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o povo carioca exige
se restitua o governo.

':;1-::i:i�:lill�l:mais uma vez, de consclen- ao seu governador. Caso
::l:::\::·A(tJlcia aberta, que não fui, não contrário será reduzir a um

;�!il::mn@:�::: sou, nem serei comunista?" trapo a eonstltulção liberal.
\\,j�\�);l�: (Palavras do di·. Otavio l\fallgabei

ra� na sessão de posse do sr. Pedl·o Dr. Otavio Mangabeira
Ernesto realizada ôlltem).

--Será ainda necessario
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Dr. Pedro Ernesto
(Palavras do'di·. Pedl·o Ernesto na Isessão realizada ôntem� na séde do

IPartido Libertador Carioca).
----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

utilidade

Proprietario e Diretor Responsavel
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LEI N. 13.

T
DOA voz Sem quaisquer liga�ões (Floliticas

CALLADO
--_._-� .. _--

I NUltlEROANO' IVI �FlorianGpolis, Quinta-feira, 30 de Setembro de 1937

.i Os integralistas I Contrario á con.de-I• I A NOTA OfiCIOSA

...11: quei�am-se ,dosc�- nação do sr
..
lima Dario Velosol do gal .. �óes:.:::::rg! munistas Zêameri- Cavalcanti Te!egrama de C.urItiba diz-nos �er I MonteIro

&l :/t! ralectdo o sr, Darío Velo��, antigo I�á':\/:'" •

t professor. A infausta notícía causou

:.}f '''lnl canis as funda ill_1pressã_o. D!lrio Veloso foi, I
:;;;::::,:

":ll' sem duvída, nao so um mestre de I
··:·S.>,i: Pi: . letras e ciências, mas um esforçado.:>�:?:::..w. '. +, V RIO, 29 (Argus) Segu_ndo dí- rorrnador de caratêres, Minguem

'::·':·:::::4;X:::i:tf.i.:r
.....

::t� mumsmo ao Integralísmo, Darto Veloso abre um claro dificil:� ':,;l!:i':",;M:.:::::· _.:.!.."9
de preen"'Cher.

O Doutor NeréuDa
mos� Governador do
Estado de ..�,!:nta Ca
tarina.
Faeo saber a todos

os habitantes dêste

�stado que a Assem
bléia I...egislativa de
ereta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. único - Fica

�onsiderada de utili-

�ade pública a Asso
e ia �ã o Catarinense
-de Imprensa� funda
da nesta �apital� re

vogadas as disposi
t)ões em contrário.
O Secretál9io do In- DR. NEREU RAMOS,

terior e dustiea assim Governador do Estado Aceitao fa�a executar.
_

.

Palácio do Govêrno em FloriaDópolis� a denuncia contra

I29 de Setembro de 1937. I o sr• .José Amerieo

NEREU RAMOS Ele��?�l �ceit�us:':::��n�i�b:p�:� liGUSTAVO NEVES sentad_a contra o.sr. José.Américo,
pelo fato de ser Incompatível a sua
candidatura com o exêrcícío do car-Igo de membro do Tribunal de con- RIO, 29 (Band)-O sr. Was-
tas. I hington Vaz de Melo, procurador

.--------.----- geral da Justiça Militar, em seu
CASEM IRA EM CORS, ARTE 'parecer que acaba de apresentar

TIGOS FINOS ao Supremo Tribunal Militar,
CASA "O PARAIZO" discorda da condenação do gover

nador Lima Cavalcanti, pleitea
da pelo seu colega do Tribunal
de Segurança, manifestando-se Ia
voravel pela confirmeção do acór
dão da mencionada côrte de jus
tiça especial, que absolveu o go
vernador de Pernambuco por fal
ta de provassões,

GOV. LIMA CAVALCANTI

Renunciará o almi .. ! Reúnem-se, hoje,
l�rante:Protogenes os socios da A. C.I.

Reunem-se, hoje, em assem

bléia geral, ás 19,30 horas, na sé
de da Associação Comercial, á
rua Felipe Schmidt (altos da Li
vraria Moderna), os socios da As
sociação Catarinense de Impren
sa, com o fim de discutirem o

projéto de Estatutos elaborado I
pelo. sr Lourival Cama:a. RIO, 29 (Argus) Sob a presí-

SI a hora aprazada nao se ve- dencía do dr. Alvaro Carrilho, reu
rificar o número legal de socios, níu-se _no_Ministrerio da Fazenda,
Iar-se-á segunda convocação para

a Co.mnsao .encarregada da c0!1cor-
. . _ renCIa publica para a exploração da

meia hora depois; quando entao, Loteria Federal. Em sua reunião a
os trabalhos se instalarão, com Comissão apreciará, apenas, a ido

qualquer número. neídade dos 20 candidatos, que se

Terão direito a voto somente apresentaram, fi�anj? delib�r�da
. , que a escolha sera fel la, publica-

o� �OcIOS quites com os cofres so- mente no proximo dia 4 de outu-
CIaIS. bro.

RIO, 30 (Band) - Volta-se a

afírmar que o almirante Protege- RIO, 29 - Desde 1930, quando se instalou no Brasil o

nes Gnimarães deseja regressar á outubrismo,até agora, o Estado de Mato Grosso tem tido 'nada me

Europa e, por este motivo apre- nos de nove interventores, sem contar um governador eleito, que
setará sua renuncia ao governo foi o sr. Marío Correia, falecido repentmamente nesta capital. Por
do Estado fluminense. tanto, o povo matogrossense já teve 10 governos a partir de 30, e

Caso se efetive tal fáto, sua o Estado, no entretanto, não melhorou, nem peorou; ficou na

substituição na chefía do execu- mesma.

tive será realizada por meio de Em compensação, Mato Grosso bateu um record e, para
eleição diréta, permitíndo que os festejar êsse acontecimento, foi inaugurado em um dos salões do pa
candidatos das diversas agremiá- lacio do governo, em Cuíaba, a galería dcs interventores, e que são:
ções partidarias pleiteiem o go- Ministro Camilo Soares; general Cípriano Ferreira; drs. Antonio
verno com seus respectivos elei- Mena Gonçalves, Artur Maciel, Leonidas de Matos, Mesquita Ser
torados. Neste caso, o senador va, Fenelon Mueler, general Newton Cavalcanti, e o atual capitão
Macedo Soares terá oportunida- Arí Píres. Aproveitando a oportunidade o capitão Arí Pires fez
de de demonstrar, como sempre I inaugurar tambem o retrato do último presidente do Estado, antes
afirma, que a maioria da

POPUla-j
do advento da Revolução de 30, dr. Anibal de Toledo.

ção do Estado do Rio está ao E' ou não é um record, êsse que Mato Grosso vem de
seu lado. registrar �

ALMIl'tANTE PROTOGENES

P ·t d
·

te RIO, 30 O objétivo do íntor
rei o e JUS Ira ao \ m� d_o chefe �o Estado Maior �o� paiz e desautorizar as falsas noticias

Senador Ienes de_q�e essa_primel�a autoridade do
EvefClto esta conspirando .

Mas teremos chegado, por acaso,

R h a tal sráo de dissolução dos deve-
oe a./ res militau� e cívícos, que se admi-

ta ser (I Ofg30 supremo da direção
técnica do Exército Nacional um
centro de conspirações contra a se
gurança do regímen e a paz dos ci
dadãos?

Só esptrítos destttuídos de senso
comum poderíam supor que um
homem investido de tamanhas res
ponsabilidades, em hora tão grave e
solene do mundo, pudesse esquecer
o que deve ao seu patz, para envol
ver-se em intrigas polttícas e tra
mar na sombra a sua ruína, a sua
desagregação, as consequencia.': he
diondas da guerra civil.

RIO, 29-0 professor Maximi
liano Langsner realizará domingo
próximo uma demonstração de te-

RIO; 30 - As referencias Iei- lepatia dirigindo um automovel a
tas pelo sr. Pedro Ernesto em seu cem quilometros, com os olhos
discurso, ao senador Jones Ro- inteiramen te vendados.
cha, que ontem lhe passou a pre-

-----

sidencia do Partido Libertador FALECEU REPENTI-
I Carioca, calaram _

fundo no espi- Ni-\MENTE
. rito da enorme assistencia á pos- RIO, 29-Noticiam de Maceió
ile do governador martir na chefía que o dr. Mangel Oiticica, repu-do Partido Libertador Carioca. Lado clínico daquele Estado, filho
Durante quasi um quarto de do dr. Leite Oiticica e irmão do

hora a enorme multidão vivou escritor José Oiticica e dos srs
fébril e entusiasticame?te o ::;e-j Francisco, Lu�s e Alvaro Oiticica:nador Jones Rocha, .tflblJtan�o-1 faleceu repentinamente, fulminado
lhe de tal modo um Justo preito, por um colapso, no instante em
de admiração pela linha inque- I

que chegava a uma reunião de
brantavel mantida durante toda

I
sociedade e apenas acabára de

a dolorosa odisséa do sr. Pedro cumprimentar as pessôas presen-Ernesto. l teso

�I"�T ,,� ,�t'l ,.'�-.. I'"'

'::\p'�f,V,:--,� ... �..� '" "li"

977

Exploração da
Loteria Federal

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

Colonia Sta.
Tereza

GAL. GO'ES MONTr:1I':O

Na montra da Livraria Xavier,
á rua Felipe Schmidt, acham-se

i expostas algumas fotografias da
I construção da « Colonia Santa Te
reza», pelas quais se pôde aqui
latar o vulto desse notavel e

grandioso empreendimento do go
vernador Nerêu Ramos.

BOINAS, CARAPUÇAS D I:
FELTRO E LANS EM NOV E

LOS DAS AFAMADAS MAR

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

Mato Grosso bate um

record •••

Satisfazendo o oficio que diri
giu o dr. Inspetor Regional do
Trabalho, foi determinade ao de
legado especial do municipio da
Capital que abrisse inquerito e

procedesse a exame medico legal
na pessoa do operario Manoel Jor
ge, afim de constatar si o mesmo

fui acidenta.I i 0.1 não.

SENADOR JONES ROCHA

Demonstra
ção de te ..

lepatla

ASSUMIRA�
PORTO ALEGRE, 30 O depu

tado Moacir Codoi Ilha, comunicou
aos jornais que só amanhã, sexta
feira, assumirá suas funções.

Inquerito

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Propaganda agricola no Sul E t d 'ganda Agricola"a Estrada de
S a o Ferro Sta. !erela Cristina, vi

sando especialmente o bem da
laboriosa classe dos lavradores,
rromov'!rá a organização de coo

per ativas agricolas e orientará a

sericultura, apicultura, o cultivo
da mamona, linho e algodão.
Desta ultima, os primeiros pio-
neiros da propaganda, apraz-nos
o orgulhode declarar, havermos
sido nós. E para que possamos

imprimir um cunho mais pratico,
estamos distribuindo gratuitamen
te, este ano por interrnedio das
agencias da Estrada de Ferro e

das prefeituras, 2000 quilos de
sementes adquiridos no Instituto
Agronomico de São Paulo, além
de! 868 quilos que distribuimos
o ano passado. Mandàmo� impri
mir 5000 Iolhetes instrutivos.

do

Fala a

da
"A Gazeta" o sr. João Rimsa ilustre. Chefe
Departamento Agricala da Estrada de

Ferra D. Tereza Cristina

Encontrando -se nesta capital o

dr, João Rimsa, esforçado chefe
do Departamento de Propaganda
Agricola da Estrada de Feno D.
Tereza Cristina, achou a nossa

reportagem de interesse ouví-Io,
sobre o serviço que lhe está aléto,

Com a modéstia e simplicidade
que lhe são caracteristicas,u nosso

entrevistado começou:
-Quem é que não conhece

êsse grande brasileiro que se cha
ma Henrique Lage, através 03

empreendimentos devidos ao seu

dinamismo invulgar e á visão ·cla
rividente da sua inteíigencia?Uma
das recentes organizações de sua

iniciativa, é o Departamento de
Pr.paganda�Agricola na Estrada

De sunocultura, com porcos de
raça e chiqueiros adequados.

De avicultura, com galinhas,
perús e marrecos de raças sele
cionadas.

Isto, com o fim de introduzir
as mesmas raças, em todo o Sul
de Souta Catarina.

Concluídas as obras do avie

rio, será êle o mais moderno e o

maior do Brasil.
Secções de horticultura. pomo

cultura. sericultura e apicultura,
estão em franco desenvolvimento.

CAMPOS DEI\10NS·
TRI\TIVOS

Com a! excursões gratuitas que
pretendemos promover em trens

especiais, qualquer lavrador terá,

de Ferro D. Tereza Cristina,com
séde em lmbituba, destinado a por
meio duma propaganda eficaz e

pratica, conquistar a confiança do

lavrador, induzindo-o a rumar

pelos caminhos que o progresso
trouxe' luoura. Assim, concor·
rendo para a pro.peridade agrico
la da zona, indiretamente concorre

para o engrandecimento da sua

Estrada de Ferro.

INSTALAÇA0 DO DE
PARTAMENTO

O Departamento de Propagan'
da Agricola, sob minha direção
-continúa o dr. João Rimiia
instalou sem perda de tempo o

1ICampo de Demonstração Prati

ca", em vastissimas áreas de terras

pertencentes ao sr.Henrique �a�e,
em Imbituba, tendo por objetivo
a intensificação de culturas de
toda a sorte, a divulgação do

emprego de maquinas mais ade

quadas e seu respectivo manejo;
a introdução de novas culturas; o

beneâciamento e expurgo das se'

mentes; a fertilização dos campos
com o emprego do"adubo-verde";
e a in.talação das seguintes

SECÇOES
De pecuaria, com �stabulo e

estrumeiras modernas e silo com

capacidade para 1 00 mil quilos.

então, a possibilidade de observar,
nêsse "Camoo Demonstrativo", a
vantagens da policultura, adqui
rindo conhecimentos praticos e

desfrutando muitos outros benefi
cios que uma organização desta
natureza lhe poderá facultar.

As experiencias de adaptação
de novas culturas neste "campo"
de sólo arenoso, poderão servir

para Zonas de sólo identico,como
Congonhas, Jaguaruua, Morro
Grande. ESplanada, Içara, Cabe
çudas, Estiva e outras, como seja,
por exemplo, uma grande parte
do municipio de Araranguá.

ALGODÃO E LINHO

Um campo de sementes de

algodão e linho, estamos organi
zando no municipio de Araran··
guá. Incontestavelmente, estes

campos de experiencia, são de
grande importancia. E' indiscuti
vel que dentro do individualismo
agrario, o pequeno lavrador nada
vale. E se nada vale o pequeno
lavrador, nada vale a agriculture,
pois é a pequena lavoura que ali
cerça a economia dos países
agricolas.
E' muito mais Iacil cultivar

terra e criar. tendo uma bôa ori
entação, do que trabalhar na ig-

---

Hospital seio 10sé, laraguá. Isabrzl,

5anta l'atarina. Catarina.

Na agricultura mal organizada
só tem valor alguns artigos da

I produção: os de grande preço.
os que apresentam grandes mar

COOPERATIV.àS
AGRICOLAS

O Departamento de Propa-

norancia e ás cégas, perdendo to

do o esforço, todo o trabalho e

todo o dinheiro.

PREPARO DO TERRENO

VAl.OR DOS ARTIGOS

2

gens. Nada valem os que (0-
recem pouco entre os preços do
custo e o' da venda. Estes não são

aproveitados, não se incorporam á
economia geral. Entretanto valem
fortunas, dentro de uma boa or

ganização. Não se poupando a

esforços, o Departamento de Pro
paganda Agricola procurou diver
sos mercados e estudou as possi
bilidades de aproveitamento des
tas mercadorias desprezadas e

atualmente sem valor. Nas suas

tentativas o Departameato foi bem
sucedido, sendo que a Compa
nhia de Docas de Imbituba já
encarregou a sua seção agricola
da aqursição de determinados
produtos da lavoura par, 'i�aste
cimento dos navios da Cm,. anhia
de Navegação Costeira.

BRASILEIRO DE
CORAÇAO

Dando por findas suas inte
ressantes declarações. o ilustre
sr. JOão Rimsa conclue:
- «De tudo que acabei de

expôr mostro a intensidade da
minha dedicação ao Brasil. Vin
do da Europa, ha 8 anos, ir
manei-me á familia brasileira.
Meu sangue é estrangeiro. Meu
corpo e minha alma, porém, per
tencem ao Brasil. A prova do
que afirmo está na minha natu
ralização feitei em J 934 e a mi
nha ardente vontade de perma
necer neste país

-

maravilhoso o

resto da minha vida.

o

Uma Companhia Genuinamente Brasileira

especialisada em

Seguro1s de Vida
27.5
26.7
26.0
25.3
24.5
23.8
23.1
224
21.6
20.9
20.2
19.5
18.8
, 8.1
17.4
167
16.1
15.4
14.7
14.1

��-F:-��4! i
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS. LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESTRIC

CÕES. PELAS TARIFAS M.'"�IS MODICAS.

deve ser a Cornpcmhío
de sua prororencia.
Fundada em 1920, o seu proqresso

se evidencia pelas sequinies cifras.

relativas ao uHimo quinquennio: -

Activo Reservas Receila Geral

1932-17.036 conlos 13.064 contos 6.726 eonlos

1933-18.205 conlos 14.164 conlos 7.941 contos

1934 - 19.943 conlos 15.922 conlos 9.485 conlos

1935-22.314 coalos 18.427 cenlos 10.741 conlos

1936 - 25.973 clnlos 22.373 contos 12.375 uniu

A "SAO PAULO"
COMPANHIA. NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DIRECTORIA:-

Dr. José Maria Whifaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE I - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

SUCCURSAES: - RIO DE JANEIRO
CURITYBA. P. ALEGRE· BAHIA. RECIFE
AGENCIA: - SANTOS

··9trzsto que tenho ernpre-] --Atesto que prescrrzuo em
tcôos os casos inClicaClos OI

gaao em minha clinico os proõuto "f'lpyrrztino" :Clo f�r
rncceutlco Carlos Hrznrlque:rnrzCleiros.cccheta Clrz "Apyrrztlna", com D p.r. Iragibe deAraujo
.o�. Piragibrz Clrz Araujo.

l'hnJca_ geral rz peCliatriCl. con
sultorlO rz rrzsidrzncia: Rua
15 Clrz NOllrzmbro H' 8Z.Blu-

Dr. Nilo Saldanha Franco. mrznau--5anta l'atarlna.

Blumrznau,

rina.

50nta Catarina, Blulílrznau, 5anta xilial1ora, Houa-Brrzslau-Ha. pital Clrz Tlmb6, 5anta l'ate-

optlmos rrzsultaCl03.

Dr. Anton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Catarina. mania, 5anta Catarina.

DOR DE CABECA
"

�

A P V R E T I NA"
.

.,---- --_._'''';.-I ..
,.

.?
•

NeraVDsismo
epidemico
A civilização trouve, a par

de grande beneficio, . tambem
grande prejuizo para a huma-
���. 7

Nesta época da velocida
de, nem todos os pobres mor
taes conseguem adaptar-se ás
novas contigencias tumultuosas e

I exhaustivas.Em conquencia, reina um
cem numero de vitimas, dando
impressão de epidemia de
nervosismo, sobretudo nas

�randes capitaes.
Muitas vezes esse nervosismo

occorre em pessoas apparente
mente sadias, mas com desor
dens do mentabolismo cellular,Para estes casos basta, mui
tas Teze., o repouso de al
gumas semanal, um regimeu
adequado, ou mudança de di.
m�, para corrigir o estado psychico. Casos ha entretante, em

que é sufficiente estimular o

mentaboli�mo c e I 1 u I a r por
um medicamento phosphorico
para que tudo entre nos
eixos. Neste sentido o me
lhor medicamento é o' Tona
iosjan da Casa Bayer.

Elle levanta as energiaI perdidas com o uso de poucas
injecções. fazendo desapparecer
as mamfestações irroneamente
capituladas por nervosismo ou
neurasthenia.

--A "Apyrrztlna", przla a9-
sociação feliz dos srzus in
grrzClirzntes, srzrá um auxilia ..
pf'rzrloso nos casos inOicaClos

DR.VICTOR MENDES
.major Clr. Victor mrznCles_

Olrrztor CIo 5erulço arz 5aú
Orz CIo força Pública CIo Es.
todo.

-Os analgrzsicos eompo- -."ApyreHna" rzin cusqe- A formula Orz "Apyrrztlna" ··Atrzsto qurz preacrevo com I
.. [)jrz Zusammrznsrztzung

nentes Clrz "Apyrrztinatt, es-

tão õoecõoe optim.amrznte, Clrz zetchnetes Prãparat beson- é dIZ meldrz a corrrzsponClrzr reeultcõoe optimos, os cc-
I
uon "Apyretinau lst brzrrzits

manrzlra que a rznergia eape-
.. .. Iclfica CIos orgãos não é otln- õera bel rnlgt'anrz (Kopf. przrfrzltamrznte aos casos ln- chets õe "Apyretina" neste rzin BrzUJrzis õer schnellen

glCla por rzfrzitos· ecunõurlce.!
meerno qunnõo os õole co- echrnerzen), õlccõoe, hospital, unõ hpi!samrzn Wirlwng in
chrzts srzjam ingrzriClos simul- Orzn angrzgebrznen fãllrzn.tanrzamrzntrz. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.lauras, não Clrzprime o co-

ração, não diminurz o przrys· Or. 6rzorg Ríchtrzr. Clini-
tal!ismo gastro· intestinal Dr. Paulo drz Carualho.nrzm hyprzraciCliflca o rzsta- co grzral rz eprzraçõrzs. Oiplo. Or. AlfreCl Horzss, Clinico Dr. Anton Hafnrzr, clinica
rna10-
AsslnaClo: Dr. Osvaldo Es·

plndola
Or. OsualClo E�pindola,CIi· Brasil.

nico geral rz przdiatria. Con'
sultorio rz rrzsiClencia: Rua
1.5 Cla: Hourzmbro N, 84 A-
Blumrznau··5anta Catarina.

Clinico geral rz operaçõrzs. Or. Nlla 5alClanha fron·
modo na Alrzmanha rz no grzral rz oprzrações. ffiéClic:o geral rz oprzraçõrzs, médico

médico Cliretor do Hospital co. médico Cliretor CIo Hos
m6C1ico chrzfrz CIo Clirrztor ào Hospital 5anta dirrztor CIo Hospltul 5anta..

rz rnaternioaClrz moela Au.

'_
•

'l" ....,.•
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ipar 30$000 Cir?ulo Ope- �enota, bem .daramente,. o �ntu- �a reunião' passad� havia 185 "'OASA Carne".' ,ra (".o de Fio - siasmo que rema nos meios CHCU� SoCIO�, ao plSSO que onlem o nu- a

:
.

apenas. rianopolís listas. A discurssão dos assuntos mero montava a 295, portanto. Vende-se por motivo de via.

'2$600No dia 7 de Outubro próxi- propotos (oi seguida grande i?teres' um aumento de I I O no correr [em, abaíxo do custo um bun

wo,l'Loteria de S. Catarina rea- .
(C. O. F.) se, tomando todos parte ativa na de um" semana. galow novo, na Estrada Geral CURITmA. 8 (Band) - Os

';zar"t o I'RIMEIRO sorteio do Aos 27 do corrente realizou- mesrna. Tod.s �s membros da !=omis- de São José� a poucos mmu- jornais I�tãt r,icrit_icando o goycr-

ovo plano' CEM CONTOS! 6
'

di d O d I d d I Ião Orgenizadora corno das Co- tos do Estreito com 2 laias, 3 nador riYIanoel Rlbas. como um
. . se a a. reumão or mafia a s e eia os ali nuc eos, ou ,_ . 'd I t

.

� bê à I dos r�ponsavdsJJ pela alta de
CEM CONTOS por 30$000, Comissão Organizadora C. O. P. se,UI vices, apresentaram a lista rmssoes executiras os nuc eos qU,ar �', co:;n I,

d
o� gf�' uz,

preços �'a carne verde nesta ca-

que é o custo de um bilhete in- Foi aberte a sessão cem a I dos novai socios inscrites du- trabalham com grande abnegação pn�f' a e �pen enclas, o,ra.
M' pital. que está sendo vend!da a ••••.

teirol
presença de 21 ."i.tentel. o que' rante a semana r�.s8da. e �r ?or .. O Departamento de Be- rata-se a rua Crispim I 2$600 o quilo' .

Quantas vezes, de tão insigni- neíiciencia poude apresentar, com Ia, 29.

ficante importancia, que poderá grande alegria de todos:
IM ser levada á conta de despe- O anjo protetor de seus filhos é a a)Um advogado e dois advo-
zas coro cafésinhos, charutos ou gandos, persuadidos das altas fi- SELOS DO

A

BRASIL

lI.ifjl�e6tes, qu�ntas vez:s de tãod;n- "Lom briguei ra Minancora" I nalidtar�es sociais do Circulo, Sil�o��í�-�:r 8:�oaSnt1�ad��a-
sigm cante ,I�portanela. não ,c. _ pr,on ICAr�:n-5e a prestar s�u. I�- Paga-se bem.
p-nde a íelicidade de uma ena- teiro auxilio nas questões juridi- Rua Crispim Mira 29.
111'''. si é que riqueza é sinônimo Vermifugo suave e de pronto efeito. casb·)U' d d Vi=NDE SEa

Pensão Faml-
Ce felicidlldel Dispensa purgante e diéta I

,

ma conceitue a ca�f. e
L _ Iíar, b�m atregue-

105 bilhetes para heste formidda� Serve para qualquer idade, conforme o n. dnegocI.os ofereceu um a(�80t�m)ento selhelro Mafra n, ::.da, a rua con-

V' sorteio, já se ae am à ven a,
'

(I, 2. 3 ou 4). e vmte por cento t. 'ii' em Ver e tratar na mesma.

SALÃO PROGRESSO Proteja a saúde de seus filhos e a sua propria I louças. O D d' d
Rda Ff'lipe Schmidt n. 5 (cinco), Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em c)Formou'se a sessão benefi- departamento e, sau e

,._ �_ t I d pau e apresentar um dentista que

-A-L--U--��A---SE remedios cen e para enXOV8 os recem-
f I

'

'-iiI"
.

d " ará a guns tratamentos gratuitos
(' confortavel predio de resi- C h

.

LOMBRIGUEIRA
nasciuc e começara a agu na se- " d '

e lnalmente ellJ todu

ompre oJe mesm0 uma «
mana corrente. por mes, pagan o-se 50 o mate- 81 lIIfecçOel «*Ia OIto

cencla á Rua Spivak, em MINANCORA» para seu filhinho. riaI. lIIaRa rejjlsfrlda Irem IeJa •

oão Pessoa. _ Tratar no TERNOS FEITOS DE 50$000 • •AVA R I A"
Banco Agricola- Rua Tra- E' um produto dos Laboratoríol "MINANCORA-Jalnville PARA CIMA SO' NA CASA José Warken - Milhares de curados -

'ano, 16,-F!orianopolis, "O Parai50" 1'. Secret�rio. BRANDE DEPURATIVO DOSAMGlIE

0'•••0000.. • •••••o••• e�������������������a

A" PRACA
: � Cálculo de qualquer Planta,execução, fis.. �
., � estrutura em con- catízação e direção �

�
• � creto armado de ob, as , �

�e'.'�mds ao conhecimento dos distintos srs. viajantes e do público : � e ferro Aparelhamento com �
em geral que no dia 2� de setembro corrente em deante funcionará uma • � pleto para constru- ' �
modernissima Unha de auto-onibus e caminhões para o transportes de pas- • � çOes de pontes em �
sageiros e carga, entre as cidades de FLORIANOPOLIS-ITAJAI-JARA- • � concreto armado �GUA' e JOINVILE, e vice-versa.

. .
O � R!

Outrosim, temos o prazer de comunicar que nos preços abaixo ! iN

-. I�mencionados estão incluidos prêmios, despesas e custo de apolices de se- UJ �
guru contra acidentes, emitidas e.n favôr dos srs. passageiros, na impor CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. �tancia de rs. 10:000$000.

Dispômos, em [araguá e [oinvile, de uma bem organizada Secção
\ de Despachos e redespachos junto ás Estradas d� ferro. , . ; II Assim aparelhados, agradecemos aos distintos srs. Viajantes e ao Omar Carneirn RI·be·lro - flausl·no Mendes da SI·'vapúblico em geral a preferência com que nos distinguirem.'

ViaçaO CRUZE:IRO, LT[")A.

�\ IRua �5 de Novembro 92 -- Telefonf3 320 ItNGENDEIROS (:IVI'S

Blumerlau
Agências àutorizadas: • � Rua 15 de Novembro 416 SALAS 12 e 13 ,

Jaraguá--Avenida lndependencia ., � ,
•

l' ANDAR �-
Joinvile-'Rua 9 de· Março Edif. (Casa de Aço) � Tel. 1503

�
Itajai - Rua Lauro Müller �).1 Curitiba • Paraná
Florianopolis-Rua João Pinto n' 5 Telefone 1658

Horario e preços
flurianopolis-Tijucas saldas ás 6 horas

Florianopolis-Camboriú 'l) 'l) 6 'l)

Florianopolis-Itajaí »'l) 6 'l)

Florianopolis-Blumenau 'l) 'l) 6 'l)

Florianopolis-jaraguá » 'l) 6 'l)

Florianopolis-joinvile 'l) 'l) 6 'l)

Blumenau-Joinvile 'l) 'l) 13 'l)

Blumenau-Jaraguá 'l) 'l) 15 'l)

BIumenau-Florianopolis 'l) 'l) 12 'l)

Joinvile-Blumenau ,. 'l) 6 'l)

Jaraguá- Blumenau . 'l) ,. 8 112 horas

Jaraguá-Blumenau Todas as noites, após
a chegada dos trens

Para infarmações, passagens e fretes,
MACHADO & CIA.
Agentes autorizados

Rua João Pinto-5-Cx. postal, 37 - Telef. 1�58

Florianopolie

� Obras contratadas no I· semestre

:l� de 1937 �
.� �
sr ��� Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitiba-S. Mateus) ��v Pont� em concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Joinvile) �

8$500
• � Prefeitura e Forum de Mafra �
• � Grupo Escolar de Mafra �

.�, Grupo Escolar d� Rio Negro �.• 'fi Grupo Escolar de Irati �
• � Mdternidade de Rio Negro �
! � E�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �
i �

Diversas construções de residencias �
, •••••••••• - ..�. ....••••••�V.a�VâVâVâ�.&�ii'+9V.a�V��.&.

_' M U I T O FA C I L. •..

/

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com successo em Iodas

.. moJestias provenientes da syphWa
• Impurezas do sangue:

.

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANéHAS DA PELl!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

......IIIiDt. SCROPHULAS
SYPHIUTIC�

10$000
14$00U
16$000
25$000
35$000
40$000
13$500
8$500
25$000
13$;00
8$500

•

"·a'··•••• ' ....
.......

E C O N O M ,I AS -! ! !ONSEGUIR
XPERIMENTE O AMIGO COMPRAR A SUA INDU-

MENTARIA E A DE'SUA FAMILIA NAS

Casas Pernambucanas
ORQUE:

AS
, -

OORES SAO FIRMES
TEM SEMPRE NOVIDADES

-

OS PREces SAO FIXOS
� -

E' PROPRIA A FAElRIOAOAO
"'" ,

SCHMIDTFE�IPE N. ts
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



robusto menino que na pia bas
timal receberá o nome de Joã�
Alberto.
CHEGAM UNS
ADFREDO MONTENEGRO
De Bom Retiro, chegou, ôn

tem, a esta capital o sr. Alfredo
l\!0.n�enegro, prefeito daquele mu
mcipio.

A

Do sul do Estado, regressou
ontC!1l1, o sr. Jupí Ulíssêa, re
present:mte das «Casas Pernam
bucanas», desta Capital.Fez anos ôntem a inteligente

e graciosa menina Marilia, dilêta
DEP. ADERBAL SILVA

filhinha do sr. Orlando Fernan-
De sl�a viagem ao [Rio, re-

des, contador do Banco do Co- gressou ontem, por via aérea
mercio. acompanhado de sua exma. es:

N D A I P?sa, � sr. Aderbal Ramos da
S P Festeja hoje o seu aniversa- SIlva, Ilustre deputado á Assem-
• • • •• rio natalicio a exma. senhorinha bléia Legislativa.

_J
Iolanda Carneiro Ribeiro, figura
de destaque em nossos meios so-

ANTONIO LAPOLLI FILHO
ciais e culturais. , Proc�d�nte de. Tubarão, onde

"CLU BiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii TEREZINHA ALICE I
e. prestigioso político e secreta-

A I . .

rIO da U. D. B., encontra-se
I ga ante menma Terezinha nesta capital o sr A t

.

L

DOZE"IAlIc.e,. dilêta �ilha.do sr. Togolpolli Filho.
" . n ODlO a-

�epltJba, funcionarío da Direto- OUTROS PARTEM
na de Estradas de Rodagem, e Re ressou ôn .

,

de sua exma. esposa d. Maria ta ol� o-.J ,
tem, para. Anl-A diretoria do CLUBE DOZE mar- Vaz Sepitiba, faz anos hoje. dePnte d' . tl�.l� ;. acataHdo mten-

cou para o dia 17 de outubro o seu A' . .

h'
IS lJLtt., o sr ugo Ha

anunciado pique-nique em Imbituoa,
s suas amigum as a inte- werrotn

. -

ressante garôta oferecerá uma me-
.

serão utilizados para o lindo passeio za de finos dôces, Acha-se entre nós o sr. Licínioconfortaveís ónibus, O tnterêsse des-
FAZEM ANOS HOJE: Co�dova, digno escrivão da C31e-

pertado entre os socíos do veterano tor a d R d E
PORTO ALEGIE, 28 (Bandj-> e querido clube é garantia absoluta

o sr. dr. Carmosino Camargo L
I as en as staduais Em!

Afirma-se que os IHlerais safra- do exito da interessante excursão,
de Araujo. medico em Lages; ages.

garão na Assembléa Legislativa. A lista de inscrições ficará aberta
a menina Iovanise Guedes Ca- DEP. BRAZ LIMONGI '/J

ainda esta semana, os nomes dos ate a noite de 14 de outubro vin- bral;
.

De Porto União regressou o sr,"
srs. Híldebandc Wastphalen' e Jo- douro.

a senhorinha Leoneli Seralim; dr. Braz Limongi, deputado esta-

CIO E AO PU' sé Bertazzt, para a presídencía e
o jovem Oscar Zomer. dual, destacado membro da U.D.

-

p.
um oficial para více-presídencia da mesa. A 2a. ����!..*l������� ENLACES

.

�., e nosso brilhante colega �e

I reclsa-se calçados Luis více-presídencía ficará reservada á � J' J B·I � RA\10S-ARAUJO Imprensa e diretor da �Folha .;6
BLICO CALÇADOS�ETTERLE livre escolha dos classistas e de- ij ose. rasi � Réaliza-3e hoje o enlace ma- Povo» que se edita naquela cida-

Blumenau maIs correntes part.darías, � e �J trimonial da gentil senhorinha de,
Em virtude do contrato firmado

I'
I." ", I k R.. '-� Adalgisa d'Acampora �� vanos a amos, filha do pro- ENFERMOS

em 21Julho-1937 entre a firma abaí- Deseontos espeeiais em Tailleurs � Brasl·1 1ft fessor Alvaro Ramos, com o sr. Acha-se enfermo o sr. dr. Wan-xo e a STANDARD OIL COMPANY r.� r.�
OF BRASIL, concedendo aos mes- de lã e Manteaux � � Benito Araujo, esforçado repre- derley Junior, conceituado advo-
mos a exclusividade de venda

de. se-IDURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN- ij participam aos seus parentes � sentante comercial. Servirão de gado nos auditorios deste Estado
��Nf{�g���scom:R:��VtI��: DES DES(;ONTOS NOS ARTIGOS k e pessôas de suas relaçõ��, o � padrinhos n� ato religioso, por e membro da U.D.B.

•

... � na! c Ime n t o de seu filho IllIj parte. da noiva, o sr. Leonidas Desejamos pronto restabelecl·-temos a satístação c':; oferecer todos
DA DSTAiII"'A-O "JOAO LBERTO II" G I

os produtos da mesma cerno se- .m V . ��� A . �� onça ves e a exma. sra. d. Ilca mento, -

jam: Gazolina em tambores idem ,H
•• _ "

H, I Pederneiras e do noivo, o sr. dr ----------_

em ;aixas, querozen; Jacarê, oleo NA MODELAR � Estreito Joao Pessoa 28-9-37 � I Manoel Pedro da Silveira e exma:
Essolube, pneus e baterias ATLAS, ����.::������ esposa. No ato civil paranínía-FUt,Oleo para Soalho etc, etc, on- Tall1eurs de lã' córte Impecavelde poderão encontra-los em nosso

rão por parte da noiva, o dr.
Escritorio e Deposito, sito ã rua de 110$ por 28$000 Promotorla Alfredo P. Araujo e esposa e do
Conselheiro Mafra rr', 56. """ fino angorá de 170 por 136$000 noivo, o sr. Gustavo da C08ta

Outroslm, comunicamos igual- M t
.

d 1 d
Pereira e exma. snra. Herminia

mente que a bomba sita ã praça 15 an eaux superiores e 30$ por 98$000 e Araran- L' h B b· b:�i:o:�mb�:�s:ac���:�cha�S�m�:;
" " " 80$ por 53$000 Iloaj��em par desejamos mui-

ar arlsmo co arde
condições de fornecer a todos os Redução especial nos preços de RENARDS e gua� tas felicidades.
amigos e freguezes a alamada !Ia· CASACOS de PELLE
zolina "ESSOLENE" (ex-Standard)

GENTE NOVA

e o !lenuino oleo"ESSOLUBE".
n "A MODELAR"

Veio enriquecer o lar do sr.

Florianopolis, Setembro, 20 de

I
a Do cargo de Promotor Público dr. Cid da Rocha Amaral, di-

1937. RUA TRAJANO. 15 da comarca de Araranguá, foi exo- retor da Escola de Aprendizes
CRISTOVAL li ULYSSE'A "nerado a pedido, o dr. Arsenio Artifices, e de sua exma. esposa

CARTAZ ES Pessôa Lins. d. Maria Luiza Rocha Amaral.
Associarão Catarinense de Imprensa >

um robusto garôto que na pia
.

�
�_

CINE REX,ás 5, 7 e 8,30 ALUG�.--SE;. bastimal receberá o nome de Luiz_iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii_iii�_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii horas-Presas úe lobo. o confortavel prtdlO de leSJ� Eugenio.

De ordem d P·d t
CINE ROYAL, ás 7,30 dencia á rua Este�es J�Dior O lar do sr. José J. Brasl'l,

h i d
O sr. resl enbl!� convolco os se- horas-jôgo perigoso. 179

n.ore.s assoc a.os para a ass�m. ela.gera �xtraor- Cl,i'.lt...� ODEOI\.I, a's 5, 7 e

n.

T' B A' I ,Id'nspetor da Fazenda Estadual, e

d I
-

d 30
-

19 30
; 'lL '\I ratar no anco gnc ,a, a e sua exma. espOSh d. AdalgisaInarla a rea Izar-se no proxlmo la , as , 830 h 11,(-" h R 1" 16 d'A B'I f'

,

horas,' na séde dá Associação Comercial. á rua Fe-'
oras-J.vlaIS1f7 a. ua . raJano . campor;l raSI, OI ennque-

" I
cido com o nasciment� de um

Upe Schmidt (altos da Livraria Moderna). Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson -:-------- _

Assunto:-Reforma de Estatutos, para efeito M E D I C A Banco de Credt!to Popul A· Ide fili�ão da ACI á Associação Brasileira de Im- ar e grlco a
,

prensa Ex·as�istel1te do serviço de Gin 'cologia dos H0pitais: de Santa Catar·Si áquela hora não se verificar numero legal da Gambôa, Fenda�ão Gafflé-Guinle e S. Francisco deAssiss. Ina
de socios, far-se-á segunda convocação, para meia Ex-interna do sarviço de Pediatria da. Policlínica Distribui�ão de divitlendos
hora depois, quando então a assembléia se instalará de Botafogo .

O Banco ,d� Credito Pop�la� e Agricola de San.ti;, Cataríu
IAt'Ç

aVisa aos seus aCionistas que esta pagando em sua s'd á ru a,com qualquer numero. DOENÇAS DE SENHORAS E CR AS Tratano: n·. 16, �os dividendos relativos �o t·. seme�t:; do cpr•.Florianopolis, 24 de Setembro de 1937. Consu'!orio: Rua Trajano n' 12-Sob. rente ,.DO, a razao de 8 010 ao ano (17-. DIVIDENDO)
LOURIVAL CAMARA Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 hotas . Florianopolis, 23 de setembro de 1937.

10. Secretario FLORLA.NOPOLIS SANTA CATARINA O Conselho Diretor
..... ... , ;.'# Ma e S -------_II'i!3* _

- ; 'd ,

RIO, 29 (árgus) - Comuni
cações de São Salvador dizem
que o nucleo íntegralísta de For
mosa foi víclentamente fechado
por um grupo de poltcfais, pelo
sub-delegado local, sem que ate' este
momento as autoridades iustífícas
sem a medida tomada.

--

aviao

Dle Feier des fN O S SÃ
ANIVERSARIOS1- DEP. ALVARO CATÃO
Decorre hoje o aniversario na

talicio do ilustre patricio sr. dr.
Alvaro Catão, peputado á As
sembléia Legislativa do Estado.
A GAZETA felicita-o.

VIUVA HAROLDO CALLADO
.:;;;_Passa hoje a sua data natali
cia a exma. sra, d. Juçâ Bar
bosa Callado, viuva do nosso

inolvidavel confrade Haroldo Cal
lado.

Nucleo integralista Mais um de-IIIfechado sastre de

,I n e u i tau e I a r e v o I u ç ã o!
A CASA "O PARAISO" causou verdadeiro panlco

no comercío de casemiras. 200 lindos padrões.
Um fino cõrte por .preçe nunca visto.

RUA FEL.IPE SCI-IMIOT, 2.
v I D A

Erntedankfestes

estrada
'multados

RIO, 28 (Especial) - Nas pro
vas aereas realizadas ontem.qann
do o tenente Jorge Azevêdo fazia
varias acrobacias, na Ponta do
Calabouço, em dado momento

perdeu o controle, vindo o apa-
I

relho espatifar-se no sólo, ante as

vistas de centenas de pessoas horro
rizadas.

O piloto saíu muito ferido, ten
do sido recolhido ao hospital em

Iestado de coma.

findet aIO Samstag den 2.0ktober
abends 8 Uhr im

Schuetzenhaus
statt. Naeh dem offiziellen TeU wird

die Komoedie von Ludw.Thoma

fizeram a

e foram
"Die Medaille"

Der Deutsch Konsul

aufgefuehrt.

RIO, 29 (Ar�ds) - Informa
ções vindas de Cachoeira, no

Estado do' Rio Grande do Sul,
noticiam que o sub-prefeito de
S. Francisco. naquele munrcrpio
multou os integralistas do nucJeo
local, por terem estes concertado
um largo trecho da estrada de

Irodagem.
O fato repercstíc dolorosamente

110 seio da opinião pública.

A ELEGANCIA MASCULINA
EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREPI» E' O UNICO. NO

II"O PARAIZO"
D..".F.

Empastelou BRINS DE LINHO PARA

um jornal'i���g� ��CLUSIVE O S 120

"O Paraiso"

MES.A
CURITIBA, 28-0 deputado

Laerte Munhoz, leader da banca- Ada da U. D. B. na Camara Esta
dual,apresentará denuncia ao Tri- DA ASSEMBLEIA
bunal Eleitoral contra o delegado GAUCRA
de policia do municipio de Cam
bará, a quem acusa de ter apre
endido e empastelado um jornal
que naquele município defendia a

candidatura do sr. Armando Sa
les.

QUER UM LINDO CO'RTE
DE CASEM IRA �
VA' A «O PARAISO» E ES

f:OLHA ENTRE AS 200 PA
DRONAGENS.

AVISO AO COMER-

A��a��;;e��dOIS compartimentos. .

Tratar ã rua Saldanha Malinho n·. 10

RIO, 29 (Argus)-Noticias vin
das ?? Belo Ho�izonte, dizem que:
o mIlItar BenedIto França, suspeitando da fidelidade de sua mu
lher, Nar.ia Conceição, raptou-a
da propfla casa, conduzindo-a a
um matagal ermo do bairo de

�ant.a Tereza, onde, depois de
aespIl-a, espancou-a a pauladas
durante uma hora. Praticada Ih

barba:� ação, fugiu, emquanto
s�a vItIma, desacordada, foi remo- ,

VIda para o Hospital de Pronto
Socorro.

(MARCA
.

,

. c;�6Ã��!RClAt
.

REGISTRADA, (B, ESPECIALIDADE.

o sabão

"Virgem Especiá-lidade"
de Wetzel Bt ei•..• Joínville'

recon1menda-se tanto para roupa fina GQWQ_..g�J-ª- !º.u.g.� commum
Ui ar '6 a

.,"

t'

r ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




