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RIO� 25 - A. fuDda�ão do Partido Na-I A.o zéamericaDislDo desagra-
cional Getulista está dando tema a pilberia8 dou a fuudaeão do novo partido. E� que
de toda a sorte� caracteristic310ente cariocas. o "campeão das favelas�� teme uma ras

Eis uma delas� na qual se alude ao teb·a do SI·. Getulio Vargas� que� afiDal�
Gabaglia, presidente do arremedo de encontrou quem lhe apresentasse a can-

�

didatura a ditado.-.
-Tendo o sr. Batista Luzardo eon- Corre q�:le o sr. Batista Lu-

V-'�I·tido o S18_ dosé Amerieo em "pal·ellteiro��� apareceu agol·a o "ra- zardo se mostra alal·mado� e grandemente entristeci4!lo� ha-
jiltl a ca3v3!lo�\ pZILra disputar o pareo IJresidencial. vendo meslu. quem já o viu� junto a uma janela� de leu ..

Outra: eo na mão� limpando uma lagrima que lhe cOI-ria pelas fa-
- Você joga no "Mossoró�� do Luzal·do ou 110 "poDey�� do ces desoladas.- r;,"(,

�aj:1 Gabaglia_ Att·ibue ..se-Ihe a declaraeão de que o SI·. Bf�ne-
dito Valadares tentou favorecer o apare'"

E T A
cimento do Partido Getulista� para o que
q!lasi "q!leimou�� a candidatura do SIO••10-
se Amerlco.

Comenta-se muito a situaeão em

I que se acham agora os getulistas do Rio
.. ,�,"""",="",�=�,;&,,,:,,,-,,,-��........��-��-�::,-��"'""""�""�'--���--������������������������� Grande� a qual será muito embaraeosa� se

1(4 V O Z D O P O V O Sem quaisquelo Ii�aeões 'politicas o sr. Getulio Vargas náo afogai· o novo

partido� cujo chefe tem certeza de que re-

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R" C A L L A D O ceberá � apoio oficial.
--------��� I ---���--------..----------__--__--a.----...

IV t Florianopolis, Segunda-feira, 21 deSetembro de 1937 I NUMERO 7' DEIXARA� I
a .tresidencia do D.C.: Romance de

OS. PAULO, 27 Corre com ín

ecresceram sístencía o boato.de 9Ui o s.r. Fe�-nando Costa, deixara a presídencía
PORTO ALEGRE, 27 Baixa- do Departamento Nacional do Café, Al t- -ddi' -

ram consideravelmente as aguas do' sendo substituido pelo sr.Lulz Amê- 1.t1l. a IVI a e po Itlca
Guaiba. Por !al motivo <!s onibus rico de Freitas. do sr. Valadat.es
que fazem a Iínha para Sao Leopol-
do reínícíaram as suas viagens.

1Il,�;" .. '

Co"n[a'"Rua passagem da seção I Pacote de jornais que tenha a
do Expediente para a do Trafego, má sorte de 'passar pelo crivo das
resolveu o sr. Jorge Miguel Mal- suas niveas mãos, é pegado e re

ty, funcionario postal, pela pri-I pegado, sendo que, em virtude
meira vez na sua vida, dar um d e t a n t o p ê z o e d e

a�zinho de atividade, �irancl? a tanto repêzo.os sêlos acabamo por
bicho na defesa das franquias, descolar-se, nada mais sendo pre
procurando criar, assim, um am- ciso para que. ') pacóte seja re-

.biente propicio ao sonho que o movido para, ':"azarêto do refu-

I acalenta, desde que fez questão go, onde fica de quarentena com

fechada, embora sem eleitores, de manifesto prejuízo das ernprezas
I arvorad? .eJ�l cheíe_ político, libe�'al jornalisticas e dos leitores.
do mumcipio de Sao Jose, atin- Mas não adianta chorar. O sr.

gir as alt�s culminancia�, de Di- Malty com essa sua atitude dra- BENEDITO VALADARES
retor Hegional dos Correios e Te- cornana, não conseguirá passar a, •

legrafo� em Santa Catarina.. perna no sr. Paulo Dalle, que I R.l?, 27-« O Jorna!» diz que
Precisando fazer uma forcmh.a a�én: da sua grande competencia I a atIVI.dade desenvolvida pelo s::

dentro do Trafego, demonstrati- tecmca, do seu esforço dinamico Benedito Valadares em torno da
va do seu acrisolado zêlo pelo dos altos e relevantes serviço� II sucessão,

daria margem a um

serviço, resolveu transformar a que têm prestado ao Departa- grande romance de aventuras,
imprensa em calvario das suas as- mento que com tanto acerto e

desde a hora da apresentação do
pirações. inteligencia dirige, conta com

nome do sr. José Americo, até á

prestigio de Minas Gerais, o que,
recente consulta f e i .t �. aos

em presença de São José, atinge governa�or�s sobre a viabilidade
proporções de oceano, comparado de sub�tItUlI-o pelo sr. Afonso Pe
com uma gota de agua...

na Jumor, �om passagem pelo
No fundo, porém, a' imprensa s�. Pe?ro AleIxo, que representa

está dando ao sr. Malty a opor-' r.a a Isca para despistar.
tunidade de acender nele a chama I -. •
de uma,dedi�ação pelo s�rviço, a I COmIC IO daqual, ate esta, nunca haVIa passa-
do de simples foguinho de palha ...

, U •D IIB.
QUARENTA I Com grande assistencia teve

lugar, ôntem, no distrito da La

MANDADOS DE I gôa, um grande comiC'io .

lT.�),B.,
em propaganda da cundidatu!'u

SEGURANÇa Armando Sales. Usaram da pala-
vra os srs. depu tado Barreiros
Filho e os drs. Baier Filho e Wan
derley Junior, sendo todos deli
rantemente aplaudidos.
Aproveitando a O]Jorí 'il1;da(�c

foi organisado o diretorio distrital
da V.D.B.

SR. JOSE' AME'RICO

RIO, 27 A imprensa comenta
o discurso pronunciado ante-ontem
pelo sr, José Américo, principal
mente na parte em que disse, ser
seu proposito fazer uma reforma
em todos os mínísterfos, afim de
garanttr o bem estar das classes

Menezes menos abastadas.
Dizem os jornais que o pano de

amostra do seu amor ás classes po
bres já foi dado pelo sr. José Amê-

PORTO ALEGRE, 27 Faleceu, rico quando Ministro da Viação,
RIO, 26 (Argus) Estamos in. ontem, nesta capital, o coronel Jo- mandando por na rua milhares de

iormados de que o sr. Pedro sé AntonIo de Menezes, figura aI- operarios, funcionarios e trabalha

Ernesto, segundo noticias da im- tamente respeitavel e politico pres- dores, cujos lares ficaram transfor

prensa, assumirá, no proximo tigio�issimo, filiado á corrente go- mados em verdadeiros calvaicos de
dia 29 do corrente, a presidencia vermsta. m isería e de fome.

do PARTIDO LIBERTADOR CA- i
-- --'����----

RiOCA, devendo pronunciar, en- l
II>

AI P h IIh ttão, importante discurso, que se-
I UIS ves, en a e o a

rã irradiado para todo o paiz. I

b\�edico' ,,'vão ter rêde telefônica
ITAJA!', 26-0 Prefeito Mu-

i lj:):j1;EGmê nicipal, continuando sua trajeto-
RIO, 27 -- Foi desligado elo ria de brilhantes empreendimen-

Deslacamento Santa Catarina o tos que honram uma administra-
capi�ão m�diC'o A. ArrJc!a, sendo ção, apresentou a Camara um

suLstituido pelo dr. Carlos \Il- projéto de lei pe,;ifldo autorização
drade. para contratar com a C. Telefô- i

-----.---- nica Catarinense, a instalação da'
E:;ASAL':![k�TO Jil.i� FUJ·'p, rêde que ligará permanentemente, I'DO �W. AKMA, ..DCJ [,)oft:: os distritos de Luís Alves, Penha

SALES e Ilhota, á extensa rêde de comu-
I

SÃO PAULO, 26 - Rtaliza-se ': nicações óra exbtentes no terri-
á 29 do conente, nesta capital,

I
torio catarinense.

u enlar:e matrimonial da senho- O projéto a que nos referimos O EXE'RC ITO PREC ISAl'ita Luvilia Sales Oliveira, filha foi aprovado por unanimidade,tal
do sr. Armando de Sales

Olivei-j
(1 seu granrle valor e a sua in- GAL. FLORES DA CUNHA DE HOMENS DA ENVERGA.DURA. DO

ra, com o sr. Antonio Luiz contestavel benemerencia para as SR. ARMANDO SALES PARA ELE-Teixeira 13arrns. populações do nosso interior, tor-I PORTO ALEGRE, 27-Aten-
-- -------�----�-

-- I nando-se desnecessario adiantar dendo a um convite que lhe foi VA-LO A. CHEFE DA NAÇÃO�FEBRONIO FURIOSO qualq�er outro just? enco�i? pa-I d.irigido pel� dissidenc.ia do Par-
RIO, 26 (Band)-O conhecido: ra �alIentar a medIda sohcItada tido RepublIcano Pauhsta, o ge- RIO, 27 - O GENERAL LEITE DE CASTRO DECLA(criminoso Febronio Indio do 13ra-, " pelo Chefe do Executivo Munici- neral Flôres da Cunha visitará ROO. AOS JOR�AIS, QUANDO ESTES O INTERROGARAMsil, que está internado no Ma-I paI, pois, ela por si só, demonstra no próximo mês de outubro a ci- SOBRE A PERSONALIDADE DO SR. ARMANDO DE .sAI ESnicomio Judiciario por apresen- I PREFEIOT IRINEU BORNHAUSEN' os larguissimos horizontes de vjsão dade de São Paulo. O SEGUINTE;

•
-'

,

tar sintomas de alienb.�ão men-Idaquele que,.neste momento, g�verna ?D;n aprimorado acerto e in- Sabe-se que o general Flôres -«TRATA-SE DE Ul\;{ GRANDE BRASILEIRO QUE<lal, acaba agora de fIcar com- vulgar capacHlade o nosso quendo ItaJa!. da Cunha, será alvo na capital DEMONSTROU O SEU ALTO VALOR NO GOVERNO 'DE Spletamente furioso, passando a Estão de parabens ail populilções de todos os distritos do da paulicea de grandes manifes- PAULO. E O EXE'RCITO O QUE PRECISA E' DE HOMENSagredir outros companheiros. Por municipio, por tão importante melhoramento, indice de novas pers- tações, por parte dos pat'tidarios DA COMPETENCIA E DÁ ENVERGADURA' DO EX-G�VEReste motivo, foi recolhido a uma peQtivas oriundas dos)nestimaveis �serviços que por certo prestará da União DemocratIca Nacional, NADOR PAULISTA NO GOVERNO DA NAÇÃO PARA ER"cela forte. a rêde de ligações óra em vias de se tornar uma realidade. sendo-lhe oferecido um banquete. GUE-LO CADA VEZ MAIS ALTO.
' -'

�,

Pilhérias e lágrimas pelo aparecimento
disputar o pareo presidencial-O

Luzardo alarmado e chorosc

1'1 ESIDEl\TE GETGIO YAR
(,AS, candidato á efetivação
nu cargo de Chefe da Nação

sr. Raja
partido.

t

I
ANO

1
.>

"

r
I

CaU501,1 extranhêsa a
._---�-------

senela do sr 18 Zé
au- Já demonstrou

seu

do quanto é capaz de

Américo ser nlalvado

IQU.:\.N'DO iA�1 EXPI.. iCAR A FALTA DO
�·�:f\XDUDATO PES1\.DO�� ® G_'ll... , C.:\.VAL..

(��'NT 1 N�\O P1ERIVlIT�íU .JIL\NDr\:ND@ TO ..

C_&iR A �1�T·SiCA

sr, Marty
foguinho

acendeu o

de palha
o

�;o? 21 CaUS6}U eEtii:rno1il�$a não só � fâto
d'!" rr, ,.r' _.:.6 t'�r,.f�-:,[@' ter e1Jrr;ixad@ de 'cfJlinparecer ás
(er�rnGnE�!j cn fc.'u;mGrfa dos m(])rto3 que defende-I
�'!'lm c; r�gknm'§ �"Ol!' ocaslãe do Ievante eemunlsta de [1�}35, como também o de nãe se ter feito re

pre5fJiílv:ar ':.G�,:::;"S; comemoração a que esteve

presen-t''�e e sr, G\;;iLÜ';�� Vargas.
r-ú� Cei'E".:f.fC<e:i os ccmentartes fervtlharam ao

eJOll1to de cisegarem aos ouvidos de um correligiona-lg�O do Sir. Josê Américo, o qual, pretendendo salvar
a sltuaçãe, no fiíim de todos, fez menção de quem
desejava falar, c que não conseguiu porque o general
t�ewton Cava�ca"i:i, percebendo o intuito, fez sinal
á banda de música para tocar.

o pronuncia-I faleceu
mento do sr,

Pedro Imesto

o cei.

Irá a São Paulo o

gal. flôres da Cunh�

SUBSTRTlUDO

CURITIBA, 26 (Band)-Afir
ma-se nesta Capital que foram
requeridos, á Côrte de Apelação,
40 mandados de segurança con
tra ilegalidades praticadas pelú
governador Manoel Ribas.

.� ... , �. �.,
.' L __

O SR. BATISTA LUZAliDO,
que lamurioso receia o fracas

so do seu candidato

/'

aventuras

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� GAZETA
municípios

Panair Ido Brasil;j .

CARTAZES
DO DIA

\1

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-Astucia de criminoso.
CINE ROYAL, ás 7,30 ho

ras-jaias funestas.

nos

CAÇADOR CURITIBANOS
Dentro de bréves dias será

inaugurada a uzina de força e luz
desta Vila, cuja montagem está a

cargo do técnico sr. Ramon Gar-I A ELEGANClAMASCULINA

cia, com uma potencia de 40 H. EXIGE UM B?M CHAPEU.

P d 'f
' , «CREPh E O UNICO. NO

. . e corrente tn- asica, ou sejam "O PARAIZO"230 voltz.

CINE ODEON, ás 7,30 ho-I
ras-Carações dividids.

Tendo se submetido a melin
drosa intervenção cirúrgica, encon
tra-se em plena convalescença, a

sta, Cora Colonia, elemento desta
cado em nosso meio social.

Foram seus mérlicos operadores
os drs. Herculano C. de Souza e

Leniro Bitencourt,
LAGUNL\0$ trabalhos estão bastante

adiantados e bréve Curitibanos No dia 2 de Outubro próxi
estará dotado do grande conforto mo, realizar 'se-á nos salões do

Realizou-se o enlace rnatrimo- que oferece a luz elétrica. Congresso Lagunense, um chá
aial do distinto jovem Hugo Cruz, Nossos parabens ao sr , gover- dançante, cujo resultado revertera
com a gentil senhorita Nair Mo- nadar do Muuicipio.pela brilhante em beneficio do Tiru de Guwa
rais, diléta filha do sr. Capitulino iniciativa que teve. 1 37!
junior de Morais e sua exma. Esta festa que pelos preparati-
sra. d. Etelvina O. Moré\is. TUBARÃO vos promete ser animada, está

O ato civil. que se realizou ás Acompanhado de seu Estado sendo erganizada pela senhorita di
, , .

d' h'O corte-diagrama acima revela pela primeira vez a ISpOSIÇ�O mtenor os gigantescos 1-
3 horas da tarde, foi paraniníado, Maior, visitou a nossa cidade, no sAocdl'�eldaaiddee lYlml�ltl'tOasr,.mad! inha daquela

dro-aviões {( Boeing 3 I 4». Seguindo os numeras, veremos: (1) Comp�rll�ent� da an�ora; (2)-Ga-par parte da noiva pelo sr. ceI. dia 13 último, o general Meira
bine da! marinheiros,' (3)-Ponte de comando; (4)-A�sento do pn,melro pIloto., (5)-I?em do se-

Carlos Sperança e exma. sra., e de Vasconcelos. comandante da (7) C b d d I f (8):t

Em visita aos seus inúmeros gundo piloto; (6)-Antena circular do radio-goniometro; - a

(meO)
o

Cra, IO-tde egra ista; b'bl-'por parte do noivo pelo sr. Ed- 5a, Região Militar, com séde em d ICabin� de navegação', (9)-Compartimento das cartas .e nav.egação; ,

- aixa e mapas, I 10-
mundo Menezes e exma. sra, Curitiba. S. s. que pernoitou nesta amigos e admiradores, esteve li-

b E h I d d
d teCA maritima e instrumentos de navegação; (11 )--Ca me do ngen erro contra a ar os motores e

cidade, visitou as tropas aqui geiramente nesta cidade, o sr: r.

(2 C bi d d (13) MPainel de instrumentos de controle dos motores; 1 )- a me o cornan ante;
- atores

aquartelada- seguindo para Cres Francl'sco BenJ'aml'n Gallotti, ilus-
( ) L d (16) E d"' c

,

tre chefe do Porto do Rl'o de e:Wcioht-Cyclone»', (14)-f,staçãIJ dos mecanicos; 15 -

u,zes e aterragem; '-. �verga ur.aciuma e Araranguá, onde visitou <-

1 d d (19) D dda aza; (17)-Faróes de navegação; (18) -Priucipa epo�lto, e cargoa;
-

o,rml,tono a tr.l-A Mesa de Rendas Alíande- os demais corpos do exercito.que Janeiro. O dr. Francisco Gallotti h

d d I f (22) Ppolação; (20)-Depor.ito de bagagem; (21)- Antena e ra rote egra Ia; -, rtrneiro comparti-gada de ltajaí, até sábado último, ali se encontram, O general Meira durante a sua permanencÍa nesta
('03) E d Imenta de passag=iros, com acomodações para lO pessôa.s; t. -," sca ii em espira para a ponte;arrecadou a quantia de de Vasconcelos, seguiu no terceiro cidade, recebeu por parte das

I (25' G I d »h . (26). (24)-Sala de d scanço pora a tripu ação; ,- a ena para ois «ga.�çens , CLlZIO a e.l..apa,207 :465$400, correspondente ao i dia para Florianopolis, de auto- pessôas de sua amizade, as mais 10 "7) S I d-Segundo compartimento de passageiros com acomoda.!tões para ; l�, - a a e Jantar, com
mê. de Setembro em curso. JI movel, indo pela estrada de Írnbi- inequivoeas provas de estima e

d (29) Qacomodações para 15 pessôas; (28)-Terceiro comparnmento e passag�mos;, ,- uarto, compai-
tuba-FloJianopolis·e a_d_,n_ir_a_çãÕ�.Ofi••�G tirnento para passageiros, mostrando o modo de conversão dos assentos em lelt_os; (30)-Qumto c,om-:•••••••••0-------- • partimento de passageiros: 31-Toilete para senhoras; (32)-Sexto com�arh'llento de passageiros;

2. A' FIRACA
"(33)-Cabine-apartarnento particular; (34)-Bombas para levar o cornbustivel d()s flut,�adores para os

� � tanques das azas; _(35)-Deposito auxiliar.

.1 � Estrada de Ferro de I Juizo de Direitode ELIXIR DE NOGUEIRA
� .,,, Santa Catarina I Damonia Empregado com successo em todas
- Levamos ao conhecimento dos distintos srs. viajantes e do público " I

as molestias provenientes da syphilis ,.. � e Impurezas do sangue:'. em geral que no dia 25 de setembro corrente em deante funcionará uma G Para exercer o cargo, inferi' Para exercer o cargo de In-l

• modernissíma linha de auto-onibus e caminhões para o transportes de pas- i nameute, de Diretor da Estrada terprete do JUIZO de Direito da I_. sageiros e carga, entre as cidades de FLORIANOPOLlS-ITAJAI-JARA- Q de Ferro Santa Catarina foi no- comarca de Hamonia foí nomeá-

• GUA' e jOINVILE. e vice-versa. é meado o engenheiro Antonio VItorino po Felix Fuhrmann.

� � da Avila Filho, que. nessa qualí-
� Outrosim, temos o prazer de comunicar que nos preços abaixo � dade, terá de fazer parte da

-_.--

" mencionados estão inclu,idos prêmios, despesas e custo de apolices de se- � junta. de tomada de contas rela- A LUG.�-!?�
guro contra acidentes, emitidas e:n favôr dos srs. passageiros, na impor I tívas ao 1'. semestre deste ano- O crnfcrtavcl pedio de resr-

tancia de rs. 10:000$000.
\
_. deu.ia á Rua Spivak, em

Dispômcs, em jaraguá e [oinvile, de uma bem organizada Secção VENDE ...SE�ar�����f:eg�:: joão P1.'3SO,a. - Tratar no

de Despachos e redespachos junto ás Estradas de Ferro. zada, a rua con-" Banco Agncola- Rua Tra ..

sel'teiro Mafra n. 64.
'I 6 FI' I'L\.ssim aparelhados, agradecemos a03.distintos srs. viajanks e ao Ver e tratar na mesma. jano, � .onanopo IS,

público em geral a preferência com que nos distmguirem. I-I
-.

'IViaçao CRUZEIRO, LTr)A.
., �.,,�,��.':=.(. POMADA I

Rua �5 de Novembro 92 -- Telefonf3 320 �" - GRANDE DEPURATIVO DOSAIIGUE
B lume r, au IJ' _: r;�- � J���:;ê M I N AN CO RA C-AS-EMIRA-EM CORS, ARTE

Agên(,:::ias autorizadas: • 11�� � TIGOS FINOS

Jaraguá-Avenida lndependencia e lil'_
I CASA "O PARAIZO"

joinvile-'Rua 9 ue Marçu Edif. (Casa de Aço) 11 _

E' A POMADA IDEAL! I
.

ltajai - Rua Lauro Müller I;.� Cura TODAS AS FERI- P 3Florianopolis--Rua João Pinto n' 5 Telefone 1658 � DAS. tanto humanas

!

ar OSOOO
Horario e preços como de animais. . apenas!

florianopolis-Tijucas saídas ás 6 horas 10$000 NuNCA EXISTIU IGUAL!!! No dia 7 de Outubro próxi-
Florianopolis-Camboríú » »6 » 14$00U mo, a Loteria de S. Catarina rea-

Florianopolis-Itajaí »» 6 » 16$000 A Farmacia Cruz, de Avõré (São Paulo), cu'ou com a dizará o PRIMEIRO sorteio do
Florianopolis-Blumenau » »6 » 25$000 "Minancora" ulceras que nem o 914 c.onseguiu curar! ! ! J

Il')VQ plano: CEM CONTOSI
Florianopolis-jaraguá » }} 6 » 35$000 D. Carolina Palhares, de Joinville. curou, com uml\ I CEM CONTOS por 30$000.
Florianopolis-joinvile » »6 » 40$000 50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I i que é o custo de um biihete in-
Blumenau-Joinvile »» 13 » 13$500 • teiro!
Blumenau-Jaraguá »» 15 » 8$500. Tem havidI) centenas de curas semelhantes! I ! i Quantas vezes, de tão insigni-
Blumenau-Florianopolis » »12 » 25$000. Auotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e ficante Ímportancia, que poderá
Joinvile-B!umenau » »6 » 13$jOO � até ser levada á cúr.ta de despe-j' á B1 8 12 h 8$500

"'.'''' clinicas particulares.aragu - umenau )}» I oras • zas com cafésinhos. charutos ou

Jaraguá-Blumef!au Todas as noites, após - AVISO IMPORTANTE: - A verdadtira «POMADA I

alfinetes, quantas vezes de tãoin-
a chegada dos trens 8$500:= --------

significante importancia, não de-
r

.

f
-

f
� MINANCORA» nunca existiu a não sêr em S\las latinhas ori-

-ara In ormaço�s, passagens e rdes,. I,'.
" , pende a felicidade de uma cria-ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem mllt('çÕ�s .

MAC 1-1 ADO & C IA. Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua 'atinha original. tura, si é qu� riqueza é sinônimo
Agentes autorizados G de felicidade!

Rua joão Pinto-5-Cx. postal, 37 - Telef. 1658 • REPAREM BEM AO COMPRAR!!! Os bilhetes para este formida-
Florianopolis ali 11 II

vel sorteio, J'á se acham à venda.., E' um produto dos LABO.RATORIOS uMINANCORA" -

JOinvi._ee SALÃO PROGRESSO
------·O-------O•••GOOOa _- Rua Felipe Schmidt n.5(cinco) •

ITAjAI'

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

SYPH I LlTICAS

llaroa registrada

·'AVARIA"
- Milhares de curados _

o·
e

"
•
•
•
.,
Cf
•
•

I
•
•
•
••••••••••0

r e ·v o lu ç ã o I
I='ARAISO" causou verdadeiro panico

200 lindos, padrões.
Um fino córte por preço nunca visto.

FEL-IPE SCHMIOT,21

Ineuitavel a
A CASA "O

no comercio de
•

casemlras.

RUA

.,

l
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Sociedade de Navegação:Paraná- Santa Catarina

Limltada.r+Rlo
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS: hiates-motor 'PÍ! atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, mediça .. e EMBARQUE rol:'

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e e rn

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio

Recebe cargas de importação" do País OUI do Ex

terior, para "desembaraço e re.despacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ...........odicos

••oe••��I'i,íiliiilliiilliili�iiiiiiii,Oiiiil,}iiiI.IiII!.[iIIi..,_,�b

• G

�L.INHA OE:
I lfáininhão e On�nibus I

G

i Leão da Serra ti

Empreza de Transporte de Passa.,:

i
gelrcs e EnCOmef'Jdas • .

G
Entre Concordía e Marcelino Ramos.

e

i
EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS •

, de O'RTIGARA & GENERALLI � ���iIiiiI-.!:!�������=�����iiõiiiiiiit·1
Passará a funcionar, do dia lo. de Ou- €i

I trubro em diante •

" DIARI��E���ã,s:����ss���o��o:�: t!�d� horas I: &;;g ·ai $I ,J4 J!t.ih ZZIS!!"":- "$i! U Q ,_ $ Ç4 i ,4" 4, - I
" Para facilitar a boa marcha d'l Empreza, será colocada em .. Dr. Ivo II'Aquino_ I• cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como •
• abaixo descriminamos:· • Adovgado I• Concordia:-E:;critório Mosele •
II SuruvI-Casa Comercial Boscatto O Florianopol is
• Tamanduá-Casa Comorcial JlIlio Schn • iiil__ill'Piiliiiiiii'Eiiliíifií1ifíiiiiiiili'iiiAiIiIt__'MiWiiIdilit'MIiIi'5iiil'MIiii:.Siili'iiiiifiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii�
• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
• Barra do Veado-Ca�a Comercial de Irmãos Poy •
• Bela Vista-Botequim ROfOse .• 1--• Vila Rica-Casa CoEmercial MaM2.t.:ti I ! Dr� Alfredo P. de Arau]o• Marcelino Ramos- scritório ose e 'Ui'

_

• II MEDI (�O
• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 • Especialista em molestias de creanças, nervos

• IDA E VOLTA 25$000 I impaludismo e molestias da pele

L Empreza DALLA COSfA ! Tratamento do empaludismo e das moléstias da pe-
.

..
le e nervosas pela ./lutohemotherapia

N,' B. Em caso de temporais ou de estradas em máu. C li'
.

.denci P 15 d N b 13 I.

,

, _
.

d 20 � OllSll ano e resz encza -

raça e ovem ro Pronr-íetar l
t

•
_

estado, as. passagens terao o acrescrmo e 010 �

I T I f 1584
' roprtetarIc Joae Gonzal�

O
e e one, .

. III

cola de Sa�
•

-

G

I• • de sersua pa- Catarina tiE' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo I
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE'vUOS FORA�A DESTRIBUII10S A' MAIS gando ape'��as
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA- 5$000 10$000 ou 20$(')00 I' 11RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE -

MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA por f."Y"t ês na
I

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

HUAdolar Schwarz;::
Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARU\A

�AGENCIA' DA

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

') \ t.» Ç\�
/."'" tj """;, '>1'ft"'5

Qulnta-;Ifeira
30 D E setemnre

VENDEM -SE A VISTA E EM PRESTAç
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E Al�
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TR
IANO N. 16.

k ! &

Dr. Osvaldo Silva S�bac
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

_!l@
,

sdree1
. H i, i.s:. * iiiiiiiiiiiiiii

I

iSCU .! ;;; c,.. :::::z ;u

Hotel das Térmê
Estabelecimento moderno recern construido r'

mo ás aguas térrnaís
Optimas acomodações e serviço atencioso, Cozf

de primeira ordem brasileira e alemã 1/

Pr-aços medicos .f

Proprietario: Herbert F's
CM au sprtcht deutsch) 1;S'

GU.ARDA-- Municipio de Tuba;
Santa Catarina

Indo Arar_nguá ai-
--------

a

eus

HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OI!.:iTE cosf,in-
I a. ordem, asse:o e higiene �ga

Linha de onibus para Porto Alegre qua>
domingos c

•

REECBE DEP!...
1 ;::,

PA6AHDO r..

SEGUINTESyi

Rua Trajano .

(Ediicio nre-
.:,,· ,:J,; ,

r" ti

�c:c!'
br •

56:4�1
Capital
·Reserva

Premio maior 5:'175$000, e muitos
•

premias menores

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

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

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

I

Sr. Albano de Souza Lnclo

c
•

Cle Limitada
cc, AvisoPrey.Prazo Fixo . ,1<,

f
j «eh' .5t I':-_

CREDITO MUTUO PREDIALr RUA FELIPE SCHDMIT'N 2 - (SOBRAD) :VE;N,E;1,I5,-• • f
.

lo!;

: Rua Visconde de Ouro Preto N' '3 I i;LÜ;&iA_'SE'�;.-';.;�:�' d:"M.���i;:al"d_�e��1·��S�V(I ��í

I ;i..'{.
,�uartüs para casal.

I CISCO.
' "'1

[!§ �
_

lrformações pep fnl1e n. Advogado I Para mais idJ
........---�...___,.._----------,••e••• lt••.438 Rua Trajano n. 1 'nesta redação.

I
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:ar
r- Mertrlz:
11ae·s em:

f

�

�zeta
·15!l .

; _ Pereira

G e Oliveira
.

tné�hca de erlan
,•• e adultos

�ATORIO DE

;�ES CLINICAS

:: diariamente das

_ás 6 horas

trio: Rua João
into n: 13
,._

. r.:-1595

�ua Visconde
I reto n' 57

:lh:--1524
"
----
------

Ir/II igual
j�baid

- Molestias de

\)Gh(fraS e

Stvr ! crianças

11.::"
Maternidade

10 Hospital

. �spec)alizaçlo em

J de senhoras)
"IS

íd d'na Materni a,';

• rI�.da manhã
f'-. Consultoria:
lARIBALDI. 49

FL.O

e
NOPOL.IS

BlUf'PAenaU ,- ..Joinvi-lle Sao Francisco +
. Laguna -

lVIostruario permanente em Cruzeiro d'o Sul

Secção de Sec9�o d.

Indica:

s Se(:>c�ão de
c NDAS:

�acjonaes e extrange'ras tlara tcmot FERRAGENS: MACHINAS:
0,..... IAlgodõ.es. Machinas de bendriciar madeira
Le: (.n,permeave'l Material em geral para construcções: Macbinas para offiCinf mechanícas
_, 'lhos Cimento-ferro em barras, ferragens para porfas Machinas para Iaoelrüs
+ . e [anellas, tinta Macl1inarios em geral para a lavoura: ? ados,oiaSI':j Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moínho etc.

corajo, '}coser e s,etgir Porões e Camas , ocomoveís, Motores de esplosão, 'VlotQ�es

raii�
J 1eIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos

ju .� Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo',
ara

. los e Celcbas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
c.Çi,� Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e g_raxas lubrificantes
IA· .,e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automovels e, Caminhões FORO P -ças, acces-
p 'chineUos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
( tios dos ifamadj� Conservas nacional e extrangeiras Pnesmaticos e camaras de ar G00DYER �
p�an1tos cOANNEMAN1\b Bebidas nacíouaes e extrangeiras Material electrico em geral �
�reza �acional de�I��a�v-e�.��a-ç�ã�o�'-'�-��o-e�p--c-k-·-e�"----v�a�p-o�r-e�s�'-'C-a�r-!Hoepcke" "Anna"e Max" �
k Fabrioa de Pontas "Rita fVlaria' - Fabrica de Gelo í&Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
�LJVa�·'•.1Sl�� ����lil ���'�""�������������à�.ÂV.4Y'A��.

���������·�-������·I���� -:- .��� I

s� f:actPm�Vil�e �!Ú� fa� I A"" Favo r ita I
do E 5 T A D o � l�

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

� Em loteria a sua favorita

"�Y Club Fl5i:ian:�{s' 'I�o mais elagante centro de diversões íamí-

-

Dr. Arminio
Tavares

, MEDICO-ESPECIALISTA
I

I

�'Ouvido - Nariz -- Gar-
; � gania - Pescoço
h
� I

�'Consultas das 10 ás 12-

:� das 1 6 áS 1 8

I 'C?nSultoriO: Rua João �
I �ptnto, 7::--�Tel. 1456Q I

i Res_.R_U_;_:r_.�_f_�r_�_"�14 I
I Dr. 'Ricardo I
Gottsmann
Ex -chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pi.\Jressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Especialista em cirurgia
geral

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

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e- das 10 ás 12 e

das 1 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285 .

RFSIDENCIA- Rua Este-I
I

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

AavQ�ados
I Dr. Pedro de Moura Ferro r

-\c\vogado

I· 1" 1
a.í

!-il'á rajano, rr sor

I Telephone n'14�o I

'/}fXO, seriedade, conforto e distinção.
v' iplendido serviço de bar com bebidas na

nai estranjeiras,
�p camente iluminado com instalações mo

as
,-_ ,

�TFAjl!"S, 1O-f Cbrado-n os altos da
orveteria Gloria

I --------___.._.,-ZO
.......--- Cf••e.e••G�

I Companhia "Alllança da =
Bahia" Çp}

ri
�?,*!.
(OCiÍ�

fj
m
�

•

I Apentes, SUb·Agentas" Reguladoras de A ml(

I
em todo I OI Estado.':;o Brasil, no Urugu8& OSi

dlnclpai. praça. estrangeiras.

Agentes em Flor.anopoüs: t�
• •
D �
• Campos Lobo & Cía. i.··�D v

G �
Rua COlluihlro Mafra,35_(lobradJ) Caixa Pcetal19 �

I LEONE N· 1.083 ii
• END. TELEORAFIto ALLIAlvÇA •

VENDE-SE uma casa no dis- Otimas instalações. No apr O E
.

L I' .��
trito «J0àO Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do La·s" . scrltcríos em agu na e tajah í �
lo, á rua do Nestor no. 42. Preço especial. Tratar com Jooà. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES �

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito..
oe

li
e entar cozinha. • , ••---•••••••OD

r
�
�

�
�

� �
� NOS CLl\.SSICOS ENVELOPES FECHADOS" �\1

�
�]

.�� -__,.__����

9.000:00G$OOv �::

50.000:000$000 �

..

-I
R. 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:

�ua Trajano tr 17
(sobrado)

Telefoner 724 (manual)=
HORAS MARCADAS

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 aI Dr Aderbal
da Silva
J\dvogado

.

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 � 1290

No:Estreito Ponta do Leal
I

I
�

B I L .... ET ES

Accacío Mo-I Federal e Santa Catarina
•

re Ira tem:seu escrip-

•

:
•

: t eguros [Terrestres e Maritimos

• CAPITAL REALIZADO

:I RESERVAS MAIS DE
.

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS
EM 1936 2,933'949: 184$897 ,,,(.)
RECEITA EM 193 ' 21.421:54Si220 li:1'"

SINISTROS PAGO'� EM 1936 4,737:405�{f)(i

FUNuADA EM 1870 SE'DE B.t�HIA

tÓJ io de advogacía á rua

Visconde de . Ouro Preto

n. 70, _. Ph01\P·. 1277.-

I Caix 1 Postal, 110.

.•
.

.r. ,.-,.j_��. :"<�'. c.. _. ,l:r, :'r_...,! ,

.. �.... -r;. _ >"'_"
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o dever de 'Votar

(a) Carmen de Faro Lacerda.

PRRR FERIDRS, INFLRt�RÇÕES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

Di2!-se bra ..

sileira um

Os defeitos
dos maridos� Ga�e_'a··

Desportiva
Uma das conquistas do século foi a integração da mulher

r a atividade civica. A influencia Iernina irradiou-se do lar para a

"ida pública. �aOS autoreSI .

A mulher de hoje adquiriu direitos-que já ninguem lhe A Inglaterra é sempre a patna
•

.1 di
. dO a ten tado das excentricidades. Imaginem docontesta -mas contraiu obrigações. porque cara ireito correspon-

de a um dever. Tendo o direito de voto a mulher tem a obriga- te r ro r ista de que se lembraria uma jornalista
São de votar. PA r is britânica?Simplesmente do seguiu-

Abster-se de votar não é patriótico, porque é mostrar in- PARIS, 26 - Acaba de te: -fazer um inquerito entre as

delerença p: los destinos da patria. ser pr€50 o subdido brasileiro, mulheres casadas, afim de estabe-

';bs(t�l-fe de votar é uma cumplicidade com o êrro, por- Jacob Wolff, comerciante, com lecer a média das principais quei-
que é deixar- lhe o campo livre. 4 7 ��os de idade, suspeito de xas que toda esposa te� inevita-

Abster-se de votar não é louvavel, porque é omitir-por cumplicidade no atentado re- vdmen�e co?tra seu mando... O arbitro é o sr. Antonio P.
motivos muitas vezes futeis-o desempenho de um importante de- centernente .verificado em Paris,

I.

A Jornalista teve a pactencia Neto.
Ver. E que nobre dever! Fazer seu julgaraento, pesar na direção do I quando ,várIas ?ombas arraz-.. ·1 a� consultar. IS.OOO �amas e Os quadros:
J aís. ram dOIS edlficlOs pertencente; poude org�n�zar uma lista .das AVAl': Vadico

Brasileira", que me ouvis, seremos eleitoras, porque não a associações patronais.
. I ofen�as ca_Pltals, com li seguinte Aquino Zé Macaco

qu-remos desertar o posto que a Providencia nos assinalou em tem-, Apuou-s.e, que o refendo claseificação:
. I' Berreta Procopio Diamantino

pos ator��ntados, e inquietos. Seremos elei.toras porq�e .a n-utrali- IOdlV!�UO ja sofrera uma COIl- I': os ma�ldl)s que procuram Galego, Sapo, Valdemar,
dade é inadrnissivel, quando se trata dos interesses Vitais da Pa· denaçao em 19 ,J5, por ter com Irequencia exagerada os con- Pache:cll e Laert.
Iria. adquirido mercadorias r?ubad1s. �elhos de su.a mâi(o caso da sogra) I

TAMANDARE': Jagica
Seremos eleitoras porque não queremos fugir a responsabi- Nessa ocasião JaCOb Wolff 2': os mandos que roncam ao Pinheiro Debico

lid",des que nos engrandecem. havia sido expulso do territo- ?ofl�ic; 3·: os. maridos qu_e sáe� Numa Negrão jacl
Nos:;a carreira eleitora i será o atestado de nosso são pa- no francês. a noite sem dizer aonde vao; 4: Carioni Ceará Aprigio

triotismo, será a expressão prática de nossa vontade de colaborar os maridos que criticam a cosinha
' ,

Chavinh� e Bola.
na formação de um Brasil melhor. Precisa-se

um oficial para de suas mulheres; S·: os maridos A saída é dada pelo Ávaí áscalçados Luis I h d h d f
'

Si, porventura, ainda não estais de posse do titulo e1eito- xv. ma umora os na ora o ca é 16,1 S horas.
ral, ide. sem tardar, obtel-o. Alegais que SOIS ocupadas, que os CALÇADOSWETTERLE da manhã; 6': os maridos que, Reagem os alvi-rubros indo aoBlumenau denoi d 20 d dcur.lados maternos ou os afazeres dornesticos não vos deixam Jaze -----------_ epors e anos e casa os, ataque, Ceará dá a Carioni, :;!;
r, s, que receais aiiiculdades, despesas, perda de tempo? Tudo isso Eserivania de Paz dão para namorar moças solteiras;
são impedimentos imeginarios. O que se exige de vós é um eslor- de Campos Novos 7': os maridos que leem jornal à
!i0 minirno: uma parada a um posto eleitoral. Em vista das provas de habllí- mesa; 8': os maridos que acham

E d tacão exibidas em concurso. foi d d dsses escritorios, bem centrais e de faeil IS�esw, pc em nomeado Jo�o Pinto de Andrade
as espesas a casa exagera as;

apenas que lhes deís as indicações necessárias, e, prontamente en- para exercer o cargo de Escri- 9': os maridos que puxam para

carregam- se de obter-vos, rapida e gratuitamente, vosso rtgistro elei- vão �de Paz da comarca de Cam- si, na cama, toda a coberta ...
toraI, habilitando-vos para o exercicio de um direito de que não pos Novos. Gosta'iamos de vêr os resulta-
Vos é licito abrir mão.

De posse dêsse título, iremos todas, a 3 de Janeiro pro
ximo, depor na urna a cedula do voto, que nossa consciencia nos

ditar. convictas de que assentamos a nossa pedra, na construção do I

edilicio majestoso do novo Brasil.
Brasileiras, sem hesitação, sem demora, amanhã mesmo,

alistae-vos corno eleitoras, por que o Brasil pediu colaboração e

confia nela!

i�I
�j

Em uma partida desinte
ressante a Tamandaré é

derrotada

I

l
I
I

aproxima-se, e com forte tiro faz o

1· goat do Tamandaré.
O jôgo está movimentado. Pi.

nheiro salva o arco de Jagic3.
Jagica pega bem de Pacheco,

Valdemar rebate, mas a pelota
encobre as traves. [agica mergulha
e consegue evitar a quéda de sua

cidadela enviando para comer,
bate Laert, e aos I 7 minutos Sa
po consigna o

1" tento do fi:;ai.
Aos 20 minutos de luta Dia

mantino apodera-se da pelota e

com forte tiro faz o

2' goal do Avai.
'

Galego escapa e aos 32m. de
luta consigna o

3' goal do Avai.
Sapo vira e Laect aprôveitando

faz o

4· tento do .Avai.
Sem mais lances de importan

cia termina o I' tempo.

dos de um tal inquérito entre os

maridos. Talvez que 8S suas quei
xas não fossem tão íaceis de re

solver, como no caso das mulhe
res, o que, aliàs, é questão apenas
de um pouco de geito .••

Guia doEstadodeSanta C�tarinal
2· PERIODO

Saem os alvi-rubros.
O jôgo desenvolve-se no cam

po alvo. Pacheco de 10nQe dá um

forte tijolaço conseguindo aos 5
minutos de luta o

5· tento do Avai.
Jagica abandona o arco,e Val

demar aproveita fazendo o

6· goal do Avai.
O jôgo continúa monotono.

Raul guarnece agcra o arco

do Tamandaré.
Numa faz hands,bate Procopio

e quasi consegue gcel.Raul gosta
de gatinhar. Aprigio H c -be bem
de Bola. escapa e vira, Aquino
bota a mão dentro da area. Bate
o penalty Debico fazendo o

2' goal do 7amandaré.
Ha domínio completo dos avaí

anos.

Procopio quer fazer dos seus

celebres goals, mas até agora ain
da nada conseguiu. Raul pega
bem um tijolo de Procopio.

Ha sururú na area ai va e PIO
copio aproveitando, clà um bélo c

ooderoso chute consignando o

7· goal do Avai.
S{m mais termill8.

•

Suplemento
Acaba de sair do orelo

o primeiro suplerne�to
cC." rY"l todas as altera

çoes ocorridas nas ad-

rninistraçoes Esta

dual e Municipaes,
contendo amplas in-

formaço��o para a in

dustria e Corne�cio
Editada na LIVRARIA CENTRAL

DE
'ALBERTO ENTRES

de 1937

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

Guia com o Mapa do Estado
Idem, com o' Supíemento
Só o Suplementu

Pedidos pelo Correio: mais

8$000
10$000
3$000

1$000 para. o porte

BRINS DE LINHO PARA
TERNOS INCLUSIVE O S 120
TAYLOR NO

"O Paraiso"

SELOS DO BRASIL

E' MUITO

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

FACIL. • •

CONSEGUIR
EXPERIMEr\JTE

,PORQUE:
!

AS

1------------------------------------------
I

I FEL.IP F:;--

ECONOMIAS ,', ,
•••

SUA INDU-
DE SUA FAM"ILIA

o AMIGO COMPRAR A
MFNTARIA E A NAS

ernambucanas =
•
.-

e

,to
n-

es

IS r'

-

SAO FIRMES
SEMPFlE NOVIDADES

-

PRECOS SAO FIXOS
,I _

E' PROPRIA A FABRICACAO
..,

S C t-I M I CTN.

OORES
TEM

OS
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A Alemanha engalanada, com o

polgado e vibrando de entusiasmo,
tivamente o Duce

seu povo em

recepclona fes-

da milicia fascista ao chanceller Hitler pelo sr. Mussolini, será a

companhada da citação seguinte:
«O chefe do governo alemão restituiu á Alemanha a fé na

sua nova grandeza, fOI o reconstructor da ordem civil e politica do

país, guiou com mão firme a nação alemã para os seus altos destinos.
Arauto e defensor da civilização européa contra toda tentativa de

subversão, deu á Italia, nas suas horas de luta, a sua solidanedade
e a mais elevada amizade.

MUNICH, 26 -- No momento
em que os srs. Mussolini e Hitler
chegaram á porta príncipal da
estação ouviram-se os toques de
corneta da guarda de honra, os

canhões - deram uma salva de 21
tiros e as bandas militares exe

cutaram o «Deutschlande Uhber
Alies» o «Horas Wessel» ea «Mar-

, .<" cha Real Italiana».

-A,'«gare» compareceram, além do <Fuehrer», o ministro
das Relações Exteriores, barão Konst�ntin von Neurath, e 0S mais MUNICH, 26 -- A primeira entrevista dos
destacados <leaders= do Partido Nazista,

. I Mussolini durou três quartos de hora.
Entre ensurdecedoras aclamações de uma densa multidão' I

o sr. Hitler comprimentou o Duce logo que este desembarcou do A chegada a Munich
trem especial em que viajou desde Roma.

.

Na estação, o sr. Hitler, mostrando-se agastado por qual
quer notivo ainda ignorado, voltou-se de choque e falou com certa

irritação.

onde dava entrada o trem em

que viajava o chefe do governo
italiano. O <Fuehrer » achava
se rodeado de todos os ministros.
O <duce », sorridente, sauda os

presentes e aperta a mão do
chanceller Hi tler e dos membros
do governo. Um côro de rapazes
ventudes hitleristas.

BenH:o MussoUni
e moças entôa o híno das ju-

Conversaram três quartos de hora
BERLIM, 27 -- Os srs. l\1ussolini e Hitler acabam de

Hitler e de chegar ao local das grande manobr vs sendo recebidos com to
das as horas pelo respetivo quartel general.

srs.

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

(EL. CYRO VIDAL NOS S A VmA

Hitler -- arauto da civilização

Afim de agradecer-nos a noticia
que demos sobre a sua promoção,
distinguiu-nos com a fidalguia da
sua visita, o distinto coronel Cyro
Vidal, bravo comandante do 2'
grupe

.

de Artilharia de Dorso,
acantonado em São José.

O brilhante oficial, que como

tivémos oportunidade de acentu
ar, é um espirita cintilante, man-

ESP-=.RANf'A"
teve comnosco interessante e de

L \- morada palestra, que profunda-
MANA'OS, 26 (Band) - No

..

RIO, 26 (Argus) Conforme no- mente nos cativou.

lago Italiano zona do Janaua- tícíarn de Fortaleza, .acha-se bas- Agradecendo ao comandante
. . .

'

d Canit I
tante adeantada a ülmagern de Cyro Vidal a nimia gentileza da

ea. mumcipio esta api a, um

I "Eterna Esperança", produção dlL, . . -

enorr:e jacaré dev?r�u Avelino COJ:.npan�ia A�ericana. de Fllmés. 1\ distinção com que houve por bem

Ribeiro Anvers, escnvao da Sub-. atriz Soma veíga terminou se� tra- honrar-nos, r�n?vamos os votos

Delegacia de Policia do 430'1 balho,
embarcando para o RIO de de perenes felicidades.

. . Janeiro. - --_

DIStrItO. Silvinha Mélo e Milton Braga Dr.ClarlllbatlteI
ainda permanecem naquela II

•• •• capital afim de concluir a filma-

O primeirO concilio gem das ultimas se�as. Antes de

Galva-Opartir, Silvinha Mélo realizará .ím-

• portante festival de arte, patrocina-

nacional d.o pela Sociedade de Cultura ar-

tísttca daquele :Estádo.

MUNICH, 26 - Uma grande multidão aglomerou-se des
de a proximidades da estação, á espera do sr. Mussolini. A cidade

apresenta um aspéto alegre, pois a chegada do <duce coincide com

a vespera da tradicional festa de outubro,
A's 9.45 horas, uma grande ovação anunciava a chegada do

[sr. Hitler á «gare». Quinze minutos mais tarde, o hino italiano
honorário era executado por uma banda postada na, plataforma da estação

-_. -_.__ - -_.-

ÃNiVÊRS'ÃRroS-'""""-'
DR. CAMARA S[MÕES
Fez anos, ôntem, o sr. dr.

Pedro Camara Simões, medico do
DeparLamento de Saúde Pública
do Estado, pelo que foi o ilus
tre clinico muito cumprimentado.

Faz anos hoje o jovem Helio
C. Regis, aplicado ginasiano e

redator desportivo do nosso con
frade O ESTADO.

MUNICH, 26 - A entrega dos galões de oficial

Banco de Credito
de Santa

HETERNAPopular e Agricola O jacaré
devorou o escrivãoCatarina

Distribui�ão de dividendos
O Banco de Credito Popular e Agrícola de Santa Catarina

avisa aos seus acionistas que está pagando, em sua séde, á rua

Trajano, n-. 1'. os dividendos relativos ao 1·. semestre do cor-

rente ano, a razão de 8 010 ao ano (17·. DIVIDENDO).
Florianopolis, 23 de setembro de 1937.

O Conselho Diretor

FAZEM ANOS HOJE:
a exma. sra. Aurora Piazza

de Melo, esposa do sr. Francis
co de Melo;

o jovem Edgar Santos, filho
do sr. Pedro Sanlos;

o sr. José Fragoso;
o sr. João Carlos de Melo

Sobrinho, cirurgião-denti3ta.
CHEGAM UNS
Acha-se en tre nós o SI'. Mou-.

tezurna de Carvalho, representan
te comercial e nosso colega de
imprensa.

OLHA POVO!
Completamente restabelecido da

enfermida lê que durante varias
dias o reteve no leito, já hoje

A vaiem ao norte compareceu na sua Secretaria,
dan lo despacho, o sr. dr. Clari-

do candidato balte G1lvão, ilustre Secretario
da Segurança Pública.

d
Durante a sua enfermidade te-

O pOVO ve Sua Excia. ocasião de teste-

S. SALVADOR, e7 _ Foram mt.dunharlo alto aprêço .e� que é
...

d ti
I o, pe as numerosas VISItas que

.

imcia .,?S os preAPara IVdOS SPalra a recebeu, interessadas avidamente
recepçao ao sr. rman o a es. I b I

.

O did
.

Linici pe o seu resta e ecirnento.
can I ato naciona imciara a A GAZETA ....

1
sua propaganda pela cidade de I

:f , que ne: sempre

Ilhê d d 'h
encontrou as provas mais expres-eus, on e evera c egar no r .» d fid 1"

•• QUER Ui\[ LINDO CO'R1' I,'.

di 19 d t b
sivas e I a guia, regosua-se em D

prmnmo la e ou u 1'0. vê-lo de novo volver á atividade DE CASEJ\lIBA. ?

O D d h
da sua pasta, em a qual tem pres-

VA' A «O PARAISO» E ES-

sr. o swort tado ao Estado, com alto descor- COLHA ENTHE AS 200 PA-

SERA' EMBAIXADOR? !����ç�s�certo, os mais a'>sinalados �O��S. =

mm

RIO, 26 (Band) - Afirma-se PI;JC nic em Lagunaque, com a aposentadoria do TERNOS FEITOS DE 50$000
-

M U !La
embaixador Alcebiades Peçanha, PARA CIMA SO' NA CASA Realizou-se no dia 18 de se-

D. SEBASTIÃO LEME
estarão indicados para a sua va- HO Paraiso" tembro último, um pic-nio em
ga os srs. Henrique Dodsworth Laguna, de que participararn va ..

RIO, 26 (Argus) Ha dias o d d R B b
CORREIO DA NOITE noticiou que

ou o eputa o enato ar asa, ontem tiroteada, por conhecidos rias pessôas, em que figuravam,
brevemente se reunirá na capital caso o sr. Agamenon Magalhães elementos comunistas. O ataque tambem, muitas distintas snras ..

mineira o Primeiro Concilio Nacio- ialgresse no Tribunal de Contas, verificou-se durante uma sessão e gentis senhorinhas.
nal. Deverão comparecer todos os sucedendo o sr. José Americo civica. Devido ao número eleva- Tendo-lhes sido dispensado alíbispo brasileiros. Confirmando essa

G I d H
.. I

.

areíra notícia podemos hoje
-

do de mulheres e crianças, o pa- um tratamento gentil, carinhoso
Ex-as·l·stente do serviço de incco oeia os oprtais. a VIÇ ,

T· t "d
'

• I'> noticiar que já estão bem adeanta- Iro earam a se e nico estabeleceu-se facilmente. Do deseja o snr. Leopoldo Martins,
da Gambôa, Fenda",ão Gafhé-Üuinle e S. Francisco deAssiss. dos os trabalhos para a efetiva- atentado, que provocou extraor- em nome de todas as pessôas que

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica ção desse solene congresso legíslatí-

integralsta naria repulsa LlO seio da popula- tomaram parte no pic-nic, agra-vo da Igreja no Brasil. As leis ecle- d"de Botafogo síastícas creadas pelo Concilio s6 ção, resultou saír gravemente Ie- ecer aos componentes da S. M"

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS serão dadas á publ�cidade e m�nda. rido um camisa-verde de nome Carlos Gomes, e sobretudo, ao.s

S b
das executar, apos aprovaçao da RIO, 27 (Argus) - Noticiai Isrelsone Olíveira. ALé agora as seus esforçados e dignos diretores:Consu'torio: Rua Trajano n' 12- o . I Santa Se. o Primeiro concnío Na- procedentes de S. Salvador. in- autoridades policiais não toma- presidente-Felipe Corrô i, tesou-

Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas
.

I cíonal
será presididio por sua emí-

formam que em Itabuna, a sêde
I
ram qualquer providencias no sen- reíro+Francisco Servi:lO de Oli-

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA SneebnaCsiatI·a!osLr·emcaer.deaI arcepispo D.
.

I' t d I I l'd d f' 'ddI' t d b 1mtegra IS Iii. aque a oca I a e OI tI o e pumr os cu pados. VeIra, rnes Te a anua-Antonio.

DESAPARECEU DECLA- í I=x--o-nera'da- Aposent::1dorl·a-------, ��li�i�r�o'F�a������n�it;:.-Bonifa-
RANDO IRSUICIDAR-SE. I

L U

I
Da fidalga aco!hida e das cativan-

Somos informados de haver Deseontos espeelais em Tailleu.·s CO?J direito aos, vencimentos tes amabilidades que D:0s cerCai'Jin

desliparecido o cabo do 140. Ba- de lã e Manteaux Do cargo de professora d.l anuaIs de 785$000. fOI aposentadú guardaremos mes'lueClvel recordn-
talhão de Caçadores Joaquim DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN- escola mixta. de Ermida. no m,c_ Alexandre Ferreira Braga, chauf- ção de tão I!rata hospilalidade.
Virgílio de Abreu. DES DESCONTOS NOS ARTIGOS niClplO de Lages. foi exonerada feur da Côrte de Apelação. Muito nos penhoro'J a '1)úIlel! lt

O f'd 'l't d' d a ppdido Jacl' Flores lhana com clue nos acolherarn na ..

re erI o mI I ar elXOU uas
DA ESTA .... ÁiO - - • ,

Gcartas, uma endereçada ao te- v.t1t uarda qüeJas noites.

nente Aparicio Archanjo Correia NA MODELAR Agradeço, lambem, aos mem·

e outra ao Cabo Freitas, perten- san.-tar •.o
bras da comissão abaixo e todos

cente á Companhia de Subsisten- Tailleurs de lã' córte Impecavel
os que se achavam na ocasião o,;.

das, declarando ir suicidar-se. de 110$ por 28$000 Desolador No Departamento de Saúde Pú- quais são possiveis lembrar: CO-
A0 que se presume, o cabo

" "" f"
,

d 170 136$000 blíca do Estado foi aberta in:,- MISSÃO-Helio Malos, Glaciol
Virgilio não teria posto em pra-

Ino angora e por crição para o C4rso de guarda Rosa, João Souza, Manuel Bento?
tica o que anunciou nas cartas Manteaux superiores de 130$ por 98$000 RIO. 26 (Argus) - Tel,gramas satlitarío. com o prazo de 30 Abedenago Machado, Francisco
..J d t d d t d " " " 80$ por 53$000 de Porio AleO're dizem que é deso- d' C I d C1 F'ueIxa as, en o apenas eser a o. ') lilS. ;l contar de 25 do corrente. ar os e uouza, . ranClSCO da
Ignoram-se os motivos deter- Redução especial nos preços de RENARDS e

lador o espetacul0 da enchmte nas Rosa, Nair Freita'J,Normélia Frei--
minantes do gesot em questão. CASACOS de PELLE

ilhas proxím�s daquela capital. Dispensa negada �s, Adelaide Rita, Maeia Gil.I Todo o oitavo distrito encon· Autonio Souza e João MartinB.
-

na "A MODELAR" tra-se submerso nas aguas, Pou- Em vista de não ter quem o Assim, mais uma vez externo,
cos hahitantes do distrito querem substitua. o Tribunal Regional de a minha gratidão pelas 'gentilezas:abandonar suas casas. encontran· Justiça. Eleítoral res:olveu não con, com que fui distinguido e, agrado·se, em uma cama flutuante, ceder a dispensa requer'da po decendo de coraçuo em nome de;
um trabalhador doente que não Celso Moura. Serventuarío de Jus- todos 08 componentes do pie-nico
come ha 3 «ias. tiça Ih comarca de Hamenra. LEOPOLDO MARTINS

Leia, escute e guarde •••
Com estes pomposos titulas publicou «Dia e Noite», em

sua edição de ôntem, uma nota em que aprecia o seguinte lança
mento de Caixa feito na Tesouraria Estadual, em data de 22 do cor
rente mês:

-Recebido, hoje, na Agencia do Banco do Brasil, liquido
da quantia de 500:000$000, do emprestimo contraído pelo Estado
com a referida Caixa: 349:177$400 »,

Comentando, «Dia e Noite», depois de várias considerações
intempestivas, pergunta:

«Será que os intermediários beberam a diferença dos tais

quinhentos contos recebidos do emprestimo �
Será o servicinho do mano Hugo p!
Na verdade, para se evitar tantas perguntas como estas é

que precisamos melhor discriminação nesses continhas de arranjo,
porque do contrario a gente é levada a conclusões terriveis ... »

,

Não ha, do caso, conclusões terriveis a tirar. Ha, sim, con

clusões baseadas na verdade incontestavel dos fá tos, que se alía á

Ihonradez do atual governo de Santa Catarina.
A diferença entre 500:000$000 e 349:117$400, ou s e j a m

160:882$600, são os juros vencidos, os quais. em todos os tempos,
foram sempre descontados, no áto das prestações serem entregues.

E emprestimoBllem juros o confrade não encontra, nem

mesmo no reino dos Céus.

Está nesta Capital o sr. D:
ler�Jn lo Sch .re wer, nosso CJ.J:;d.
de imprensa, e representante do
brilhante diario A NOTiCIA.
OUTROS PARTEM
Pelo « Cornt«. AlciJio» SA)'lI'

hoje para Curitiba, e.n vi::;i�: �
pessôas de sua Iarnilia a exma.
sra. d. Eugenia Brueggll1ann.

Ora. Josefí"a Flaks Schwe.dson
MEDICA

A safra do café
RIO, 27 Noticias de São Pau

lo, dizem que em virtude das chu
ovas que têm caid.o nestes 4 mêses, a
aafra de café vai ter um abati
mento de 30010, -principalmente :na

2:0na da Sorocabana.

15RUA TRAJANO,

.."" ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




