
UERRDE
flnrtanopoi

CONSTITUIOO UM
----_ ----

TRIUNVIRATO
7 - Para superintender á execução do Estado de

uma comissão constl
seu presidente; gene
Paes Leme.

RIO,
Guerra no territorio
tu ida pelo Ministro da
ral Newton Calvacanti

nacional, foi creada
Justiça, que
e almirante

�

sera

DariolUNISTRO MACEDO SOARES

-

SER.�--IA GAZETSEM
Todo mundo escarnece do sr. José Américo á conta

das suas manias da taumaturgo e de profeta, não o levando
a sério nessas historias de domar sêcas, saber onde está o di
nheiro e coisinhas que tais. Não sejamos em tudo tão céti
cos assim: ás vezes o homem faz mesmo maravilhas. Na

resposta ao Tribunal Eleitoral, que lhe perguntára si êle ha
via an torizado o registro de sua candidatura, o sr. José Amé
rico conseguiu apenas isLo:-destruir o velho, o velhissimo
axioma que nos ensinava « que ser e não ser não póde ser.»

«Achando-me-diz êle-em atividade corno Ministro do
Tribunal de Contas, sou ainda inelegivel nos termos do arti

go 112 da Constituição até que me exonere dêsse cargo, pa
ra o necessario registro, na qualidade de candidato escolhido
pela Convenção Nacional.. .. »

No enunciado acima, o sr. José Américo faz duas afir

mações: l·-que é inelegível; 2·.-que é candidato, isto é, que
i não póde ser eleito por causa do cargo que ocupa, mas que

é candidato porque lhe conferiram essa investid ura. Verifi
ca-se, pois, que êle é candidato inelegível, de nada valendo a

apresentação de sua candidatura. Tanto êle tem a concien
cia de sua inelegibilidade que não solicítou, nem consente o

registro de sua candidatura.
Entretanto. declara-se candidato e age como tal, porque

foi indicado pela Convenção Nacional. ..
Enfim, é, mas não é. Pesadinho de entender.
Vejamos porém, se, á força de dialetica, chegamos a

uma conclusão-o sr. José Américo não é o candidato, por

I
ser inelegivel, mas é candidato por ter sído indicado; isto é,
não é candidato porque não pôde ser eleito, mas é candidato

porque pleiteia a eleição.
Desenvolvamos:-não é candidato, mas finge que é, pa- Ira saber como seria si, sendo, fosse; ou, invertendo para a

forma negativa, é, mas finge que não é, para saber como

não seria si, não sendo, não Iôsse.
Si fosse não seria, porque não será enquanto não íôr,

mas vai sendo enquanto não é, para ser quando fôr. Ha de
ser porque é, é porque ha de ser visto que já é mesmo sem
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::m!�en-IPavoroso desastre
ponte da

Suspensão
eas deGeneral flôres da

Cunha
na

Serraria
RIO, 7-Usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo com·

p�����e �:;;�lac�;���' r�so��:�esu�� Pereceram tragicamente dois abnega ..

pender, durante o periodo do es- dos servidores do Estadotado de guerra, as concessões de

Iflicença para portes de ar?Jas de I Ontem ás primeiras horas da

I
Estradas de Rodagem .ara ali se

defesa pess�al, e bem aSSIm tor- tarde, Pedro Ivo Pereira, Iarma- dirigiu, afim de ate:.·: os f� s
nar sem efeito, durante o mesmo ceutico da DIretoria de Estradas funcionários, bem com» o dr. 1,,,.-
periodo, as licenças anteriormente de Rodagem recebera ordem de I nando Wendhausen Iezista da
d·d· I' '"

conce I as. prestar socorros a um doente em Policia, o dr. Secretario da Segu-
Biguassú e levar a Ambulancia rança e o ceI. CantIdi.o HegisOs executo- daquela repartição afim de trans- comte. da Força Pública.
porta-lo para essa capital. Constatadas as mortes foram

res nos Esta- Achando-se enfermo o chaufeur,
I
oa cadaveres transportados para o

o sr. João de Souza Lopes, chefe Necrotério

I
dos na-O !_o-

das oI.icinaR mecanicas do E.sta�o I
onde esteve o sr. dr. Nerêu Ra

e habil volante, tomou a direção] mos digno governador do Fsta-
do ca�r? dirigindo-se âquela ,:ila.! do �companhado dos srs. GlIs�avo

ram desl Ver:flCado ser desnecessaría a Neves, Secretario do Interior, dr.
GAL. FLORES DA cnNHA--"" I r�moçao d? doent� para o H()�- Celso Fausto, Secretario da Via-
PORTO ALEGRE, 8 De avião, gnados pital, depois de feitos os CUr?tI- ção e jornalista Jáu Guedes, se-

seguirá, domingo, para Bagê, afim vos, regre�sando rara o Estreito, cretario do governador.
de presidir á cerimonia inaugural e':l �errana, partiu-se a b�rr.a da Grande foi o número de pes-Como se vê o raciocinio é um tanto arduo e requer um da Exposição Agro-Pastoril de Bagê, RIO, 7-Ainda não foram de- I direção, do carro que precipitou- soas que ali acorreram para ver

I pouco de esforço, mas nós desenvolvemos a operação logica �o'!.e�e:�s����s da Cunha, governa-
signados os executores do estado se de uma ponte abaixo. ficando as

'

com tanta clareza que não pôde restar dúvidas quanto á S. excia. regressará no mesmo de guerra nos Estados e nem fo- emborcado e os passageiros pre-I Vítimas
maneira brilhante pela qual o sr. José Américo de Almeida dia. ram baixadas pelo Ministerio da s?s. na cabine morrendo por as- I do iutuoso fáto, que ..... Ld lhu uxi

A A

t t e IIxIa. ean o cons-
errocou o ve o axioma «esse ac non esse non po es sse », -------

Justiça as instruções a serem ob- ternou a população.

IL.. �mreosVmanodtOemqUpeo.�ão,
que uma coisa <pôde ser e não

ser.
ao

II Crise politica ma-I servadas. Ha dias, sobre êsse as- A noticia Pedro Ivo Pereira era íarma-
sunto, publicamos informações que correu célere na cidade. ceutico e contava ,13 anos de

_______ ranhense nos foram prestadas pelo sr. Ma- A nossa reportagem foi á Poli- idade, casado e deixa 1, filhos na____________íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiii__• � cedo Soares, inclusive os motivos cia conseguindo saber já terem orfandade. Fez os seus estudos

Oa51-s no deserto d.-ploma- que induziam o governo federal a sido tomadas as providencias, pe- secundarios no antigo Ginásio S.
não cometer aos chefes do execu- [o sr. dr. Claribalte GaIvão, ilus- Catarina que cursou ate" 1911.RIO, ti A proposíto da mino-

S

tl d W h- t ria do governador maranhense na tivo de S. Paulo e do Rio Gran- tl"� ecretario da ?egurança Pú- era filho de tradicional familia d�
ICO e as Ing on camara, no Senado e na Assem- I de do Sul a administração do re- blica, que fez seguir para o local São Francisco. João de Souzablêía estadual, um ve,pertino. �iZ! gime de excepção. I do desastre a Ambulancia da Lopes, com 39 anos, tambem caque se �sb�ça .-I

uma crlset POlItlcla j Ouvimos ôntem que nestas Policia, afim de socorrer as víti- sado e pae de 4 filhos, tal qualque sena tao grave quan o aquea. ' ',�, d
. ·d .

que culminou com a intervenção e I
vinte e quatro horas, apos as ul- J?as que, epOls. e mgentes es- seu companheiro de desdita, des-

o.IMPEACHMENT do sr. Aquiles timas conferencias entre os titu- Iorços, fo:am retiradas da agua, cendia de conhecida estirpe destaLisboa. \ lares das pastas militares e da Jus- ja sem VIda. cidad e.

LIBERTADOS OS
! tiça e o c�efe �a nação, serão fei- r

Encontrava-se então,?o l.ocal O sepultamento
POI...ITICOS CHI-

tas as designações dos executores I
o �r. dr

.. Haroldo P�rden�Iras, terá lugar Ihoje, ás 16 horas no,

nos Estados, tendo-se em vista o \dedICado diretor da Diretoria de Cemiterio de Itacorobi.
'

LENOS dever de conter os poderes extra-
ordinarios do estado de guerra A execuçãO nos EstadCHILE ..8 (Especial)-O gover- dentro rigorosamente dos objeti- OS

no concedeu a liberdade a todas vos da sua declaração.
,as pessôas que se encontravam

---

prêsas, acusadas de delitos poli-' O GAL. DALTRO FI-

lticos. LHO CONFEREN-

I
. ..

t
. �IOU �OM O MINIS-Caixeiro vrajan e assassr-

TRO DA GUERRAnado .

RIO, 7-0 general Daltro Fi-
lho, comandante da 3a. Região
Militar, logo que chegou, dirigiu
se ao Ministerio da Guerra, con

ferenciando com os generais Gas
par Dutra, Almerio de Moura e

Lucio Esteves.

I
I

ser.

WASHINGTON, 7 - A revista
«Redt.ook . publica um artigo sôbre
duas das mais destacadas figuras do
corpo diplomatico latino-americano
em Washington, o embaixador do Bra
sil, sr. Osvaldo Aranha, e o embai
:xador da Argentina, sr. Felipe Spil.

Escreve que esses dois diplomatas
são os mais familiarizados com o po
vo norte-americano e os que se

acham melhor colocados para expôr
os pontos de vista dos seus governos.

Com a referencia ao sr. Osvaldo
Aranha, a revista escreve que a fran

queza do embaixador brasileiro «é
corno um refrigerente oasis no de

serto, no corpo diplomatico em Was
:hington».
E salienta que o sr. Osvaldo Ara

ilha «cativou não sómente Washing- EMBAIXADOR OSVALDO
"2 hCANDELAfRIA.' 7G ontemp' �lsd d E ARANHA � oras, o erreiro ermano eu,

ron, m�s a gran e parte os sta-

I por questões intimas, assassinou
dos Unidos>. em sua casa, o caixeiro viajante

A revista «Hedbook » termina prevendo, no Brasil, «um Afonso Dreyer.
forte movimento de opinião para apresentar o sr. Osvaldo Aranha I

. � sepul!ame�to . do malogrado
.

didato â I·
-

idenci I E
.

t
-

I
víajante sera realizado noíe.

como terceiro can I ato a e elçao presl enCIa. ....sse mOVImen o nao

tem, todavia, a aprovação do sr. Osvaldo Aranha, porque este é de Violento temporal em
opinião que. o futuro presidente deveria saír. dos Estados do Norte I Roma
e não do RIO Grande do Sul, onde nasceu 19ualmenta o sr. Getu-
lio Vargas.

das medidas de N

concepçao

RIO� 8 (Especial)
Na t·eunião havida
entre os srs. Macedo
Soares� generalNew
ton �avalcanti e al
mirante Paes Leme�
ficou resolvido apre-
sentar ao sr. GetulioMedidas contra os Vargas a sugestão deque se arvoram em sete o Estado de Guerpoliciais

RIO, 7 (Band) No proposito de
ra executado nos Es-

não permitir que extranhos ás fun- tados pelos respectições atribuidAS ás autol'1da1es poli- vos dovernadores. aciais se aproveitem da átual emer- I"!I "

sencia para efetuar diligencias que exeepeão de SãoPau
cabem exclusivamente á repartição lo e Rio Grande Noc�mpetente, .foram baixad�s instru- i D- -

•

çoes no sentido d� s�r .

detido e pro-

j
Istrtto Federal a e- Capitão FELINTO MUELLERcessado qualquer mdlvlduo apanha· xeeu�ão caberá ao ch f d P.--do em exérclcio ilegal nas mesmas _. '"..-'

_
e e e o ICla, eapi..IUllções. tao FelInto Mueller.

ROMA, 7 Durante varias ho
ras, hoje, esta capital esteve sepa
rada do mundo, em consequencia
de violento temporal que as<;olou a

região. Todas as comunic;i(' '1 tele
fonlcas e telegraficas ficanJ:ll h� 'er-

assim se expnmlU: rompidas. Tamber'-l as ro�n ,.ii" ca-
-« As palavras do presidente Roosevelt constituem um;i ado ções ferroviarias estiveram Í?i .Cf

vertencia aos que estão fazendo a guerra e aos que a estão prepa- . romOPlt·das. I
d C

.

I "d b d I d I empora causou enOTr�es es·
nm o. orno taIS, e as so po em rece er to os os ap ausos e um· tragos materiais havend) diversos
povo pacifisLa por excelencia, como é o povo brasileiro». ! mortos e feridos:

WASHINGTON, 7-Interrogado sôbre a impressão que ti.
'fera do importante discurso pronunciado ôntem em Chicago pelo
presidente Roosevelt, o sr. Osvaldo Aranha, embaixador do Brasil,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I3rilhatà novamente o adro e

.. �� iifiIJf!l!!!!" Al!A
_._,ãr# poderà lutar com os maiores es-

� �� .é!f:!!!:r � l!!I c. - quadrões da capital e do Estado.
Salve aqueles cuja iniciativa

d b· d' , Desport iva gloriosa, é de levantar a glória dos BUD.APEST, 6-Um

e a I xo agua . tempos. valo de circo, denunciou os

I
drões que o tinham roubado p

. Alvi."negros e alvi-ce es- PING PONG cos dias antes. Tendo os ladr

Rouba'ram a cofre do va.. tes em luta vendido o animal a um vende
Realiza-se domingo, IOdo ambulante, este o atrelou á

Par que naufragára no As maiores potencias que atu- infligir uma derrota ao camp'�ã:)'lrorrent�,
às 10 horas, na séde do

carroça saindo pelas ruas da

B almente militam na capital. Lir�, um torne.ia femini.no entre as
dade. Em dado momento o

estreito de reves o bi-campeão terá o concurso
NO AVAl' equipes do Lua Tems Clube e'

valo ouviu os toques de u

bdA u nos consta o Aval Escola Normal em duas turmas
or o. de um novo elemento na defesa, o q e banda militar, o que foi o b
Em consequencia do sinistro, e' Helio um half seguro, forte, terá domingo o concurso de três de 4 jogadoras, em 100 pontos. t t r lro j

d elementos. O D,-partamento de J'ógos d an e para que izesse a o 1

pereceram 13 pessoas, per en- apresentando jôgo técnico.
e I diatamente, pondo-se a dan

do-se tambem todo O carregamen- R d
.

I estará Arnaldo é um dêles, Edmundo salão péde o comparecimento das
b

.

Uezen e possive mente so re as patas trazeu a=. m

to e o cofre do comando, onde
no quadrilatero. e Pieper, se assim Iôr os avaianos io�adoras abaixo todas a3 noites

licia que observava o estra

havia 20:000$000. pertencentes O guardião dos ai vi-negros é jogarão bem reforçados. para trenar a organização das
espetáculo, resolveu interrogar

, f' B h' I & I -

I b
.

d 'I equipes. d d b I ba uma enee mo rmao e ótimo, agi e om encaixa or. ven e or am u ante e, sa e

190:000$000 que a Ford en- Antenor e Fredi a melhor e
EXTERNATO Vivi, Elziflha, Nazi, Mimosa,

que o cavalo lhe tinha sido v

viára para Tapajonia, no alto' Ih d b k d Para que novamente surj a, no Fanny, Diva, Eisa Atrais, Luzia _)'J
.

f• mais segura pare a e ac a cn o por uns clgano�, e etuo

Amazonas. di cenario esportivo, como estrela de Araujo, IBhtl, Luge, Pupa e to-
dcapital.procurara impe Ir o avanço prisão os mesmos, os quais

As companhias, para não te- dos alvi-celestes. primeira grandeza, ficam convida- das as socias. nalmeote confessaram ler rou

rem prejuizo total,' resolveram Beck está se mcstrando como
dos todos os ex-socios e dirigen- Diretores: do o animal do circo.

contratar escafandristas, que, pes- um ótimo eixo, locomove-se com tes, para uma reunião geral. Fanny Wanderley
quizando no fundo do mar, ven- grande facilidade. A reunião terá lugar na séde Ivo Montenegro.
ficaram, com surpreza, que o co- Carlos o n. 1 da capital, atúa social do Clube Doze de Agosto. I -

fre não se encontrava no local de modo desconcertaute não dei- gentilmente cedida pela sua dire-I OBSERyA�AO: Se houver

em que naufragou o «[osé Antu- xando que sua extrema se em.
tona. empate, sera disputada urna ter

nee> , assim ramo ali não se acha-
pregue a fundo. Levantar aquele cujo passado ceira prova composta de duas jo-

vam as malas postais que se en- Helio ou Godinho, será o ocu-
brilhante que ainda não foi ofus- gadoras de cada turma em 100

centravam gu. ardadas no paiol de t d édi do cada por gloria nenhuma, é a pontos. SELOS DO BRAS
pan e e ln la esquer .

lid d d di
. -.-----------

Sabino-ParanÍl formam ótima fina I a e os novos It1gent�s.,. I BRINS DE LINHO PARA Compra-se sê!os do 8
ala, destacando-se Paraná. !

Com os olhos fitos na vI�o[)a l· TERNOS INCLUSIVE O S 120 si I, qualquer quantidade
I "L fi n d no sos gra-

m rcharà o Externl\to. gloriosa- TAYLOR NO Paga-se bem.vo o a era e s
I "O P

. "

d t' lt d a t' rrna e
mente para a uta. arasse Rua Crispim Mira 29.

ma os es a vo an o o , ----------------l

promete fazer o último tento da
tarde.
A ninfernaln, Ca!ico-Oscar

estará firme e procurará não des

botar, suas anteriores exibiçõe�.
Grandes são portanto' as atra

ções para o match de domingo.
O campeão já derrotou o Avaí

nada menos do que 13 vezes,

daI a vontade dos alvi-anil, de

ladrões até

WWT7'

o eavalo ar
rnesrn� de

circc

O I perdeu-se
CU OS--domingo

timo, no Cine Odeon ou na p
ça 15. Gratifica-se bem a qu
entregar nesta redação.

Uma Companhia

c s p e c i cr l i s o d c

RIO� 6-Teiegrama de Be
lém relembra detalhes sôbre o

que ocorreu com os valores do

vapor "José Antunes», ha pouco

naufragado no estreito de Breves,
depois de devorado pelas chamas
de um incendio que lavràra a
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OFFERECENLO AOS S:US SEGUIl.A

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLIC=S EM TODOS OS PLA-

NOS, LIVRES D� TOD A ESPECIE DE RESTRIC

CÕES, PELAS TARI?AS MAIS MODICAS.

deve ser CE Compunhicr
do e u o preforencioo
F'un d c d c em 1820. o sou progresso

se ev i d o n c l a p e I as 5 eg uini e s cifrei s.

r e lcf
í

v as ao ultimo qu i n qu e n n i o j -

Activo Reservas Receila GlHal

1932-17.036 contos 13.064 ccates 6.726 coal�s

1933-18.205 conlos 14.164 conlos 7.941 conlos

193,( -19.943 conlos 15.922 contos 9.485 contos

1935-22.314 ccates 18.427 contos 10.741 conlos

1936-25.973 coates 22.373 contos 12.375 conlol

A "SÃO P
DE SEGUROS VIDA

Ca-Glllasia
tarinense

RELAÇÃO DOS ALUNOS
QUE NO 30. BOLETIM

OBTIVERAM OS PRIMEI
ROS LUG I�RES

VI ANO: - Nicolau P. de
Oliveira, 1.035; Nargo Galeti,
1.010; Altarniro Dias 785; He
lio Rosa, 750; Ayres Gonçal
ves, 735.
V ANO: - Alberto de La

cerda Werneck, 1.760; Walde
mito Cascaes, 1.560; C. Alfre
do Hablitz, 1.560; Edegar Coe
lho de Sà, 1.505; Moacir Pires,
Lima, 1.465.
IV ANO A: - Jose' H.

Callado,ll.880; Ernesto A. Rig
genhach, 1.830; Aloisio J. de ALUGA -5E
Almeida, 1.775; Helcio Flores, O confortavel predio de resi-

1.655; Carlos Bastos Gomes, dencia á Rua Spivak, em

1.465. J João Pessoa. - Tratar no

IV ANO B:- Waldir Bus', Banco Agricola- Rua Tra··
eh, 2.310; Constantino Lacerda, I jano, 16 -F!orianopolis,
1.895; Rubens Barreto, 1.580,
Osmar cunha, 1.510; Guilher- �����������������������
me Busch, 1.505.

1lI ANO A: -- Temistocles
Muniz r-, 1.880; Fritz Deu
tsch, 1.850; Ernani Santa Rita,
1.685; Werner Schert, 1.660;
Adolfo Rischbieter, 1.450.
III ANO B: - Artur Boas,

1.665; Joaquim T. Fonseca,
1.455; Mario Laurindo, 1440;
Dirceu de O. Silva, 1400.

II ANO A: - Alvaro Lu
eio 1.680; Orlando B. Schoe
der, 1.430; Luiz M. Freyesle
ben, 1.365; Jose' G. Peixoto,
1.365; Dilermae lo Brito, 1335.
II ANO B: - Piranguai Ta

vares. 1.240; Rolf Ehlke, . . .

1.230; Karl Kather, 1.140;
Helio Oliveira, 1.125; Mario
Cunha, 1 .11 5.

I ANO A: - Luiz F. Se-I··
co, 1.585; Helio B. Vieira, ...
1.505� Almir Rosa, 1.465; Arí
Saotiogo de Andrade, 1395;
Manoel Silva, 1.325.

I ANO B: - Oswaldo Stu-
art, 1.435; Alvaro Bonson, .

l.320; Vasco B. da Costa, .

1.310; Jucelio Costa, 1.320;
Jose' Figueiredo, 1·200.

I ANO C: - Hamilton V.
Ferreha, 1.536; Helio Simas,
1.470 Ayrton Ramalho, 1.460;
Luiz Oliveira Santos, 1.365;
Claudio V. Ferrf'ira, 1.325.
CURSO MEDIO: - J3iw

S, Matos, 840; Dagoberto Can
tizano, 835; Fernando J. de
Oliveíra, 825; Roberto Fríscher,
725; Sergio Vieira 710.

prôa.
Imediatamente, o fato foi le··

vado ao conhecimento da Policia,
que procura descobrir o paradei
ro dos audaciosos ladrões.

COMPANHIA NACIONAL DE

DIRECTORIA: -

Dr. José Maria Whilaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Sccres

SÉDE; - RUA 15 DE NOVEMBRO) 50
SÃO PAÚLO

SUCCURSAES; - RIO DE JANEIRO
CURITYBA. P. ALEGRE· BAHIA· RECIFE
AGENCIA; - SA NTOS

Sã *a
-

�

Ineuiíauel a revolução!
A CASA "O PARAISO" causou verdadeiro panico

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

RU.A FEL.IPE SCI-IMICT,21

Distribue a Sórte
a CASA BAVER entre aque
les que tenham um vidro de TONICO BAYER. E
um sorteio com 30 valiosos premios expostos na

vitrine da RELOJOARIA ADOLFO BOETCHER em

.Florianopolis a rua Felipe Schmidt n. 11. Poderá
concorrer neste sorteio qualquer pessoa que levar
a tampa (rosea) de um vidro de TONICO BAYER
a uma das farmacias de Florlanopolis, onde recebe
rá em troca desta tampa, um bilhete numerado po
dendo receber tantos bilhetes quantas tampas trou
xer.

Os 30 premias
l' 1 Aparelho de jantar mid. Cambridge

peças.
1 lindo aparelho [otografico Agfa.
1 Abtjour de pinho.
I Saladeira com 7 peças.
1 Aparelho ae chá com 8 peças.
1 Despertador moderno.
1 Licoreiro com 8 peças.
1 Relogio de algibeira.
T Estojo certeira (2 peças).
I Estojo Talheres (3 peças).
1 Vaso japonês
1 Bandeja de pinho.
1 Quadro de borboletas.
1 Vaso japonês pequeno.
1 Porta-joia.
e mazs 15 premias de consolação.

com 48

2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
!T'
12'
13'
14'
15'

Os pormenores deste sorteio acham-se na vi
trine da relojoaria BOETCHER e nas farmacias.

\tI ri te
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!SI h i t#44;:.''--

Fí�iaes

1\11 é ct �c (j :.;�

I Dr, Artur Parein;:)

i
J) LABCH1ATOfUO DE

;11,1 ;::::::E:la,:�::�C:�
4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
I Pinto n: 13
I

I
i R�si2ência: Rua Visconde

de Ouro Pre._ n'
-

57

(� O � .ve. ra
Clhiict'ã Rií�:ca d� ci'ian·

C;�3 e i�ultGa

FONE-1595

i:PONE-1524
..

CLINICA GE'i-ZAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
motestias do Pulmão

lt
- > f'" , '-1

Consul ..-.n. ,lv:'.a r mt:,., í;'
1 ei,:fCf\!c, ! 59)

l;;;es. Hotel Gloria·Fone 1333

Partos - M01estias de

Senhuras e

lV'.olestias de cr' ança�

Metrlz:
er--IIn.

L.O OPCa._-IS'
... -

.

t �'r �
____ ::;_� -e

8lurnenau Joinville Seo FranoisOb �- "L-ag'tJn. -

Mostruario permanente 8rl'3 Oruz.iro do .Sul

Secção de SeoQ.o' de'

p IhI .

----_._------------

I
\l-'�
J�1

�
gj

• 1 �
; Federal e Santa Catarina ��

i 'NOS CL<\SSICOS,i ENVELOPES FECHADOS �
��.i \_'..

'.

� ,,}

O���-���
,.. 'lo '" •

tO<'" � -: ��;, :.. i r

• "C",,""',_. • ....

,� "

"

1

No�Estreito Ponta do Leal

$eoQão de
F· PAlENO AS:
r Fazondás naclonaes e extrange�ras ,Jara ter.. fERRAGENS: MACHINAS:
� Morins e Algodões Machinas - de bemlldar madeira

,� Lonas e Impermeaveís Material em geral para censtrucçõee , Machinas para o{fiéíri! o meehanic'.,

II._.,'��.."'.,,:' TRouapetes fe trilhos Ciment?-fer11ro eI? barras. ferragens para portas M'ac�n�s para laQealu'Os ,
.'

,,. pu eítas e lane as, tinta MaclIinarios em gera para a lavoura: p- ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, OiIitivadores; nlOirm._o etc.
Lnha para coser e �lIgf.r Forões e Camas J orompve_, Motnres, de, esploslo, NlOk)w.s

� em novellos e meada Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrícos
.

.)abonetes e Perfumartas res Material. em geral para tranami58ÕcS� t·:o',
-\leol.choados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, corretas de côuro. e lona .

',Àdinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas; lubrífíçantes
r.lhas e �rda-l1apQS Arame de ferro - télas para todos os flnl Automoveis e. Caminhões FORO f' �ças, acces-

, , s._tos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechaníce
�. �5itarios dos 4famado& Conservas nacisnal e extrangelras Pneumatícos e carnaras de ar GOODYER

� Charutos .oANNEMANN�
__-

Bebidas nacionaes e extrangeiras M�teriaJ electrico em geral

� Empreza Neci(!)rH��1 de I�ave�açâo "Hoepcke"-..vapores "C.ri Hoepcke" "Anna" e Mu,.
1-tI Fabrica de Pontas U�ita fViaria' ... Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" .

�. o �
."A.�;5I;"Â.V.A"'��·· .,

'

.. '�����������A174.Va:;lÂ'q.

Q&::::"",,���'--?iiU_s,·;;;.�w.;������I�la��� .�����

IA Favorita, I�
�� �1

I Em loteria a sua favorita
----------------�

::;6 os fabricados em joinville pela �única fabrica
do E S T A O O

PEÇf\M PREÇOS- C A-� �; Â PI EPER

1�����:::�,:o�66 JOIN���LE _�

........... ••••••••D�'
0:.-:., ;: :.., ,..,,_,0 .�_ -,,;_ .. í-.. �rl

1,:'Çc._mp�nhía '��!����ça�. da �.j• - ,-. - .... ---, 8_ah Ia - �
•

. - --

�J

: FUNlJADA EM 1870 SE'DE BAHIA =
•

_ � eguros jTerrestres e lVIaritimos =:
! CAPITAL REALÍZADÔ

- - - :9:000:00G$'O� �
• .RESERVAS MA'IS DE . 50.000:000$000 ,-

,JBE,NS oDE RAIZ (prédios e 'I

, _terrenos):,. 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLiDADES ASSUM IDAS
EM 1936' 2.933'949:184$897 ��RECEITA'EM 193 21.421 :545$220

., SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660
���W:f;== 4 ::s;;ç-:

Ap,6nlllr Sub-Agelt.." Reguladora. de A ali

I
em Iode. -o.-EtMadH,�a Brallj�. no Uruguai na
dJnoIP,,'I praça, ettrangalras.

Agentes em Florianopoli,: �
� fi
� e

: �ampos_ Lob� & Cía. :;
• Rua C .mnÚl1ra p'hira, '35 (nlJrjd �)l CaJxã.·� PC.t�I-18 e
C'o

-

!.,:.LEONE N. 1.083
,..

� END. TELêORAFIto ALLIAlvÇA •
dis- utimas instalações. No apr O L •

:� vel recanto da Ponta do LJI. 5 .; Escritoríos em aguna e Itajahí •
�2, Preço especial. Tratar com )tloã. USEr-AGENT� EM 'BLUMENAU E LAGES •

,llae Alve�, no Canto do Estreito. $ •
.:1

----

.

D-� r R.
Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

ES

MEDICO-ES I·'ECrALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Cousultas das 10 ás 12-

. das 16 ás 18
�
..
�<..g.��� ""Ii"'�>..,.,lQ'i o{�·
d'r� �;íH��{:� '�� 'fIQ

I\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fone, 1631 "

129�1

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. per
these e pontes---em todos
os sistemas conhecidos"
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL70RIO:

1?_ua Trajano tr 17
(sobrado)

Teleíone 724 (manual)::
HORAS MARCADAS

1l11li&-----

IEI L

j Dr. C�:l.dos (.onêL�
j
I
i
I
!

I

11' Dh'stcr d� t{;t'it�n'j!tJ.ede
Medico d.,; i'h:í:ipHd

I (Curso de e�.l?ec;a.!izaslo ern

i IT!olestias de stnlwras)
!
I L\tende na �/:atenjjdade

l, até ás 8 1!2 da manhã I. j' ,- ''I'
,.

" • 1 (a j.,. J. raÉnnt)J n S )f
, e �l �a;"�e __o, CrJnsuftorio: ,.

,,,.

I' A f/\ ""'A<"<BAIllI 49 I '"!i",:,ll,·nl-',)nc il·1 ..1�v I.i
Nr h l�,.�(l r-L,.J" •. _,_HV ..

_',,<� .�,�"
-

,
.. '�YO';�:;;"��·';j

I�J··;:�O·c"�··�e'vy·"�<>--""Iu';b' '�l--t'i:4-1i,�nf'\ii.s ª.:; 1 IV h. - �<# 8 � -';, c "'-, � I V r,;' ,,,,,q I I
�

'j o O mais eiaga;;te-�entro de diversões famí- !.

ii

1 liare�.

:._.�.i .

Luxo, seriedade, conforto e distil1çãp.
,

, Fsplendiuo serviço de bar com bebldas na-
� ., ' .

l{ CIOi1â1S e estra:1Jt'lras.

�.111 ernsF�n� camente iluminado com instalações mo

VENDE.SE l' 1"13 (O

� nas trito «J')ào k· s:;ô;�

�,�..
,

/1.'
•

l'l-C ( (1 lt d lo, á rua dei Nes
• RUA TFl"\jti 1.',1 '--! JéCO- nos a os Ia ,

Li vo.::tetia ,-doria f' com2quartos, salas d.._

�iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôE iiiiiiiiiiii__líiiiiiiiiiiiiiõiiíiiiiiiiiliiíiiiíiiiíiiiiiíiiMiiiiíiõliiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiíiiiiiiiilõiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiii_1 "entar cozinha.

Consultório: Rua João
Pinto, 7··-- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva) 114 I
TeL 1317

__j II Dr�. Ric-� rdo \I Gott'-sm a r'lf)

Ex -cl.ele da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P,vrer,sm

I'Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter] IE��leC!a!h'\�� em cJrurola

�6r8i

\ f� �C'� ��� �fLr"i' I
M� al�'Uv �Wg02i

foi.' ra I� � tem seu escrir»
-

I

tó. io de advogada á rua \

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

, l

r f
, ..; ,

Visconue de Ouro Preto

.
.. ".' ,�.

I

I alta cirurgia, ginaecologia, [de
enças O'iS senhoras) e partos, 1cirurgia do sistema r..er.voso e

opcraçôes de plastica I
CON3ULTORIO···Rua Tra� I

�1 IQ 1 10" 11 j
ano j'�. c nas as u z, e I

.
-

l' I �

I
'

çh; I ') às 6 I IL lOTaS. I
TfLEf. 1.285

,

P\';;;�;'''7i·';('�;\ - Rua l!-·',�te_l1.11" ,,_.ld.L:l.��'>i-... ..... 'r-; � _'V'"
I

" \'f'S.' -j
Llnlor N. 26

!ITELEF'. 1.131

.�\ o. w (,; i1'� êtdVS
......,

'�·_---------i

I rJr, ;- ���N 81: r::1,n.'r� (>(it;rrí,ii I
I
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111I1hl�lar Schwarz�,1 Q.ulnta-feiraEndereço Telegr.: DOLAt( - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO �f;�;�,;TA. CATARIt-:A
.

21 D E O U T U B R O
Sociedade de Navegação�Paraná-·Sanh� Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryrias-"Rio
Pring Torres & Cia, Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn-
.

tões Paraná e Santa Catarine, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Peryttas, Aliados; viall�ns dirétas oa

ra SANTOS: hiates-motcr Çpi-;-{[tirlinga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrt;ga-s<! d,,� da5slficação, 'nediçãll e EMBARQUE dê

todas as especiee de madeiras �erPdas, 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 importação, do País ou, do Ex·

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEPVIÇO GÂRANTIDO E RAPIDO

Preços "-"'o'dj'\)oa
'

.•ti., .�.'���.G••••• ·

� .

:�J 1-1 OE�
J Uamill'llhão e O�jh.nlbus i
, Leão da Serra: =I Empreza .de Transporte de Passa •

t gerrc s e Encomel'/das I
:� Entre Concordia e Marcelino Ramos.'-'t:il

fi

��.�" EM. C0!V1BINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS I'� I

;\Á de O\{TIGARA &: GENERALLI �..!:t=�������������iiiiiiiiiiii.1
� Passará a funcionar, do dia 10. de Ou-

"

i�� trubro em diante •
i:4' DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �
;:� da manhã, regressando ás 4 da tarde •
�� Para Lciliter a boa marcha da Empre'la, scrá colocada em ti!
�� cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como I!
i9.i abaixo descriminamos: G
$:t . Concordia:-Eacritóri? Mosele G
• SuruvI-Casa Comercial Boscatto •
I) Tamanduá-Casa Comorcial Jlllio.Schn ., ..._ilIIII_iiIiIiiiiililliii__�laiiiiiiIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..;

G Rancho Grande-Hotel de Ma�,mo de Secco ti
• Barra do. Veado-Casa Comercial de Irmãos Poy li
�'J Bela Vista-Botequim Roese • I I• Vila Rica-rasa Comercial Mau:ti • Dr Alfredo P. de Araujo I Indo ta
II Marcelino Ramos-Escritóri? Mosele • --"--- _

• r
_" MEDI CO

�1 Preço s: CONCORDIA 8 M. RAMOS 10$000 � Especialista em molestias de creanças, nervos

: IDA E VOLTA 25$000 a impaludismo e molestias da pele

:� Empreza DALLA COS rA • Tratamento do empaludismo e das molestias da pe-

� • Ie e nervosas pela .Autotiemotherapta
" N. B. Em caso de temporais cu de es�radas em máu. Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 I
O estado, as passagene terãooac"rcsclmo

de 200(00- I ·.Telefone,I.584 I
Propr-reta-to ..João Gonzales

._,."",':';""...81..• 8.1.!.!!.�.a••••fi•••Il.••�••._...II�:
.. /�.s:-!.�.s !.�.s�1�

..

, "",e
das 14 às 16 horas I

'�._.U�f v �_�••_••�
& #1&14 .. rI t?! eh; 2 aS;' L '1tL±§[,§if1..-...· I

�.;..

! C", r e d t t c Mu- t ue Predl·all �"- ESTAl1:eancodecrédito�
..�

I 4'_ linda casa pó- Popular. �Agri ..
,(I'} i. II� COICaodtaer�n"ainta

I�
de sersua ps- �

Q,

gerido ai::){� '"'as (Soe. Coop. Resp.Ltda.) I
5$000-10$000 ou 20$ .;')0 r 1'1 RUfl TrajaDa n, 16 �fPO r n""� êS &"1 e I (EdiíclO propr.o] .

Empresa Construto, a Capital 136:700$000 '.

Universal Ltda. I Reserva �:424$498 t.Matriz: - LIBERO BADARO'. 103 _ 107 ! �
S. PAULO !: REECBE DEP8SITO

I?Af5AHDO 05
,.

SEGUINTES JUROS: �iIII'CIC Limitada e5.I. ala

iiCIC. Avi.soPro 6.1. ala I:
! Prazo FiXO 8.1. ala l�
Ive:NDE-'�

urna farmacia bem afre-
_ qne�ada, n'urn bom pont .

Pedro da Moura Ferro da linha férrea São rran
cisco.

Advogado Para mais informaçê);;-.;Rua Trajano n. 1 nesta redação.

"iI§l$$* g aI - .!wp!! • <AZ; JS tU .t

Dr. Ivo d'Aquino�
Adovgado

Floriaüopol is

r�remio maior 5:175$000, e muitos
•

premies menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
ClA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E RECIBOS DED SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE os SEUS PREMIOS.

����
i;��d�

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR-
TEIOS DO BRASIL, SO° EM PRE\110S FORA�A DESTRIBUlfJOS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA-
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�� HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM os SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

o CREDITO 'VlUTUO PREDIALr �
RUA FE'LPE SCHDMIT N 2

• • ••

��� Rua Visconde de Ouro Preto �. l3 • ALUGA-SE Dr.
\L� • quartos para casal. •

.,j • lníorrnações pep fnl1e n .

••_•••'_-_---"',:t$..,....i>__. F___.,:,_,.___."':u.,_..j" _....___.!...._."_-...:0 d'

_.••••••••• .;,.43e

I
I (
f

r
Os melhores preces

Ao alcance de todos
CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO

PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOLJza Lnclo

I
I I

1

iI

Dr. Osvaldo Silva S��',b:�ck
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone --1.191

iN· ailaa.ii.S. .i L!L.W.:"'91ii iAm.

1�
TérmasHotel das

--------------------�---------- ---

Estabelecimento moderno rccern construido, proxi- I;
mo ás águas térmais '1'Optimas acomodações e serviço atencioso. Cozi l

"

de primeira ordem brasileira e alemã I
Preços r-r\odicos

Prcprletarlo: Herbert Falk
(Mau sprrcht deutsch)

GUARDA _'" Municipio de Tubarão
Santa Catarina

• 5 i: t't5W tW t I

A,\paranguá
H03PESE-SE NO HOTEL NO�OE)TE coslnha de

I a. ordem, asse:o e higiene
Linha de onibus para Porto Alegre quartas e

domingos

- (SOBRAD)

.�...
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Colaba ...ação (::;ARTAZES ICot'nur.ista� Repressao
com o Minis- DO DIA R��i�:oS em aos boateiros

trb da Jus- CINE REX, ás 7,30 horas- �ECIFE 7 - A Secretaria
•

Adoravel traquina. ,

RIO, 7-Telegramas de Re- de Segurança forneceu a seguinte
tlça cite adeantam que o .Secono nota á impr nsa:

. ,..

CINE ROYAL, ás 7,30 Vermelho» estava alí em ativi- "E ,ed, d " _

RIO 7-0 ministro da Jus- h O dever acima de d d I id d
m virtu e o curso cres

,

' oras - a e, pe o que as auton a es d b
'

d
tiça recebeu t-legrnmas dos go- tudo f

'
_

cente os oatos, a respeito a
. " e etuaram numerosas pnsoes. b - d' Svernadores de Pernambuco Cea- F d id '" d 8 pertur açao a ordem, a ecre-

, oram eh os cerca e 1 'd S blirà e Paraíba acusando o rece- CINE ODEON ' �/30h' id
tana a egurança torna pu ICO

.' " as 0- agentes do mesmo e apreendi o
.e d f d 1bimento do despacho em que o a caraa da b

' ada li- I
'

I d d
que carece e un arnento qua ..

.

,

ras-J' b ngu vu toso matena e propagan a. ", 'd '�
sr, Macedo Soares comunicou a oeira O d h _

quer noticia nesse senti o e aVI,&

b • espac o em questao a- ' r .,

decretação do "estado de guerra", ....--..................... que agua com o maxirno Ilgor
J

crescenta que, entre os prasos, '

- b �'
Os srs. Lima Cavalcanti, Me- ELIXIR DE I\lnmF·Hl� se' AI d

'
na �epressao a�s, oaLlr.os em

P' 'I. A 'F! • 1'4 ti ,:; r.J t j I; il enc mtram Ire o Coutinho, beneficio da traquilidade da po-
I nez�s

d Imenfi1a
f, rgemlT� ,- Empregado com successo em "",'-', e ex-major Braz Calmon e Cha- pulação".

g,ueue o rea .ma am oseu propo- :s:::;��!�:: %;os:����,:es da sypl1>iis
gas Ribeiro, vereador, á Câmara

Sito de colaborar com o governo Municipal de Recife.
para o bom exito das medidas FERIDAS ��������'__��_ll!!_����������

d ESPINHAS

IItomadas para efender a patria ULCERAS
dos extremistas. ECZEMAS F E B R E S

MANCHAS DA PELLE
�'�:'�'1�!.�"": DARTHROS._.,'":".RlW.9" �

��
FLORES BRANCAS

Ig, , RHEUMATISMO
" SCROPHULAS

�� SYPHILlTICAS

1''''�_1\�__ .'
e finalmente em Iodas

_=_ as aííecções cuja orí-

lIaraa registrada gem seja a

(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.
Tremedeira)

Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCOR/\"

I Em todas as bôas Farmacias
IUAVARIA·' I_ Milhares de curados _

I
E' um produto dos Laboratorlol MINANCORA,--JoinviIle

BRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

FACIL ...

A CAZE rA-Fl.orianopoli�, 8-10-1937 5

[Novo Plano·-
Novo Plano

,

I

I
I
I
I
I

"Quinta-feira

TERNOS FEITOS DE 50$000

'_ I PARA CIMA SO' NÀ CASA
, 1 "O Paraiso"

I I A�0�t2�i:�=-
I dencia á rua Esteves Junior

;';"��iiiiãõiiiii;;;;;;;liiIiIi.iiiõiliiiiiiii__iiiiiliiiiiiliiiiiiiiiii��"*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiliiiii �� n. 179.
Tratar no Banco Agric0Ia,� á

Rua Trajano 16.

MUITO
CONSEGUIR
EXPERIMENTE O AMIGO COMPRAR A SUA INDU·

MENTARIA E I� DE SUA FAMILIA NAS

Casas Pernambucanas
ECONOMIAS!!!

,'f

-

SAO FIRMES
SEMPRE NOVIDADES

-

PRECOS SAO FIXOS
4 _

E' PROPRIA A FABRICACAO
"

F E L I P E S o 1-1 M I OTN. IS
�.G••�oe�.. G .�••�.eo:��������������������e
:
A' PRACA é� Cálculo de qualquer· Planta,execução,fis- �

• � � estrutura em con- callzação e direção �
G

� ._: � ereto armado de ob, as �
:: Levamos ao conhecimento dos distintos srs. viajantes e do público G � e ferro Aparelhamento com �'�
.o em geral que no dia 25 de setembro corrente em deante funcionará uma • � p!eto para constr u- t�i
e moderníssima linha de auto-onibus e caminhões para o transportes de pas- fJ � çoes de pontes enl �

a-.' sageiros e carga, entre as cidades de FLORIANOPOLIS-ITAJAI-JARA- ! t� concreto armado �';,iGÜA' e jOINVILE, e vice-versa. � � J
� �

• Outrosim, temos o prazer de comunicar que nos preços abaixo O � �,1., mencionados estão incluídos prêmios, despesas e custo de apolices de s�- • � �

f:��a Cg�'�: t�,igJ31�Óo. emitidas en favôr dos srs. passageiros, na impor � CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. mDispômos, em [araguá e [oinvile. de uma bem organizada Secção � �x�1
de Despachos e redespachos junto ás Estradas de Ferro. � ��

Assim aparelhados, agradecemos aos distintos srs. viajantes e ao f� O C
-

R-b
-

fi
-

M d
�]

público em geral a preferência com que nos distinguirem. �� mar arnelro I elro - auslno en es da Silva !';� �
Viaçao CRUZEIRO, LT[")A. t ENGENHEIROS t�,�Rua �5 de Novembro 92 Telefone 320 [�

t;IVI'S f�
Blumel'''tau l\(� �)�

I� Agênrias autorizadas: • � Rua 15 de Novembro 416 SALAS 12 e 13 �
i Jaraguá-Avenida lndependencia • � ,

III

l' ANDAR �t
joinvtle+-Rua 9 de Março EdiL (Casa de Aço) l1:n ��
ltajaí - Rua Lauro Müller � Tel. 1503 Curitiba. Paraná N
Florianopolis-r-Rua João Pinto rr 5 Telefone 1658

I
���

Horario e preços � �
Florianopolís+-Tijucas saídas ás 6 horas J 0$000 �' ••••• �Florianopolis-Camboríú ,) » 6 » 14$00U � �����- �\1
Florianopolis-Itajaí »» 6 » 16$000 �

U�'��._ �j
Florianopolis-Blumenau » » 6 » 25$000 ��

••••• f�

Florianopolis-Jaraguá » »6 » 35$000 �
�

• �\�%��iuoliJOi��I�vile : : I� : tm�� • � Obras contratadas no I· semestre �
• Blumenau-Jaraguá »» 15 » 8$500 • � de 1937 l�

, • B1umenau-Florianopolis » » 12 » 25$000 • � �
.� Joinvi!e-Blumenau » » 6 » 13$jOO �,_ � P �
•�, j' BI »» H 12 h 8$500 �.

onte em concreto armado sôbre o Rio Pa,ssa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) r...-*�aragua-" umenau ) 1 oras � � Ponte e t d "b R' J ��
.. Jaraguá-Blumer.au Todas as noites, após ! �" Prefeltu'� �o��r�� ��m�a�r:o re o 10 S, oão (Estr. Curitiba-Joinvile) ,�,�', • a chegada dos trens 8$500 • � Grupo Escolar de Mafra �
� Para infJrmaçõ�s, passagens e fretes, �',� � ,�
'V DO

�
� Grupo Escolar de Rio Negro �

• MACHA & CIA. O � Grupo Escolar de Irati �
� Agentes autorizados � � M-"t 'd d d R' N

'

,; Rua,Juão ;��-;-ia�dpos�, I i�
- Telef. 1658 � � Es�ae;� �x�er�e��al �ftiticultura em Tijuco Preto (Paraná) �

:: ; � Diversas construções de residencias �
••••�O�•••G--------,'.---------•••••O••�.�������������������������;
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-·Atesto que pre!!lCC'IêVQ "'111
toàos 05 casos inàicaàos, o

proàuto "Ap"retino" !ào for
maceutico Carlos Henrique
meàeiros.

Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe àe Araujo.

Clinica qzrril e peàiatrio. con
sultoria e resiàencia: Rua
15 àe NOl1embro H' 82-6Iu
menou-iôcntc Catorina.

....Apyr�lina" eln cusqe- A formula õe "Apyretino" .·Atesto que prescrevo com

j
11-- Die Zuecrnrnznaetz unq ·-Atesto que tenho ernprz-

05 CO-

zeichnetes Proparat bcson- é àe molde a corresponàer reaultcôos optimos, ,von "Apyretina" ist bereits gaào em minha clinico 05

�..05 enctqeslcos tampo
nentes àe "Bpvrettnc«, es

tão àosaàos optimamente, àe
maneira que a energ;a espe
cltlcc àos orgãos não é ctin- àers bei migl'one
giàa por efC!itos � ecunàarios, I
mesmo quando os õots co- schmerzen).
cheta selorn ing::riàos simulo
taneamente. Em outras pu
louras, não àeprime o co-

ração, não àiminue o perys- O R' ht CI"taltismo gastro _ intestinal
r. elZorg IC er, InI-

nem hyperaciàifica o eera- cc geral e operações. Dlp lomc-jo-
Assinoào: Dr. Osvaldo Es

plndola
Dr. Dsuolào Espinàola,Cli- Brasll.nico geral e peàiatria. Con'

sultario e resiàencia: Rua
15 àe Houembro H: 84 A-
Blumenau··Santa Catarina.

(Kopf· perfeitamente aos casos In- chers àe "Apyretina" neste I ein BeUleis àer schnellen "

ccchets àe Apyretina", com
i hospital, I unõ hvllanrnan Wirkung in

optimos [resultaào.3.
àen angegebenen fCillen.

àicaàos.

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
Dr. A_"I�on Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Dr. Nilo Saldanha Franco.
Dr. Paulo

õ

e rarualho.
·-A "Apyretina", pela as'

sociação feliz àos seus ln
greàientes, será um auxiliar
pr-er ío so nos casos inàicaàos

DR.VICTOR MENDES
major àr. ViCIar menàes.

Direbr ào Seruiço àe Saú·
�e àa força Pública ào Es

. taào.

Dr. A.freà Hoess, Clinico Dr. Anton Hafner. clinica
Dr. I..mo Salàanha Fro nClinlco geral e operações.

maào na Alemanha e no geral e operações. méàico geral e operações, méàico
méàico àiret::Jr UJ l l :s;J·tcl co. m�àil:u àiretor

õ

o Hoa-
mnàic:o chefn ào àiretor ào Hospital Santa àiretor ào Hospitul Santa.. ..

e materniê,aàe mor!a Au·

5 t r tcrt B S t pital àe Timbó, Santa Cata-on a a arma, lurnencu , an a xiliaàora, Houo-Br-ealuu-Ho-

Catarina. mania, 5anta Catal'Ína. I rina.

Hospital são José, Jaraguá. Isabel.

Santa Catarina. Catarina.

Blumenau,

OOR
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R
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NO MINISTERlO DA
GUERRARaptado em O

plena São
Paulo

GOVERNADOR I

MINEIRO
Será expulso

social da
do quadro NOSSA VIDA
A. C. I.RIO, 7 - Durante o dia de

ontem o Minis�erío da Guerra es-

teve movimentado. "
_

" _ " Faz anos [hoje a galante m

Pela manhã cerca das nove I Da secretaria da AS::toclaçao Catannense de I nina Edí dilêta filhinha do S

horas, o �ener;l Eurico Dutra, de- Imprensa, pedem-nos a publicação do saguinte: Acelino Linhares, funcionaris d
pois de conferenciar com o chefe Afim de evitar posslvels dúvidas, esta Secre- Penitenciaria do Estado.
do Estado Major �o Exerci,to, rece- taria lembra aos senhores associados o disposto no EH oferecerá. ás IU�S ,ami�uibeu

.

em seu gabinete o titular da art. 340. (Capitulo V-Das eliminações e pena lida-
nhas uma festinha hoje a noite

Marmha.
d ) d E t t t

"

A' tarde recebeu o titular da. es, os s a u os em vlaor: Faz anos hoje a senhorit
Justiça e e� seguida, os generais "Art. 340.--Será expulso do

. quadro social o Elin B. Claudio, aplicada alun
Newton Cavalcanti, Manoel Rabelo, soclo que, sob qualquer í!'retexto, exercer as funções do Colegio Coração de Jesus.

,C?elho �eto, Almerío de Mour�, de censor da Imprensa." Ocorre hoje a data nataliciS!lva. �l1,nlOr, o comandante da Poh- A Diretoria decretará, In-eontlnentí, a expul- do sr, Alvaro Cardoso.ela lVltlttar, coronel Guedes. o se- � d
"

t ��" I d"d A
"

nador Waldemar Falcão e o de- sao O SOCIO que ransgrecnr o a U I o rtlge,
Faz anos hoje a exma. srputado Monte, Arracs.. MADRID VIOLEN- 'V'

·

R· d
d. Virginia B. Lima. resident

I A

..
conferencia entre o h�ular da I TAMvNTE BOM- 'Iagem ao 10 o I em Barreiros.

l'rTUasdt,!c.,a e o da Guerra fOI demo- BA�DEADE r

Sl', Antunes Mac.lel• Aniversaria-se hoje o sr. Jo
sé Geraldo Vieira, praça do 14
B. C.

ANIVERSARIOS
FAVORAVEL A' PRORO

GAÇAO
S. PAULO, 6 O funcionario mu

nicipal Luiz Bonilha Toledo qusí
"ou-se á policia de ter sido atacado
por desconhecidos e raptado. Acres
centa o queixoso que foi conduzido
até o bairro de Indianopolis, sendo
despojado ali de três contos de réis,
que levava nos bolsos. A vitima
apontava três numeros de autos,
cujos motoristas seriam os prova
veis pelo roubo e rapto.

A' vissa dessa informação, a po
licia deteve MOisés Caliso, motoris
ta de um dos autos apontados, que
confessou a participação no assalto
afirmando que a carteira de Boní
lhe, depois de despejada do

dinhei-Iro, foi atirada fóra.
O motorista acrescentou terem

os assaltantes Oscar Peres Fonseca
e Santos de tal, fugido em outro
auto.

Em virtude dos antecedentes
pouco abonadores da vitima, a po
licia prosegue em investigações pa
ra esclarecer o fáto.

MADRID, 8 (Especial) - Du
QUER UM LINDO CO'RTE rante o dia de ôntem foi esta

DE CASEMIRA il I capital rudemente bombardeada
VA' A «O PARAISO» E ES- I pela aviação nacionalista, ha ven

COLHA ENTRE AS 200 PA-I do grande numero de múrtos e pre-
DRONAGENS. juizos incalculaveis.

PORTO ALEGRE, 8-Estando
por findar os compromissos decor- .Fez anos ôntem, a

rentes do "esquema Osvaldo Ara- 1
Nllma Melo.

nha", o que ocorrerá dentro de
FAZEM ANOS HOJE:

senhorinh

GOVERNADOR BENEDITO
VALADARES

a exma. sra. d. Maria do Cal'
mo Freitas O'donel;

I
a exma. sra. d. Maria Leit

dos Santos;
o sr. Artur Manbrini;
o sr João Rodrigues, ba

cario;
a exma. sra. d. Judite Dobes
o sr. professor Mario Garcia
a senhorinha Guilhermina Lo

peso

CHEGAM UNS

CLUBE DOZE DE AGOSTOBELO HORIZONTE, 7 - In
formações que colhemos em fon
te autorizada adeantam que o

governador Benedito Valadares
insiste nos seus propositos favo
raveis á prorogação do mandato
do sr. Getulio Vargas por mais
quatro anos.

Mantem, assim, o chefe do
Executivo de MinaR Gerais, a

opinião exposta ao governador
Protogenes Guimarães.

o misterio
dgMarie Ivo ..

ne

Pique-nique em Imbituba '

Avisamos aos srs. socios que, para o pique-nique que este clu-Ibe realizará em Imbituba, no proximo dia 17, foi estabelecido o se-
��:

Ia)--a inscrição para socio é de 10$000 por pessoa. A Juizo da di-
retoria será admitida a inscrição de convidados dos srs. socios, á razão de
20$000 por pessoa. I

b)--Os interessados deverão inscrever-se até a noite de 14 do cor-)rente, impreterivelmente, estando á lista a sua dispOSição, diariamente,
das 19 ás 21 horas, no Clube.

c)--O Clube fornecerá transporte para os farneis dos inscritos. I
. d)--A partida será da séde, onde havérá concentração ás 6,30

CASEM IRA EM CORS, ARTE I'
horas, e o regresso ás 17 horas.

TIGOS FINOS .

CASA "O PARAIZO" FlorianopolIs, 5:e 0������:I�37:

RIO, 7 -A policia está ás vol
tas com o deaaparecimento mis
teri"so de Marie Ivone Courtou
ger, fancêsa, que deixou o é.par
lamento em qw� reside no Copa
cabana, para ene' ntrar-se com

um conhecido que l begaria de S.
Paulo.

Desde então, Marie Ivune não

mais regressou ao apartamento. A
desaparecida levava joías e su

põe-se que tenha siào vitima de
uma cilada, da parte de setl

amante que foi expulso do Casi
no Copacabana e viajou para S.
Paulo.

\

Marie possue vultosos recursos

materiais.

LUDOVICO GYURKOVITS

Chegou de S. Paulo via aére
o sr. Ludovicú Gyurkovits. ati
vo inspetor da importante firllJ
Pirelis S. A., mundialmente co
nhecida.ALUGA-SE'Uma boa sala de frente com

dois compartimentos. A-

Tratar á rua Saldanha Mari- poucos meses estao em andamerJ-
nho n·. 10 to, de acôrdo com o contrato res-

I pectivo, os trabalhos de reforma

I=stado I ou substituição daquele acôrdo
L I com os credores estranjeiros, da

C t· União e dos Estados.
a anna Para tratar do assunto, o mi-

I

nistro da Fazenda convidou todos

RESULT DO DOS lOS Estados a mandarem ao Rio I ,R!O. 7
-: Sob.a preside�cía ctA de Janeiro os seus represen tantes I mll\lstro de.. Marmha. realIZO u-s

,PREMIOS MAIORES
I que

alí se reunirão a 13 do cor� li ont�m, a's 15.30 .hor�s. ne ,'JeUm

'DA EXTRA"'"ÃO DE rente e assentarão as cúndições pavImento do Ml��terlO da. �uerrJ.
. v I do novo entendimenLo a ser pro-

uma grande reun�ao de oÍlclaís d

I ONTEM posto. �!m�da, nela tomar",m parte. alé
Para representar o Rio Grande uo ,tttula: da pasta, varios al:ní

6.9 f 4 100:000$000 do Sul, o governador designou o ranLes e cerca. d, duzentos oficiai
13.374 10:000$000 dr. Francisco Antunes Maciel, graduados.

,�

14.165 5;000$000 que ,foi secretario da Fazenda e .�essa re�nlao, teve a palavra
10.130 2:000$000 que, tendo chegado ôntem de Pe- n:mlstro Gudhem, que tratou d
11.832 2:000$000 lotas, embarcará amanhU para o a;,sunto� de carater excbsivamen
5.305 1:000$000 Rio. t� tecnlco.

5.617 1:000$000 OS PRELADOS IN-7.238 1:000$000·Ex-assistente do serviço de Gin-cologia dos H0pitais: 9.691 {'OOO$OOO I DIGNADOS �ONTRA
da Gambôa, Fenda'rão GaffIé-Guinle e S. Francisco deAssiss. 13:579 1;00$0000 MUSSOLINI GENERAL ESTIG..tf.lt

Ex-interna do sarviço de Pediatria da Policlínica VATICANO, 8 (EspecIal) - RIDA
de Botafogo Os numeras 5.617 e 7.238 foram Os prelados mostram-se indigna-

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇA S vendidos em Rio do Sul e Araran- dos contra Benito Mussolini, por BUENOS A!RES, 8 (Especial
S b gua', respetívamente. Os dtmaís motivo do artigo publicado no -C?egou aqUI o gp;neral EstiConsultorio: Rua Trajano n' 12- o .

nt;mero') sabe-se terem sido adqui- orgão oficial fascista, atacando garnba, o qual foi alvo de umConsultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas ridos por pessoas residentes na Rio por forma injustiIicavel o 0atoli- grande demonstrlição de simpaFLORIANOPOLlS - SANTA CATARINA de Janeiro. .cismo. tia e de apreço,.
.

l1l[I ......... \ tEtt2f#titln4UWWszse foi' ,f'i ,*'.1,., smr"'IP- �-=t1'it&s_Q' tt ,t't::==2"e:=f{r�g."#d=��lBt· �

PRAÇAA' DR. ANTUNES MACIEL

Declaro 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 comercio e do pu'blico em geral com o
mesmo acolhimento dispensado ã firma (!la extinta.

FLORIANOPOLIS, r. de outubro de 1937.
VIUVA SARA SCHULDT
De acordo: H. o. LIGOCKI.

(Firmas reconhecidas)

Loteria do
de Santa

MAIS DE 200 OFICIAI
REUNIDOS NO MINIS
TERIO DA GUERRA

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

"O PARAIZO"

&MACHADO Cia.
Ageneh\s e

Teleg.: PR'MUS
Caixa Postal, 37

FLORIA

Ilept·esentaeões
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLI

Bi�ú Sayão
em Nova
Yark

S

Ora. Josefí'la Flaks Schweidson
MEDICA

NOVA YORK, 7-- Segun
do infCllrma a direção do «Me
tropolitan Opera House», desta
cidade, a soprano brasileira Bidú
Sayão e o tenor Richard Krocks,
des«!mpenharão, naTproxima tem

porada lirica, 05 papeis prinl;ipais
..-la opera «Romeu e Julie ta», de
Gounod.

,...... ,

o sabão

"Virgem Especi�lidade�'
de Welzel & Cia••• Joínville REGISTRADA, ,a'(MARCA

h
, :

para roupa fina· corno para roupa cCJmmum�• =- WmWE4!1-#?:':::,t3:!'SIC.fCl4Z11!1i!C.il!eC::ii=f2-:!l-B&_malZ'sEz-�""::.==(:::.==.'C:::Z#::::::.. ::Ii?@:::l*:I.,::I31="2�='==� .�;o.:;y"4l�tf=Ü 't ;. «? -

1 ; .';$ ;r&ISa'sT1-.-....
reconlmenda-se tanto

{
.",.
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