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Interpelado pela reportagem do "O Globo",
falar

quando-lW
..:::-....:

sobre a 51-'do trem, o sr. Armando Sales não quiz
limitando-se a dizer:

... --"Estou chegando de Sri Paulo, onde existe perfei-
t:� calma. Anui, encontro as novidades. Vamos caminhando sem

� p;e_para a fr�nte!"
O SUICIDIO PUBLICO

00 SRe JOÃO NEVES

Reina paz no

Grande
RIO, 3 (Band) -O general Dal

tro Filho, comandanteda 3a. Re-
.

gião Militar com séde em Porto
Alegre, afirmou q ue reina perfei
ta disciplina em toda a tropa, es
tando a mesma preparada para
reprimir qualquer perturbação da
ordem. As medidas de repressão

• ao extremismo serão executadas
imediatamente, com o apoio de
todas as forças daquela Região.

VAI REPOUSAR
SR. PEDRO
ERNES'rO

ET
A voz Sem quaisquel· Iigaeões politicasDO POVORIO, 3 - O <Diario da Noite»

publicou ontem a seguinte nota:

«O sr. João Neves vem se con

duzindo na Camara com a estra

nha volupia de UO] politico que
se suicida em público, espetacu
lesamente.
Ha vários mêses que o ex-tri�

buno morria aos poucos de con

surnpção para a vida pública.
Quando ainda <Iider da mino

ria», combateu o fechamento da I
Aliança Nacional Libertadora, e'

opoz-se da tribuna á concessão do
«estado de guerra. »

Deante da fuzilaria na Praia
Vermelha, declarava ser um míto

'

t o comunismo _ no Brasil. IDepois, já incorporado á maio-
I

ria, desde que malogrou o plano I

de entregar as oposições sob o

seu comando ao governo, foi aos

Tribunais defender o" implicados Deput�d!) Joãu Neves
no levante de 35, afim de tirar .

" , :,:>�
partido de atitudes dubias, ao doloroso espetaculo. Movido

Agora, porém, diante do pedi- pela pura ambição politica, o sr.

do de «estado-dejguerra> preven-! João �eves viu "na medida de
� tivo, o S1'. João Neves ao chegar i excepçao a arma ,COI�. que talvez
� á Camara, precipitou-se para a, possa apunhalar o Hio Grande,
lista de inscrição aflito para su-1' esquecido de que as forças arma

hir á tribuna e apoiar a medida.] das não se prestarão ao seu pla
ACamara assistiu, com tristeza, 'no mesquinho.

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

IV I Florianopolis, Segunda-feira, 4 de Outubro de 1937 I NIJMERO

�L\ miUcia baiana vai
ser aumentada

S. SALVADOR, 3 (Band)-Afir
I ma-se que o governo pretende au

men I ar os vencimentos da Força
Publica do Estado, na seguinte
proporção: 2% para as praças e

sargentos; 15% para os tenentes
e capitães e 10% para os postos
superiores.

Rio 1 Grande manifesta ..

I ções ao candidato
nacional

RIO, 3 - Em consequencia do « estado-de-gue:-ra», deverão
ser yrorogados os trabalhos da Camara. Não se trata da proro-
gaçao do �.1and�to, ?omo se vem confundindo. Trata-se de proro- SENADOR CESARIO;;DE ME'LO
gar a sessao legislat.iva além de 3 de b O A t S -

., _'
. nov�m roo sr. r ur an- debelação de extremismos, pois, aotos ja .v= em. mao� um, requenmento assinado por 54 deputados, que lhe constava, não existe em to- IDR. PEDRO ERNESTO requenrnento que so sera apresentado se a maioria ao contrário do da a Ameríca do Sul instituto mais

S que comumente faz, não tomar qualquer providencia nêsse sentido severo, nem mais concreto com que RID, 3 (Band) O governadorS. PAULO, 3-Esteve em . O sr. Artur Santos tembem já tem rediaid t
.

d
. i se armasse o Estado para a sua de- Flores da Cunha, respondendo o pe-

Paulo, de passagem o sr pedro -

d C
IgI o. ou ro ,r�quenm�nto e fesa. dido de instruções efetuada pela

Erne e _O'

' •

Dis- c?nvocaçao a ,amara, para que esta men.clOne a�e a expedição de
_

A campanha polítíca de s_ucessão bancada gaucha, a.:::rca da votação.

.
sto,

.,

x oovern�do� .do
_

diplomas aos deputados eleitos _para a proxima legislatura. nao poderia ser nociva ao paiz, por- do proíêto de estado de guerra,t;I!,O Fe�t.:.ral. O prestigioso po O pensamento predommante é que não haverá eleições li- que,_de um lado e de Olltp) as ru- I aconselhou a mesma a se manítes-Iitico
caroroca pospedou-se no Ho vres com o parlamento fechado Numa tal it 7' ' •

f I ten.oes, as palavras e os atos eram

I
tar favoravelmente com relação á

tel Terminus, de onde se retirou, recido o candidato do governo

.

Ademaí �:·tuaçao, s� senda �dv5l- e são P3icificos, todos visando a repressão aos extr�mismos. O go
of'mba d '

t d . -

. IS, mIl a em avor a I ea manutençao da ordem e o cnm-, vcrnador Juraci Magalhães foi ca.

i �can o.a �r e para un:a a conVlcçao de que, suspensas as garantias constitucionais o país só primento da lei, em virtude da qual \ tegorico em suas determinações so-azen a do I�tenor do Est�.do, póde contar com uma tri�una iivl'e, que é a tribunal pa:lamentar.1 �erem.os �e comparecer ás u;nas a I br� o assunto,. enviando á bancada<lnde, a conVIte de seu meUlCO, Ao que se anunCIa tambem varios legislativos est' d
. - I v_de JaneIro de 1938. Por �als. ra-. baIan� a seguinte ordem: "Acom-vai fazer uma esLaçüo de l'epcuso. tomar identica medida

a uaIS vao

I' zoes, negav�, de plena cO��lencla, o panhal a bancada situacionista mi-
.

eSLl I\ssel1 tlmento ao ploJeto. I neira."

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

o dossier comunista
Dechu·aeão do gal.

Góes Moüteil·o

FORTALEZA, 3 (Band)-Está
sendo preparada grande recepção
ao sr. Armando Sales, que deverá
visitar esta capital, durante este
mês. O Partido Social Democrá
ico, pivot de sua candidatura no

Estado, está desenvolvendo gran
de atividade política. Gal. Góes Monteiro

RIO, 3 (Band) - O general
O O QUE E' QUE NA? Góes Monteiro, falando a respei-

to do «dossier» comunista apre
endido pelo Estado Maior do

S. 3ALVADOR, 3 (Band)-O Exercito, disse apenas o seguinte:
chefe de Policia e o comandante: «Nenhum chefe elo EstadoMaior
da Força Policial partiram ines-

I

do Exercito de qualquer país pó
peradaments para o nordeste do' de falar á imprensa sobre assun

Est?do. Acredita-se que se trata, tos militare«. Considero-me im
de incursões os bandoleiros nos possibilitado de falar sobre o fá
�unicipios da referida região, cU-, to mesmo porque não interessa
l.? comba�e o m?.iy: João Facó

i
no momento saber a procedenciafaz questClo de dirigir pessoalmen-j do referido <dossier». alem do

te. 'que já foi publicado.» I
Os trabalhos legislativos'

-

vao ser prorogados

980

Viajens ines-Iº-ESTADO DE G�ERRA
peradas los REI",ATORES T.(,\NTO NO SE1\TADO

extranhezalcOMO NA CAMARA FORAM REPRFESEN.,.
TANTES DE SANTA CATARINA

RIO, 3 - Causou
nos circulos politicos a viajem
inesperada, para Baía e Paraí
ba, respectivamente dos srs. Pa
checo de Oliveira e Duarte Lima.

Esses dois proceres maiorita
rios se ausentam da Capital da.
Republica, justamente no momen-Ito em que o governo pretendia
fazer votar novamente leis espe
ciais de defesa contra os extre-
mismos.

RIO, 3-A materia relativa á
decretação do estado ele guerra,
que Iôra relatada na Camara pelo
dr. Carlos Gomes de Oliveira,
tambem no Senado recaiu sobre
outro representante de Santa Ca
tarina, o dr. Artur Costa.
Em seu parecer, acentuou o

senador Artur Costa l[ ue deant e
dos termos da mensagem do pre
sidente da Republica e das afir
mações dos titulares das pastas
da Justiça, da Guerra e da Ma
rinha, não era possível estabele
cer-se qualquer dúvida a respeito
da existencia de ameaças extre·
mistas ás instituições e ao regime
A Comissão era de opinião qt e
o Senado aprovasse o projêt o,
não estabelecendo entretanto I e

salvas, em relação ás imunidades
parlamentares, por ser ISso com

pletamente desnectssarío e estra
nho á competencia do Senac. .1 •

DR. ARTUR COSTA Essas imunidades não podem ser

d t suspensas, nem no "estado de sitio", nem o "estado de guerra".e VOO Elas não são garantias pessoais, são prerogativas do próprio man-

do sesador Cenarie �ato.. A r

de Mélo QUlzeram depor O!lnstalaçãode hospicomandante da
milicia tapidiaba

Oficial acusado
dum desfalque

RIO, 3 (Band) - Tendo sido

I encerrado o sumario de culpa do
capillBo intendente Gumercindo
Martins Toledo, acusado de des
falque de 2.000:000$ na Fabrica
de Cartuchos do Realengo, êsse
oficial deverá ser submetido á
julgamento na proxirna semana.

Declaração

RIO, 3 Como Iíberal-democra
ta, julgava que a Lei de Seguran
ça Nacional era suficiente para a

tais de sangue
RIO, 3 (Band) O general Ncw-

RIO ( ) P
. I ton Cavalcanti, comandante da la.

I • '.
3 Band --

ara. os fins i Brigada de Infantaria, mandou íns-
de direitos, foram encaminhados ] talar hospitais de Sangue na Vil í
ao Ministerio da Guerra os au- Militar, com aparelhamentos pan
tOR do processo instaurado con-: Iuncionam,e;tto imediat?, estando

t
. -

A
.

V·· d
os mesmos sendo organízados nara o capitão ntonio ieira e Escola de Armas.

Melo e outros, acusados de te-
rem procurado depôr o coman- ---------- - ---- _

dante da Força Publica do Es
tado do Espirito Santo.

RIO, 3 (lJand) O sr, Getulio

fio
A

res
Vargas coníerencíou respectívaman
te com o ministro da Justiça, so
vernador Protogenes Guímarâes,

t d chefe de Policia do Distrito e aímí-
es eve e r�nte Schorcht, diretor e da Avia

çao Naval.

I OS�\FAMADOS-CHAPE'US
-

"CRESPI DE LUXO"
CASA "O PARAIZO"

Conferencias
no CatetecÀsEi\fIifÃ-EM�CÕRS�ARTE·

TIGOS FINOS
CASA "O PARAIZO"

o general
lambem

acôrdo

RIO, 3 (Band) Conferenciarl);m
com o ministro da Guerra, o gé::::w
ral Pargas RUdrig:.u'I1, comamll2!.l1te
da 2a. Região Militar e o caphão
Alencastro Guimarães, diretot dQ
Lloyd Nacional.

-----_._--

Conferencias com o

General Dutra

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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revolução!
--------------------------------

CASA "O PARAISO"
no comercío de casemiras. 200 lindos

Um fino córte por preço
RUA FEL.IPE

Ineuitauel
A causou verdadeiro

JJ!1�rões.
nunca visto.

SCI-IMIOT, 21

.

paruco

PONTOS

CA.RTAZES
DO DIA' M'1Ii'" I rooos kl:'.ALlL:;.DOS

6a�e 'a ,A.val 3 X Atlético o
lris 7 X Tamandaré I

Despo rt iva ��:le�ense � X 'l'a��I:�i�� i
Iris venceu o Atlético por v..r.o.

Sociedade

de

Catarinense
Medicina

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-FUl!,itiva a bordo.

CINE ROYAL, ás

hocas-Quasi casados.
7,30 Quem dá e tira, fica com

jinga nas costas
CINE ODEON, ás 5 e 7,30 A\àl 4 pontos ganhos.perdidos O

Presidida "elo dr. Aurelio do Paulo Fontes uma interessan- horas-fi carga da brigada E' o velho ditado. I dor o team de Pimenta por 4xO
Ilris 4 pontos ganhos, perdidos O

Rotolo - (vice-presidente) -e te comunicação do dr. Rocha ligeira. Mas qual isto não acontece,

.

Figueirense 2 pontos ganhos,
secretariada pelo, dr. Arminio Loures, secretano da Socieda-

ALUGA SE pois os diretores da L. F. F. nos FLUMINENSE 5 X perdidos O
Taveres, realizou-se segunda-Iei- de Joinvillen�� de tv1edi_çina, o confortavel predio· de resi- prometeu um .encontro com o MADURfJRA 2 Tamandaré O pontes ganhos,
ra última, ás 8 112 horas, a vi- sobre um Miiase Nasal, com dencia á Rua Spivak, em Marcilio, mas parece que êle se perdidos 4

gesima sessão crdinaria da nos- fotografias. Tratava-se de um João Pessoa. _. Tratar no esqueceu de contratar um onibus. O esquadrão de Baía não se Atlético O pontos ganhos,
.

sa Sociedade Catarinen- doe.nte portador de lavras �o Banco Agricola- Rua Tra- Sim a culpa é somente da L. apresentou bem, perdidos 6.
se de Medicina. nanz, que o procurou em pessi- jano, 16 -F!orianopolis. F.F. que convida um clube não

Estiveram presentes os seguin- mas condições e com enorme in- , filiado. BONSUCESSO 3 X
.

Soeiais despo rtivas
tes medicos: filtração em todo o nariz, labios Loures pela sua magnifica e não O domingo foi em branco, BANGU' 2.

Oswaldo Cabral, Tolentino e palpebras. Toda vez. que es- frequente observação; quando podíamos assisti! em Fi.
de Carvalho, Djalma Moellmanp, pirrava, vinha, de mistura com a 80) - o dr. Oswaldo Cr.- gueirense x Lauro Mueller. Nu rnerorogia elefea-
Artur Pereira, Alfredo Arau- secreção purulenta e Ietida, gran- brai, que anteriormente se tinha Mas ... a L. F. F. quando em- na do retu rno Completou sábado mais uma

jo, Ruy Portinha de Moraes, de quantidade de lavras. Ha- inscrito, deu início á leitura da
paca é peior que burro, não vai primavera, o jovem arqueiro do

Fernando Wendhauden, Augusto via perfuração na aza do nariz, primeira parte do seus trabalho
nem para diante, nem para traz. CALlCO O nARTILHEIRO campeão da capital, Harry Mebl-

ria Paula e o doutorando Paulo por onde as lavras faziam saida. sobre o Segredo Medico, inti- Bonito não? MO'R" horn, sendo muito cumprimentado
Fontes, Diagnosticou Miiase Nasal; e, tulada: O segredo absoluto e pelos amigos.

Por motivo de molestia dei- spós tratamento com clorolormio, O segredo retati:o. As de- LA' FO'RA Calico (Figueirense) 4 tentos I

xaram de comparecer os drs. Si- vacinas, etc., teve alta o doente, clarações previstas em lei Nizeta(lris) 3 tentos r���oo���t:a;:���
z mando Teixeira e Amilcar Bar- curado alguns dias depois, apõs e as notificações obrigato- S. CRrSTOVAM 4 X Pernambucc(lris},Gale-go, �� LE-6-gZ"tlOSS;ld O,!!Of" on�·l.lS:I t�
Cl Pelun. I plastica reparadora do nariz. rias. Na proxima reunião pro- FLAMENGO O' Waldemar (Avaí) 2 tentos � 'OLH3:H'IV oyor �ri

Lida e �prova�a a áta
.. �a Comenta�d? a comunicação, seguirá o mesmo trabalho, cuja 1 Medeiros, Sapo, Diamantino, Pro- �� oqm nas ap 01 u a m I a s u u �

sessão anterior, tiveram IniCIO o dr. Arminio Tavares fez um segunda parte se subordina ao No prélio ôntem realizado, na copio, Povos, Pacheco ('\vaí); � o 'saQ;')Bla.I ssns ap sBgssad a rJ
os trabalhos .10 dia: rapido apanhado da literatura titulo: Conceito de mal maior. Capital Federal, entre o S. Cris- Cruz, Dam ,ta(lris); Paraná,Oscar � soiuamd snas soe mBdpH.Illd ��

10.) -- leitura de um cficio relerente ao assunto e terminou fe� O testemunho e o segredo tovam e o Flamengo, saiu vence- (FIg·.leiren;,(); Bola, Debico, Ca- � IIseJ8 �
da Sociedade Joinvillense de licitando o seu colega dr. Rocha médico.

_I,
rioni (Tallandaré; t'orneroli(Atlé. � eJodwe�v,p es!J.epv �Medicina, comunicando a escoo tico) 1 tento cada um. � a r.

lha, por unanimidade àe seus

S A � I!seJ8 ·r 9sor �sccios. do dr. Oswaldo Cabral. AUXILIADORA PREDIAL • • jAGMICAAISOyGAUSAARODOIAO ;1������l�OO�1���
para socio correspondente da di-
ta sociedade junto á Sociedade C t

-.

. SELOS DO BRASIl.,
Catarinense de Medicina; Circunscripção de Santa a arins Yadico(Aval) 2jÓg05 1 \l{z'Sil�O;'����:r s:��Snt1�ad�ra-20.) - o dr. Djalma Moell· Distribuição de 30 Seternbro de 1937 I Renato (Figueirense) I jôgo 1 vez Paga-se bem.'

.

mano comunicou á Sociedade
r Vilain (lris) 1 jôgo 1 v,z: Rua Crispim Mira 29.

que a comissão enviada pela rnes- A p rov Btde pe io sr. ficc a I fede ra I
.

Raul (Tarnandaré) I jôgo I ve z ,
--

_

ma, para se entender com ° sr, ern Porto Alegre rBeija-Flôr (Atlético)
Governador do Estado, foi co- PLANO «A,» I . rr

2 jógos 9 vezes

roada de êxito e muito bem re- 26-Empr. hypothecaria (saldo) Blu.nenau 9:000$000 Antigudade I Jaglca l(fama.ldaIé) . Yende:lIe por motivo de via'.
cebida por sua excelencia, que 31-W111y Kehl (palte) Joinville 1 :000$000 »)1) I 2 jógos 13 vezes.

I
jem, abaixo do custo um bun

tambem aplaudio a creação da 4 J 6-.<\. Metzeler & Irmãos Porto União 5:000$000 sem juros trsf. pref. I I galow _

novo" na Estrada Geral
revista medica; 898-Henrique OUe Blumenau 7:500$000 )} »8.134 �JUIZES QUE ATUARAM i

de Sao Jose, a poucos minu-
30.) - os drs. Dajalma Mo- 702-Paulo Teske Brusque 7:500$000»» 8.097, 5 tos do Estreito com 2 salas 3

ellmann e Oswaldo Cabral, in- 543-Francisc'l Walendow�kv Brusque 10:000$800»» 8.012,4 Fesa vez qu.artos, cosinlia, b8� àgua, i�z.
d;cam para diretor da revista 581--0Ilcar Gl'OSS

.

Blumenau 20:000$000 » » 7.990 Antonio P. Oliveira 3 veze:;. pnvada e dependenclas fóra.
ou Boletim da Sociedade Ca- 909-Walter YOõs Blumenau 5:000$000» )} 7.876 Trata-se á rua Crispim Mi
tarinense de Medicina o dr. 467-Yieira & Carvalho (parte) Flpolis 15:000$000»» 7.800, 8

I-I
�29.

hrmmlO Tavares. Em votaç�o 202-August Klor-meier (saldo) Canoinhas 5:000$000 � »com juros pref. ����������-:Ia proposta, é deito por ullanimi- 479-Jorge F. Tiefense Blumenau 25:000$000 » » 7.248, POM -Idade o dr. Arminio Tavares; 4J9-jlJsé C. Yelloso Fpolis 5:(100$000»» 7.228 I
. ADA.

40.) - em votação são el(;O 555-0scar Duwe Rio do Sul 5:000$000» 7.115. 9
MINlhidos seiuintes redatores drs. To' 390-Carlos Souto BlumenalJ 10:000$000 » » 7.104 ANCORA

I ntino de Carvalho, Amilcar Bar· 1016-E!win Hacliche Blumenau 20:000$000 » » 7.079, 4
ca Pelon, Augusto de Paula, 608-Select Tennis Club Joinville 10:000$000 oi; » 7 .049
Oswaldo Cabral e Artur Perei- 298-Max Mayr Senior Rio do Sul 10,000$000 » » 7.009
r�. Como trad1ltor das revistas 216 -João A. G. de Oliveira Fpolis 20:000$000 Res. Tech. 7001
o dr. Fernando Wendhausen. Transfer'!ncias: contractos nO. 312( 4.115 (ialdo
Slo colaboradores to::los os 50- 7071 4.081. 765( 4.060 (parte)
cios da Sociedade Catarinen
se de Medicina;
5o.)-foi proposto qUI! a So

ciedade Catarincnse de Me
d cina oficie á Sociedade de
Medicina e Cirurgia do Ri,) de

Ja'leiro, hipotecando o seu apoio,
tanto moral como material, á

criaçãO da Caixa de Pensões
e Aposentadorias dos Me
dicos,. de iniciativa daquela So
ciedade;

60.) - o dr. Djalma MoeU-

HARRY MEHLHORN

CASA

11:157$700

I
���I!I E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERI.
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL!!!PLANO «B»
4.049-Empr. hypothecaria (parte) Joinville 10:000$000 Antiguidade A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo)} cu,ou com a

4.093 - Rodolfo Frisch (saldo) Blumenau 6:000$000 Sorteio
I,Minancora" ulceras que nem

o 914 conseguiu curar!! I
4. I 38-Werner Metz (rarte) Joinville 25:000$000 Sorteio

,

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com umi\4.158-Paulo Schwartz (saldo) Joinville ·10:000$000 Serie I prd. SO LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I
4.164-Frederico Kilian Blumeuau 10:000$000» I 3.578, 5
4.291 -Theodoro Schwartz São Bento 20:000$000» I 3.549, 5 Tem havidl) centenas de curas semelhantes I I !
4.081-Carlos A. Malburg (parte) ltajahy 5:000$000» I 3.384, 3 AJotada em muitos Hospitais, Casas áe Saúde e5.038-Leopoldo Ehrat (saldo) Blumenau 2:5UO$000 Serie li pref. . clinicas particulares.5.008-Hans Meyer Jaraguá 15:000$000» II 2.017, 5
5.607 -L. Kalvelagc (saldo) Blumenau 2:500$000 Selie III pref. AYISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA
5.606-Curt Steterau Blumenau 7:500$000» III 1.375 MI-N--------

'$000 III 1 369 4 . .ANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori�
mann apresentou n peça CIrurg1' 5.609 -João Cervi BlUsque 5:000 »

'. gm bl' b I
'

I
,�IS, com o em ema sIm Ó ico ácima. Recusem imitarões I

Cl de um caso clinic::, CO'll Resc�sõe&: Cootractús l\L 5.531. 5.099, 4.170, E d d
.

M
,.

I $
xrJam a ver a eIra « INANCORA» em sua latinha original.radiografi.a feIta no. seu nstituto

I
5.C91, 4.461,5,079,4.313, 4.03ó e ).062 11:849 100

Radiologlco, que velO complevar TOTAL DISTRIBUIOO Nf.STE ESTADO ATE' HOJE HS. 4.898.000$000 REPAREM BEM AO COMPRAR!! I
<) seu diagn.stico anteriormente Sociedade Coroerc ai Lívonius Ltda., Co('resportoentes

II I_E' produto d LABORAT
fe�; ����������������������������������_�

�

�1��'.�.1_k.II,,:70.) - é lida relo doutoran- _ - LiIiii�_�_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiiiiiiiiiiii_iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii_�
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�G.�,!,�:!dl�I!�10�'�!�I'���'��3�J ----�-�����������##t_ftite=)'-·;;r""�'f 'I"r

1IIIAdol_ar_S_ch_w,_ar_I===� \.Qu In ta-te i ra
Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL-STA. CATARIKA '7 D E O U T U B R O'AOENCIA' DA
Sociedade de Navegação�Paraná- Santa Catarina
Limitada .•-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada '-Rio
Vandenbrand & Cia.-Sôntus

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Poso

tões Paraná e Santa Catarine, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz

�b�.
. �

Encarrega-se de classificação, medição e EMB�.RQUE ..e

todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

Recebe cargas de ímportação.j' do País ou. do Ex

terior, para desembaraço .e redespacho para
as praças do ínteríor

SEP-VIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços �odiros

, •••••R.,}· ,.0••••:
!UN�A �Ei.. Caminha0 e On�nabus li

,

.

I
Empreza de Trallsoorte de Passa Cf

geir .... s e Encomef'Jdas =1II Entre Concordía e Marcelino Ramos I
I EM C0MBlNAÇAo COM A LINHA DE CAXIAS .1
• de ORTIGARA &: G�NERALLl C! ����������������-.\I
.. Passará a funcionar, do. dia 10. de Ou- •
• trubro em diante ,
• DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas e
G da manhã. regressando ás 4 da tarde •
,. Para tucilitar a boa marcha da Empreze, scrá colocada em .,
., cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como O
� abaixo descriminamos: e
li Concordia;-Eôcritóri�, Mosele "
.. SuruvI-Casa Come�clal B?scatt? •
• Tamanduá-Casa Comorclal JulIo.Scho • _IiiiKfiiil'd&iliiiifiiiii::iii••'! fflffliiiiiiisiiiii,3ii1i'iIlj*riiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiii''iiiiiiisiiiiiii)iiiiiiiiiildiilit;õilíi$iliiih....................�

• Rancho Grande-Hotel de Ma�lmo de Secco •
,. Barra �o Veado-.Caiia Comercial de Irmãos Poy �
� Bela Vista-r-Botequim Roese fi
fi Vila �ica-Casa Comer�i�I.Ma2.t;ti D Dr. Alfredo P. de Arau]o
• Marcelino Ramos-EscntonQ Mosele ..
· ,

�"
• Preços: CONCORDIA 8 M. RAMOS b$OOO �
: IDA E VOLTA 25$000:
� Empreza DALLA COSfA :I
! N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu •
t� 20 � Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro. 13
.. estado, as passagens terão o acrescimo de 0(0 �

I Telefone, 1.584
•

•m:rO......II\\••••••• �S:;;:;�:�l�e :as 14 à:,::"hO�:� UOi

• a 11 "

! Credíto Mutuo Predial!
� .
G o

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo I
TEIOS DO BRASIL. SCY EM PRE\110S FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu 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.

Leão da Serra

I
III
����1�������1���>ik�ªi,,!�il·�:;!�.�4igil!�

ESTAI
r

Banco de Crédito
lInda casa pó- Popular e Agri",

'

cola de S anta
de ser sua pa-I Catarina

gando ape'-'as (Soe. Coop. Resp.Ltda.) I!
5$000·10$000 ou 20$('">00 I Rua Trajano n.16

pO r r'rI ês n a (Ediicio proprio)
Empresa Construto.a

Universal Ltda.

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is

MEDI CO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e moles tias da pele
Tratamento do empaludismo e das rnolestia s da pe

le e nervosas pela jlutohemotherapia

I I
I :

\ ............--...", "Z"�................ ,,_, ..... ....,..,..... ........... """" .......,,_., .._.. ..,.�.....,. ....

'i-�� �L"!!!���������-������!ot..__�L.........����L ..

.� �
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas �
� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �
�� «Obras do Porto de Pernambuco. (ij
� �
ti VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÚ3S �
ij NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- .�
'r fANO N. 16. �
I M
: "&.....��............._...."---,,..---....""""' �._ "'""'�.., ....... _ "..,.,.,.......,..,_."'"""� •
.. a.:!! !"A�� �A.:!!'��� �AIk��L.� -.� .I,,_- �i'l..�� ".....M .....�......*....��

I I

Dr. Osvaldo Silva Sabeck
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191
<t ! UMR

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno rece� construido. proxi

mo ás aguas térrnais
Optimas acomodações e serviço atencioso. Cozi l

de primeira ordem brasileira e alemã
Pr'eços modicos

Proprietario: Herbert Falk
CM au sprícht deutsch)

GUARDA -- Municipio de Tubarão
Santa Catarina

II
II

Inda a Araranguá
H03PESE-SE NO HOTEL NO�OE)TE casinha de

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

•

Proprtetar-lo ..Joao Gonzales

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Fremio maior 5:175$000, e muitos
prémios menores

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

REECBE. D �::».J: r.)

I I?A6AHDO 05

I
'

SEGUI�TES JUROS:

I CIC Limitada e5.1. ala I'CIC. AvisoPro 6.1. ala
Prazo Fixo 8.1. ata i <

I,
.....iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� 5 d 'M ti Ir ; ii

VENDE--SECREDITO ,VlUTUO PREDIALr •
RUA FELPE SCHDMIT N 2 - (SOBRAD) :

! Rua Visconde de Ouro Preto N' !3 ! Ãtu;'���:;J4Ê·D;·�:dr. �� �.u;:"';�:r.h;:��r:�S�\��m r,ri!:
@. • Ir.formaçoes pejo fnne n Advogado I Para .

...... . • � '�3� '. mars informações.�_-:_-__-:_-:_-.!1Iji>'�:::._A!_�-"':=::=�==::::::::=::==--=.::.::::.-=., "... Rua Trajano n. 1 'nesta redação.

E' A U:-JICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA,� QUE PUBLICA O RETRATO E HECIBOS DE� SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

"

I:
"

I,

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lncto

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Encadern

Data

Preçe
--a

F

Filiaes

A Gazeta
Médicos
Dr. Artur Pereira

I,

e Oliveira
CUnlcs médica de crian

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE�1524

Dr. Migl:Jel
Boabald

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento modema das
moles tias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto. 13
1 eleíone. 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Cnnsl!/tas das 13 á. 16 ou.

-,�. ------ ....----'-_ ... __ ._

Dr. Carlos Corrêa

(Curso de especializaçâo em

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

!i
i

Partos - Molestias de
Senhoras e

1V101estias de cranças

Diretor da Maternidade
Medico do Hoapl.tal

liares,

RU A 1 F< AJI � t,.l 0- � (li ,(0- no s altos da
oi veteria eiloría

l\/latri2::
em:

FL.ORi 0F30L.IS
Blur"nenau ..Joinville Sao Francisco Lag'una-

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveís Material em geral para construcções: Machinas para officinats mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeir..;,s
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? ados,
Sêdas Ca:nos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e se/gir Fogões e Camas , ocornoveis, Motores de espIosão, iv1.otmes
U em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar�talhe... .electrlcos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmissões- Lo,
\leolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD r -ças, 4"ces-

. Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
� Depnsitarios dos aíamadoe Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G('ODYER 119

�
.

Charutos cDANNEMANN..
__

Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de l'Jave9isçao "t-loepcke"--vapores "Ca(! Hoepcke" "Anna" e Max .. �
� Fabrica de Pontas "Rite f'v1aria' .. Fabrica de Gelo ólRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�AV4$?AVAvg���,�;�lr�lrr�r�]�������H��VAV�VA\ll�'�

�'1EE�������·,:-!,!�,...."�ac'�"""'·�����r e- ���fG1��� _.�_-_
..

������

E Iho�� �

s_pe
.

�� �A Favorita �
Só os fabrícados em [oinville pela gúnica fabrica � ��do E S T A D O tt.;. �,=,'\�PEÇAM PREÇOS-C A !:s A PIEPER \� �j

Rua 15 da Ncv�mbra n.366 JOINVILLE � Em loteria a sua favorita
��

Advogado

I
I Rl'..! Trajano, rr 1 soraj

I Telephone n'1400 I
-�J�o�c�ke�Y�C�I�U�b�'-F�·_';;;�-lo�r�·i-a�--n�o�pgo�lí�S�·11

O mais eiagante centro de diversões farni-

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

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

i13S

\-
••••••_. .G.$).DGeG�:�
O �

------1 Companhia "Alllança da :
• Bahia" Cf
• g
o FUNuADA EM 1870 SE'DE Br"..HIA t�
• e
o u
•

t eguros ITerrestres e Marttlrnos .,
• r
� CAPITAL REALIZADO 9.000:00G$f)O", f,;..;r,';.
:; RESERVAS ,V\AIS DE 50.000:000$000 �

BENS DE. RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROP!-<IEDADE5IMOVFIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS
EM 1936 2.933'949: 181$897 �
RECEITA EM 193 21.421 :541)$220 '

./'" SINlSTI'>OS PAGOS Ervl 1936" ,.�

4.737:405$660

Apentes, Sub ..Agentes e Reguladoras de #4 8\'il
em todos os Estadal CD Braill,. no Uruguaí na
dln!:lpaia praças es�ranuelras.

Agen1es em Flor anopotis:�
�
O
�
S Rua C3 HHlIl1ro M afta, 35 (uJrad J) Caixa Peatal 19 m

I . cLEONE N· /.083 ii
f4 END. TELEGRAFltO ALLIA!vÇA �

VENDE-SE uma casa no dis- Otimas instalações. No apr • �
trilo «J0ão Pessôa», Estrei- vel recanto da PCllta do La s. Escritorí�S em Laguna e ltajahl G
lo, á rua do Nestor no. 42. Preço especial. Tratar com )oDã. USB-AGENl E8 EM BLUMENAU E Lf\GES �

comZquartos, saias de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. � �
e entar cozinha. .'�.'••••••• ---O,OfJ•••W�.

indica:

N o�_Estreito Ponta do Leal

Rua Felipe Schrnitd n' 7 e 17 a

i
I �I �

� BIL.HETES ��
� �
� Federal e Santa Catarina �
� �
l� NOS CL6.SSICOS � ENVELOPES FECHADOS &\�1

I
-

.�]
It����--�����I

Dr. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
--------Consultas das 10 ás 12-

Idas 16 áS 18

I Dr Aderbai R.
Consultorio: Rua João da Silva
Pinto. 7---- Tel. 1456

I rvdvcgado
Res. Rua Bocayuva, 114

I
Rua Cons. Mafra, 10 (,oh.

�

Tel. 1317

__ I
Fones 1631 � 1290

lDr. RiCSrdOI\- -

\,Gott,srnanr"'l Accacio r�O"

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 70RfO:

1{ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (rnanual)=
HORAS MARCADAS

Campos Lobo & Cía.

tem seu escrip-
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.vressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Especlallsla em cirurgia
geral

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

operações de plastica

.

rerra

tório de advogacla á rua

Visconde de Ouro Preto I

n. 70. - Phor.«- 1277.-

I Cai). 1 Postal, 110.

CONSULTORIO--·Rua Tra
"no N. 1t1 das lO ás 12 e

('U II; as 16 1,2 horas.

TELfF. 1.285

fi r 6IDENCIA- Rua Este-I

I'
ves Junior N. 26

ITf'LEF. 1.131

Aa"tJ�a.dos
I Dr. �odro de Moura Farrn I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Tubarão, defrontou-se, ontem.

«=Conde D'Eu desta vila. A-

companhando o clube de Tuba-
� ALUC3A--SE i

rão, veio a banda musical Lira o confortavel prédio de resi-
••-=--'1 :a1I:�f����:� e::j�o::I�

DEPUTADO RENATO Tubaronense, que muito concor- dencia á rua Este�es Junior llaroa registrada gem seja a

BAR80SA reu para o brilho da festividade. n. 179. • ,AVA R I A. • •

De viagem para Urussanga I
Tratar no Banco Agricola, á - Milhares de curados -

on[e lôta inaugurar a lmha tele- O correspondente I Rua Trajano 16, GRANDE OFPl!RATIVO 011 SM!ílllf.

oleJ).��o�.. O-----OGOe••OGD !D�,���,&t:���������M:����e
G

A' P ACA
= � Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- �:I . � � estrutura em con- catízação e direção �O .,
�,� ereto arrnado de o b, as �

: Levamos ao conhecimento dos distintos srs. viajantes e do público I � e ferro Aparei hamento com �
• e-n geral que no Llia 25 de setembro corrente em deante funcionará uma a � pleto para constr u- �
• moderníssima Unha de auto-ónibus e caminhões para o transportes de pas- O � ções de pontes em �
� sageiros e carga, entre as cidades de FLORIANOPOLIS-ITAjAI-jARA- a � concreto armado �
� GÜA' e JOINVILE. e vice-versa.

. ! � r�
e Outrosim, temos o prazer de comunicar que nos preços abaixo � � �
U mencionados estão incluidos prêmios. despesas e custo de apolices de se- e � �

"! guro contra acidentes. emitidas cn favôr dos srs. passageiros, na impor - � �ONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. �
tancia de rs. 1 0:000$000. [� "TI �

Dispôrncs, em Jaraguá e [oinvile, de uma bem organizada Secção �'{4 �,�
de Despachos e redespachos junto ás Estradas de Ferro. � �

Assim aparelhados, agradecemos ao s dis�intos srs, viajantes e ao 1i.:lj Omar Carneira RI·bel·ro _ flausine Mendes da S,·lva ['�J
público em geral a preferência com que nos distmguircrn. �� ��

Viaçao CRUZEIRO, L�TC)A. �\ ;�.'i
Rua �5 de Novembro 92 -- Telefone 320 � ENGENHEIROS �IVI�S t�

�.
Blu.fl""ler'H9U �1 �

� Agenrl8s eutorlzad�s: � r1J Rua 15 de Novembro 416 SALAS 12 e 13 �
ii jaragui--Avenida independencia O � v,

I'Q

l' ANDAR �
joinvile+-Rua 9 de Marçu Edif. (Casa de Aço) II �

Tel. 1503
�:1

Itajai - Rua Lauro Müller I � Curitiba • Paraná �
Flonanopolis-vRua jo�o Pinto n: 5 Telefone 1658 I �1 �Horarlo e preços f1J �
FlúrianopoHs-Tijucas saídas ás 6 horas I 0$000 � • - 00 �
Florianopolis-Camboríú » » 6 »

14$00U.
��1 •••• i�Florianopolis-Itajaí »» 6 » 16$000�] •••e. 8 �]

Florianopolis-Blumenau » » 6 » 25$000 I � �
Florianopolis-Jaraguá » }) 6 » 35$000 I �\1 �.lFlorianopolis--Joinvile » » 6 » 40$000 [1] Ob A t d I -, /,"'1

� Blumenau-Joinvile »» 13 » 13$500 • � ras con ..ra a as no • semes re ��
� Blumenau-jaraguá »» 15 » 8$500 � I� de 1937 �
'fi B1umenau-Florianopolis » »12 » 25$000 G � �
(D joinvi!e-B!umenau, » » 6 '} 13$jOO �:� Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitiba-�;. Mateus) �
O Jaraguá- Blumenau »» 8 [12 horas 8$500 O I � Ponte em concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-joinvile) �
O jaraguá-Blumef!3u Todas as noites, após • � Prefeitura e Forum de Mafra �
fi 3 chegada dos trens 8$500 O I � Grupo Escolar de Mafr1 �
.. Para i.nfJrmaçõ�s. passagens e frdes, .. � Grupo Escolar d';! Rio Nt!gro �
G MACHADO & CIA. e � Grupo Escolar de Irati �
.. Agentes autorizados e � M t 'd d d R' N '

� Rua João Pinto--=-?-Cx. postal, .37 - Telef. 1658 � �
d em! a e e 10 egro ��,'

.,::: �-

'1
� � Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �

�
Flor lanopollS D � Diversas construções de residencias �

�
,

.� �
••e.G.D�e.G-----"G-----�.�����G� .�������������������G

_-----

E' MUI T O F A C I L. ...
-------------------------------

CONSEGUIR
EXPERIMENTE O AMIGO COMPRAR A SUA INDU·-

MENTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS

Casas Pernambucanas

1
"A Gazeta"

nos muníctplos
Sob duas chuvas
BURGOS, 2 (Especial) - Ma-

O r-I ea n s drid esteve o dia de ontem sob
. duas chuvas: chuva de agua e

f
BAILE DA PRIMA VER/� chuva de metralha.

Re,,��tiu-se de Qrande soleni- A parte mais atingida foi a
"

-' B 'J d" I)' zona suburbana noroeste, onde
dade e antrnacão o ai e a n-

de riú d êdi f'
. -d di 5 gran e numero e pre lOS ica-

rr avera realizo o la 2 no clu- ram destruidos havendo numero-

be 14 de julho, desta vila. sos mortos e feridos.

Foi coroada rainha a senho

r.t.i Ua Gregório dcs Reis,
urna d,",� mais lindas filhas de TERNOS FEITOS DE 50$000
O r I e a n s e Ião bem esco- PARA CIMA SO' NA CASA

Jh,.j� pela . ociedade local a ocu- "O Paraiso"

rIr o tr or o da estação que real-
f' d ' '1 t--I ontca aquela VI a. esteve en re

H1t nte t " representa. "1 d d R
L'

- f I nos o lustre eputa o enato
ogo apos

. ah coroaçao
i1 ou, Barbosa. Sua S5, veio acom-

saudando a ram a o sr. Emone
h d' de' R _

.

S M d pan a o o sr. r rancisco e

Maltel. ua agesta e, em pa- .

J' s' O B t
)a', ras doces e belas agradeceu glS, arme a e scar o aro.

Sr nsibilizada a manifestação de ESPORTES
-impatia que o povo orleanense

Com o Sul Catarinense de
h� prestava naquele momento,

Abrilhantou a festa o hamo

Jj-030 conjunto Bando do Céu,
d � Tubarão.

PORQUE:
AS

FEL.IP e-

,. ---

ECONOMIAS!!!

Por 30$000 Touros como arma

No���e"o�!: próxi- de guerra
Wo, a Loteria de.S. Catarina rea-

SCHAN-GAl (E
.

1)- O,. , I'RIMEI'''O
.

d ,2 <specla B
izara o ,. 1"'. sorteio o i . A f' h

.

t
.....' Japoneses izeram oje um a a-

novo plano: CEM ,--ON10S! que inédito lançando contra as

CEM CONTOS por 10$000. vanguardas chinêsas grandes ma

gue é o custo de um bilhete in- nadas de touros, que provocaram,
teiro! a principio, verdadeiro panico.

Q t d tã
. .. Os chinêses conseguiram captu-

uan as vezes e o msrgm- ..

b
.

,', .
rar 20 ammais ravios, que con-

ficante importancra, que podera seguiram escapar á fúria das me-

até ser levada á conta de despe- tralhadoras.
zas coco cafésinhos, 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 felicidade!

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

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

ELIXIR DE N06UE'R,�
Empregado com successo em Iodas

as molestias provenientes da syphíüs
• impurezas do sangue:

fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS

'.::,t�� MANCHAS DA PELLE

�:'�3';2;::, DARTH ROS

;;�
FLORES BRANCAS
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A pedidos

Para traz ca
luniador

Não é ditadura,

maS'Ad.efeza do Hegimem GAZETA
��������������������������--�����

A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CAL

GARANTIAS QUE FICA�'
DE PE'

Entre outras, estão a de cavarlnos o pão
de cada dia durante a vida e sermos
enterrados secularmento depois

de,mortos•••

RIO, 3-·Pelo decreto do presidente da Republica, ficaram
de pé apenas as seguintes garantias: igualdade de todos perante
a lei; inviolabilidade da liberdade de conciência e de crença; as

sistencia religiosa nas expedições militares, carater secular dos ce

miterios: denuncia contra abusos das autoridades; livre exercício
de qualquer profissão; expulsão dos estrangeiros do territorio na

cional; direito de propriedade; propriedade das patentes e privile
gios de invenção; propriedade das marcas de industria e de co

mercio; propriedade literaria, artistica e ciêntifica; nenhuma pena
passará da pessôa do delinquente; não haverá prisão por divida. BELO HORIZONTE, 3 (Band) A d�ta de hoje, regista o ani
multas ou custas; assistencia judiciaria aos necessitados por par- -O sr. Artur Bernardes visitará, v;;rn,l? da exma. sra. Heronia
te da União e dos Estados; direito de provimento da propria brevemente o sul do Estado, de-j Ernestina de Oliveira, consorte

subsistencia e da familia; rapido andamento dos processos nas re-I vendo_receber significativa mani- do sr
.. Eurico S?ares. de Olivei

partições públicas; isenção de impostos á profissão de escritor, I f�staçao em ? Lo.urenço, promo-l ra, digno
_

funcionarío da Côrte

j?rnalista o� �rofessor;. nenhum juiz deixará de sentenciar por mo- VIda p.�os diretórios do P.R.M'I de Ape�açao '.
tivo de omissao na lei. da regiao, : Festeja hoje o seu aniversario

Todas as outras garantias, inclusive 'as previstas nos ar- I natalicio a distinta senhorinha
tigos 32 e 89, paragr. 20. da Constituição, que asseguram imu-

"
Maria Wendhausen, filha do sa.-

nidade aos deputados e senadores e á imprensa. :foram suspensas I EXAIGEELEUGMA�C I A MASCULINA doso cel, André Wendhausen.
implicitameute.

I
' BOM CHAPEU.

NOIVADOS«CREPl» E' O UNICO. NO '.

"O PARAIZO" .

Com a gentil senhorinha Ma-
na Madalena de Amorim, dílét ...

Criminoso prêso em I
filha

.

do sr. Vital Corrêa de

de Santos Amorim, conceituado negociante
em Biguassú, contratou casarnen

tn o sr. Raul Galliarn, industrial
residente naquela localidade.

CAP. JURACI MAGALHÃES

MODIFIC�"ÇÕES A
SEREM FEITAS

L OA D

A' PRAÇA

Entre as multiplicidades de ar

mas por todos nós conhecidas a

mais ferina, aquela que sempre
d'ela se apossam os covardes para
miseravelmente poderem vencer

lia vida, é sem duvida alguma, a

CALUNIA! Vejamos pois, o que
disse o individuo Nazareno Si
mas, na Policia Civil e por sua

vez o jornal «O Estado» desta
Capital, na sua primeira pagina,
nos 30 dias do mês passado;
Titulo: QUEIXOU-SE DO TIN
TUREIRO.

«O sr. Nazareno Simas, Iuncio
nario publico federal, apresentou
queixa contra o proprietario da
Tin turaria <Guarany » por ter es

te invadido a casa de residencia BAI'A, 3-Falando aos jornais,de sua mãi, á rua João Pi�to. no. o governador Juraci deMagalhães,
19, estendendo roupas tmgld�s a proposito da decretação do es
em um terraço., perten.c�nte a di- tado de guerra, declarou:
ta cas�, onde ja danificou �l.gu- -« Não se trata de estabeleci
mas. peças de r.oupas ?a família

�'I mento
de ditaduras ou de qual-

CIente.o signatario de�tas h-
quer solução contraria ao regi

nhas, d� :n.fam,ante a�usaçao,. 10- mcn, sinão de sua propria deíe
go se dirigiu a redação do jor- sa, prosseguindo normalmente a
nal < O Estado» para em nome campanha presidencial.da verdade, deixar bem patente.o Como sempre, o governo está
seu protest�, o q�al sobre o tI: habilitado a assegurar a paz no
tulo:-« QUCIX� mfunda?a ", fOI Estado e a tranquilidade da Ia
pel� mesmo Jornal publlca�o em milia baiana».
o dia 2 do corrente mes. E as-

sim, ó Simas, aco nselho-te seres

mais criterioso e refletido, e, si Ijulgas te ampares, assim caluni
ando e enxovalhando os teus se

melhantes homens que não são
da tua [aêz sem te lembrares dos nos altos comandos
dias de �ntem ....olha que podes
nos tentares subir essa escadaria
de repudio, torceres um pé e que
brares o pescoço.

Declaro que nesta data transferi, por venda, á tírma H. O. LI
GOCKI, desta praça, a LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt
27! liv�e e de�embaraçada de qualquer onus, esperando que a sucessora
seja dístínguída por parte do comercio e do pu'blico em geral com o
mesmo acolhimento dispensado á firma ora extinta.

FLORIANOPOLIS, 1'. de outubro de 1937.
VIUVA SARA SCHULDT
De acordo: H. O. LIGOCKI.

(Firmas reconhecidas)

o sr. Artur Bernar-' NOS S A V I DA
des itá ao sul

de Minas

Fez anos, ôntem, o sr. Jugur
ta Nascimento, alto funcionario
do Ministerio do Trabalho e fi
gura destacada nos nossos meios
sooiais,

ILUSÕES OESfEI-�Teatro
TAS.•.

Alvaro
Carvalho

RIO. 3 - (Band) - Afirma·se que
vão ser realizadas, Imediatamente.
varias modificações nos altos ccman

dos do Exercíto. O general Waldo-
JOÃO BATISTA DOS SANTOS miro de Lima substituirá seu cole- DETROIT, 30 Ainda sobre a

D lt F Ih' d d 3 decisão tornada pela senhora Ger-
E' QUANTO SE PA_)1:a a ro i o no coman o a a. trudes Redfern, de considerar legal-

60$000 GA POR UMA BOA Regfã, sendo-lhe. também, conferida mente morto o seu esporo aviador
CO S I N H E I RA A'

I
a execusão do estado de guerra no Paul Rodtern, o advogado Carl Scott

RUAJOSE' VEIGA 91. Rio Grande do Sul, do mesmo mo- explicou que Mrs. Redfern, funda-

. do que sera' cometida aos coman- menton as suas resoluções com as

AVISO AO COMER seguintes palavras:
_ dantes de regiões militares da Bai.a "Sinto que a minha situação
f Pernambuco. O 5Seneral Daltro FI' torna-se-ia mais segura e mais logi-

CIO E AO PU' lho será transferido para a 7a. R,- ca, se eu soubesse ser legalmente
-.� 'd Recíf esposa ou viuva.

giao, com se e em fCI e ,e o ge- Tinha apenas 20 anos quando

BLICO
neral Mwa Vasconc��05 sera nome�- I Paul desapareceu. Passei dez anos
do para a 5a. Regtãe, no panna.1 da minha vida nutrindo esperanças
O coronel Azambuja Vílanova que de- dz e��ontra-Io, e só achei desílu

nunciou os movlmentos cemnnístas I
soes.

no norte do paiz, ao que se afirma. . _

será transferido pare;. a chefia do
Estado .maior da Prime:ír.a Regi�o Mi- Licenciou-se o dep.lltar. s1tuada nesta capttal. J

-

dOI-
-

oao e Ivelra

Nomeados

Em virtude do contrãto firmado
em 21Julho-1937 entre a firma abai
xo e a STANDARD OIL COMPANY
OF BRASIL, concedendo aos mes

mos a exclusividade de venda de se

us produtos como AGENTES RE
VENDEDORES PREFERENCIAIS,
temos a satisfação de oferecer todos
os produtos da mesma como se-

ALUGA -SEjam:-Gazolina em tambores, idem
em caixas, querozen� Jacaré, oleo Uma boa sala de frente com

AS dois compartimentos.Essolube, pneus e haterias ATL, Tratar ã rua Saldanha Mari-
FIlt, Oleo para Soalho etc. etc, on-

nho n·. 10
de poderão encontra-los em nosso

_

Escritorio e Deposito, sito ã rua

Conselheiro Mafra n·. 56_
Outrosim, comunicamos igual

mente que a bomba sita á praça 15
de Novembro, da referida Compa
nhia e a nosso cargo, acha-se em

con�Uções de fornecer a todos os

amigos e freguezes a afamada ga
zoIlna "ESSOLENE" (ex-Standard) zou, ontem, uma anima.dissima do
e o genuino oleo "ESSOLUBE". ,mingueira, estando já em preparati-

Florianopolis, Setembro, 20 de I vos pa:a O gra.nde baile de aniversa-
1937.

CRISTOVAL 6: ULYSSE'A I rio.

CLUBE
QUINZE

Esta simpatíca a.gremiação reaU-

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

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

Ex-intema do S8IViço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano no 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA
--------

"
I" A f I" "A t' At t j

Die Zusommenserzung
-Os analglZsicos compo- -- Apyre ma" em ousge- ormu a ue pyre ma" -- 12'5 o que prescreuo com --

nentes Oe "Apyretino", es- os ca-
" r

.

t b ·t
Ião OosaOos optimamente, Oe zeichnetes Proparat beson- é Oe molde a corresponõer resulta005 optimos, .

u:m Apyre ;na" IS erel s

maneira que a energia espe- ., .. I "h 11
c!flca Oos orgãos não é atin- Oers bel mlgl'ane (Kopf- perfeitamente aos casos in- chets Oe "Apyretina" neste ein Beweis uer sc ne en

giOa por efeitos t ecunO.arios, I h It I " h '1 W·.... g in
mesmo quanOo os 0015 co- schmerzen). OicaOos. . osp a, unu PI samen IrKun

chets sejam ingeriOos simul- Oen angegebenen ftillen.
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
louras, não Oeprlme o co-

reção, não Oiminue o perys- Dr. é eo,rg Richter.,' rlini-
taltlsmo gastro - intestinal .. Dr. Paulo Oe rarvalho.
nem hyperaciOlfica o esta- ca geral e operações. Diplo- Dr. A freO Hoess, r1inlca Dr. Anton Hafner, clinico

malo-
A5slnaOo: Dr. Osvaldo Es-

pindola.

Dr. 05ualOo EspinOola,m- Brasil.
n1co geral e plZOiatria. Con"
sultoria e resiOencia: Rua Hospital são 10sé, laraguá. Isabel. Blumenau,
15 O� Houembro N. 84 A-
Blumeoou--5anta ratarina. 5anta rata rina.

SANTOS, 3 - Ha mêses foi
prêso nesta cidade Ermentin o de

_. _. I AlmeIda: SIue praticára um furto. Homenagem ao prD':
.

Tera hoje l�gar a .estreIa .do ven-
I A policia local, quando o iden- Odilon Fernandes

tríloquo _Ernam. Artísta mU.lt.o mo-
. tificou tírou varres individuais Transcorrendo na proxima ql.']�.-ço, embora, o nosso oatncío tem " .

..-

conquistado, onde se apresenta 03, daLllos�O?lCaS, permutando-as com ta-feira a data aniversaria do oro-
maiores aplausos. E' de se esperar as policias dos outro Estados, Iessor Odilon Fernandes, as 'alu
o seu franco sucesso na apresenta-

I
vindo então a saber por mf'or- nas da escola Norrnal Secudariacão de hoje. -

d t d F'I" do Jnstí d EI,?açao proce e.n e e or.lanopo- e o nstítu to educação, pres-
lis.que Ermentmo sentenciado na- i tar-lhe-ão expressiva hornenazem
quala capital, conseguirá evandir-I com inicio ás 13,30 horas.

I">

O sr, Governador do Estado no.' se d a cad�ia publica.
. .

Convidando-nos para assistir á
meou o sr, Lourival Ianz, filho do R1Pogulam:adQ�. 0S papeis, fOI.O homenagem estiveram em noss a

deputado classista sr, Paulo Ianz, evadido r �('lmblado, ontem ?eVI-/ reda?�o as gentis senhorinhas
para o cargo de ídentlfícador do Ga- daT?cnte cscoltado, para Floriano- Ma:Iha Ca!ado Flôres, Amelia
binete de Identificação. I

polis. Areao e HIlna Neves.

O íd t d -(-:,� t -l A I
I De,.'jcantos especiais em Tailleurs

preSl en e a -,or e \Oe pe a -

d 1-cão nomeou o sr. Fernando da Silva I
.

e a e Manteanx
Miles para o cargo de chauffeur

I DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN-
daquela Córte" I DES DESCONTOS Nf!S ARTIGOS

DA ESTAÇAO

NA MODELAR

Solicitou 30 días de licença na

Assembleia Legislativa do Estado. o

vigoróso deputado dr. João de Oli
veira, que ontem seguiu para o Rio
de Janeiro, onde vai, ao que nos

consta, ultimar a compra de ma

quinario, para um grande jornal ,.a
ser fundado nesta capital.

COMTE. FALCONIE
RI DA CUNHA

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"
RUA TRAJANO, 15

s

Fai classifica no 18 B. C•• o nos· Tailleurs de
50 distín�o conterraneo tenente·co-
ronel Olímpio Falconiéri da Cunha. I
-------------------------·1

lã' córte impecavel

PAPEL DE BAMBU'

BELO HORIZONTE 3 - A fabri
ca de papel de Além Paraíha, esta'
fabricando otímo papel preparado Icom pa_)ta de bambt>'.

Partiu o 10· Bata
lhão Mineiro

BELO HORIZONTE, 8 - Em
I trem especial partiu para Muzam-

tnhO,
no sul de Minas, o 100.

atalhão da Força Publica, cria
ha pouco nesta capital,

Antes da partida o batalhão
formou em despedida na frente
do Palacio da Liberdade.

&MACHADO Cia.
g
•
�

I
v

r

1

Agencbls e Ilepresentaeões
Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5

Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

FLORIANOPOLIS
r

·-i9testo que tenho empre·· --Atesto que prescrevo em
todos os cas-os inOicaOo'3, Ol

gaelÓ em minha clinica 05 produto "Ap"retino" !do far
maceutico rarlos Henrique:

". meôeiros.
cocheIs de Apyretm:l", com Dr. Piragibe deAraujo

1 Dr. Piragibe de Araujo.
rlinico geral e pediatria. con
sultoria IZ resiOencia: Rua
15 de Novembro H' 8l.-Blu-

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau-'5anta ratarina.

rina.

Dr. Anton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

optimos resultad03.

n

11

--A "Apyretina", pela as·

sociação feliz dos seus in
gredientes, será um auxfliar'
prerioso nos casos indicados.

DR.VICTOR MENDES
major dr. Victor mena�s.

Diretor do 5eruiço de 5at1I�
de da força Pública óa Es
taOo.

méOica chefe 00 Oiretor 00 Hospital 5anta OirlZtor 00 Hospitul Santa
e maternit.aOe marIo Au-

Catarina.

Clinico geral e operações. Dr. Nilo 5alOanha f'ron.

modo na Alemanha e no geral e operações. méOico geral e operações, méOico
méOico diretor 00 Hospital co. méaio Oiretor 00 Hos-

"A
OOR

\

PV

l

d
C

Catarina.

pilaI ae Timbó, 5anta rata
lionta Catarina, Blur.lenau, 5anta xiliaOora, Houa-Breslau-Ha-

OE

R

mania, 5anta Catarina.
-----------------------------------------------------
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