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Assegura-se que, de regresso a Minas,

excla, lançará uma proclamação propondo que seja
prorogado por mais quatro anos o mandato do

Getulio Vargas e por mais dois o da Cama
ra dos Deputados

RIO, 25 -'O sr. Benedi- Longe de aquietar a reportagem, o <condotiêre» da banca- zões pelas quais, a seu ver, o país
to Valadares partiu para Belo da mineira 5Ó conseguiu com isso fazer com que, numa edificante na situação atual não compor
Horizonte hoje de automovel. frente-única, a reportagem que trabalha junto ao Palacio Tiradentes ta urna luta eleitoral. E surgi
O governador mineiro partiu den- entrasse a pesquizar todos os sectores. rá, então, a prorogação do man

tro do mesmo mutismo com que Cada qual, por seu lado, lançava seu anzol e apurava sU(JS dato do atual chefe do executivo

chegára, não tendo feito declara- antenas. Foi em consequencia da permuta de informações, que de- por mais quatro anos e, por mais
ção nenhuma de vulto a nenhum pois os jornalistas fizeram entre si, que surgiu a noticia sensacional um ano, o mandato da atual Ca- Preso Getulio Vargas

€?ov. E:cll1edito VaBadareS jornalista.nem mesmo a alguns que que, com as devidas reservas, passamos a transmitir. Eil-a: O go- mara, fazendo-se após este prazo a

losam de grande dóse de prestigio e simpátia junto a êle. vernador mineiro, tendo em vista a gravidade da situação que o I eleição dos deputados que deverão compô r a nova Camara.
Ob depu lados de sua bancada na Camara, parece que rece- país atravessa e que não póde passar despercebida de qualquer es- O boato, que apresentava essa novidade sensacional, ainda

1 eram igualmente como palavra de ordem apenas o seguinte: «Guar- pirito atilado, veiu a esta capital. Aqui conferenciou com altas per- adiantava um outro detalhe, segundo o qual eslava sendo
c'ern o rnaximo sigilo». Isso, pelo menos, é o que se depreende sonalidades, principalmente das classes armadas, em cujo patriotis- estudado um meio de ser tambem dilatado de quatro para sete anos

(':'s palavras do sr. Noraldino Lima ao «O Globo». O <leader » mi- mo e desambição todos confiam cegamente. Após isso, regressou pa- o prazo para o exercicio da presidencia da Republica.
neiro deixou porém todos os jornalistas em grande curiosidade quan-I ra seu Estado, de cuias montanhas partirá por êstes breves dias. o Tão importante é tal noticia e. apresentada como se apresen-
(,O afirmou que o sr. Benedito Valadares viêra aqui tratar de assun- brado de alerta, feito atravez de urna proclamação. ta vestida de tamanha roupagem de auténticidade pelas fontes em

to urgente, mas que que exigia o máximo sigilo. NêR8e documento, o n. Benedit.o explicará amplamente as ra_1 que foram colhidas seus detalhes, que sem poder absolutamente afir-
___o.
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vernadorfi�ri�a. 00 S�

V O Z D O P O V O Sem quaisquer Iiga�ões politicas! gaucho Armando Sales
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O I RIO, 26-0 deputado Salgado

- - ----- --- ------ ---.------. ------------------ Filho, inquirido pelo «Globo» so-

IV � Florianopolis, Quarta-feira, 27 de Outubro de 1937 I NUMERO 998 bre sua falada indicação para o

I'
governo do Rio Grande, disse:

«Sei tanto em torno do assun-

f 10 Paranã
to como vocês, isto é através dos

e- arana com cem I telegramas divulgados pela im-

I prensa. Não recebi nenhum con-

mil eleitores vite, nem ningu�m me falou so-

bre a apresentaçao de meu nome

ao governo do Rio Grande.
Atribuo essa noticia ao fáto de

se estar escolhendo no momento
uma figura para o governo de
meu Estado. Naturalmente os no

mes vão surgindo.
Interrogado por ultimo se acei

taria a investidura o sr. Salgado
Filho, fugindo á intensão do re

porter, arrematou: «Não falo so

bre assunto em qus não fui en

volvido».

PILA favoraveis ao
-

:o.f!I;,JJjIE1!I:o:�'��",,,,It.."'RW�"",r1':wl7.'� r

Lham�nto das lo-
jas Maçonkas

N.t'i PR�§!DJENCi .." D." ASSmitl�jLE�IA
GAU�CH..t\

PORTO ALEGHE, 27-0 sr.

:Rau! Pilél, chefe do P.L. e "lea
der" da bancada libertadora na

Assembléia Legislativa, que foi
eleito, ôntem, para a presidencia

< da mesa, tornará posse, hoje, na

sessão regimental, .],:1' eleva-Ias
funções de seu cargo.

O ato da posse vai revestir-se
de grande solenidade, devendo

comparecer os secretarios de Es
tado, proceres repre sent.ativos do
Partido Republicano Riogranden
se, do Partido Libertador e da
Dissidencia do Partido Republica
no Liberal, assiro como grande
numero de comissões de c entros

políticos desta capital e do inl.e

rior, representantes do comercio e

da industriá, além de grande nu-

mero de pessôas gradas. Raul Pila
O sr. Raul Pila pronunciará, nessa ocasião, um discurso des

tinado a ter grande significação para o atual momento politico do

Rio Grande, sendo que o novo presidente será sauda�o pelo"leader"
da bancada da Dissidencia do P.R.L., deputado Xavier da Rocha, e

por um representante da bancada da Frente Unica.

CURITIBA, 26 - Devido ao

I ence,rran;'ento da quaIif�cação elei

PORTO ALEGRE, 26 - Os I torar, fOI gr�nde o movrmento nos

proceres da Maçonaria riogranden- ! pos.tos de alistamento e nos car

st! declararam que estão de acôr-! tonos. ._
! do com a recente resolução to-]

Anuncia .s_e que o P?sto cen

'mada pelo govern-. federal, man- i t:al. da U�lao Democrática Bra

dando fechar as Lojas Maçoni-] sileira registou,
.

ao encerrar. os
caso Esse fechamento, acrescen- I trabalhos, na capital, haver SIdo

tam, evitará responsabilidades fu-I �rocurado por.3.226 pessoas que

turas, caso alguns elementos ma-I
fizeram req?eflment_?s. .

çonicos participem de qualquer Pel�s informações recebld��
movimento armado. nesta Cidade, calcula-se q?e o ,eleItorado estadual se aproxrmara da

cifra de cem mil.

o SR. LIMA CA- Novos esclarecimentos
VALCANTE -

•

--

sobre o material ad- ficou adido o gal.
quirido pelogal. Flores José Pessôa

RIO, 26-0 ministro da Guerra, hoje muito cedo, compa
receu ao seu gabinete donde só saíu á hora do aimoço ocasião em

que foi fornecido á imprensa o seguinte boletim de informações:

«Completando as informações
divulgadas no boletim de ôntem
datado, referentes ao material be
lico adquirido pelo ex-governador
Flores da Cunha e constante do
contrato exibido pela firma Etz
berger, chegaram mais os seguin
tes esclarecimentos que além de
outros seria longo relatar.
A)-O contrato de compra de

material belico na Europa foi as

sinado em Porto Alegre em 26 de
fevereiro do corrente ano, no Pa
lacio do governo do Estado do
Rio Grande do Sul, sendo signa
tarios, os srs. Darci Azambuja,
Etzberger, Irmãos e Cia., Conra
do Zeck e J. Canabarro Cunha,
autenticado pelo coronel Aldo La-
deira Ribeiro. chefe do Estado ,��.� /

Maior da Brigada. QIIíiIGal. Eurico Dutra
B)-O livro em que foi lavrado o contrato achava-se na

Brigada Militar do Estado, de onde após a renuncia do sr. Flores
da Cunha foi solicitado pelo sr. Darcí Azambuja e a ele entregue.

C)-O sr. Teodoro Etzberger esteve na Europa, comissio
nado pelo governo do Estado para acompanhar a execução do con
trato. Do material por ele adquirido ainda ficou na 'Europa, já pa
go, independente de embarque, meia tonelado de explosivos, desti
nados ao carregamento da munição adquirida.

D)-O material belico enumerado no boletim de ôntem foi
retirado clandestinarrientê do Porto da Capital do Estado.

'

E)-Foram instaurados inqueritos para apurar as responsa
bilidades.

-

nao
. ,

renunciara

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA O "PARAIZO"

Posse do sr, Ii Desastre de
Indio U. Cos.. caminhão

A I RJO, 26 -:- Um caminhão da

ta na ssem- firma Barme & Cia .• encarrega-
da do serviço de canalização da

ble"" ia gaúcha agua. tombou na estrada Rio
ti São Pa 1110, quilometro 39, perto

PORTO ALEGRE, 26 - Em- da ponte Vitor Konder. no Es
possou-se apenas na Assembléia tado do Rio. O caminhão trans

Legislativa o sr. Indio Ubirajara I portava uma turma de operários.
Costa, que tomou assento na Do desastre resultaram um mor-

bancada da dissidencia liberal. to e três feridos.
Não houve numero para vota

ção, devendo a eleição do presi
dente da Assembléia realizar-se

hO��pera_se que seja eleito o sr. fiscal do D. N. C.
Raul Pila, visto esse procer poli- � e

d t·tico ter acedido, a pedido de aini- a�veJa O a �ros
gos e correligionarios, no sentido RIO, 26 - Telegrama de Pe-
d� _��d�c�ção do seu nome.

tropolis, aqui divulgado, comu-

� d
�- nica que naquela cidade foi al-

AS�;J)ªa a � reg�Bo veiado a tiros, partidos de uma O governador declara ainda
f; «limousine» preta, o fiscal do que, em face do apoio do seu

��;o f"oê!l"1i1�1ra : Departamento NaciGonal do CEafé, 'I povo e da cordialidade reinante
,< IL \.. .H � ,José Mosqueira ornes. <ste entre as autoridades federais e

�.;' : II '.. 26 -!" regia ,'(" viajava em um bonde e a «Ii- civis, sente-se apto para a conti
I.,: ,,1 ,'I assolada ôntem p<lr mOUSidE'» corria parelela áquele nuação do programa administra
I .. l,'" (idonicos. veículo. tivo e politico do seu governo e

, :,'<" J :".'?, ':;,;(' têm ul- i O fiscal não foi, porém, atino, manutenção da ordem publiéa e

111 ,!l,iplle (�·í(:o fihbl'anJ subir'gido. Atribue-se o alentado a dadefesa das instituições, «to-
1'''- : g':'e;-i (·0 r;u l\f"i:C".i"\, iEun-l! co�traband.i�tas de café� que o dos reunidos. Jl? mes�o empenho
pando QS campos ruargmaIs. tenam pratIcado por Vlniança I de bem serVIr a Naçao».

RECIFE, 26 - O governador
Lima Cavalcanti, em nota que
acaba de dirigir á imprensa, de
clara que não têm fundamento
as noticias aqui espalhadas, de
sua possivel renuncia ao cargo,

.Gov. LIMA CAVALCANTI

s.

DR. ARMANDO SALES

S. SALVADOR, 26 O Partido
R. Popular dirigiu ao sr, Arman
do de Sales o seguinte telegrama:
"O Partido Republicano Popular,
conforme deliberou unanimemente
o seu diretorio, reafirma ínteíra
solidariedade á candidatura de v.

excía, á presídencía diJ Republíce ,

(a) Cosme de Farias, presidente (a
Assembléa Geral.

RIO, 26 O general José Pes
soa foi mandado adir ao D. P. E.,
por não ser necessaría, no momen

to, a sua presença em Juiz de
Fóra.

t
I

I NITEROI, 26-Assinada por

! 33 depurados fluminenses foi apre-
sentada a Assembléia Estadual

� uma indicação no sentido de soli
r citar a todos os municipios do

b Estado do Rio para quo concor

� ram com 20% de suas respot iv:»

I' rendas para a renovação da Es
quadra Brasileira, durante 3 anos,
A indicação é Lngame., L( ;',.1�

I pamentada.
•

renova�ão da
esqua�l·.�

A MEDIAÇÃO NO
CONFLITO ES.

PANDO�L

MONTEVIDE'U, 26-0 chan
celer, sr. Spalter, respondeu á
nota cubana aceitando o convite
para a mediação no conflito es�

panhól, e sugerindo que fosse as
sentado um modo de agir no seio
da União Pan Americana, em

Washington, ou noutra capital
america�a.
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A' caminh ado Cinema REX,
ha quasi dois mêses passados, na

IRua Esteves Junior ou imedia-
ções, UM RELOGIO DE Percorre
PLATINA de tamanho reduzi- com I litro
do, proprio para Senhora, con- zolina.
tendo Sf.IS BRILH ANTES Inteiramente
sendo três em cada um dos dois trazendo:

, .

lados do mostrador. A pulseira pistões, aneis, pinos, caixa

é de cot donete preto contendo de tróco, acumulador, tolda,
tambem fechos de platina. O sanefas, jogo de capas, pin
proprietário dispõe de documen- tura, etc., completamente
tos para identifica-lo e gratifica nóvos.
generosamente a quem o achou 4 peneos C

de vez que o entregue em qual- víssimos.
quer uma das Redações Tudo por 3:500$000 á
dos )Ol nais em que faz vista.
este anuncio. A' tratar C0!11 Raulino Horn

Fpohs., Outubro 1937. [Ferro, Florianopolis.
'�����������������

a Sorte

,

I
I
f',

I
I

I
I
I

tlZ .:.

o 'i'i,glstral livro ao emlO\.�ntt'

êSClltOl aüs!riaco, cocs8grado ,'<'

h. criti,·� vJrt'p6ia, ,�trata c'1""

. �nb;'-'!f": r:. '�i(! r:> do L·(\l�I"'.�� 1'\ "

I
. ,'0

" I
I !i! i; fJ (l' �Pt:; '-.l�'-ctrt"'· !. ;'"",, t .U ' I '

I «pi '11.,- ,-i.tJ;,I\lJat.:. :le �t:U �elil

a CASA BAVER entre aque
les qUE- tei.ha.n um vidro de TON1CO BAYER. E
um sorteio com 30 valiosos premias expostos na

vitfine da I ELOJOJ.Ri \ ADOLFO BOE I CHER ern

Fio ian ipolrs a rua Felrpe Schrnidt n. 11. Poderá
concon r neste sorteio qualquer pessoa qUI' levar

po»
"._' ,IH: P(�' ���, t�:t�rh",L,t f!l -�""'."

,

p:quellu corne.utarw '0,1):,.. f."·

livro, ' mi'.:.')l-o S<"'.
!

I I, .;.,.

f;'," c ir lF, t ,;�·:h':(JU � �.t·.

fc;!;' j' ii) prof. ta. j s DOllJlÜ
gues.

3. tampa rosca) d· 11m vldrl) de ro ICO • AYER

II �á u�n� �'��ai�(/�,"!:,Il1(: d F ���iJ;j;: J:0t,,;u��c�, J r�,'::i.'b,�
I'

II,
dcndi rcc- bei tant.s brlhete s quantas tamp-e-

ti"'-,xer.

Os 30 p�;'e�·�\1�t�S
r J j�parc Ih I) de jantar mid Cambridge CU7, �l �

peça;.
1 lindo cparelho fotografico I\gfa.
1 Abtjour de pinho.
I Saladeira com 7 peç(:s.
1 Aparelho :Je chá corn � peç'Js.
1 DesJ�"tador moúernn.
1 Lieo eira com 8 peças.
1 Reloglo de algibeira.
1 Estojo carteíra (2 peças).
1 Estojo Talheres (3 peças).
1 Vaso japonês
1 i3andeja de pinho.
1 Quadro de borbolelas,
1 Vaso japonês pequeno.
1 Porta-joia.
e mazs 15 premias de consolação.

2'
3"
4'
5'
6'
7-
8'
9
la'
II'
12'
13'
14'
15'

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

MUITO
----------------------------------

,

DIRECTORIA:-

Dr. José Maria Whilaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpc;:ã0
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE I - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAUt,O

SUCCURSAES: - RIO DE JANEHi,r
CURITYBA· P. ALEGRE· BAHIA· REei' .:

AGENCIA: - SANTOS

ROVAVEl
DE VIDÁ P

-

TÁBElÁ
1 V lO"" 1

� 1 VIOA 1 EO ....OE PROV,A.VEl
1 WAOE VAVEl �CTUAl :.:..---

ACTUAl PRO

41 27.5
,-

42.2 42 26.7
20 41.5 43 26,0
21 40.9 44 25.3
22 40.2 45 24.5
23 39.5 46 23,8
24 38.8 A7 23.1
25 38.1 A8 22.4
�� 37.4 A9 21,6
28 36.7 50 20.9
29 36.0 51 20.2
30 35.3 19.5
31 3A.6 52 18.8
32 33.9 53 '-8.1
33 33.2 54 1'7.4

�� �.� \� \.\ ':Á�� 30.4 58
1
47

38 29.6 59
1 .

1
39 28.9 \ 60

lA. _\28.2

2

.

Procurado- Ra
...

id Natal·IJorn.lista
ria eleitoral RIO d.e Ja- ' RECIf���(�!�!_��
re9 iana I

ne fra JOão Tavares,. juiz L:dera I. ab-ol-
veu o )01 calista Fugemo Coim

NATAL, 26 (Band)- No bra [r., redator-chefe do nD,arid
RIO, .26 -Foi assinado de- dia 3 de Novembro proximo, da T i:lrd·�n, de dois processos

ereto, hcje, exonerando, das I

[un- partir cÍ uma yole à 4 remos, pa- que :he eram movidos pelo pa-
ções de procurador eleitoral no

ra tentar o raid Natal-Hio de . .re Arruda Camara, vice-prcsi-
I

Rio G�ande do Sul o dr. Saio -

Janeirc. Esse �pequeno barco se- dente Ga Camara Federal.
mão PIres A�rã.o.. rá tripulado por jovens remado - --- -�

Para substitui-lo fOI nomeado
res de clubes locais. R �: CO �tt e n-dã \-".

o dr. Adalberto Tostes.
_

Estrela 1••••••••e.:�t:®.G.@......GII çao aos sa-

H � V·· d � b· A. cerdotes
��������;���i�����.�.�.�������i sela a e� rlagues •. PORTO LEGRE,26
PERDEU-SE fluíamovel Livros novos" G (Band)-- o w',-b·�po D. João

•
_ O Um SÓ vidro do f) decker dirigiu um," recomendaçãoeCOnORlICO

Talleyrand, O REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES' aos sacerd�tes para que, em

dA-=-ra nz BIe i e G qualquer circunstancia, evitem
........

_ ii basta para a cura desse triste vicio ! e tratar de assuntos políticos ou de
11 qnilornetros ---I rm a� � �on -

�, � '.lU�fosquaisquer que possam excitar
apenas de gô gettl--Rlo. O A' venda nas bôas Fsrmacias. • "dlOS ou provocar (livisões entre

'-�
Incluido na «Biblioteca de Es-" E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioínvílle • ,.>5 fieIS, rel-mbrando. por fim, a

reformado, @
.

G observancia escrupulosa da pas-tudos Historicos e Bi()grafi ()�,

A�������.A���G••••••••••GU torai C,kl;\ ..
dos Ímrãos Ponaetti> , que é duí- ������� u��..

�da p�o ilustr;prof. Clrks 00-1 �m��������������������T���;i
mingues, Secretario Geral da 50- � Uma Companhia Genuinamenie BrcH�:
ciedade de Geografia de! Rio de !:�
Janeiro, scaba de sair esse nota- I

I socorro no- vel !��;co que dura�tre llseculods, IIescreveu o propno '1 eyran ,

se continue a discutir sobre ° que

Iiz. o que pensei, o que eu quiz» .

"

Sua vontade tem sido satisfeita,
cumprida sem vacilações, E a

narração da vida daquele que �

Mme. de Stael d-clarava ser «o I
mais impenetravel e o mais inde- ..

cilrave] dos homens» é quasi a
'

narrativa de 65 anos de uma

das épocas mais empolgantes da
historia. �'

O TALLEYRAND de
Franz 81ei I'-�!'Ie as qualidades
dI" uma obra hi,fNira . de nota

vel erudiçao h� d um roma-ice

�knc Je in tlt:S�" e b,...lez::..

ALUGA-SE
O confortavel predio de resi-
dencia á Rua �p, vak, Em

João Pessoa. - Tratar no

Banco Agricola,- Rua Tra ..

.;;;;-��������������������� j'ano, 16,-Floriáf1(',·(:·IS '--�!!lmJl.__��_�� � � H1_lIimf�� .

�� ---------------------------�_
..

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

EmpreZél de 'Transporte
Cargas e Passageiros

Tubarão

FACIL.
----------------------------------------------

A "SÃO
COMPANHIA NACIONAL

(-
I

especialisada e m

Seguros de Viela
OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESrnIC·

CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Companhia
de sua -p reje r en c i ·X.

Fundada em 1920, o seu p r o ç r o

•••videncia pelas s e q u
í nf e s di!'

relativas ao ultimo quinquenn:",:

AcliTO R.serva. RecéI':tr \.��.

1932-17.036 cUDlos 13.064 conto! 6.7'i!J C��: •

1933 -18.205 CIDlos 14.164 conlol 7.9� !

1934 -19.943 CODlus 15.922 conlos 9.40" .;;.)
,

1935-22.314 cenles 18.427 clnlos 10.741 c,,:·1

1936 - 25.973 cIDlos :1l.373 c'Dlol 12.375 tuntut

PAU L Ç·��.i{.:t
!� :J�i�' ,,. • .'1/

....�'e.,; ..,.

DE SEGUROS DE VIDA

• • •

(CONSEGUIR EOONOMIAS!!!
rC-XPERIME r,"aTE O AMIGO COMPRAR A SUA INDU-
� � MENTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS L

Casas Pernambucanas

I,
i

PORQUE:
AS

-

CORES SAO FIRMES
TEM SEMPRE NOVIDADES

OS PRECOS SÃo FIXOS
.I _

PROPRIA A FABRIOACAO
. ""

C t-I M I OTN. IS
E'

s
�..' _-

.... _

-- -

':,;""l' ........-=�<:.:...- -'�';...:;.,;,.�,:-:' ;."�
.....

�
• ...,.. -1-'... ·úW;�,.f:":=:o'�-.,;...:

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

-------------- .----

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

FEL.IPE
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Ru� Trajam) n. 16

(Ediicio p' .pno]

Car ita]
Reserva

136:700$1'0 ,

56.424$498

r�������x���������oo�����,
�� A I' C

.
�

.!fi po Ices or.solidadas do Estado de Mínas �
� « Dívida Fundada do Estado de S. Paulo �
� « Obras do Porto de Pernambuco. f
N •

� �
'ifJ VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �,

� NO BANCO DE CREDI ro POPULAR E AGRI- �
,,� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- it
i fANO N. 16. �
W i�

.......,.._.,�............."....-,....,._"'._"�"".,......._.="......"'i<-....-.-...,, ..""""r.;;""�,,.!,�L..'4!A� .....���L...��.����"�4I��""�'�L...�.a:....+..��...�

E R I D I

U A zEJ",�; ,J�,�QCi4!n,QP,Ql1s-1937
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!1��D�r��IV�iw�o�'�d�'a�Jftt�q�u�i�n�c�·�-�jlr �-��;��;h, a r'z� ·

Adovgado

i· Endereço Tclegr.: DOL�R-- Caixa Postal, 32

Florianopol is S. FRANCISC:O DO SUL- STA. CATARI�A

�__�;;;;;;;;;__;;;;';;';;;;__;;;;;;;iliiiiiiiiiõiliiiiiiiiiõiliiiiiiiiiõiõiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiõ__� AOFNCIA DA

Sociedade de Navegação Par!lná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Pery I;as-J{io
Pring Torres & Cia. Li.nitada �Rio
Vandcnbrand & Cia.e-Santos

Viagens d,ré'as p-ra RIO DE JANEIRO: Posn-'
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SAN 1 O�;: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega se de cla-sihcaçãr-, .nedição e EMBARQUE de
todas as espécies de madtÍr:.:, serradas, beneficiadas e em

tóros etc. cereais e merrac crias em gelai, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do t)aíR, bem como para o Exterio
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
tenor, para desernbar-ço e redespacho para

as praças do interior

SEr<VIÇO GA. ANTIDO E RAPIDO

Dr" Alfredo P.

RECEBE DEPQSITO

N -,Li

de Araujo
-------

SEGUINTE� JURoS:

l:1 Cálculo de qualquer
, estrutura em con-
-.li

,� ereto ar. .ado •

L� f
�\,.l

e erro

��
f :

P tanta, execução, fi
cauzação e ducçáo
de ob.as
Aparet ha: n 'sf1t·j co rn
pleto para. consx u

ções de ponts s em

concreto armado

!II

I'
Estabelecimento moderno recém construido; proxi-

li
mo ás águas térrnais

t, Optirnas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

'I de prirneíra ordem brasileira e alemã

I Pr"'eÇOS rnodicos

I
Proprietario: Herbert Falk

i (Mau sprtcht deutsch)

II' GUA�DA _- Munictpto de Tubarão
Sar'1ta Cetarirl8

i "I pr�ç"".:Jl .,..·�odi("os
I�§���ía". [�ê'r�1ttftÀ EM CORES 'ART

1 ' ' I TIGOS FINOS
'

1.1 �anco d.., Cf édto ] CASA "O PARAIZO"
., PopLI3,r {. pgn�

..

_

c01
.. �.

r

." [�it\�o�t��i��=Cat ..... r n; �

I
d-ncia á rua Este\'es Junior

iSoc. Coop, Resp. Lida.i
n. 179.

Tratar no Banco Agricola, á
Rua Trajano 16.

-----------�-- --'-_ I

Companhia de seguros i
de acidente de

j

Trabalho

Capita] sebscr to
Capital real izado

1.000:000$000
500:000,$000

P
.

.

'- t Cle Limitada e5.1. ala

II
ropr-tetar lo _Joao Gonzales r

..

{j-'::, .I.,,}�()I ro 61. ala !

I, '-'l�lZ( 11 « x.l. u.. Ir, ELIXIR DE NOGUEIRA

�:,8:· ,.'fl�����������������l�:�)��é! �� :!�� I !sln�;E!�:tfZ����:�:�S�ael�y��:
" t-

.11 .....

\

�-ff
� ".
l�:'1 ,,�
�}\'"

� Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva
�')
�j

t] Rua 15 de Novembro, 416 m

�

� Tel. 1503
bj
��
�
��
��
'l Obras contratadas no I· seme�treilJ

[� de 1937

I--------�----------._--�---

VE�'�DE--S_E:,·
-

uma farmacia bem afre

qne�ada, n'um bom ponto
da linha férrea São r'ran
cisco.

Para mais informações
nesta redação.

I

:,1
�IP� �

:J
I

� li - Milhares de curados _

I�� GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE
[�� ,«, � ��
� ���@���-��---O�------G__•••O.S�J .�l �,

��
-

�� Credíto Mutuo Predial:
�� .
�.. .
f� �

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES D:� SOR- "
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE' 110S FORA�A DESTRIBUlr'lOS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA�

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS i)E 4 E e DE CADA

MEZ.

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

i�.' iiS i .�t f� n C i ,:-3 (\/1 éd i -' :; .�, F :::'j ..
_

..

rn3ceutí(:)-�; e HO'5ç)ít�lar
SUB-AGENCIAS EM TODL\S AS C1DL\DE'3

DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO)�E 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. "AVILA»

Flor'íar,opolis

T 'II
\)) ,

- era e e esq!J�_:l'
do de tomar, hoje,

'

o seu

TON�CO

MEDiCO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e moles tias da pele

SALAS 12 e 13
l' ANDAR

Curitiba GIl Paralná

f"'remio maior 5:175$000, e mUitos
•

premJOS rnenores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA,i" QUE PUBLICA O RETRATO E I�ECIBOS J DE SEUS
;,�--'��MIADOS _E QUE ENTREG/\ PO'� ru '\l.MENTE�.OS Sf.;�U � PREMIOS,

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLf
DARTHROS
fLORES BRANCAS

, I RHEUMATISMO
, '. SGROPHULAS

I "";:' ,::.+ SYPHILlTIC-AS
- I

e finalmente em todas

-..___
as aííecções cuja ad-

lIarea registrada gem seja a

'IiAVARIA"

I
li

Ii}� Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus)
:or._tC' f m concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Juin vile)

I.. l�retcltura e Forum de Mafra
�;; Grup Escolar de Mafra
l' Grupo Escolar de Rio Negro CREDITO MUTUO PREDIALr
r:;. Grupo Escolar de lrati .,'1'i Mdíem;dade de Rio NeO'ro •
! i fstação Experimental d� Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � Rua Visconde de Ouro Preto N· �3 •
[� DJv{:I;'as cCJnsíruções de residencias ;'- ��;' ..
p� � •
�J���_��·��.�r����'�� .J�,. � �-,.��.-._�,����������-�-�-_.�._q�.�.

��J����l.���Lo;J )'�:I.'��"""'�'t)�,�. :riJ.").' �.:.:;; ���'�:lJS; ..
__ .:...��_--"""-'--' �'�:;1,\����,'4,Ç� V

�", .

Tratamento do empaludismo e das rnolestlas da pe-
le e nervosas pela .;1utohemoiherapia IConsultaria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 \ '

II Telefone, 1.584 IIConsultas=-Dss 8 às II e das 14 às 16 horas
__

4 ; .. 2!

Térmas

"-

'I
s

wndo Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL N020ESTE cosinha de I

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

ENGENHEIROS clvrs

'.
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�
I3lurnenau . .Joinville Seo Francisco ' Laguna - _a�e1\ �Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul .i

Seoção de Secção de SecQ�o de

,FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras ;Jara temor FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericlar madeira �Lonas e Impermeaveis cMaterial em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas 1Tapetes e trilhos ímento-ferrc em barras. ferragens para portas Machinas para laoeífós l�
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? ados, �
Sêdas t Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. • :�Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocornoveís, Motores de esplosão, lv1oWtr.s �

Lã em novellos e meadas
.

Louça esmaltada - apparelhos de jantar -faíhe- electricos
�

�bonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísxnes: t-:o,
\teo1choados e Colchas Louça sanitaría - banheiras maneaes, correias de couro e lona
C�rtinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes k
roolhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD P �ças, ti, .ces- ,
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco �� Depl>sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� ��s�ANN�AN� ����_B_e_b_id_a_s_n_a_c_io_n_u_s_e_e_x_tr_a_n_�_i_rn_s M_�_t_er_ia_lele�wem�r� �
� Empreza Nacional de I'-Jave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita fV1aria' ... Fabrica de Gelo k'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.��.A.VÀV�VDÃ�!!rA#�"������IG3���_tl��..6h.V�VÂV.&Z��§

TI
j

c(

1\.
I

DII
MI

(C,

t\
a

ei

Filiaes
I\l1atriz:
em:

Indica:
Medicas
Dr Artur Pereira

�� Ot.ve rs

;ajt;ic,� :né;:!r,� de cri ·m·

ças e �duU�:;

ABO�1 1\TORlCi uE
f\NAUSES CLlNICÂ S

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

i .onsuttci in: Rua João
rinlo n: 13

Cr. Arminio -I
Tavares

FONE-1595

hr.�,ic.:ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

PONf -·1524

MEDlCO-ESPECrALlSTA

Ouvido·_ Nariz - Gar

ganta .- Pescoço
Consultas das 10 ás 1 2-

das 16 áS 18

.-------------

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

r .',
•

U lr'\ilCA

Trotam' nto mocerr o da»

moiesttos do Puio.ão
Consult, ;�'. Joan t iHt I';

1 e fone', 1'191:;

es. H. tel G!oria For:e 1333
i,' �; J �6

I
Consultorio: Rua joão 1Pinto, 7 --- Te!. 1456

I I

Res. Rua Bocayuva, 114 I' ITe!. 1317
___j I

19.r. .�ica_rdo 1
11í,,·;f'Ott.� rn a n n
I F:lI. chde da clinics do Hospi
: tal de Nürnberg, (P.vcessúr
\ \v'hg 8urkhardt e Professor
! F:rwm K reuier)

"'tií'tli���, em cirurgia
ger&�

-lta cirurgia, ginaecologia, (do-
- f'ça� cia< senhoras) e partos,
,.�'gia 10 sistema nervoso e

;'j.Jeraçôes de plastica

Dr. Carlos Corrê

i :irtns -. fV;I)!+ '-it13S dr

: cnhr 1 é:!� t:

:\i'oJestias de cranças

mretllr d� f..�aternjdade
�fte;:jl.c�) d4 Hospl'aai

(Curso de especiahzação em

molestias de senhoras]

(ONSULTORIO---Rua Tra
fi' 1\1. 1 e das 1 O ás 1 2 e

,)�.' : I) as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

��i- 5IDENCI�- �ua. Este-l
I'

ves juntar �. 26
I

lt LEr. 1. 1 31 I
ft A \"

.

a & -t d',\S'Jw,',"...« W tJ'b ·uv

lo,. redt. d. �: .. ra ;:1

1

1 1

FL.O

j FJA�IFAJ:'j l.,- l, �br ;(\- Tas â .{t da
,., I I Ô ��orv ter o

;,-" .. ..,:, •..
'

. .._

IA O�OL.IS

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca

Extração sem dor. por
these e pontes':em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

�ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual) -:
HORAS MARCADAS

��������'-�- .' .�����--�����.

I h O s IA Favorita
I

S6 os fabrícados em joinville pela {única fabrica �f,J
do E S T ADO \�

PEÇAM PREÇOS-C fi. S A PIEPER �
Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILLE � .Ern loteria a sua favorita

�11

I
- rO.OUH-- O••���DilOG
6IIlI6I·_·'

1 Companhía "All1ança da '

• Bahia"�
G m

: FUNvADA EM 1870 ,j; SE'DE B/'.HIA

ii t eguros Terrestres e Marltimos

D CAPITAL. REALIZADO 9.000:00G$OOv
• RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000.

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) _ 15,503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS f 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933·949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :545$220

-I SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

Apentel, Sub-Agentel" Reguladores de A alf

I
am todol OI Estadoll t:u Bralll, no Uruguai na
dln:lpail praças e8trangelral.

S Agente� em Flortanopotis:
•
•
•
•

I
'"

sp

-IR.Dr Aderba!
da Silva
rxdvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fon9 1631 � 1290

�

. II Accaclo �1o .. 1

tem seu escríp-

tó. í« Ije [advogacia á rua

vis.onoe de Ouro Preto

n. 70__ . Ph01IP' 1277.-'

Jockey Club Florián6p6'Hs"''j
O mais e.agante centro de diversões íamí

líares.
luxo seriedade, conforto e distinção.
Fspl�ndido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
rnF�me- camente iluminado com instalações mo

VENDE-SE uma casa no dis- instalações. o aprutimas "
trito «João P\ssêa», tstrei- vel recanto da Ponta do La·s ti Escritoríos em Laguna e !tajahf
lO, á rua do l'�estor no, 42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES

com2qu8rtos, salas de 'v'�IIi!e Alves, no Canto do Estreito. G �
e eotar cozinha. .0 ---.O._••�

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a,

No:Estreito Ponta do Leal
I

I
�
�
�

IlNOS CLA.SSICOS ENVELOPES FECHADOS'

�
.���-�l����

B I H ET E sL

Federal e Santa Catarina

�
�
i
C
�

Rua COl1u!hlrD Mafra, 35�(9!)lJrad) Calxa PC8tal19 �

cLEONE N. 1.083
._ �END. TELEGRAFItO ALLIAl'vÇA

.

�
;
�
�
".

Campos Lobo & Cía.

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

PARAISO"
200 lindos

Um fino córte por preço nunca visto.

J.����RõiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiAiiiiiiiiiii�iiiiiiíiíiliiiiFõiiiiiiiiiiiiiiE�L.�1�P�E,iiiíiiiiiiiiiiiS�C I-I_�Miiiii----1°iiíiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiI'iiiiiiiiiiiiiil2�liiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
Suicidouu se'Concurso do I ft. �

-

__, "O Lientellaut de Paris"

orajah Vazi, Tribunal Rea (_�fy � a� eiFifilf' .-t-r-.-v--e--.--s-D-u--a-Atlantico
ana�arama gional Desportiva
MPiDRAS, 27 - o rajah

Vazianagarama suicidou se. O Realizar-se-ão nos dias 10,
principe se achava ha seis serna- 3, 4, 6 e 8, numa das salas

I as nesta cid de. em tratamento do Tribunal Region&l, as provas

(trle tube«UL,é. escritas de português, Direito
O nobre indiano atirou-se de Eleitoral. Aritmética, Geo& a-

lima torre de quatorze metros de fia e Corografia do Brasil, His

altura rxi.tente no Almirantado teria do Blasll e Dactilografia,
Ao ser encontrado. o pnnci- respectivamente, tendo as mesmas

pe ainda dava sinais de vida. inicio ás 9 horas da manhã, pe-

Poucas horas mais tarde rante a banca examinadora de-

veio a falecer. O rajah tinha sign-da. CINE REX, ás 7,30 horas-
maniles' ado, por var.e s veles, o Esse concurso, corao se sa- Horizonte perdido.
.desejo de: se suicidar pois acre- be, é para o provimento de uma

ditava que sua enfermidade era vaga de a�xiliar da Secretaria I CINE .ROXAL, ás 7.e 8.3.0
incuravel. daquele Tnbunal. horas-Sznfonla dos sets mi-

j��������������-�--���!'!"'!'_���.. , lhões.

-

Ineuitauel a
A CASA "O

comercio de
OI

casermras,

causou

padrões.
verdadeiro

.

pamco
no

em poder dos italianos.
NOVA YORK, 26 - Dll- Se ele amerrisar mesmo em

zentas visitantes que se encontra- Maceió e não na Baía, como

vam na torre de obsevação do pretendia, a duvida sôbre a bati-
860. e ultimo andar do Empi- da de record perdurará atá que
re States assistiram a U!Ha cêna sejam conhecidos os calculos.
horrivel quando uma visitante os que estão sendo feitos
saltou o parapeito do mais alto gentilmente nos esc: .torios da
ediíicio do mundo e precipitou- Air France.
se ao solo, a uma altura de mais O mesmo jornal, em outro lo
de trezentos metros, tendo mor- cal. adianta que a Air France
te intantanea. comunicou que o gigantesco apa-
O corpo foi despedaçar-se en.' relho não poude bater o record

contro a uma cobertura de vi- est ibelecidc pelos italianos, o

dro com uma armadura metalica, �que conseguiria se baixasse na

existente tres metros acima da Baía. Mas, ecrescenta a informa"

calçada. ção, por falta de combustivel,
amerrisou mesmo em Maceió.

Os pilotos e' a tripulação des
cançararn na cidade, devendo
amanhã, apõs a vistoria do apd·
relho, proxeguir viagem para o

Rio.

A que passou

Tendo decido ern hll aceió
o gigantesco hidra - avião
�ancês não poude bater
o record de distancía em

poder dos italianos

I�Gdada
Sob o ponto de vista técnico

esportivo, a partida entre Avaí e

Íns agradou sobremaneira e apre"
sentou alguns aspéctos bastante

interessantes.
De fato, poucas vezes temos

visto jógos com as carateristicas

apresentadas pelo combate entre

avaianos e rubro-negros, pois, foi
extraordinaria a diferença havida
entre uma e outra fase.

No l '

tempo vimos um quadro
dominar e se impôr não só em

técnica e territorialmente como

também no que se refere ao re

sultado prático, e no outro perio
do o quadro que parecia irremes
sivelmente batido, reagiu qual um
gigante, confundindo o adversario,
fechando-lhe as portas do sucesso

e quasi decretando sua própria
vitória.

Nêsse duélo ambos os conjun
tos foram dignos de admiração.

Na fase de predominio do ad
versario, vimos o Avaí se defen
der valentemente e não permitir

RIO, 26-0 <Lientenaut de
Vaissean Paris» passou ás 13 ho
ras e quarenta e cinco minutos

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

(hora brasileira) sobre a 'cidade
de Olinda e ás 14 hor�s' e dois
minutos sobre �l!cife, em direção
sul. batendo assiro todos os re

cords de distancia anteriormente
em poder dos�italianos.

Foi captado um radi; comuni
cando que o aparelho til descer
em Maceió. A esse propósito, o

«Diario da Noite» escreveu que
ha uma duvida quanto ao re

cord de distancia. até ha r_ouco

:>;ARTAZES
DO DIA

Precipitou ..

se do 86·.
andar da

Empire Buil
ding

QUinta-feira
---

,

2 8 DEU T U BRO

F-ürã-iii--de-�---·
signadas

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras-Mala da Califomia.

Armamento
clandestino

Rlú, 26 (Argus) -Foi divul
gado que o general Flôre& da

que os contrarias construissem uma
Cunha havia comprado na Ale·

vantagem impossível de ser des-

I
manha mais de dez mil contos de

f
.

U
eita.

armamento. .na oarte dessa en- N
.

d
comenda chegara ha pouco a

h
ú

Pdeuo ': "", que o b1ris fOI

P AI d -d·
.

d
sen or a situação tam em li

orto. egre, ten o ,·1 o retira a

I A 'f di
. . .

I l' d
vat ez pro rgios para resistir e

c andestrnarnente o porto. b
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tosse alem dos 2x 1. quando dimi-

I
execu ores nuiu algo a asfixiante pressão con-

lnOS Estadas traria lanç�u-se. de novo ao ata

que, sendo inlrutiferas suas tenta

tivas para aumentar o score.

I
RIO, 26 (Band)-A Comis-

são superintendente da execução BOINAS, CARAPUÇAS DE
-ln estado de guerra duigiu a &e' FELTRO E LANS EM NOV E

: ,.: :;i.1l<lte circular-teleg,afica a todos LOS DAS AFAMADAS MAR
os seus executores nas verias uni- CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
.lades federativas: nTendo havido CASA "O PARAIZO"
duvida a respeito :10 local em que
se devem reumr as comissões exe

cutoras do estado de guerra nos

Estados, esta C li7ibSão Centrí:\l
l::va ao conhecimento de! v. excia.
-ua maneira de encarar a questão:
Os executores do esta do de guer
ra se devem reunir nas Secretarias
do Interior e Justiça ou na de
Segurança Publica dos Estados,
onde terão á disposição mais di
retamente elementos normais que
deverão pôr em pratica SUas de·
cisões".

Por diversas portarias foram
deeignados: Ioá !�unes Guima
cães pare, no G. E. «Henrique
Lage> , de lmbituba, substituir o
professor Geraldo Ro:ha, enquan
to durar a licença ao mesmo

concedida; Normélia N. Levur,
para substituir a professora Ja
cinta Alves Ribeiro Nunes, da
escola mixta de Rio, das Antas,
em Caçador, Silveira S. Tiago
do Amaral, para substituir, no

G. E. "Conselheiro Mafran, de
joinvile, a professora Célia Lobo
França. enquanto durar o seu

afastamento e Basilicia Sudal,
que tambem no G. E. «Con,e
Iheiro Mafra» substituirá Gení
Strl\uck lhrros, que se acha afas"
tada do cargo.

Dr. Pedro de Moura
Advogado

Rau Trajano n .1

QUER UM LINDO CO'RTE
DE CASEMIRA ?
VA' A «O PARAISO» E ES

COLHA ENTRE AS 200 PA
DRONAGENS.

Exonerado o dlretcr
da Aerol1autica

ferro

Promotoria
de Biguassú
A Prlcurad,nia G�ral do Es

tado està fazendo tlublico que,
olchando-se vagr\ a Promntoria
Pública de Biguassú. os srs.

pnmotores de comarcas de se

gunda e Plimeira entrílncia po
dem pedir a Silíl remoção para
alí, no prazo' de 15 dias.

RIO. 26 -O sr, presidente
da Repbulica assinou decreto, na

pasta da Marin� a, exoneraudo. a

pedido, o contra·almirante áviE.
dor naval Antonio Augusto
Schorcht das funções de diretor
geral da Aeronautica.

--Os analgesicos comoo· .. "Apyrelina" ein ausge-, A formula de "Apyretina"
.

·-Ateeto que prescrevo com

i
.- Oie Zusammensetzung

nentlls c)e "Apyretin ''', es-

tão c)osados optímarnen e, àe zeichnetes Praparat beson-

/
é de molde a corresponàer resultaôos optimos, 05 ca· von "Apyretina" ist bl2reits

maneira qu a energ'o 125]12-
,

cifica dos orgãos não é atin-j ders bei migt'ane (Kopf. perfeitamente aos casos in- chels de "Apyretina" neste lein BeUJeis der schnellen

gida por efeitos ecundarios, I
mesmo quando os doia co·' schmerzen). dicados. ' hospital, und hpilsamen UJirkung in
chets seiam ingeridos simul·
taneamente. em outras pa
lavras, não deprime o co-

ração, não diminue o per"s- Or."C eorg Rirhter. [,lini-
talti5mo gastro - intestinal

h ';>"f' o nsta Dr. Paulo de ['arvalho.nem yperaclullca <..
co geral e operaçõe'3. Oiplo- Dr. A/fred Hoes5, [,lInica Dr. Anton Hafner. clinico

ma :0,
AS9inado: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. Osvalôo Espindola,[,Ii

nico geral e pediatria. ['on'
sultorio li! residencia: Rua
15 de Hovembro H, S4 A-
Blumena Santa ratarina .-

--Atesto que tenho empre·' --Atesto que prescreva em
todos os casos indicados, o

gac)o em minha clinico os produto "flp"retino" !c)o far
maceutico ['orlas Henrique
medeiros.

cachets de "Apyretina". com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe de Arlluio.

rlinica geral e peCliatrio. con
sultoria e resiClencia: Ruo
15 Cle Noüembro H·iSZ-Blu.

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau·-Santa ralarina.

den angegebrnen fallen. optimos resultaCloa.

-·A "Apyretlna". pela as'

sociação feliz dos seus in
greclÍenles, será um auxiliar
precioso nos casos inCliraClos

DR.VICTOR MENDES
. maior dr. Victor menc)e9.
Diretor Clo Serviço àe Saú
de da força Pública ôo Es
taClo.

Dr. Georg Richter. Dr. Alfreel Hoess.
Dr. A •.ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

mnica geral e operações. Dr. �i1o Saldanha frem-
modo na Alemanha e no geral IZ operações. médico gl'ral e operações, médico

médico diretor ào Hospital co. m2diro Clir�tor do Hos
Brasil. médico chefe do Cliretor do Hospital Santa diretor Clo Hospitul 5anta

e materniôade mar!a Ru·

Hospital são 105é, 1araguá. Isabel. Blumenau, Santa ratarina, Blur,lenau, Santa xiliadora, Hova.Br�slau-Ha-
pilai ôe Timbó, Santa rato-

5anta ratarina. ratarina. ratarina. monia. Santa ratarina. rina.
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ra no"emb o está da do

•

convoc
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•

Ia ont,ruem 1fe
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A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responve)
Comemorando-se no proximo dia J i\ I R O C A L L A D O

30, o DIA DO EMPREGADO NO
COMERCIO. a S. B. CAIXA DOS EM-
PREGADOS Nu COMERCIO. orga-

C r "."
nízou �m �estjval que realizará na- I om as emprezas P R O R O G A ç A O DOSquele día, as 20 horas, no TEATRO I

ALVARO DE CARVALHO. com OCOfi- dnemetograficas I -""'!"-���........�����
curso do grupo particular RECREIO ·M·-· A N- D A T"

.

·0'· SI, L�TIZh--:-HENRIQUE. DRAl\1ATICO e da ORQUESTRA DA I A díretoría do querído clube da<esteja ote, o seu aniversa- FR TELLANZA ITALIANA
'

R h
rio natalício o menino Luiz-Hen-

A
, � CO,nlu�- ece emos a seguinte carta: colina,está convocando para sâbadn,

tos que obedecem. o pnmerro a di- «Sr. Retator. - A desorgantza-] dia 30 do corrente, ás 8,30 da ma-
rique, filho do nosso prezado reção de Dante Natividade. o 1IOS- ção das emprezas de cinemas é i Já na-O se fala no "ato nhã, todos os tenistas, afim de
conírade sr. José de Diniz reda- so melhor e mais acatado amador um caso sérí», I proceder-se a ctassíncação em tur-
dor d'<OEstados e esforçado vice- t I d d id

• I mas.
eatraí, e o segun o

,

con UZ! o pela Ainda ontem, eu humilde opera-I' O esporte arístocr itíco e ele-presidente da Associação Catari- b t t d t I dlcl I"a u,� segura e prema o niaes ro rio Ii nos io naís e nos placardo dOI' a IClona gante tem na brilhante agremiaçãoncnse de Imprensa. Gracílíano Pompeu. CINE, ROYAL anuncíada uma flta social, artística, e esportiva o uni-

G 'I f Ih' h d c le a
Do programa consta a ínteressan ao preço de 1 $000. Restando-me I, co e verdadeiro propulsor em �'J.o-

I, I m o o nosso o g dí HOTEL DOS
' ríanopulís, reinando, cada vez mais

F-f. Hermes Guedes da Fonseca,
tz come la em 3 ,atos. apenas, aquela quantia fUI comprar i RIO, 26-�Escreve o CORREIO" agora ha tempo bastante para a entre os associados do Lira enorme

Iesteja hoje o seu aniversario. A, MIIORES, de autoria de MIgUel San- uma entrada. e passei pele dissabor i DA MANHA: i prévia aprovação de uma emenda ínterêsse, para que o tenís seja em

garotada vai levar-lhe pela data tos" pelo RECREIO DRAMATTCO, e vexame de voltar, visto a bi-] "Após ouvir o sr. Otavio Man- 'constitucional, substitutiva do pa- Santa Catarina concorrente aos d�-

muitos abracos. senao}s aberturas feitas pela OR- Ihetería (Oorar 1$5000, ímportancia
'

gabe ra que ratifico li sua assina-j ragrafo 3' do artigo i das Dis- ma!�.r:;�:rs�n�lli; o �rrapt;�!�;!lO" ê. QUESl�A DA FRATELLAN�A. que não dispunha e que se fosse tura no requerimento para con-I posições Transitorias, que assim, o lema do vitorioso Clal>� que, ao
"FAZEM ANOS HOJE: O JUIzado de Menores nao excr- a fixada nos anuncios teria evita- vocação da Camara, apresentado, prescreve: I mesmo tempo em que proporctona

cera' vígflancía neste espetaculo, do as minhas passadas. no sabado pelo sr. Lino Machado, I "§ 3'-0 presidente eleito pres- reuniões _de �rande eleg.ll�cia, �udi-
podendo os menores entrarem accm- O cinema não é só para quem e após entender-se com este, no I tará comp.o.nisso perante a As- çoes vocadls e lUstrutmentais, lna!) se

filha d h d d d f 'I' ,-

d h
' I ,. " esquece o espor e, como e emen-I o pan ,a os e pessoa';, a amura, e díspõe e d.u erro capaz de pagar os, sentido de não figurarem no do- sernblêia, dentro de quinze dias to de ratínamento da raça.

mun!dos_ das respetívas eptradas: aumentos de ultima hora, mas tam-! cumento assinaturas de parlamen- ! da eleição, e exercerá o mandato
A lotação do Teatro ia esta quasr bem para aqueles qúe levam a =. tares conhecidamente ausentes, o até :3 de maio de 1938". A ernen-] "Clube "'uinze""esgotada. tía certa do preço anunciado. i sr. Pedro Aleixo determinou que da subst.t itiva dilatará o prazo

'C

,�rato� pelo. con�íte com que nos Ahí !ica a minha a minha re- se publicasse, hoje, no DIARIO do fim do mandato, prolongan-I i' "'i'dístíngulu a díretorta da S. B. CAI- clamação que. sr. Redator, V S •• DO PODER LEGISLATIVO a do-o até 1939 ou 1940, importan-:BRg C!-UfiE.�u��ZE .D""r 01!J'''!-XA DOS EMPREGADOS NO COMER- levará na devida conta. resolução que convoca a Camara do isso em adiar as eleições de 3 DIA ��Q ��i';���DeÓn 1�;::nl:�O�
CIO. extraordinariamente logo para o de janeiro, uma vez que o para- MEReIO, e em homenagem premo-

UM OPERARTO dia seguinte ao do encerramento grafo 4' diz que "findará na verá no sábado, �i� 30, a data, co"!

----------------------,
da sessão ordinaria, a 3 de no- mesma data a primeira legislatu-/l!ma

elegante sorree que começara

b A· A d'"
as 22 horas.

vem roo ssim, nesse Ia, o pre- ra . O ilustre presidente üo QUIN-

V d DIVERSOS MO sidente Pedro Aleixo declarará en- A prorogação dos mandatos dos I ZE, explicou-nos qU3 o S3U clube,
en e ..se VEIS A' PRA- cerrada a sessão ordinaria, reali-] deputados e senadores passará .a cujo quadro socíat é, q.msí na sua

.

d Q di 4
., ! ' . 'e I t totalidade, composto de empregadosÇA 15 DE NOVEMBRO N. 7 z�n o-se no la

_

a primeira

seS-I
ser uma co?sequen?H:I (O ermo

no comercio, é forçado a proporcío-
SOBRADO) sao da convocaçao. em que se fixar o fim do manda- nar uma reunião que comemore o

Como já se passou em 2 de to do presidente. dia dos grandes e abnegados opera-

P R A ç A janeiro com a instalação da ses- E aprovada essa emenda cons- rios do progresso do Btasil.
-

'

d"
-

tituci I
,-

I
'

Reina glande animação entre os
sao extraor mana. enta_? COIlVO- I �Clona ,

_

numa soo se�sao egis-. associados para a soírêe de sábado.
Declaro que, nesta data transferi, por venda, á firma H. O. LI- cada, essa reabertura nao se re- lativa, entao se cogitará do pro- I" nos elegantes salões do querido

GOCKI, desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt vestirá da solenidade da sessão

cess.o"
de votação ao ATO AD.1-, CLUBE QUINZE.

27, livre e desembar ada de qualquer onus, esperando que a sucessora inaugural dos trabalhos ordinarios, CIONAL.seja distinguida porparte do comercio e do pu'blico em geral com o ,� "" "'�' "'''''''''' "'= ... ' .... '" .'=� C
• _

mesmo a�f����t�p�Ú��s:.�Od! ��:�r�r�eeW�7t.a.
a !odeq�a��rece, os dirigentes da I i";�CI ;�;C���-t

..

S�V�;;�"� rOa��S�?es�:::':::-VIUVA SARA SCHULDT Camara desistiram de pôr obices I � e � guerra""De acordo: H. O. LIGOCKI. ' -

d" f �� ��
(Firmas reconhecidas)

a convocaçao extraor lll�na azen- � MARIA DAS DORES FREITAS � RIO, 26-Realizou-se no Minis-
---- do votar uma prorogaçao pura e '4l1 SILVEIRA ta1

O f F I k b � � terio da Justiça mais uma reunião
ra. Jose í'1a a 5 Schweidson simples dos tra alhos até 31 de � � da comissão executora do «esta-

M E D I C A dezembro, como, aliás, se deu, o �� participam aos seus parentes �5 do de guerra». Nela tomaramano passado. � e pessoas amigas o nasci- �
A convocação é uma faculdade � d i parte, apenas, o rr:inistro .Macedo,

,
•• mento e sua f�lha MARIA •• Soares e o almirante Paes Leme"que pOtde ser exer�ida, automati- � DOS ANJOS. li: além do secretario, major Edmun-camen e, por am as as casas. t1l:::::��� e<'1!1[3' -"E" .....�� �'1í:;�� do de Macedo Soares e Silva.Rei dà Úul!!arÍa"·

<= O general Newton Cavalcanti,
cuja data n:=italicia passou, dei

SOFIA, 26-Acompanhado de xou de comparecer pela primeira
sua· filha, princêsa Maria Luísa, vez á reunião.
o rei Boris partiu ôntem, com Nenhuma nota foi fornecida á
destino a Paris, de onde se dirigi- imprensa sobre os trabalhos da,
rá para Londres. I comissão.

ANIVERSARIOS

D. ADALGICIA GONDIN

A efeméride de hoje, assinala
o aniversario natalicio da exma.

sra. d. Adalgicia Gondin, genito
ra do nosso prezado conterraneo
sr. Vasco Gondin ativo represen
tante comercial e membro do Di
retorio Municipal do Partido Li
beral Catarinense.

o sr. Amo Konder;
a menina Valtrudes,

ir. João Brigido Alves;
a CXIl,a. sra. d. Jocelina Lentz

Teive, esposa do sr. tenente Rai
mundo Teive.

EIUERMOS

Acha-se recolhido ao Hospital
de Caridade, em quarto reser

vado, tendo sofrido ôntem, uma

intervenção cirurg.ca, a exma.

Ha. d. Cristina Triandaphilis,
irmã dos srs. Jorge e Artemis
Triandaphilis, conceituados comer
ciantes nesta praça. O estado da
distinta enferma é inteiramente
satisfatorio.
Fazemos votos de pronto res

t-ibelecimento.

OUTROS PARTEM

ANTONfO ARRAES ALENCAR

Os funcionarios do Banco do
Brasil reuniram-se, anle-ô.nlem, na
residelll:ia do sr. Antonio Arraes
de Alencar, para oferecer-hles uma

lembrança, em virtude da sua

partida para Livramento, Rio
Grande do Sul, onde vai assu

mir a gerencia da filial daquele
estabelecimento bancario. Duran
te o « drink» uso'! da palavra em

nome dos colegas, o dr. Lindol
fo Pereira.

.

I

TERNOS FEITOS DE 50$000

',"PARA CIMA SO' NA CASA
"O Paraíso"

.... 1-

declaram retirar sua assinatura
encerrando o

�

a indicação,
caso.

-
legislativo" ,

'-- -�

GAZETA1
--' - -

"Dia do Em-Apregado no,
Comercio"

Pelos Clubes
Lira Tenis �Iube

A ELEGANCIA MASLUINCA
EXIGE UM BOM CHAPEU.

« CREPI» E' O UNICO. NO
"O PARAIZO"

A'

Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hl)pitais:
la Gambôa, Fcnda't-ão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-intelOa do SéHViço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOLNÇAS DE SENHORAS E CRI�NÇAS
Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás J 2 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

O "ato adicional""

Em consequencia da convoca

ção, já não se fala mais na anun

ciada mensagem sobre o ATO
ADICIONAL. Pondera-se que

'J.f·

., I 'i

........... '':-'-' .:... ...." .. ; -..:.�
.�. >;..__-- -01"';'
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