I
. .

d' d" f, t :t. I. I , ( spwa) -

M Iha.,s\mto e pa plta�t� lDter:�- m� lCOS c�mara as, CUjas a m IIr o pa ii" de 35. Os esturlantes da I:/'cold i Acaba de ser pl'êso o ex-gover-
quo:: apresenta a I u er no ha1\)

:,e para
. t?do mediCO pi'atl- cdld�des sao �pontadas e co' Superior de Agricultura, em PI-l nador desta cidade José Ferrero, de suas virtudes superiores. Essa

co e prIncipalmente parl\ aque- nhecldas. E Jn,creveu-se para um e Iefante racicdbil e os academicos de me-, na ocasião em qlU pretendia fugir intenção generosa da autora re'
I\� que se dedica a tubercu- tratar do segredo me�lco, em dicina dei Universijade do Bra- I para Fr�nça.. ab�ndonando seus percute, não raro, em desprimorI R d f:· sa-o proxl'm� sob todos o-I R ( N

..

'I' P 'd d
I companheIros Iegalrstas, levando do monarca- t I'fhe. e�umo :l con erencIa �es . <l, ' 10 23 Argus)- otlctas SI enviaram ao resl �nte a I

'

fbIt' que oma no IVro
d d W dh '" �

consIgo a (t asa quan Ia. '

d
'

o r. en ,ause�: , sell� aspectos.
. . procedentes de Lisbôa, informam Republica veemente telegrama de

[

uma p0slção esadrosa, servindo
a) - a en!osedlmentação e -to.) - o dr. ArrDlillO T i}.A

que foi morto em Maçambique, protesto contra tais tentativas dI'!

I Regressou h·· para emoldurar a recomtituição
uma reaçã� aesprovlda de ca- v�res apresentou �ma obs.erva- por um elefante ferido, o aviador interferencia estranjeira.

..

oJe O moral da e.sposa.
rater especifico; çaoJ do seu aíqUlvo particular civil e grande cl\çador português cO�4on p

1 Canabarro Sem endos�o das opiniões emi�
b) -

em todos os pro' de um caso de degeneres- Armando Torre do Vale.
p.

um oficial para
ti Ll tidas, póde-�e dizer que «A ln-

cessos inBamatorios e infcciosos, cencia tumorosa do car·, A vitima deixa viuva naquela reclsa-se cal!;ados Luis RT'). 23 (Especial) - Com fanta Carlota Joaquina,. é uma
b t d u I m que ha tucho inferior por corpo I C

. xv. destuo a Porto] Alegre. seguiu no narração viva, interessante, mesmo '
50 re? o naq e es, e ,apitaI. CALÇADOSWETTERLE avião d� :lOje, o coronel Canabar-destrUIção de técldos, ela se extranho, numa CrIança de ,5

• ,!3!1!��l!� tO, comandante da Brtgadd. Mili- emocionante.
elcontra acelerada. Esta ace- anos de idade. Tratava-se de tar do Río Grande do Sul, quelet'ação atinge a sua maior in- um doentinh0 enviado pelo dr.

A Argen ti ..,a
veio a esta capital como delega-

tensidade nos processos exsu· hugusto de Paula porque tinha Desfa I qu. do do general Flores da Cunha,
datiTos e septicos; a respiração estertorosa e sono a r:n a-se solucionar com o ministro do Guer-

O 1ft B 4!a IM!!! ,... 1ft ...JI ,8 ta, o celebre caso dos arma,C) - na tubero::ulose p:Jlmo- agitado. lU - III�� gU
t�'elocl'dé\.J � ,1.. s"'.dl'- Com a retirada do corpo ex- G II

LONDRES 22--Além das men os �e!tencentes ao Exercíto e
nu, o. - (,]" - Ria ran e' " que se dma estar em poder da
mentação das hematiai corres- tranho se explica va a causa da Unidades hOJe lançadas ao. mar milíCia gaucha.
ponde a ativida:le do processo, degenerescencia tumorosa do car- e do cruz",dor «La Argentma», I ---------

_

sendo minima nas formas fibro- tucho, que outra não era sinão RIO, 23 (Argus)-Informam estão em construção por conta CASA t\caba de aparecer, em edi-eicloro as e nas formas arrasta- a irritação da mucosa cons· de PORTO ALEGRE que aca- do a�vernoS�1rgedntino mais qudatrlo Vende-se por motivo de via, ção Pongetti, um dos melhoresdas e maxima nas formas ex- ta'1temente picotad:l em cada ba deser ;descoberto um desfal· destro�res.. ao,
o mesmo mo

el,o jem, abaíxo do custo um bun e mais discutidos iívros de Víliudativas e septicas; movimen(:o respiratorio por pe- que de oitocentos contos de réis dos t:es CUJO a?ça�ento se r�a 1-/ galow novo, na Estrada Geral I fredo Pareto,- «Crítica a o Ca-d) - a rearão de sedimen- queno pedaço de madeIra, (lue no Banco do Rio Grande do Sul. zou ontem. DOIS sao constrUIdos de São José a "t I d K I M:t ..,

Cl d d' B'· h d ,poucos mlOu-pl a » e u arx, que tanta
tar"o da- llelnatl'as constitue tinha angulos rugosos. O cu- O crime é atribuido a dois fun- em y e e OIS em Ifken ea . los do Estr ito m 2 I 3 I E:rCl �

<,
'�d

e co .a as, ce euma provocou na uropa.um elemento de valor prog- 1ioso da ob,ervarão era a ca- cionariDs que serviam na filiai do lodos- navIOs sao arma os pe- quartos c
'L b'" 1 A b d d f

- :t
,. OSIO'1a, oa agua, uz, o ra o gran e pro essornostico da tuberculose pulmo" rencia de sintomas que fizessem estabeler:imento no Rio Grande. Ia Vlchers. priva-Jà e dependencias fóra, de Economia Politica na Univer-

nar, bastando prat;ca-Ia de pensar na presença de corpo ex- Trata-se á rua Crispim Mi sidade de Lausanne, vem tradu-quinze em quime minutos, le- tranho, pois ás mais das vezes

M
III la, 29. zida e prefaciadá por uma nota-

vando-sed em con.sideração pal- éha secreção purulental, comi
máu Wi' e �adosuner Io r, sub_.,sc ri-ça-o

vel autoridade em assuatO:f téc-
ra o se iO'prognosllco o resu

- c elro e em reg a um ateril,que" nico-economicos, o professor No-tado da sedimentação Ja pn- d�latam a sua exÍstenc!a.
gueira de Paula catedradico nameira e segunda hora. Co 50,) - u dr. Ruy Porti- especial inel de abelha, para.:o destroier Universidade do Brasil. Bastaria

mentaram os dcs. DjalmC! Ilho Moraes propoz para socio
I t isso para garantir o sucesso daMoellmann, Artur Pereira e da Sociedade o dr, Ader- pi�e n ta, ma ague a, "Nordeste" edição em português.Arminio Tavares. bal Ferreira de Souza, que foi larania�, banandas, etc. O volume, em formato sobrl'o'J RECIFE, 23 (Esp2cial) - OJJ.) -- o dr. Oswaldo Ca' aceito por unanimidade.

V. Sa. encont, a no coronel Vila Nova está altamente de linhas, clJotém ainc1a em apell-bral tratou da descabida p.xi- O resto do temro foi pre- empenhado, em p�omover uma subs- dice um ressumo do «Capital».
genela de certas repartições €nch:do com assuntos de or- Mercad inhD Popu Iar, I ctição por todo.> os municípiOS de Karl Marx, feito por fieu gen-bl' da decla- dero interna da Sociedade, dos Estados do norte, para a ro Paul Lafaraue,' ale''!J de um'"pu tcas, em torno

no Cáis Federico Rolla n' 10 compra de um destreier a ser
.., Ql

ração de diagnostico nos ate -

ALUGA SE I oferecido á nrss.. Marinha de analise pela logica matematica �o-
tados medicos. Cita casos de Uma boa sala de;;en te com En t rega á dom ic i I io Guerra. que se denominará NOR- bre "a teoria marxista da fOf-
sua clinica privada e pwtesta dois compartimentos.

I DESTE e � cujo custo será de 30 mação do capital», da auto!I''''Tratar á rua Saldanha Mari-
'I ""

contra a eXlgencla, que envol- nho n·. 10 mI contos.
_

do professor Otacilio Novais.

5ente-seCatarjnense
Medícina

Do Estomago, Figado, Rins,
Lembre-se do

Chá das 9
de

.. B sxigas, ! ntestinos? ,

hervas

Livros navDs
"CRITICA A o CAPITAL" de
Karl Marx-Vilfredo Pareto
- Trad. e prefacio �o prof.
Nogneira de Paula. Irmãos

PongetfQ-Rio

Ineuitavel a
A panico
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" ••G�' O� -';�wi�ÔiiJ�GOéG;:�'
• e

eL.INI-iA OE;., __"�L m

I Caminhão e On.nibus =
I Leão da Serra �

Empreza de Transporte' de Passa :
• geircs e Encorner'idas g

�
! Entre Concordía e Marcelino Ramos �
- e
S EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS f� I;, de ORTI�ARA & G�NERALLI � ��=�������__iiiiiiiiãiii__iiiiiiiõiiiiíiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii;õiii

l I• Passará a funcionar, do. dia 10. de Ou- I! Estabelecimento moderno recem construido proxi-
.

II trubro em diante . � I
r.10 ás aguas térrnais

II• DIARIA!\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas � Óptimas acomodações e serviço atencioso, Cozinha
I� da manhã, regressando ás 4 da tarde G

'1111
de primeira ordem brasileira e alemã

G Para facilitar a boa marcha da Empreza, será colocada em � Dr. Ivo d'Aquino Preços rnodicos
• cada povoado uma agencia para vendas depassagens,como G Proprietar!o: Herbert Falk
• abaixo descriminamos: • AdOVgado Iti Concordia:-E:;critóri� Mosele • .

(M au sprlcht deutsch)
• suruvI-CasaCome�clalB?scatt? Florlanopolls GU.ARDA-� Munlctpto de Tubarão
• Tamanduá-Casa Comorcial J1Jho.Schn O �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiii__iiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiMIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiliiiíiiiiiiii__iliiiíiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiii

• Rancho Grande-Hotel de Ma�lmo de Secco tI! San ta Ce ta r ina

• Barra �o Veado-.Ca5a Comercial de Irmãos Poy G
ti B�la VI�ta-BoteqUlm Ro�se. •
• Vila l�lca-('asa Comer�I�I.Mawtl @
• Marcelino Ramos-Escutorl!) Mosele ,
" O MEDI ,;0
• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 • Especialista em molestias de creanças, nervos

• IDA E VOLTA 25$000 I impaludismo e moles tias da pele
• Empreza DALLA COS fA S Tratamento do empaludismo e das molcstias da pe-
.� <O le e nervosas pela Autotiemotherapta

Il N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu. Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 I
.'

"

estado, as:passagens terão o acrescimo de 20010 fi

I Telefone, 1.584 III. O•••o:�.e••••o••••1 Consultas:-Das ���_�� das� 14 às 16 horas
.

• •• ----�.DGG��G�� �������������������

i C r e d í toM u t u o P r e d i a -I i linda :a:a:: r
� c
; .

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE. SOR· I
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE'\1IOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE;v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

.. 41 ;;M; a:+ ii Ad&! Si .! -,
IUIAdolar Schwarz;: I

----�--------=-"-----
Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA
AGENCIA DA

Sociedade de Navegação .,paraná- Santa Catarina

Limitada.�-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: POS,l

tões Paraná e Santa Catarina, 1 1 "'O'�l1 tor Buaroue
de Macedo, Ev«, Pervn s l li ln.: " " n" i t"'� \

ra SANTOS: h.ate -motor Pi;' ',"1. <cturio ;>"<1-

Cubas.
Encarrega-se de da>sificação, m: r c .e ENü:>ARQ t:.. de I �

todas as especies de madeiras' 5, benehciao ii l em li I

tóros etc., cereais e mercador c .0 geral, para qualquer I
porto da Norte ou do S�l do Pa1

_

oem como, para o Ex�e[io IRecebe cargas de írnportação] do Pais OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do ínteríor

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ."o�i�os

gando ape'·''las
5$000 10$000 ou 20$"'":)00

por r"l''''''dês na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Qulnta-jfeira
.--

30 D E Seternbro

10;-Alfredo P. de Araujo

I r..�::i:o'�"Z","*" """"".. -- ........ ...,.,.� ........ ...,."'_" ,r. "'.,..,."'""" .,..--• !A���""'�I.':!".'!JI�� �� � �_l.._�� � ._������� �U!!!6 �
''1 e

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

({ Obras do Porto de Pernambuco. r..��·'�
w
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕ3S �
�� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AORI- �
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- !i
� JANO N. 16. �
� ,

�
;��������'*����e������������

2!L

i Dr . Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

cii i' 1 '·S··

Hotel das Térmas

Proprietario ..Joao Gonzales

-

Indo a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE:iTE casinha de

I a. ordem, asseio e higiene
Unha de onibus para Porto Alegre quartas e

domingos

de ser sua pa-

PA6AHDO 05

SEGUI�TES JUROS:

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Premio maior 5:175$000, e muitos
•

prermos menores

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

I
Os melhores preços

Ao alcance de todos
E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN

CIA ME'DICA.� QUE PUBLICA O RETRATO E I<ECIBOS DE�j.. SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS,

REECBE DEP8SITO

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

Sr. Albano de Souza Lnclo

Cle Limitada
,

í ele. AvisoPre .

5.1. ala

i Pr,azo" Fixo vioô.I. ala .

8.1. ala
.

i'" 'SU"

- (SOBRAD) l.IVEN�OE-SE"CREDITO 'VlUTUO PREDIAL, O
RUA FEUPE SCHDMIT'N 2 �

urna farmacia bem afre-

:I RUfl Visconde de Ouro Preto N".!3 I: ;;';;;-=L�U��G=--A��_iiI!:S�E��iiiIiiiiiiiii--iiíiõiiiiiiiiiiiiãiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii_1 qne�ada, �'um bom ponto
.d?J. �� t

"Dr. Pedro da Moura Ferro da linha ferrea São rran-
� riP quar os para casal. cisco,
�'Ml. � Informações per? fnne n. Advogado p� �)' ara mais informações
........--------------••�liG.IO& ,.436 Rua Trajano n, I nesta redação.
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Filiaes

" Ga'zeta
Ivfédicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
eUnles médica de crian

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rt!siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. M;guel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7raiamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, 13
1 eletone, t 595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do Hospí'lal

, (Curso de especialização em

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

Metrlz:
em:

e
FL.O OF»OL.IS

Blurnenau - ..Joinville Sao Francisco Lagun.-
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçlio de

,
- ••••••_.-- ••••GI)•••�

· �

------1 Companhla "Alllança da :;
Bahia"

.

G
o
@
�
•
a

•
�
G
"

: t eguros [Terrestres e Maritimos

G
� CAPITAL REALIZADO

RESERVAS MAIS DE• BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos). 15.503:893$549
PROPl<IEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 li

• RECEITA EM 193 21.421 :545$220

I
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

,"pentes, Sub-Agentes e Reguladore. de A aat

I
em 101101 a. Estadol r.;n Brasil, no Urugu�í ria
dln�ipaj. praça. eatrangelral.

�
� Agentes em Flor; anopotis: �
� D

: Campos Lobo & Cía. =
e Rua ClJnu�hlro Mlfra, 35,(sJlJradJ) Caixa Pc�tal19 e

I lEONE N· 1.083 I
" � END. TELEGRAFItO ALLIA!vÇA e

VENDE-SE uma casa no dis- Otimas instalações. No apr • G
trito «J0ão Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do La s � Escritoríos em Laguna e Itajahí G
(o, á rua do Nestor no. 42. Preço especial. Tratar com [ooã G USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES �,

cornZquartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. G li
e entar cozinha. .*� ---•••••••••

.. KZ

indica:

Só os fabricados em Joinville pela gúnica fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A $ A PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Espelho�Dr. Arminio -I
Tavares

p MEDICO-ESPECIALISTA
'j

'!.Ouvido - Nariz - Gar

n ganta - Pescoço
��
: Consultas das 10 ás 12-

Idas 16 ás 18
Aderbal

Consultório: Rua João I da Silva

'III �ienst.o�uT�E�f;�i��'��: I, I,
Rua Co�:���f�:,ol O (sob.
Fon9 1631 � 1290

I r:' ","""..' _ �,w,� ��II Dr.
Ricardo ,,Gottsmann

Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P'lJressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

R.

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL70R/O:

1?_ua Trajano n: 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)=
HORAS MARCADAS

Accacio Mo-\
w

re I ra tem seu escrip-

CONSULTORIO··-Rua Tra
ano N. I e das 10 ás 12 e

das 1 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

t6J ia de advogada á rua

Vísconoe de ,Ouro PretoEspecl.lhJla em cirurgia
geral

n. 70, - Ph01IP' 1277.-alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica 1 Caix 1 Postal, 110.

"

I

RESIDENCIA- Rua Este-l
II

ves Junior N. 26

,'

TELEF. 1.131

AaVGbados
'Dr. P'adro. de Moura Ferre I

Advogado

I Rr d Trajano, n' 1 sora j

1
__

Telephone n'14�o
__

1
Jockey Club Florianopolis II
liares.

O mais eiagante centro de di versões famí-

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

cionais e estranjeiras,
'

ernsí-ane carnente iluminado com instalações mo

rias

HUA1FAJtJ�S,JC-�cbrado-no s altos da
orveteria uloria

r

N o:�Estreito Ponta do Leal
I

1
�
�
��
�
� NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS� r)�\1

�
�

O���--����l�_�

B I LH ET ES

Federal e Santa Catarina

FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA

�...
9.000:00G$00v j50.000:000$000
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I\UAZETA-Flonatlu..,(Jn� 23-9-J937

A S cretaria da Segurança
Publica está publicando edital.
intimando os possuidores de ar- RIO, 23 (Argus)--Informações da Baia, citam que che
mas de fogo, a registraI-as den- gou escoltada aquela Capital, procedente de [oazeiro, a senhorita
tro de 30 dias, a contar de 6 Bezerra de Menezes, pertencente a melhor sociedade de Maceió,
do corrente. ele onde fugira afim de incorporar-se ao elenco da companhia de

O,; que íá registraram e que revistas «Tina Cinçalves», então funcionando na capital alagoana.
tenham licença para o transito Ouvida pela policia daqui a jovem declarou qne sempre sonhara
com arma de caça e tiro ao al- com a ribalta, razão pela qual, aproveitando o ensejo que se lhe
vo e licenças para o porte de ar- ofereceu, abandonara a familia, aventurando o inicio da carreira
ma de defesa pessoal. terão que para a qual sentia irresistivel vocação.
a iualmente revalídarem o sêlo de I Chegando a companhia á cidade de Carinhaoha, nas divi
suas licenças, despendendo unica- sas do Estado da Baia, o respetivo juiz de .direito estranhou a

mente com os selos 'respectivos. presença da moça, na companhia, Promoveu então, a sua retirada e

embarcou-a para aquela- capital, dando ciencia a Chefatura de
Policia.

Afinal, depois de ouvida, a moça, que é bela e prendada.,
ficou aos cuidades da família Borges, á rua Carlos Gomes, até
r manhã, quando seguirá para Maceió.

Secção arltlma Toura.do em

plena rua
da União Democratica s. PAULO, 23 (Band)-O

B
IrO I I!t populoso bairro ao Braz nesta

raSI.elra Capital, foi alarmado, com a fu-

I ga de um boi enfurecido que COI-

" Rro, 23 (Argus)-Recebemos do Departamento de Im- reu em disparada por diversas

prensa da U. D. 8., li seguinte noticia: - «Inaugurada em dias ruas, pondo em pânico os seus

da semana passada. jà se encontra em pleno funcionamento a moradores. Atacadas pelo furioso

Scc$ão Maritima da União Democratica Brasileira, no 30, andar animal, foram vitimadas cêrca de
do predio n. 183 da lua do Ouvidor. Organização que con- 5 pessôas, que receberam] coices,
grfga o proletariado da Marinha Mercante, das Industrias Navais, chifradas e marradas, sofrendo
elos Transportes Maritimos, Fluviais � lacustres, a Secção Mari- lerimensos algumas de natureza

lima da U. D. B .. despertou o mais vivo interesse no seio da- grave. Só depois de muito eslor
ouelas classes, A organização da Secção Meritima da U. D. B., ço foi o animal dominado e re

é uma consequencia logica do programa de governo do dr. Ar- movido pelo pessoal da Prefeitu
mando de Sales Oliveira, na parte referente aos assuntos mariti- ra para o deposito.
mos. Para dirigir a no�a e impo�tante secção foi designado o

.

� Icomandante Renato Secci, da Marinha Mercante. em tOlDO de SELOS DO
A
BRASIL,

'I I
"

di' d Compra-se selos do Bra-s
quc�. se artl;u,a�. e ementos �s mais

. �xpresslvo� o pro etaua o

I sil, qualquer quantidade. �.
n.antirno. ja InICIOU, a Secção Maritirna da L. D. B., com a Pazase bem.
colaboração de verdadeiras expressões no seio de numerosas elas- R�a Crispim Mira 29.
se>, lima campanha de grande envergadura não só de orientação
politica e social do homem do mar. como, tambem, no sentido

�. de neutralizar a técnica da intriga de que lançam mãos os adver
s 'rios desse movimento de sadio ;:>atriotismo que a U. D. B.,
"Iii liderendo.>

Lidei da opo
sição per
n9rnbucana
RECIFE, 23 (Band)-O sr,

A ELEGANCIA MASCULINA
Artur de Moufél foi ,escolhido

EXIGE UM- BOM CHAPEU. i para «leader » das Oposições Co

«CREP!» E' O UNICO. NO: ligadas na Assembléia Legislati-
"O PARAIZO" ! va E,tadual.

�.'lfG.eG�••-----. o�.�.eGGGGI
,

0$000
E' QUANTO SE PA-,6 . GA POR UMA BOA
CO S I N H E 1 R A A

RUAJOSE' VEIGA 91.

Registr"O de
errlr'l8S

(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.
Tremedeira)

Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

I Em todas as bôas Farmacias

E' um produto dos Laboratorlol MiNANCORA - Joinville
1-

5

ELIXIR DE NOGUEIRA

Fugiu de casa

Empreg'Rdo com successo em todas
M molestias provenientes da syphilis
• Impurezas do sangue:

FERIDAS
- ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLl!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

e flnalmente em todas
as aííecções cuja ori

gem seja alIarca registrada

·'AVARIA·'
- Milhares de curados -

BRANDE DEPURATIVO DO SMlGUE

PARA SER ATRIZ

����������� mm��������������

FEBRES I

IGuia do Estado deSanta C�tarinal-
- ----,

Suplemento de 1937
I

Levamos ao conhecimento dos distintos srs. viajantes e do público em geral
que no dia 25> de "setembro corrente em deante funcionará uma moderníssima linh.a
de auto-onibus e caminhões para o transportes de passageiros e carga, entre as

CI-Idades de FLORIANOPOLlS-ITAjAI-jARAGUA e JOINVILE. e vice-versa.

Outrosim, temos o prazer de comunicar que nos preços abaixo ménci_onados
estão incluidos prêmios, despesas e custo de apólices de seguro contra acidentes,
emitidas e-n favôr dos srs. passageiros, na importancia de rs. 10:000$000.

Dispômos, em Jaraguá e joinvile, de uma bem organizada Secção de Despa
chos e redespachos junto ás Estradas de Ferro.

Assim aparelhados, agradecemos aos distintos srs. viajantes e ao público em

geral a preferência com que nos distmguirem.
V'Hçao CRUZEIRO, L?TC)A.

Rua �5 de Novembro 92 -- Telefone 320
Blurr"Her'lsu

Agênr�ias autorizadas:
[araguã+Avenlda lndependencia
[oinvile+Rua 9 de Março Edif. (Casa de Aço)

, ltajai -, Rua Lauro Müller
Florianopolis+-Rua João Pinto

Horario e

Flurianopolis-Tijucas
Florianopolis-Camboríú
Florlanopolis.c.ltajaí
Florianopolis-Blumenau
Florianopolis-[aragua
Florianopolis=-joinvile
Blumenau-Joinvile
Blumenau-Jaraguá
B1umenau-Florianopolis
Joinvi!e-B!umenau
jaraguá- BIumenau
[araguã=-Blumenau

n' 5 Telefone

preços
saídas

1658

»

iO$OOO
14$00U
16$000
25$000
35$000
40$000
13$500
8$500
25$000
13$jOO
8$500

»

»

»

»

»

»

»

8$500

dustria e Come�cio
Editada na LIVRARIA CENTRAL

DE
ALBERTO EN'TRES

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

Acaba de sair do prelo
o primeiro suplemento

ás 6 horas
»6 »

»6 »

»6 »

»6 »

»6 »

»13 »

»15 »

»12 »

»6 »

» }> 8 (12 horas
Todas as noites, após
a chegada dos trens

Para informações. passagens e fretes,
.

MACHADO & OlA.
Agentes autorizados

Rua João Pinto-5-Cx. postal, 37 - Telef. 1658

Flo,�ianopolis
.O.OO.GGG.--------·.--------OG�GG�o�e�·'o�.�O�,��I���������������������"l

E' ITO
CON GUIR

•

EXPERIMEr'lTE

todas as altera-

çoes ocorridas nas 8<:'':1-

rninistraçoes Esta-

dual e rv1unicipaes,
contendo amplas in-

formaç5.::.,o a in-para

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

Pedidos pelo Correio:

F CIL

8$000
10$000
3$000

mais 1$000 para. o porte

• • •
----

ECONOMIAS , , ,
•• lIrJ

o AMIGO COMPRAR A SUA INDU
MENTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS

s
-

SAO FIRMES
NOVIDADES

.-

SAO FIXOS
-

A FABRICACAO
.í

I-tMICT

PRECOS
A

PROPRIA

C

as
PORQU

AS OORES
TEM SEMPRE

OS

•

..

E'

FEL.IPE s

ucanas

N. IS
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ESTO
todas as dúvidas e refuta

austero e honrado
Novais, esclarece

as insidias bolsadas contra o nome

""%01 RIO, 23 - O sr. Julio de N�:s,:�n::r�:��:it�i�e:o�.�od:naneial Novo Mundo. As eoatas elO

'

:,
... ':;{ :'��WWbuna da Camalea� defendendo a administt·a�ão d.o Sle. atI·azo eleam dos govelenas de 1935 e 37�Dnd. tendo que

..

:::�::
Ped ..eo Eienesto� dizendo que quando este deixou o go- vêl- com a adutillistlea�ão do sr. Pedleo Ernesto.

;'::'I?i;L:.,.,.
verno existiam em cofaee 1:1 ..000 COlltos� com todo§ os! AS dez ulii nOJnea�ões� de que tanto se falav8,

:.::.:\l..<: x ·:�::[\1j�*:l;t.::i:jUleos. vencidos pago� � o fUilcionaUSJDO lei�orosanlente eleam de oper:uei?s e fuucionaleios perte�celltes aos

:]1:&: \%@!:j;i;en, dia. Apenas eXlstuD estes cOln!)..omis§os;; 1.500 «11I�dros da lP'loefelt!u�.a e qn� fo�a�apenas tl�ulados� de
.. -

coutos 110 Depa.etalnento de Compl·a e 2�OOO contos de acordo com odecre�oli"anloFontln tUHluatual Interventor

Por merecimento, foi promovi- rios, das suas lições e do seu Em virtude do contrato firmado
do ao pôsto de coronel, o ilustre exemplo, estimulou, vezes sem em 21Julho-1937 entre a firma abai-I
comandante Cyro Vidal, do 2' conta, os animes invadidos pela xo e a STANDARD OIL COMPANY

d A 'Ih
.

d D d b íd d OF BRASIL, concedendo aos mes-
grupo e rti ana e orso,atu- escrença, ou a ati os pela ru e-

mos a exclusividade de venda de se-
almente acantonado na visinha za cruenta dos combales, us produtos como AGENTES RE
cidade de São José. Os que mourejam em A GA- VENDEDORES PREFERENCIAIS,
Figura altamente destacavel no ZETA, jubilosos com a justa pro- temos a satisfação de oferecer todos

.

dE· d
' -

d I C Vid I os produtos da mesma como se
seio o xercito, e que e um moçao o corone yro I a, en- jam:-Gazolina em tambores, idem
dos mais dignos e distintos orna- viam-lhe, com um abraço aíetuo- em caixas, querozene Jacaré, oleo
mentos, possuidor de 'uma fôlha so, suas melhores felicitações. Essolube, pneus e baterias ATLAS, Ide serviços honrosissima, a dis- Flit, Oleo para Soalho etc. etc, on-

. - d Ih f V
· de poderão encontra-los em nosso,

tinção que vem e ser- e con e· ai comnrar o I EscritDri� e Deposito, sito á rua \.rida represen ta, antes de tudo, i'" Conselheiro Mafra rr , 53,
uma justa 'homenagem prestada d S t

Outresím, comunicamos igual-
ás luas excepcionais qualidades carro e armen o mente que a bomba si,ta á praça 15 i
de militar. de Novembro, da refenda Compa

nhia e a nosso cargo, acha-se em
Poucos, talvez, quanto nós, po- RIO, 23 (Especial)-O volante con,dições de fornecer a todos os

derão avaliar da rijeza do seu Benedito Lopes vai adquirir o am,lgos.� rreguezes "a afamada tia; ,...

temperamento de soldado valoro-
",

. ,

M· S
zolma ESSOLENE (ex-Standard.

I
Este senhor c o possuidor do bi-

so e das fulgurações que irradiam calf� que vlt�mou orais �r- II e o lBe�Uin() ?leo "ESSOLUBE". lhe te no. 728� premiado com ..

da sua cultura invulgar. Foi o
men o, o qua, como se sa e, F onano.pohs, Setembro, 20 de

12-C:OO$000 na ext ação de A

tenão sofreu a menor avaria por 1937.
.

.o e

•

r " on im, De sua viagem ao n (j tedo o

coronel Cyro Vidal um dos galhar- ocasião do horrivel desastre. __ CRISTOVAL_á__

ULYSSE'A da <Hainha das Lotenas».

I
Estado, regressou o sr. Cid Gon-

dos combatentes legalistas da me,
D.

'"\

zaga, deputado á Assemblêía Le-I· d d 24 t
'

d
escontos especiaiS elil TaiUeursmorave jorna a e ,a raves

O b tOl t . gislativa.
os sertões bravios do Alto Paraná. SU S I li () e de lã' e ltiunteaux O dia de hoje assinala o am-

Comnôscoexperimentou as mesmas I DURANTE O MES DE SETErtlBRO GR ...t.\N- versario natalicio do nosso dis- DEP. POMP1LIO BENTO
alegrias, comnôsco sentiu OI mes- Marconi I DES DESCONTOS NOS ARTIGOS tinto cont-rraneo e amigo sr.

mos dissabores. E não ha que Orlando F '.nandes, ativo e di-

duvidar, de que cada hora passa- DA ESTAÇÃO ligen:.e contador do Banco Na-
da no isolamento do mundo, ads- ROMA, 23 (Espesial) - O sr.

NA MODE=lAR
cion 'I do Comercio e secretario

trito o pensamento a vencer ou Benito Mussolini designou Ga- II.. gera: do aristocrático «Lira Te-
a morrer,representa para os com- briel D'Anunzio para substituir

Tailleurs de lã' cõrte lmpecavel
nis (lu�)c >I. Tanto no nosso �eio ENFERMOS

panheiros irmanados, mais do que o grande .sabio Guilherme Mar- bancario e comercial, como na T
I

.

R I Acaderni de 110$ por 2°$000 . 1 •

I
" em experimenta0.o sensiveis

anos inteiros de convivio norma. com na ee ca erma. o vrua SOCla, o amversanante go- �

I
" "" f"

-

d 170 136$000 d' f d' melhoras no seu estado de saú-São horas, que por sua rudeza e lino angora e por za e mcon un ivel prestigio e d

O O t·
, . e a srita. Odila Noceti, pro-dureza, cimentam estimas que sr r Il na

'

.

Manieaux superiores de 130$ por 98$000 geral estima, graças ao seu ca- f
•

t
.

1 t' . essora do Grupo Escolar <Sil-perduram eternas e gravam no-
• "" " 80$ por 53$000 ra er impo u o e as suas precro- veira de Souza».

mes de recordação inapagavel. d � sas qualidades de perfeito GE�-
O comandante Cyro Vidal, po- vanguar a Redução especial nos preços de RENARDS e

I TLENlAN, fato este, que lhe

rém, não foi apenas um compa- CASACOS de PELlE proporcionará, no dia de hoje,
nheiro de ?a�panha. Ele foi o BUENOS AIRES, 23 (Espe- \ na" 'A MO ftELAR" I

merecidas homenagens de apre-

ca�arada cmtI�anL�, qu.e com o I cial)-Em face das últimas apu-
U

.

I ço,
e sincer�s dem,onstraç?es. de

�nlho da s�a inteligencia, com a I rações o sr. Ortiz, candidato go- RUA r.rRAJANO� 15 afeto e amizade, as quais jun-
fmura subtIl �os sell& comenta-I ������� d�on���U�a��!r�P�f:�ar� I L-"I--R--A---' TI=NIS CLUB fLORIA-N-O--P-O--t-I-S-' ��m�;ss���m�s m=���n�:;,iSf!�:��
Declaral'ao i tudo levando a crer que a vi-' L que a fesulva data se repita, du-

� I
toria lhe venha a pertencer, fi- ASSE�IBLE'A GERAL br�nte 10lngos anos, em um am-

C
e

d
.

I
.

'd d IenLe (e conforto e alegria.
ao Omerclo

can o a�Slm e elto presl ente a Em nome do sr. Presidente convido 05 srs. Sodos para a reu-

Republica Argentina pelo periodo nião de "Assembléa Geral Ordinaria", que se realizará domingo, 26 Completa hoje o seu primeirode seis anos. do corrente, ás 10 horas da manhã, na séde social, afim de eleger a Di-

Ed d F, d C t M I
retoria que terá de gerir os destinos do Clube no beriodo social de aniversario o travesso garôto

gar roes e as ro ene. 7-10-937 a 7-10-938. Rubens-Geraldo, filho do farma-
zes, estabele.cido e'_ll Bom Retiro JUIZ de Me- Orlando Fernandes ceutico sr. Enio Dal-Grande. O
para os deVIdos fms, declara ao I SECRETA'RIO interessante menino ver-se-á hoje
comercio em geral, que desta da-

nos
Florianopolis, 21 de Setembro de 1937.

I
cercado dos seus muitos amigui-

ta em diante não se responsabili- re

II
nhos.

za por compras ou transações co- "O Dr. Hercilio Medeiros, Juiz

M A C H A D O & C· Imerciais em qualquer praça do de menores, lembra a todos aqueles
. Ia. Festeja hoje o seu aniversa.-

país feitas por qualquer pessôa que tenham conhecimento de men-
.1 rio natalicio o sr. Joaquim Lu-

da sua familia, a não ser feitas dic1dade exercida por menores de 18
A· II

- OlO de Souza, t.:hefe das oficinasanos, ainda mesmo em companhia genculs e epresentaeoes
pelo declarante abaixo firmado. dos paes, o dever de denuncia-los I da Imprensa Oficial do Estado.
Bom Retiro, 16 de Setembro ao ComissarIado de menoces, noPa- Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5

de 1937. lado da Justiça, afim de se lhes Caixa Postal, 37 Telefone, 1658 I LILIAN TEREZA

Edgard Fróes de Castro Me- aplicar, depois das indispensaveis

j
Decorre hoje o aniversario na-

investigações, as medidas proteto- F L O R I A N O P O L IS]·· d 1nezes (firma reconhecida pelo ta- ras, de que carecerem, estabelecidas I ta ICIO a ga ante menina Lilian
helião Gentil Vieira Borges). pldo Codigo competente". --- I Tereza, encanto do lar do Joã_o

··Atl2sto que tl2nno empre-' --Atesto que prescrevo em,
toa05 os rasos inc)icac)os OI
proc)uto "flpyreti!no" !c)o f�r
maceutiro rarlo�3 Henrique
meoeiros.
Dr. Piragibe deAraujo
.D:. Pirogibe Cle Araujo.

rl:mca. g�T'al e peCJiatrio. con
sultorJO e resT.àencia: Ruo
15 c)e No Jernbr"o N' 8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--Sunta ratar;na.

"!l '�flpyret!na", pela as-

50Cl�çao feltz dos seus in
greolentl29, será UrJ.l auxiliar
precioso nos casos inc)jcod05

DR.VICTOR MENDES
maj:Jr c)r. Victor menc)l2s.

Dlret ,r C)O Serviço de Saú.
ratarina. monia. 5anta ratarina. rina.

12 c)a forço Pública do Es·
_________________________

__ �ta�c)�o�.
. �

__

�:o
---------------------------------

00 s o ER

PROMOVIDO A CORONEllAVISO AO COMER") Loteria do
O COMTE. CYRO VIDAl CIO E AO PU'- de Santa

BLICO

Estado 1 N OJ_LJLY_U!A
Catarina ANIVERSARIOS

ORLANDO FERNANDES
RESULTADO DOS
PREMIOS MAIO
RES DA EXTRA-

ÇÃODEONTEM

•

-..JI'I

50:0008000
i1:00lJ:::;000
2:5009000
1:000$000
1:000hOOO
500$000
5008000
500S000
500S000
500$000

Rio
Rio
Fpolis
Rio
Rio
Rio
S. Francisco
Rio
Rio
Itajaí

83t5
H169
7281
8109

10369
3695
6525
8326
132t2
14875

PAULO ELHKE

---------------------------------------------'----------.-----

-Os analgeslcos compo·
.

-."Apyrelina" ein ausge· A formula c)e "Apyretina"
nrzntes CJe "Apyretina", es·. ..

ttlo c)osaOos optimamente, de zelchnetes Praparat beson· é c)e molde a corresponCJl2r
maneira que a Imergia espe· . ..

clflca CJos orgãos não é atin-I c)ers bel mlgt'ane (Kopf- perfeitamente aos casos in·

glc)a por efeitos � ecunc)arlos.1
mesmo quanc)o os CJoia co· schmerzen).
chets sejam ingerlc)os simul
taneamente. Em outras pa
lavras, não c)eprime o co·

ração, não C)iminue o pl2rys· Dr. Deorg Richter. rlini-
taUismo gastro· intestinal
nem hyperacic)ifica ° esta- co geral e operações. Diplo. Dr. Alfrec) Hoess, rlfn ca

rna10"
R9slnac)0: Dr. Osvaldo Es

plndola
Dr. OsvalOo EspinCJola,rli- Brasil.

nico geral e peC)iatria. ron
sultorio e resic)encia: Rua Hospital são 10512, 1araguá. Isabel. Bluml2nau.
15 c)e Hovembro N. 84 A··
Blumenau··5anta ratarina. 5anta ratarina.

··Atesto que prl2screvo com)1
-- Die Zusommensl2tzung

rl2sultac)os optimos, os ca-, von "Apyretina" ist berl2its gaCJo em minha clinica os

chets c)12 "Apyretina" nestl2lein Bl2weis c)er schnellen
cachets c)e "Apyretina". com

. hospital, uno hpilsamen Wirkung inc)icac)os.

ratarina.

Dr. Georg Richier. Dr. Alfred Hoess.
c)l2n angegebenen fCilll2n.

Dr. Anton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

optimos resultac)o.:i,

Dr. Paulo c)e rarvalho.Dr. Anton I-lafner. clinico
Dr. Nilo 5alc)anha fron-rlinica geral 12 operações.

mac)o na Alemanha e no geral e operações. méC)ico geral e operações, méc)ico
méC)lco C)iretor c)o Hospital co. méàico C)iretor c)o Hosào Hospitul 5anta
12 maternicac)e mar!a Au-

m�c)ico chefe do àiretor c)o Hospital 5anta C)iretor

�. anta latarina, 6!ur.12naU, 5anta xiliaoora, Noua-Brl2slau-[-lc.- pital de Timbó, 5anta rata·

?

r,.;:

ções

I Arêas Horn, dedicado funciona
I rio da Companhia Telefonica Ca
tarinense.

FAZEM ANOS HOJE:

a exma. sra. d. Carmen Hof
fmann Nahas, viuva do saudo
so poeta Nicolau Nagib Nahas;

o jovem Hercilio Alexandre
Luz;

a exma. sra. d. Maria Ota
via Melquiades Ulisséa, esposa
do sr. Reni Ulisséa;

a senhorinha Laura Silva, fi
lha do sr. Eliseu Francisco da
Silva;

o sr. Niconésio Silva, tipogra
I fo da Imprensa Oficial.

CHEGAM UNS

Procedente de Blumenau, en

contra-se, nesta Capital, o dr.

I
Luiz de Freitas Mdro, provecto
advogado.

DEP. CID GONZAGA

Acha-se nesta Capital, em
companhia de sua exma, es.posa,
o sr. deputado Pompilio Í:3ento.

BOINAS, CARAPUCASI>E
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADA., \1 \.R
CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
CASA "O PARAIZO"

s. M. Amor
Arte

a'

_

A atual diretoria da Sociedade
NlusícaI AMOR A' ARTE recomen
da ao sdragio de seus associados
a seguinte chapé). que gerirá aque
lha agremiaçâr, no proximo man
dato:

Pres�dente., Paulo Schl�mper; vi
ce-presIdente. Florlshe1o Silva.; 1'.
szcr�tari().,. João Mercf.ano FE'.rrelra;
2', se,!tt�ril). Nestor Costa; orador.
dr. Jo;;"o José Cab:ll; 1'. tesoureí
ro. Pedro Pavão 00 Nascimento.
bibliotecario. Camilo Amorim; 1':
procurador, José M�deil os; 2'. pro-
curador. Ne1son Carndro.
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