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lIi-,:tSTRO MACEDO SOARIS

), 30--0 sr. Macedo Soa
ue chegou hoje de S. Paulo,
)nferenciar imediatamente

,presidente da Republica,
}o-se que foi abordada a si

,política atual.
,lbem o ministro da Guerra
conferenciando com o pre

ce do Tribunal de Seguran
lcional. Sabe-se que o aBsun

sa conferencia foi a campa
tue vai ser iniciada contra o

'lÍamo

\!
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Com o apoio
rgas solicitará,

de Minas
hoje, essa

e da Baia, o sr, Getulio
medida de exceção por 60 dias

J

gauchas de
rigorosa plsGlltidão
PORTO JU.. [G��9 � J (�m�d) -- As fa�'ça§ fe

,
derals Ieeallzadas em RiG Grande, aSSIM come as

Guttierrez; �rop�� estaduãis, c.;':§rJ e��_rig!,Jlro_:;!_ pr��t�d�ní9.
'-o

I r}�Ão Ql BAf��ON liO governador .Nerêu Banjos enviuu o
I

r

� 'j� ;
I D.8 ,�,,� '.

s�g.uinte_ �elegrama.. ª!' SiO.. Man-iJ:ties d®s (\< ri �"'�E�� A � � (::"
Rel$� Dllul�tro da V138)3.0:

U m I,.. li'J � lAiAb � 'f!.;b;.'fJ ti

"�T Recebemos o seguiu te fonograma:nO momento em que se :C'�lIIova a
J]" T' r: I' I' N P 1. I •

•

d
- e

-,
- Jl I! ornai.s L:J. .J cu 1'0 I .a Iar l)- esta --

eç�o pu oucar SCl] Jornalofensiva eontr� a a &nUns�lG:aç.a� f.l® fJlllO.
I
t.eôr telegrama acabo dirigir jornalista Tito Carvalho, diretor'DIA-

Alexandre Gutt.llerloezO) �u�jeli·nd®n�� e:.1I.ite- difa' H IO D \ T\HDP: -- <Não pensei P J1f'rn penso em C;'dndollfl.f o

Rêde de Viae;ão Paraná Sauta-C ...d:âuoill�" integralismo. Hogo retificar a no! iria hoje puj)lj",�d;,:_
venho reafirlluau· peloante ,y. exchlao 4) ah��

__�gl'aclp��lo. (a)
_

Ei\,ll DiO CAHDOSO .J t '-, llln, >

conceito em que telJJll� esse eu�enheh·o. e íD � c. _ §.. d �r-, O(;!EN���IAS .. li��\L'\.f'iJIO
ao mesmo tenlpo depui·� COUtO go,�el1�Dll.utUQn·1 riel�nn am-se lO' ·0;:) i?jf..�IO ilFOIt �g/[.�,�Il\.. ,

de uma das unidades Eedele/idív3S sel·��idnlii � f d DO L�n ��I,a
por aquela HêdeO) em favor da dirauuinic:a OS ÜU� es a
atividade desenvolvida. p�i· êle DO desem.�-

A ,.
� RIO, 30- Um vespertino infor ,

Penho da sua al-dua mlssaoO)�. 'rmaoa ma que ôntem, das 21 ás 21 ho-
_____________ ras, conferenciaram o general Eu-

.

I E
.. RIO, 30 -- A's onze horas de rico Dutra, ministro eh Guerra

Cruzeiro Cruzado m memorIa I

hO,.i� reuniram:se no ga�i�eLe do almirante Cuilhem, ministro d�
" almirante Gmlhem, minrstro da Marinha e generais (�ójs 'ifontei-

Tup·1 OU Brasílio' I
dos loslothoes da )Jl@-

,�.�arinh�.' os almira:1le� Castro e' 1'0 e almirante A"riloCJuiu dos
• vembrada :nlv2, diretor do Ensino Naval; Reis, chefes dos estados maior.: :

I
;·'err:lz c Castro, diretor da Esco- do Exercito e da Al'mada, tratan-

RIO, 30 Falando a um vesper-
.

;á de Guerra; GasLOIl Lav igne, do de diversos problemas milita-tino, o sr Mansueto Bernardi, díre- ,'hefe da Esquadrl1' VieIra Mala res, inclusive aqueles (llle t"o"aITItor da Casa da Moeda, mostroU-se

I ,I',,! J E I 'N T ,. D ,.' L

favoravel á nova moeda, preferindo ,Le,o!' (a ':Oco a a\a, a[]o objétos da sessão secreta de hoie
o Cruzeiro, embóra o ministro da Paes Leme, dlretor geral da Ma- na Camara dos Deputados.
Fazenda prefira o Cruzado e o sr. riuha Mercante; Azevedo Mila- Foi. tambem, cxamin:1(Ja. a si-
Osv�ldo .A�anha tenha su8erid�.0 nez, representante da Marínha lllação no Rio Grande elo StJlTUPI, eXIstmdo, tambem, o BrasdlO ; I M", " dn R I

- ,

que se poder!a, tambem, ajuntar "_!;In "o .ao lTIlSl.eI.lO élS
T

e açoes através do relato rio apresentado
ao eventual substituto do Mil Réis. Extenores; Rodngues vasconce- pelo major Etchegoyen.
Concluiu dizendo: I ios, diretor do Pessoal da Arma- O mesmo vespertino aC'l'esccnla"Não ha quest�o de nome:;,. O

I
da; Oliveira Sampaio, direlor cio que o general Da[ll'ü FI'II'lo vl'rf,mais importante e que se façaa\., I d J\J " h d P' I

v'

reforma do sistema que está verJa- r�e�a aI, a:UJ a o lIO (e ao Rio de Janeiro anlJnhã, deper-
deiramente carcomido". JaneIro e RallllUndo de l\!eJo dendo a sua viajem do avião e

BrAaga, refcente�len:e promovlllo. conclue que a mensagem, pediddv
.

.

con oerenCIa ourou quarenta
I
o estado de guerra, será enviada

mmutos, sabendo-se q,u� �. assu�- ,hoje 011 amanhã á Camara.
to tratado prende-se a mlllLraçao I

'---------
-------

����ista e integralista na Ar-1lncenóio no centro
O-����ela�d Pargns 80-1 I'�U\ R;oeb.lgues chamado com I uu ii

lu-geucia i, 1110.' 30 ,- Está lavrando um

I�IO, 30 P, d t I S:-' mcendlO de grandes proporções.l -- roce en e ce dO
f d'f" dPaulo, chegou hoje a esla capi-

em rente ao e 1 [(;10 .os« Diarios

I h d ,-. Associados ».
La , a c ama ° urgente uo DlUllS-

O
. . .

.

tro da Guerra, o general Pargas
I

.

fogo IllIClOu-se ,�o .

predlO n'

Rodrígues, comandante da 2: He- 4't ela lua 13 de MaiO, propagan
gião Militar. ; cio-se a �!�ros e ameaçando todo

o quartolfHo.

P R O I B I D A
--------

Sessão et
I Em. poucos minutos foram des-

II Deu á luz com 11 SeC)-�, ! tf!lidos três predios, enquanto o

a propaga�da d� .cand 1-
�nau.,� de' I·d:..d, ,1)

na� C�ulllUuOa! ����is,G�:�����e f;:�:�t:;',!��� ���.�cl�;
,..,..

U ilJ li i(. RIO, 30 -- Healizf)l]-s(! hoje J Lrabalhos dos bombeiros.

datura Jose Amerlco pe- BUE�OS AIRES, ;)1)'- Doml. ilma sessão secreta da Camara I ---

Joselina Rocll'igue,; de \ll1n1'1 �,o d<ls 1_)CpuL;ldos, c�!no _

estava �-' D�,,)H�;;fl. riJ\S ff'�,J"'']�n.",
lo,s J·orna·.s of.·c·.a·ls anunciou que uma sua filha, (]Je-. lluncmdo.Furan1 dl3cut:dns os Cfe-, t;!I';\ÚU�UUU' l.u ,-,·�,nhu

���, �eeullá al���' ô��e!�l�:o i��:= ��t����l�a��l�:r'�� l r:��:mde��:
I

dantes de Regiões
RIO 30 -- O SuperiorTribunal de J1lstiça Eleitoral, acei- pital Ramos de �1eiia. nuo foi discutida nessa reunião a J

tando a repr�sentanção da D
..
D. B., resolveu� por .unanimid�de, A administração do est.a�.eleci- possibilidade da decretação do! ruo, 30 -- '\: u;lcia, SI' <í"e o

'b' a propaganda da candIdatura do sr. Jose Amenco pelos 10r- mento recllsou-se a. forncc.Jr. de- estado de guerra.
I
ministro da Ctl0rn cunvocará

prOl Ir ., - h b
...

f ' A
-

I ,1 1�
'_'. .

O Departamento NaCIOnal de DlÍusao e a, tal es so re o extraorellnano a"o, sessuo pro ongou"se uas ;) uma reUDJaO ,'0 '".... lOS g 'nermslIais oficiais, bem como

b· d ,> fazer a tran'mI'ss-ao dos I'nteressa-II assim corno informar O estado Ú" 18 horas, tendo falado varios comandantes d'e regi3es e unida"
o\.gencia Nacional são o nga os u � ...

Id d de Josefina. oradores. eles aflui sediadas.
dos sem eiva de parciaU a e. '!

Aprovadosgressou o
os ESTATUTOS

r.Macedo DA A. �. I.

:�Soares

RIO 30-Intensificam-se na I Os governadores de Minas Gerais e Baía estão dispostos a

Carnara dos Deputados os rumo 'I adotar igual atitude, aprovando a medida.

res de que o governo solicitará, I Adianta-se que, em sua mensagem, o presidente da Repu-
novamente, a decretação do es- blica solicitará o estado de guerra, pelo praso de sessenta dias.

tado de guerra, baseado nos do
cumentos que o Estado Maior

deu relativos a uma articulação comunista.
, Sabe-se que as 'bancadas governistas tiveram entre si diver-

ferencias. '

A bancada baiana teria se reunido pela manhã e depois de

r debates havia concordado em ?provar .a medida de exceção.

lreit?, en�l'e�anto, p,erduravam divergencias e�tre os deputado"

1s situacionistas,
, O sr. Carlos Luz teve á tarde uma movimentad� coníeren-

os membros da maioria percebendo-se que se ena um am- Afavorável para a remessa da mensagem presidencial, pedindo
do de guerra para a segunda-feira próxima.

Sr. faeftledcto Valadares

\ 'J�X�J

A medida é baseada na solicitação dos ministros rnili tares,
em virtude do perigo comunista. ,

Foi confirmado que os mineiros e baianos apoiarão a me-

RIO 30-0 "Diario da Noite" publíca sensacional reporta
bre a 'situação politica nacional, abordando a nota fornecida

inisterio a respeito, da descoberta de importante document�
munista. Diz o referido jornal que isso demonstra a consp�
que o comunismo estava preparando uo Brasil, tendo a no ti

ercutído fortemente em to-
. círculos politicos e milita

país.
ferido jornal acrescenta que,
nfrentar a delicada situa-
o governo pedirá possível-
já amanhã, a decretação

ado de guerra pelo praso
dias.

I parlamentar, ouvido pelo
io da Noite", afirmou en

to não ter chegado ain da á
ra nenhuma mensagem do
ente da Republica, sobre (j- ,

de guerra.

Camara solicitando a decretação
dias.

do es tado _�de guerra, por se.isenta
...., .....�

Reuniram-se, ôntem, á noite,
na séde da Associação Comercial,
á rua Felipe Schmidt, os súcios
da Associação Catarinense de

Imprensa, com o fim de discu

tirem o longo projéto de Esta
tutos elaborado pelo nosso talen
toso colega de imprensa Louri
val Camara.
A assembléia foi presidida pelo

sr. Martinho CaIlado Junior, se

cretariando-a o sr. Lourival Ca-

RIO, 30-0 governo dirigirá, amanhã, urna mensagem á I dida.

o

......... --
-��

GA •

voz ,D O p vo
J A I R 4)Proprietario e Diretor Re;;,pr.:msavel

IV I Florianopo5is, Sexta-�eDra,

CALLADO

de Outubro de 1937 INU�IEUOANO 1."
---------------,

o GOVERNAD R
NEREU RA

!solidario com o dr. A�e ..

xandre

s
As

, 30--0 "Diario da Noite"
a que colheu em bôa fonte

rmação que o presidente
o Vargas está preparando
ensagem á Camara dos De- covern. JURACI' MAGALHÃES

os, solicitando o estado de guerra e acrescenta que ouviu os

-es parlamentares que declararam que realmente existe uma

rentação provando a existencia de uma nova conspiração co

ta.
A Camara não negaria seu apoio á medida.

RIO 30-Noticia-se que na reunião da bancada -baiana Io

ipreciadas as instruções do capitão Jurací Magalhães, a res

do estado de guerra.
I Da reunião participaram as delegações baiana e mineira e

esidida pelo sr. Noraldino Lima.

mara.

Lido o proiéto, capitulo e ca

pitulo, foi aprovado, sendo-lhe RIO, 30-Na sessão de hoje
acrescidas três emendas, apenas. da Camara, realizada em carater

Os Estatutos irão á impressão secreto, tomou posse da sua ca-

para o devido registo. dei.ra, na vaga aberta. com o fa-

Possivelmente na proxima se- leCImento do sr. VItor Russo
I mana a A. C. L, se filiará á mano, o sr. Carlos Mangabeira,
Associação Brasileira de Imprensa.

I

deputado liberal rio-grandense.

Tomou
Carlos

posse o sr.

Mangabeira
DR. HENRIQUE BAYMA

RIO, 3(1 (Band) o 11r. Henrique
Bayma, pr��ideni:e da Assembléa
Legislativa de S. Paulo, comunicou
an preSidente da Rep;lbHca que,
em memori:! dos soldados tombados
na revolução com:mista de 1935, a

,\ssembléia p.iulis"iI vaI mlU :lar ce

iebrar rnhsl snlenJ no proxl.mo dia
27 de Novembro.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BIBLIOTÍ

F L O R I

Enca�,rnadD na p,

Data .. M.ff-:
preço.li:.. L

A C..A.ZE rA-FIQri.anopoli�, 1-10-1937

05 incendios Ainda a caSD

no Ria de de Tania
Janeiro Mar.

RIO, 29 - Procedente de
São Paulo, chegou a esta capi
tal a atriz Tania Mara, que
acusa o médico de ter deforma
do o seu rosto numa operação
de cirurgia-estetica.

Tania Mara foi a São Pau-
cendios ocasionaram maiores lo submeter-se a exame de La-

��wzoo que em 1935. A�- bmdorio d� I�liclinka Pau- ������������������������;�������������
da assim, os dados estatisticos lista, dirigida pelo tecmco em SELOS DO BRASIL Ru idosame r) - nizada pelo Partido

coligidos pela secção compe- odontologia legal, Luiz Silva. Compra-se sêlos do Bra- te in te r rom _ ta.

tente da Policia Civil do Rio Desses exames Tania recebeu sil, qualquer quantidade. d
d fiei

.

d
.

I d' d Paga-se bem. pidO qu a n o
emonstram que a e ciencra o c respectivo au o demonstran o

Rua Crispim Mira 29. d iseursavaCorpo de Bombeiros foi no- que a operação a deformou.
tavel. Ouvido pelos jornalistas, o

6 $000
E' QUANTO SE PA- LONDHES, 29 -O major

Em 1935 e 1936 o nu'- aludido tecnico confirmou que a O gg:?':H���O:' Attlee, chefe da oposição traba-
mero de incendios foi, respe- intervenção plastica foi irregular. RUAJOSE' VEIGA 91. lhista na Camara dos Comuns, Itivamente, de 140 e 160. Destes) ����������---��

-�������������I
foi ruidosamente interrompido D

• ..J iii

t19 foram totais em 1935, e

F E B R E S quando discursava ôntem a noi- OIS granues conJun Df
24 em 1936. te, na Eastam, bairro populoso 11uma interessante parti.Os imoveis sinistrados esta- de Londres. Bombas e foguetes
VIllB segurOl, no seu valor to- (Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas. nauseantes foram atirados nas sa- da ..·lris ver'sus Marcilif
tal, em 5.102:130$000 em Tremedeira) las, ao mesmo tempo que gritos U d1935, e em 16.202:660$000 Curam-se prontamente com de queremos Mosley eram lan- ias a gran e pugna
em 19S6. çsdos por mulheres que faziam a de -�

om
•

n9oOs prejuizos realmente verifi- "CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA" saudação fascista. Nos eirculos IJJ a
cados em consequencia dos Em todas as bõas Farmacias chegados ao major Attlee, obser-
incendios em 1935 foi de......

'I
va-se que nada de semelhante se

592:745$000 � em 1936 de E' um produto dos LaboratorlOl MINANCORA-Joinville verificàra até agora durante a

de 1.904:260$000. campanha de uma semana orga
Comparadas essas cifras-

o valor dos seguros e os pre
juizos ocasionados, - fica bem
patente o grande serviço pres
tado pelo. SOLDADOS DO
FOGO e, bem assim, pela
Policia Civil, através de seus

orgãos preventi voa e repressi
vo aos incendios propositais.

Do total dos amoveis sims

trados, e "cima referidos, con

vem notar que 22 não esta

vam seguros, em 1935 e 36
em 1936.

P elos exames feitos pelos
técnicos da Policia, quanto
á natureza dos incendios, foi
a seguinte conclusão:

Em 1935 em 1936
Casuais 96 11 O
Propositais 2 2
Duvidcsos 1 5 11
Sem especif. 27 39
011 imoveis em apreço, em

ambos os periodc», eram, em

sua maioria, utilizados por casas Icomerciais e estabelecimentos
industriais.

-COMUNICADO
DA POLICIA CI
VIL DO DISTRI
TO FEDERAL-

No ano de 1936 os in-

Por 308000
apenas!

No dia 7 de Outubro próxi
Wo, a Loteria de S. Catarina rea

lizará o PRIMEIRO sorteio do
novo plano: CEM CONTOS I
CEM CONTOS por 30$000,

que é o custo de um bilhete in
teirol

Quantas vezes, de tão insigni
ficante importancia, que poderá
até ser levada á conta de despe
zas com calésinhos, charutos ou

alfinetes, quantas vezes de tãoin

significante importancia, não de

pende a felicidade de uma cria
tura, ·si é que:' riqueza é sinônimo
de felicidadel

Os bilhetes para este íormida
vel sorteio, já se acham à venda.

SALÃO PROGRESSO
Rua Felipe Schmidt n. 5 (cinco).

5ente-se mal?
2

Do Estomago, Figado, Rins,
rnbre-se do

Chá das 9
VARSOVIA, 29 - Os t

bunais condenaram quatro IIr

[herer, três das quais judias, 15

penas de prisão de dez, oito, SGs
e três anos, respetivamente, ce

vez que as mesmas, segundo f�i
exaustivamente. pravado, se e··
penharam em atividades com

Trebalhie- nistas.
-------------------------

Bexlgas..l ntestinos?
\

her-vas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke 5

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

Uma Companhia Genuinamente Brasileira

especialisada em

Seguros 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.'
17.4
167
, 6.'
, 5.4
,4.7
14.1

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESTRIC

CãES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Companhia
de sua preferencia.

Gaze ·a

Desportiva

A,

Quatro mu
lheres CD ..

denada.

Fundado: em 1920, o seu progresso

se evidencia pelas seguintes cifras,

relativas ao ultimo quinquennio: -

Casados x Solteiros será:
grandiose preliminar

'

-..,-r ....

;.I;)._�'SIn --.:t;.;�.:.r� -:-��
CASADOS X SOL1EIROS JOGARA' A ALA INFr..'

N1\L?CALICO-OSCAn
o Rinteressante" prélio de do-

. ',.;.�, ... .

mingo, sera o tira-teimas, pOIS
tanto solteiros como casados, afir
mam que o placard no seu último
match, havia sido injusto.

As equipes estão "treinadi$si
mas" e concluem que hão de mos

trar ao público um verdadeiro
"asscciation" •

Quem será o arbitro?
Certamente o sr. Carico que

tão bem se desempenhou da ár
dua tarefa no último préli'ó.

Amanhã, dia 2, será levado a

efeito no stadium RAdolfo Kon
���������

Activo Reservas Receita Geral

1932 - 17.036 contos t 3.064 conJos 6.726 contos

1933 -18.205 conlos 14.164 contos 7.941 contos

1934 -19.943 contos 15.922 contos 9.485 contos

1935-22.314 contos 18.427 contos 10.741 cont&s

1936-25.973 contos 22.373 contos 12.375 conlol

o rubro-negro espera que o

seu conjunto atue com segurança,
. pometendo 1\ vitória.

Os marcilienses ao que estamos

informados trarão um possante
esquadrão.
Tem mostrado o Marcilio,

possuir um quadro de grandes re

cursos, em vista das estrondosas
vitórias que vem conquistando.

Os rubros da capital, por sua

vez, querem levar de vencida seu

valorosa adversario.
Não descurou do preparo in

dividuai d.; seus players, . estando
todos em perfeita fórma.

Dada a potencia das duas va

lorocas equipes, é de esperar uma

pugna e, petacular.
Todos os integrantes do Mar

cílio tem sido tratados especial
mente; para "ue consigam, derrotar

I
aquele'[que espetacularmente aba
teu o forte conjunto do Cip,

Daí podemos predizer que a

pugna de domingo se! á uma das
melhores partidas levadas a efeito
no ground da F.C.D.

A PRELIMINAR

FIGUEIRENSE X TAMAN
DARE' NUM. MAGNIFICO

MATCH TREINO

A "SÃO 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
AGENCIAI - SANTOS

der" um ótimo match treino.
O bi-campeão disputará c( ,

o forte conjunto do Tamandi "

um match-treino.
Todos os quadros estão.., t

perteita fórma, sendo de esper
que a partida interesse,

O Tamandaré apareceré aSi

formado: Raul, Pinheiro, Debi,
Numa, Negrão, Jacchi; Arn
Ceará, Carioni, Chaves (BoI
Aprigio.

Os alvi-rubrcs esperam ne

match tirar a trinca do Figuein
se, derrotando-o.

Os invictos por sua vez, elôl
ram confiantes na vitória.

Rezende o ex-arqueiro da Bi
de Aviação Naval, ocupará
posto de honra do campeão.

Rezende em sua última exi

ção na capital carioca, perc

para o América por dois pOD
a zéro.

Fredi e Antenor, a mell
zaga da cidade, estará firme.

Carlos, Beck e Helio é a gr.
diosa linha média alvi-negra,

Sabino, Paranà, Ivo, Calic(
Chocolate, a "glar.de artilhar

Por estar ausente, deixarà
atuar o grandioso ponta esque
do alvi-negro.

Oscar e Calico são verda
ramente fantàsticos.
E' uma ala que não encoi

halfs para exercer marcação.
Chocolate o grande player I

o substituto de Oscar.

L. N.S.C.

Reune-Ie hoje, às 19 h,
em sessão especial, a diretoria
Liga Nautica Santa Catarina,

Pede-se o comparecimento
todos os membros.

Ineuitauel a revoluçãol
A CASA "O PARAISO" causou verdadeiro panico

no comercío de. casemiras. 200 lindos padrões.
Um fino córte por preço nunca visto.

L RUA FELIPE SCt-IMIOT, 21�iiiiiiiiiiiiiii
•
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Filiaes
Metrtz:
em:

P:-L.ORIA OLaI
B·I .... rnenau ..Joinville Sao Francisco Lag·una

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç;§o de$eoQão de
fAZENDAS:

fazendas naclonaes e extrange'ras �ara temOl
Morina 'e Algodões
Lonas e Impermeavels
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e s.ctglr
LI em novellos e meadas
�abonetes e Perfumartas
\IColcboados e Colchas
t:"inas e .Cortínados
roaihas e

-

guarda-napos
ªapatos, chíneüos, meias

I '''''''sUarios dos ifamad,�
Charutoe cOANNEMANl\b

Ernpre�a Nacicanal de
Fabriga de Pontas CfRita

fERRAGENS: MACHINAS:
Machinas de benerlcíar madeira

Material em geral para construcções: Machinas para oítlcínas rnechanlcas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Jaoeir as

e janellas, tinta Machinarics em geral para a lavoura: ê ados,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Fogões e Camas f oromove'Ji, Motores de esplosão, "v1ott)�es
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- eléctricos

res Material em geral para tranamis�t-;..:�· ;--'0,
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a' oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Autornoveis e. Caminhões FOHD F -ças, .... .ces-
Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER
Bebidas nacionaes e extrangeirag M�teriaJ electrico em geral �

I'-Javes;ração "�-Ioepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �.Maria"'n -- Fabrica de Gelo HRita 1\/laria" - Estaleiro 'Arataca" �
�����

�
� ���Itl:���)YAVÂV��'1l

Gazeta Indica:

Advogado
IRl'd Trajano, n' 1 sora.i

I Telephone n'1400 I.
Jockey Club �;"ianopol� I

.. O mais eíagante centro de diversões .farní
liares.

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

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

rias

e Oliveira
Cllnlea médica de crlan..

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES' CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

·FONE-1524

D r. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elefone. 1595

Res. Hotel Gloria·Fone J 333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do HospJ.tal

(Curso de especialização em

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

Dr. Arminio -'1Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS J 8

Consultorio: Rua João
I Pinto. 7--- Te!. 1456

I

I Res. Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317
-------

I r». Rlcard� I
Gottsmann
Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.\Jressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espec'allsla em cirurgia

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

operações de plastica

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. J e das 10 ás 12 e

das 15 as 16 J 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. J. J 3 J

Aavogados
I Dr. �8dro de Moura Ferro I

RU AT R AJA!' S. 10'- sebrado-n os altos da
orveteria oloria

''''.0.1'.1

'_����������������'I������ .,_r4'�C������

E s p e I h o s IA Favorita
Só os fabricados em [oinville pela gúnica fabrica ��

do E S T A D O ��

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER �
l'-";;;iiiiiiR_uaiiiiíi'_5_d_e_N_oviiCie_mb_r_o_no_3_6_6iiiiiõõõiiiiiiiiiiiiliiiiiiii_J_O_IN...ViiiiiiiiIL_LEiiiiiiiiiiiiiiiiiiil � Em lote ria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

a �

:: Campos Lobo & Cía. ;
• §Rua CnnihirD Mlfta, 35 (ulJraLlJ) Caixa Pcstal19 ""

O I EONE N. /.083 D
• END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA �
m �

VENDE-SE uma casa no dis- Otimas instalações. No apr • �
trito «J)ão Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do La s � Escritoríos em Laguna e ltajahl e
to, á lua do Nestor no. 42. Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES t�

comZquartcs, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. � . G
li entar cozinha. • ;:�••OO•••G OOOOOOi. �

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Dr Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra. 10 (sob.

Lones
1631

�
1290

I
I "Ãccacio Mo-I

,

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.

CONSUL 70RfO:
�ua Trajano tr /7

(sobrado)
Te1efone: 724 (manual)=

HORAS MARCADAS

EI I LH ET ES

•

re Ira temseu escrip-

Federal e Santa Catarína

.

leo••G.e.D---- •••��e•••!
I Companhla "Alllança da ::
• Bahia" -
G u
• u
•

FUNuADA EM 1870 SE'DE BrJ\,_HIA
��

: t eguros [Terrestres e Marltimos :
=: CAPITAL REALIZADO 9.000:000$OOv, i
• RESERVAS MAIS DE jO.ÚOO:GOO$OOO

�

BENS DE. RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPR1EDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS
EM 1936 2,933'949: 181$897 �

• RECEITA EM 193 21.421:54)$220

I �::�:.�O:'b�:U��:. E.M �:::I.d.r�73;�4�5:.�60
I

em 10[f01 OI Estados t:D Bra&lI, no Uruguai na
dlnclpaí8 praças estrangeiraI.

Agen1e� em Flor.anopot!s:

tório de advogada á rua

Vísconue de Ouro Preto

n. 7f}. - Phone: 1277.-

IcaiXl Postal, 110. 1.- _
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BIBLIO'

F L (

Encadernado

Data .. �
L

Preço ....

(.

••.•oo.ol;.i'!d.i••OG.'.�
• e

: L.INI-IA OE:
1li8-minhão e On�nibus I

•

I Leão da Serra: I
Empreza de Transporte de Passa •

• gelrcs e Encomendas •

I Entre Concordía e Marcelino Ramos I
a o
o EM C0MSINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS •
" de ORTIGARA & GENERALLI • ����������������!
ii Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- •
• trubro em diante •
• DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas.

'!l!!!!!!!!!!!�����!!!!!!!���������IlI!!!!�• ' da manhã, regressando ás 4 da tarde " &.'

-IG Para íucilitar a boa marcha da Empreza, será colocada em ,. Or. IVO d'Aquina
! cabd� povdoad� u,ma agencia para vendas de passagens, como!

Adovgado
'

'!M1 a aixo escnmmamos: �

Florianopol is Iii'• Concordia:-Eacritório Mosele .,
,. SuruvI-Casa Comercial Boscatto e
• Tamanduá-CasaComorcialJnlioSchn • a_t?iifíki: ,._ E . reg, 'k"1 ,·t'592'

I) Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
• Barra do Veado-Ca�a Comercial de Irmãos Poy •
� Bela Vista-Botequim Roese D II• Vila �ica-('asaCoEmer�i�I.MaM2.l:ti I

" . Dr .. Alfredo P. de Arau]o• Marcctino Ramos- scntóno ose e .,
• • MEDI CO
" Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 • Especialista em molestias de creanças, nervos HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE;TE cosinha de
• IDA E VOLTA 25$000 I impaludlsmo e molestias da pele 18. ordem, asse:o e higiene

: Empreza DALLA COS fA • Tratamento do ernpaludismo e das molestia s da pe- Linha de onibus para Porto Alegre quartas e I
• • le e nervosas pela Autohemotnerapia domingos
� N. B. E m caso de temporais ou de estradas em máu e c I· d 5 I... 2 � onsu tono e resi encia +Praça I de Novembro, 13
." estado, as'passagens terão o acrescimo de 00(0

V.' I Telefone, 1.584

_j I
Proprietario ..João Gonzales

• Consuttas--Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas·

......O.fJ••�OO•••••••••• -
......... a��·••8.a.�.a.�D�.�.�.�----����
• •

: Credíto Mutuo Predial:
• •
• •
• G

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR- I
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\1IOS. FORA�A DESTRlBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA-
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA

MEZ.

E S T A IIlinda casa pó-
de ser sua ps-Igando ape"as

5$000 10$000 ou 20$000 IIpor rnês na !

Empresa Construto.a
.

Universal Ltda.

G

OI

1IIIAdolar Schwarz=----- Quinta-feira
._-

7 D E o U T U' B R o

��oo�������������������.�
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas

'.'

J
� ({ Divida Fundada do Estado de S. Paulo �
,� « Obras do Porto de Pernambuco. li,
� �
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÓ3S ��
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- 5r
H COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� I�
� fANO N. 16.

I��oo���������e�����oo���oo�

Dr. Osvaldo Silva' Saback
ADVOGADO

'

Cons. Mafra, 33
Fone-l. 191

, 2'hHa

Hotel
-

,t
Térmas

-------------------------------�-

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

iAGENCIA DA

Sociedade de Navegação=paraná- Santa Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Prir.g Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina navios-motor Buarque I

de Macedo,. Ev�, Perynas,. Al�l.1�os; viagens dirétas ,i; ! I
ré! .: 1\ 1\11 OS; hiates-motor 'Pi) atininga, Saturno e Braz

,

Cubas,
Encan ...

,
de classilicacão, medição e EMBARQUE �e

todas a s -species de madeiras ser radas, benehctad vs " -rn

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

Recebe cargas de irnportação.; do País OUI do Ex·

terior, para. desembara ço e redespacho para
as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

das
Estabelecimento moderno recem construido

.. proxi-
.

mo ás aguas térmais
Opttmas acomodações e serviço atencioso, Cozinha

de primeira ordem brasileira e alemã
Preços modicas

Proprletarlo:" Herbert Falk
(Mau sprtcht deutsch)

GU.A�DA -- M uníctoro de Tubarão
Santa Catarina

Indo Araranguá
--------

a

Banco de CrédJto.
Popu lar e Agri ..
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Ediicio próprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

"( Frernlo maior 5:175$000, e muitos
•

premies menores

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

Os melhores preces
Ao alcance de todos

CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO �IICC. ALiv�sitoapdraeVl. 5
..
1. ala

PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL 6 I 1Prazo Fixo o .. a a

Sr. Albano de SOLJza Lncio' 8.1. ala

•
RUA FELIPE SCHDMIT·N 2 _ (SOBRADl IV'ENfDE:-.�

_ • ��iif�!!:,-:iíiiiiiiii!!!!il!!�iiiIiiiiiiilIiiiiiiiiiiMiii .. iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii"i urna far�acia bem afre-
-

R V· d d O P t N 13 A --:: LU�
.

IqneZada, num bom ponto
• ua rscon e euro re o

·

W A '-iiiII"A-SE Dr. Pedro de Moura Ferro d.a linha férrea São rran-
.�� • quartos para casal.

j
CISCO.

!"A � Informações pep fnne n. Advogado p'-:;:� 'tfW ara mais informações
........'--.----'-.-"'--._....,------..___---••••••••• i.436 Rua Trajano D. J nesta redação.

CREDITO MUTUO PREDIALr

REECBE D::: P�.sITO
)

PA6AHDo ce

SEGUINTES JUROS:

E' A U.NICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA,; QUE PUBLICA O RETRATO E l�ECIBOS DED SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEU" PREMIOS.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



sobre outros fátos mais lintimos. rias peS30as, que ocupavam varias ]lio fez (}. mesma caise. mas eu iSendo eu um homem casado, com mesas no releitorio, acenou para, atirei primeiro. Foi quasi á quei
minha família, de nunhum modo outras e dirigiu-se sorridente, de- ma roupa. Dei deis tiros e' me

d·
· ·

M t
poderia deixar que minha senho- monstrando calma na minha di- afastei. Helio ainda avançou pa-

O JU Izene ra tivesse relações d� amizade r�ção. Beteu-�e no hombro e ra o meu lado, de r:vol.ver .em
com urr a senhora CUJOS antece- disse para a minha senhora: punho, e detonou ° primeiro lira,

ama o magistrado falou dentes não. estavam perfeitamen- A senho�a dá licença que eu E� respon�i com. ?utro em se

te esclarecidos. «Em torno dessa fale em particular com o Mennet? glJlda delas dOIS restantes.

ã. autoridades polichlS,situagAo de Helio! prosegue o E'fi .seguida, êle me disse que Qu.ando notei que não p:)SSuia
d P t AI

� criminoso - «no dia anterior ao queria tratar sobre uma questão mais bala no tambor, com para
e Dr a egre conflito, numa roda de amigos no jurídica. �aimos em drreção á o meio da rua e Helio da cal-

PO:lTO .b.LEGRE, 2S'\...\ I do ha dois mêses. resolvido a Casino Clu':e, falou- se no caso rua. Quando paramos na calça- çada ainda me alvejou. Neste

DJp�i5 de haver viajado a noite \muc"1'-se definitivamente para ali. de Helio com a tal senhora. sen- da, Helio afirmou: escuta aqui. momento notei. que êle tambern

to+�, chegou a esta capital o sr, Em sua companhia, êle levou do eu um dos que reprovei a O que é que vocês andaram e t iva srm munição no resolver.

Cilllos Pí�ti) Menet. juiz de Di- uma senhora desquitada no Rio, sua atitude perante a sociedade, conversando ôntem no Casíno a Resolvi avançar. em sua direção
feiro de Santo A.ntoDio da Pa- mas com quem não eram casa- quando não havia ainda cogitado meu respeito? Eu então lhe res- para lutar corpo a corpo se fosse

trulha, autor da morte do sr. He- do. Eu conhecia perfeitamente de preencher a primeira forma' pondi: "Vou explicar-te o que preciso. Foi nesse. então, q1le êle

110 de Freitas Lima. a situação dI" Helio com a tal lidade, que era o casamento. No houve". Mal eu tinha dado essa deu passos para frente e caiu ao

Prestando declarações perante senhora. Logo que êle chegou a dia seguinte, que foi ante-ontem, resposta êle me segurou pela gra- solo não dizendo mais nada. a

o coronel QJi,D Cesar, sub-che- Santo Antonio, começou a fre- soube, por in'ermedio de um a- v ata e disse:--"A explicação é Afastei-me c1ali e pedi 110 meu

fe de policia do I' Região, disse: quentar os bailes das duas socie- migo. que Helio 'iodava ron- esta"! Levantou o braço direito irmão, que é medico, tambem A.LUGA -SE

-«Depois de eu ter assu.ni- di\des dali, o Clube dos Patru- dando o hotel em que resido com para me dar uma bofetada. Tor- more Íor em Santo Antonio, que
O confortavel predio de resi-

d) o cargo de: juz de Direito de lhenses e o Casino Clube.
.

Foi I minha f�dmilia'bNão li&UI�{i 31_0 fato, cdi. � r03tó. md
as os ded?s ?8 mãdo so'-orress�HHel�o·1 Este foi levado f�;�i�)e;so�u�S��:t�r en�

S"nto Antonio da Patrulha, He- quando começaram a fervilhar I apezar e 18 er que e lO era ireita aIO a me atmgiram e para o osprta mas não teve
B A'

.

I R T
lio foi nomeado para exercer as comentarias sobre a união ilegal. I um homem dispostos a tudo. A' leve o 10&1:0. Sempre seguro peja cinco mmutos de vida. Em se- .

anco

16 gr��o �- rli: ra ..

funções de juiz municipal. Em .. Mantive-me na espectativa, sem' tarde, cêrca das 18 horas, esta- gravata, procurei livrar-me de guida providenciei para a minha [ano, .

-- .oflanopo IS,

.)o;a estivesse servindo no Tribu- pre falando com Helio e tratando va eu ceiando no hotel, quando outra bofetada. Conseguindo des- vinda a Porto Alegre cuja via- dia".
nal Eleitoral, Helio desempenha- com o mesmo sobre os assuntos ali penetrou Helio. Tirou o cha- vencilhar-me, meti a mão no gem durou toda a noite, che- O casa serà pelas Camarss
"II as suas funções como juiz ten- dei justiça local como tambem oéu na porta, cumprimentou va- coldre para sacar o resolver. He- gando eu aqui já ao clarear do Reunidas.

e..........
'

• ..OOU••OD 1.�g������eN�����������

=, A' PRACA
:�, Cálculo de qualquer Planta.execução.fls- �

G G � estrutura em con- callzaçào e direção �
. • - 5.� creto arrnado de ob. as �
� � e � e ferro A h �'�

d ibll - � parei amento com

!.' Levamos ao conhecimento dos distintos srs. viajantes e o pu lCO
= �� preto para constru- �.�:j... em geral que no dia 25 de setembro corrente em deante funcionará uma w "-"II " ��

- modernissima linha de auto-ónibus e caminhões para o transportes de pas- • � ções de pontes e m �

.; sageiros e carge, entre as cidades de FLORIANOPOLIS-ITAjAI-JARA- a t� concreto armado �
ti GUA' e JOINVILE, e vice-versa. • � �
! Outrosirn, temos o prazer de comunicar que nos preços abaixo ! � �
.. mencionados estão incluidos prêmios, despesas e custo de apolices de se- 'itl.iii' � �

f::�a <g�'�: t3,ig33��60.emitidaS e-n Iavôr dos srs. passageiros, na impor � CONSTHUT.ORA IGUASSU' Ltd. �
Dispôrncs, em [aragua e joínvile. de uma bem organizada Secção � �

de Despachos e redespachos junto ás Estradas de Ferro. � ��,
i\.ssim aparelhados, agradecemos aos distintos srs. viajantes e ao

�� Omar Carne-Iro RI-bel-ro _ flausl-no Mendes da SI-Iva �
público em geral a preferência com que nos distrnguirem. i� ��

Viaçao CRUZEIRO, LT[)A. � ��Rua �5 de Novembro 92 -- Telefonf3 320 r�
ENGENHEIROS �IVI'S

.��Blumerl8U l� �

Agências autorizadas: • � R SALAS 12 e 13 �
: jaraguá-Avenida Independencia • � ua 15 de Novem b ro, 416 -

1· ANDAR !f!Joinvile-'Rua 9 de Marçu Edif. (Casa de Açq) � �
ltajai - Rua Lauro Müller � Tel. 1503 Curitiba • Paraná r�
Florianopolis-Rua João Pinto n' 5 Telefone 1658 �1 ��

Horario e preços�' �.!'�
flurianopolis-Tijucas saídas ás 6 horas 10$000

I oe. �-Florianopolis-Camboríú » » 6 » 14$00U • e••
, • �

Florianopolis-Itajaí »» 6 » 16$000 ���A��� �.
Florianopolis-Blumenau » » 6 » 25$000

I
��-����

�Florianopolis-]araguá » 1) 6 » 35$000 �
Florianopolis--joinvile » » 6 » 40$000 I � �,�Blumenau-Joinvile »» 13 » 13$500. Obras contratadas no e· semestre �
Blumenau-Jaraguá »» 15 » 8$500 A

[t\f d'e 1937 I i

Blumenau-Florianopolis » » 12 » 25$000 i � li}
• Jpinvile-Blumenau » »6 >} 13$500 �. � �J".

J á BI 8 12 h 8$500
... � Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitiba-S. Mateus) �r,

• aragu - umenau "" 1 oras D � P t
- �)J

•. Jaraguá-Blumerau Todas as noites, após .0" ���'
on e em concreto armado sôbre o Rio S João (Estr. Curltiba-]oinvile) l�N�,�... a chegada dos trens 8$500 �

Prefeitura e Forum de Mafra J,i;

• Grupo Escolar de Mafn
• Para informaçõês, passagens e fretes, O � Grupo Escolar de Rio N�gro �,�• MAOHADO & CIA. G � Grupo Escolar de Irati �ti Agentes autorizados • �
• Rua João Pinto-5-Cx. postal, 37 - Telef. 1658 � �

Mdternidade de Rio Negro �

: Flo r ia nopo Iis: � 6f���:�sE�tne[i;�����1 �: r��l������� em Tijuco Preto (Paraná) �
•••••••••O.---.-=--_..·�-----•••GDe••� O��V&����������������

E' M U I T O FA C I L ...
CONSEGUIR
E'XPERIMEf\JTE

escriçã.o do
•

crime

5

ELIXIR DE NOGUEIRA
Emprerrarln com sucre-so em todas

as molcstias prov�:nieilles da syphilis
e ímpurezas do sangue :

FERIDAS
ESPINI-IAS
ULCERAS
ECZEMAS

·1:1.'.Xl1', MANCflAS DA PELLE
;:';:::::':::�;:" DARTHROS

L�"'I'" ��OE�E������AS
�� . SCROPHULAS

I
�%'�"/I�, SYPHILlTICAS

�..J'��!�I'!��;'�<..;�-;"
,

. e finalmente em todas

'�,,{'';·'''···;;;i� as atíecçõcs cuja orí-
�t..:.J:.' .. k.�

gem seja a
Mil.rciJ r:;\;I�trada

- Milhares de curados -

GHt.!iDE DEPURATIVO 00 SANGUE

E.CONOMIAS
o

, , ,
•• lIlI

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

asas Pernambucanas
-

CORES SAO
TEM SEMPRE

OS

AS

PORQUE:
;
---------------------------------------------

FIRMES
NOVIDADES

-

PRE90S SAO FIXOS
E' PROPRIA A FABRICACÃO

S C H M 10 T N.FEL.IPE

.j.,

IS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Encadernadr

Data .. �
j

Preço ...

FL

I
I_

NOSSA VIDA GAZETAPromoções no Te ..

Asouro do Istado
IO sr. dr. Nerêu Ramos, Go

vernador do Estado, em resolu- �.�������������������������������������_.������������������
d A V OZ D O P O V O Proprietarlo e Diretor Responsavelções assina as ôntem promoveu,

J A I B O (; A L

ANIVERSARIOS

SRA. ARMANDO FERRAZ

Festeja hoje o seu aniversa
rio natalício a exma. sra, d.
Oda Oliveira Ferraz, esposa do
sr, Armando Ferraz, digno dire
tor-gerente do Banco de Credi
to Agrícola de Santa Catarina.

L D OA

JOINVI� TERA'
JJMA NOVA IN

,

'i)USTRIA
A' PRAÇA Festival

deDR. MILETO TAVARES arteDeclaro que nesta data transferi, por venda, á firma H. O. LI
GOCKI, desta praça, a LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt
27, livre e desembaraçada de qualquer onus, esperando que a sucessora

seja distinguida por parte do comércio e do pu'blico em geral com o

mesmo acolhimento dispensado ã firma ora extinta.

Florianopolis, 1". de outubro de 1937.
VIUVA SARA SCHULDT
De acordo: H. O. LIGOCKI. JOINVILE, 30-Acha-se em

______

(Firmas reconhecidas) organização a COMPANHIA

LOTERIA DO ESTA-'BOMBAS DE Bl}ASILEIRA DE MINERA-

DO DE SANTA (;A- GASOLINA ç�o .

E �ETAI:URGIA, .c,ujas sO�sse festival será iniciado com
primeiras instalações orçam ia em

TABINA dois mil contos de réis, inician-
a exibição de um ótimo film, em

As firmas que exploram a venda do-se as pesquizas no próximo PREMIE'RE.
Resultado dos pre- de gasolina em bombas têm o pra- mês de Outubro, para o que de- Na segunda parte haverá um

mios maiores da ex-I Z'l de nov�enta dias, a con�ar de verão chegar a esta cidade, os
interessante áto variado no qual

t
-

d
�,
t

121 do mes f�ndo para a instala- membros de uma comissão de en-
tomarão parte Sebastião Mano,

ra�ao e on em: cão de neves ..parelhamentos, de Narciso Lima, Neri Moura, An-genheiros mineralogistas.acordo com o que preíceítua a Lei tonio Sanford (o conhecido comi-
8602 50'600$000 Rio Ao que estamos informados, es-

4262 4:.000 ..000" Municipal. co cat.arinense) e outros artistas
ses serviços preliminares exigirão

13968 2:500$000" Si dentro desta prazo não o fi- de momento o trabalho de 400
de nossa meio.

1310 1:000$000" zerem serão as mesmas retiradas Chamamos a atenção do pu-
'" operarios a de uma equipe de téc-

7409 1:000$000 SaO Francisco pela Prefeitura. blico para o dueto de Marina Reis
3706 500$000 IUo nicos.
5214 500$000 " O presidente da mencionada -Narciso Lima, na gostosa mu-

JUSTINO LEAL por merecimento, o conferente 10015 500$000" C h" d AI sica brasileira « Taboleiro da Baia-

Vindo de Bom Retiro, acha- Vitor Ferreira da Silva a sub-di- 11451 500$000 FlclCianopolis
ompan la e o sr. con e Ixan-

na »,

O sr. Justino retor da Despesa do Tesouro. do 13337 500$000 Rio Aposentado dre Siciliano Junior, descendente
Muitos outros interessantes nu-

se nesta capital
I
de conceituadissima familia e aca-

Leal, tabelião de notas daquela Estado; a conferente o L' escritu-
Por decreto do sr. presidente da ta.do vulto. na industria e Comer- meros serão apresentados no fes-

,

. rário sr. Adolfo Bittencourt da .. ..
, tival de hoje organizado por Se-

comarca.
Silveira e a L' escriturário o 2' TERNOS FEr�O� DE 50$000 Republica, foi aposentado no cargo I·

CIO do Pais.
. , bastião Mano, com o concurso

OUTROS PARTEM dito sr. Tomás de Carvalho' PARA CIMA SO NA CASA· de chefe de Secção dos Correios O grande unpulso, que dara a
dos outros artistas já enumera-

Meyer. "O Paraiso" I desta capital, o nosso distinto COD-; Joi?vile e 8;0 �stado .de St8;. Ca-
dos.

Em onibus da Auto-Viação terraneo sr, João da Mata de Frei- II
tarina, a cr.laçao da industriá pe- Todos, pois, ao «Alvaro de

Catarinense seguiram hoje, para ALUGA --SE I tas Noronha eada, e devido aos esforços do
Carvalho»,

o norte do Estado, os seguintes QUER UM LINDO CO'RTE

I
o r.onfortavel prédio de lesi-· Do�inio de Dona Francisca que, ----.---------

passageiros: Natalino Pilan, An-' DE CASEMIRA � dencia á rua Este,es Junior mais uma vez, dem�nstra a ,sua Lleenelado
tonio Colaço, Eugenio Bossle, VA' A «O PARAISO,. E ES-

n 1 79
constante preocupaça? .e� prol do

IManoel Farias, Fernando Nihus, COLHA ENTRE AS 200

PA-I
.

T' B A' I ALUGA -SE progresso deste MUlllClpIO.
.

Atendendo 2.0 que requereu Rosa-
Bernardo Schichmann, Luiz Rios, DRONAGENS. ratar. no anco gnco a, á

I Uma boa sala de frente com ·BRINS DE LINHO P:\.RA. I ria Bento, datilógrafa de 2a. elas-
Rua 1 raiano 16 dois compartimentos. .

"

d S tarí d� F d fRoberto Nagel, .Eugenio Cardo-

���������������������'������1
Tratar ã rua Saldanha Mari- TERNOS INCLUSIVE O S 120 se a ecre arta .. azen a, oram-

so, Conrado Nihus, Antonio pei-II I
nho n', 10 li TAYLOR NO ilhe concedidos 15 dias de férias,

xoto, José M. Mendes, Bemcio Die Feier des "O Paraiso" referentes ao ano dê 1937.

J. da Cunha, cap. João Arruda, i
Irmã Florença, Heitor Lima, Irmãj ErntedankfestesOsvaldina Evelina Truppel, Os-
ni Bach, Hans Nobling, Wilbal- findet am Samstag deu 2.0ktober
do Jenques e Colombo Sabino. abends 8 Ubr Im

Assinala a data de hoje o ani
versario natalício do integro Juiz
de Direito da 2a. Vara da Ca

pital, sr. dr. Mileto Tavares da
Cunha Melo.
Douto e culto, honra o nobre

aniversariante sobremaneira a sua

toga e a magistratura catarinen
se, de que é dos mais ilustres

expoentes.

De Inieio serão
.
ue

eessarios 400
operarios

Realiza-se hoje, á noite, no

Teatro Alvaro de Carvalho, o 9S-·

plendido festival de arte de Se
bastião Mano, o conhecido inter
prete de tangos argentinos a quem
a nossa platéia já deu fartos aplau-

FAZEM ANOS HOJE:

o sr. Artur Tietzmann, indus
trialista, residente em Brusque;

a exma. viuva Amelia Regis
de SeM Pereira; •

a exma. sra, d. Corina Vi
daI, esposa do sr. José do Pa
trocinio Lima.

MI

ADOLFO SILVEIRA, presidente do
Clube dos Funcionários Pu'lflicos

Civis de Santa Catarina

a

CHEGAM UNS

AGRADECIMENTO

ROMA, 30 Procedente da Ale
manha, dtegou hoje o chefe do go
verno, sr. Benito Mussolini, que foi
recebido com grande demonstração
de regozijo popular.

O chefe do governp recebeu for
mldavel manifestação popular na.
frente do palacío de Venezia.

Chegada do "Duee"
a Roma

i i
I
I

AVISO AO COM(R_!Fantastico !

CIO 1= AO PU' I o «Salão Progresso>, VEN
L-I DEU E JA' PAGOU no seu fe-

BLICO
liz balcão, () bilhete 11.45� dOI
50 coutos da ..Nossa Loteria» na

extração de ôntem.
Em virtude do contrãto firmado

em 21Julho-1937 entre a firma abaí- E Quinta-Feira próxima vende-

xo e a STANDARD OIL COMPANY rá mais O� CEM CONTOS tam

OF BRASIL, concedendo aos mes- bem da «Nossa Loteria», por

I
mos a exclusividade de venda de se- 30$000 apenas que é o custe de

"

us produtos como AGENTES RE- . .

'
.

VENDEDORES PREFERENCIAIS um bilhete inteiro,

temos a sattsracão de oferecer todo� SALlo PROGRESSO,Em sua residencia á rua Ri- fd f b t
"

ao e.e ue r. os produtos da mesma cerno se-r. SEMPRE O SALÃO
ta Maria, faleceu ôntem á noi- jam:-Gazolina em tambores, idem PROGRESSO
te, o sr. Francisco Costa Melo, em caixas, querozene Jacaré, oleo . I •

sogro do sr. Lim!o!fo José de Der Deutsche Konsul N S D A p II Essolube, pneus e baterias ATLAS, I
Rua Felipe Schmidt'no. 5 (Cinco)

Souza. • • • •• I FUt, Oleo para Soalho etc. etc, on-

de poderão encontra-los em nosso �---������:�����������������
'; O seu entêrro realizou-se hoje D ...<\.F. II E ít i D posíto sito á rua

úbli _.
sscr oro e e ,

ás 11 horas, no cemiterio pu 1- Conselheiro 14afra n·. 56.

Ico municipal. _:_��������������������:-���
outrestm, comunicamos igual-

P
-

F
. mente que a bomba sita á praça 15

Deseontos espeelais em Tailleurs I VI=NDI= -SI=�ar, ��::�fregr:;: de Noyembro, da referida compa-I
_

L L Lzada, â rua Con- nhia e a nosso cargo, acha-se em.

de la e Mauteaux selheíro Mafra n. 64. condições de fornecer a todos os I

U NTE O MES DE SETEMBRO GRAN V amigos e treguezes a aramada ga-·
D RA .

- er e tratar na mesma.
zolina "ESSOLENE" (ex-Standard)

DES DES(;ONTOS NOS ARTIGOS (-;A RTAZ ES e °FlogreinaUn�pooloiSleos"eEteSmSOb�oUB��. de
DA ESTAÇÃO DO DIA 1937.

u, ,

NA �OD�LAR CINE REX,·ás 7,30 hmas ��:����:���F-�I�a�k�s�S�c�h���e��d�s�o�n���C�A�siEM���I��O���MFFI����i:�,�A�R�T�Ef
Tailleurs de lã' córte impecavel -Fo�o de outono. M E O I C A CASA "O PARAIZO"

de 110$ por 28$000
" "" fino angorá de 170 por 136$000
Manteaux superiores de 130$ por 98$000

" " " 80$ por 53$000
Redução especial nos preços de RENARDS e

CASACOS de PELLE

na "A MODELAR"

P.
um oficial para

reclsa-se calçados Luis
XV.

CALCADOSWETTERLE
Blumenau

SchuetzenhausDo sr. Romeu Boiteux Piazza
recebemos atencioso cartão agra
decendo a noticia dada do fale
cimento do saudoso conterraneo

ceI. Hipolito Boiteux.

statt. Naeb dem offizlelle.. TeU wird
die Komoedie ,von Ludw.Thoma

FALECIMENTOS "Die Medai.lle"

& Cia.MACHADO
Ilepresenta�ões

Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLI

Ageneius e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

FLORIA S

ES(;IlIVANIA DE
PAZ

Ex-essisteote do serviço de Gin -cologia dos Hopitais:
da Gambôa, Fenda�ão Gaff,é-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do s8rviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇ '\s
Consu'torio: Rua Trajano no 12-S')b.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 hAas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

CINE ROYAL, ás 7,30
horas, no palco--Festival de Ma
no; e nl téla-Um dia 'em

Hollywood. Em vista de ter apresenhdo pro
vas de habilitação no concurst a.

que se submeteu. foi Atilio Martg
nago nomeado para o car�o de Es
crivão de Paz do distrito de Urubfeí.
no município de São Joaquim,

CINE ODEON, ás 7 horas
-Corações divididos e Mãi
sinha.RUA TRAJANO., 15

--------------------�---- -�.�---------------

-05 analgesicos compo- -."Apyreiina" ein ausge- A formula de "Apyretina" ··Ate!Sto que prescrevo com

j
- Die Zusammensetzung

nentes de "Apyretina". es-

tão dosados optimamente, de zlZichnetes Prliparat beson- é dIZ maldIZ a corresponder resultados optirnos. os ca-
•
won "Apyretina" ist blZreits

manlZlra que a energia espe-

IcUlca dos orgãos não é atin- aers blZi migl'line (Kopf. plZrflZltamentlZ aos casos in. chets ae "ApyrlZtina" nlZste ein Beweis der schnelllZn

gida por efeitos: IZcundarlos, I
mesmo quanOo os dois ca- !5chmerzen). alcados. . hospital, und h"ilsarnen Wirkung in

chets sejam Ingeriõos simul-
tanlZamente. Em outras pa- Dr. Georg Rlchter. aen angegebenen flillen.

lavras, não alZprime o co- Dr. Alfred Hoess.
ração, não diminue o plZrys· DF'" ht CI
taltlsmo gastro _ .intestlnal

r. ::-eorg nlC ei". ini-

h ''''Ifl t Dr. Paulo de Carvalho.
nem ypczraclu co· o es 0- co geral IZ operaçõlZs. Diplo- Dr. Alfred Hoczss, Clinico Dr. Anton HafnlZr. clinico
ma']o·

.

rtinira geral e operações. Dr. Nilo Salaanha fron·
AssinaOo: Dr. Osvaldo Es- modo na AllZmanha e no geral ez operações. médico geral II! oplZraçõlZS, médico

plndola
.

médico diretor do Hospital co. m�dic;J diretor ao Hos-
Dr. Osvalao EsplnÔola,l'li- Brasll.

nico geral IZ plZOlatrla. l'on·
sultorio rz resiaencia: Rua Hospital 5êio José, 1araguá. Isabel. Blumenau,
15 OIZ Hovembro N. 84 A-- �
Blumenau--5anta Catarina. Santa Catarina.

·-Atesto que tenno empre·. -·Atesto que prescrevo ezm
todos 05 ca!!Os Indicaaos. o

goela IZm minha clinico os produto "f'lp"retino" :00 far-·
maceutico Carlos Heznrlqu�
medeiros.

cocheis de "Rpyretina", com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibez dez Ara.Ujo.

l'lInica geral cz peaiatria. con
sultoria e resldencla� Rua
15 de NO\lembra H' 82-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--Santa l'atarlna.

rina.

optimos resultados.

Dr. Anton Hafner. Dr: Paulo de Carvalho

--A ·'fJpyrelina". plZla as·

soclação feliz a05 seus in.
greõilZntes, slZrá um auxiliar'
prerloso nos casos Indicados,

DR.VICTOR MENDES
major dr. Victor menõ�S'�

Diretor do Serviço õez 5aÚl
ae da força Pública CIO Es.
todo.

médico chlZfe ao alretor do Hospital Santa õiretor- ÕO Hospltul Santa
IZ matlZrnlt.ade mar!a Auo

pital de Timb6, Scnta l'at....onta l'atarlna, 'Blur.lenau, Santa xlliad�ro, Houa-BrlZslau-Ha-

Catarina. Catarina. mania, Santo Catarina.
--------------------------------------------------
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