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PORTO ALEGRE, 5 - Deante da terminante
do gala Daltro Filll0 de permitir a indicação

seu nome para governador deste Estado e em

vista mesmo da sua insistencia para deixar a inter-'ét};i:�t:'/ <.:' "

ventoria volta a falar-se na eleição (lo senador Si-��·'ill.�
cn�es Lopes, chefe da dissidencia Liberal, para o cargo de gover-

Seno Simões Lopes

nador. r--------

�\�oção de aplausos ao sr;
Osvaldo Aranha

el
1'1

ra

o

recusa

do

imões
•

I o •

GAZET
voz Sem quaisque.· liga�ões politicasRIO� 6 -Na sessão

de ôllteln� na �ama
ra� foi apl·ovada uma

Jno�ão de aplausos
tiO Sl-. Osvaldo Ara
lflha� por motivo do
seu discurso�pl·onun
�iado em C!eveland�
�ontrn os extl·emis-

'�t!llOS tanto da direita
�omo da esquerda. LAGES, 5 Na fazenda dos Farra-
Foi aiuda aprovado pos, em Coxilha Rica, neste .muní-

tatUe ao nosso Embai- ctpío, ocorreu dia 25, a noite vio
lenta cêna de sangue, na qual foi

"�',aGlor e!lln Washing- morto a tiros de revolver o índíví-

too' fosse comunica- duo Orestes, filho de Sofia de tal.
A versão corrente é de que o cri-

da., telegrafieamente� . mínoso, H.(;l.!cio Furtado, 8giu em

_ resolu.oão t@Dlada DR. OSVALDO A�ANtiA l::gitima defesa, tendo a vitima al-
- v olísada, após haver forçado a por-

pe�a Casa. ta da VENDA de propriedade do

�as .-odas p'oliticas atribue ..se oran- pai d� Acacío, .tenta�o agredi. lo
..l."i

_

e
_ � FOI aberto ínquerrto a respeito,

d� i!!uportanel,a á aploovae�o de§t� mo�ao� tendo o. delegado esp�cial, ten. Hei

que veio qües.:,;...zelo �l·aves l?Ipressoes que ��[m��alde, comparecido RO local do

JlIairavam no e§�b·ito l)ilbhco. I o criminoso não foi prêso , cons

-
�-

----Adjunt�-d�---··- I �f:dO que se apresentaria á poli-

O SR. RAU l PILA, pl�onlotor, Titulo pel.dido
. Foi nomeado Jo' quim de Sales I t t

_,

b I·QU5=R O pn e:ITO I para exercer o cargo de artjunto do:
. n erpre e pu ICO

L 1. Ll. .Promotor Publico da comarca de i O sr. Cornelio Rocha, portador
; Blumenau.

I

do titulo de eleitor n. 8.177, ins-
,

- -- -,

crição n. 8.187, pede á pessôa Para exercer as funções de in-

,O Dia do tmpre-
I

que tenha enc?ntrado o refer}do terprete público do Juizo de Di-

I
docurneuto, a fineza de entrega-lo reito da comarca de Bluruenau,

.

do no Cemerd nesta redação foi nomeado Harry Krepscki.
) ga O no omerclo ----.---- --------

',. , I O Sindicato dos Empregados D
.

t a d ano Comercio de Florianopolis,como e c r enos anos anteriores comemorou o

,: dia 30 do mês findo, com desusa
:. do brilho.
i I Assim é, que esta simpatica As-

...... :.: J J sociação de classe promoveu um

f_I ;:f:�;::s::1��:l:�:���i�:r.i� 'I>A;/if:; de, tomando nêle parte o sr. Ins-

:(..:�f;�}\; .. ,
t���alh��gional do �inisterio do \:::'á\.:;;;;::::::'i:it, Indicado pela Comissão Execu-
tiva, usou da palavra, na ocasião,
o sr. Altino de Oliveira, membro

PORTO ALEGRE, 5 O sr. da Associação Catarinense de Im
Raul Pila, chefe do Partido �iberta- prensa e secretario do Sindicato,
dor declarou que manterá o seu

I
.

di bl'
apoio á candidatura Jose Américo, CUlO ISSU�SO, pUdo �carem()s em a

apezar do intenso trabalho que se nossa proxima e içao.

está procedendo para a retirada A' noite, nos salões do Clube
dêsse candidato. Acref:tentou. ai�_115, á Praça 15 de Novembro.rea-

��d.a o chefe libertador que _contmu 8
lizou-se uma sessão solene com a

.,.
:firme no seu ponto-de-vísta para ..'

que as eleições presidenciais se pro- p.resença do SmdlCa�o dos Ban�a
cessem a 3 de janeiro de 1938 com a rios de Santa Catarina.Comercio,
máxima liberdade. Industria e Lavoura, e crescido

número de associados. A sessão

Comando da Guar- i foi .presidida l?e�o �r. Inspetor
RegIOnal do Ministerio do Traba-

nição federal �:oO�i����:�ariada pelo sr. Altino

Fizeram uso da palavra, o sr.

POI' \:_er que seguir para o Rio, I Emidio .Ca!doso J UJ.lÍor, meL?br_o
afim de camprir outra missão, dei- da Cemissão Executiva do Sindi
xou ontem O coman.do do, Asrupa- cato; o repreEentante do Sindicato
mento das F'm-ças AdIdas a �a.: Re- dos Bancarios e a seguir o dr.
Sião Militar e desta Guarmçao, o

I d M'
.

t
.

d T 1.-."

ilustre coronel engenheiro militar nspetor o 1DlS eno o. raJ.Yd-

sr. Mario Xavier. Por êsse motivo lho. Gov. Ne.·êu RaElru9:li
assumiu, ontem, o c?mando. .da Após a ses:são solene, e.eguiu-se
Cuarnição Militar,o brIOSO e dlstm-

um animado baile organizado por
10 oficial sr. tenente-coronel Fran-

1 d I
<:isco Pessoa Cavalc:antí, Chefe d.a e ementos, a c asse, que se pro-

10a. C. R. longou ate alta madrugada.

DO POVO
---------------------------------

ANO

Proprãetario e Diretor Responsavel J A I R O � A L L A D O

IV I Fiorianopolis, Sabado, 6 de Novembro de 1937 I NUItIERO 1004

A EQUIPARAÇÃO DA NOSSA
FACULDADE DE DIREITO

IO ilustre governador Nerêu
; sa agremiação de classe,

Ramos está de parabéns, e com êle, na Associação Brasileira
o nosso Estado.

Noticias recebidas nesta capi- de Imprensa.
tal, procedentes do Rio de Janeiro, A presteza com que se

dão conta de haver o sr. dr. Getu- tem havido a atual dlre-
lio Vargas, nobre presidente da Re- torta, no snetido de regu-
publica, sancionado o decréto, que larlzar. todos os assuntos
equipára aos institutos federais con-

generes, a Faculdade de Direito de de interesse geral para
Santa Catarina. OS jornalistas catarlnen-

Trata-se de uma aspiração que ses, é de molde a mere-
ha muito vinha empolgando a classe cer os mais rasgados en-
estudiosa e de um serviço inapaga- comlos, não deixando de
vel, que só poderia ter-se tornado
realidade com o apoio dêsse sólido ser menos louvavel o a�-

prestigio, que junto das altas esfé- to espirita de retidão com

ras governamentais desfruta o sr. dr. que toda a diretoria se
Nerêu Ramos, prestigio êsse reco- tem havido, no momen-
nhecido pelos seus adversarias mais \

t
.

I
intriansigentes, em declarações pú- Preso Getulio Vargas o excepcrona que atra-

blicas, recentemente feitas por intermedio dos jornais locais. vessatnos.

O Centro Academico «Onze de Fevereiro », regosijado com

tão auspiciosa noticia, dirigiu ao sr. dr. Nerêu Ramos, o seguinte Atelegrama: •

«O Centro Academico «Onze de Fevereiro» orgulha-se em

felicitar a V. ExcÍa. pela obtenção do reconhecimento, pelo govêrno
federal, da Faculda,_;� de uireito ele Santa Catarina, fáto que evidencia cabalmente ·0 largo prestigio
e a grande autorídade q'je desfruta no ambito federal a administração catarinense. Respeitosas sau

daçõ(ls. ELPIDIO BARBOS.\., Presidente.»

Um
•

rnme em

xilba Rica

SR. RAUL PILA

A. C� I.Co- Grande
de

Exposição Comandante
sêdas Cyro

re"

Vidal quere-r
filiação na A.HJ.A acreditada "Casa Três Irmãos",

Q maior emporío de sêdas desta ca

pital, Inaugurará, amanhã, nas su
as vitrines, á rua Felipe Schmidt
rr , 21, uma fica e interessante ex

posição de sêdas, que está sendo
aguardada com viva ansiedade.

Sabemos que os srs. Tuifi Amím
éi: Irmãos, estão pondo nesse luzido
certamen o melhor do seu bom gos
to, de molde a realçar o PALACIO
DAS SEDAS, porque mais vulgar
mente é conhecida a sua acreditada
casa comercial.

Auguramos o maximo exíto na

exposíção, pare a qual chamamos e.

atenção das nossas gentis leitoras.

Acompanhado de sua exma.

esposa, segue para o Rio de Ja
neiro, na próxima segunda-feira,
a bordo do ITAQUATIA', o ilus
tre coronel Cyro Vidal, coman

dante do 2' Grupo de Artilharia
do Dorso.

O distinto oficial, que com a

sua brilhante unidade,esteve acan

tonado em varias localidades do

Por Intermedlo do se�

cretarlo da Associação
Catarinense de Imprensa,
nosso brilhante confrade
Lourival Camara� ffi)� re

querida a flllaeã» da nos-

nosso Estado, conseguiu, por sua

fidalguia, conquistar um largo cir-
culo de relações. I
Embora o afastamento elo nosso

meio, seja urna determinante do

aprêço em que é tido o seu valor
militar, não é sem mágua que o

vemos afastar do nosso convivio.
Ao coronel Cyro Vidal, a quem

nos ligam laços de grande estima,
desejamos feliz viagem, fazendo
votos pela continuação de suas

prosperidades.

JORNALISTA LOURIVAL
CAMARA l _.1 � E�J

RENDA
DA LOT�I-IIA

o governador Nerêu Ramos assi
nou decreto determinando que o

pfCiduto da ren�la da lateria terá
de Janeiro em diante a aplicação
que lhe atribuir o orçamento.

�;
1

l
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==A GAZETA
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UniãClJ

Flodanopalls, 6 de N )'/ain'lr.J de W7==

São convidados á comparecer
a Administração do Dominio da
União, anexa a Delegacia FIs
cal do Tesouro N3ciunal, os S<B

nhores: Ema B.ü�g'llann, Fr.m-
cisco BI ueggmann, Henriq'Je

.)ii? r : Germano Henrique t)P'c,hil,
::;;::::/::::::::,:,:,:,::::1

Etelvina Go,tçalvrs. Manoel Vi
cente Filhc, Eusebia Pereira do
Na,cimento, Maria l\1c.xima T i1-

vares, Marciano Bonifacio de
Souza, Guilherme Kilian, Leo
cadia Maria Cecilia, José TomÁs
da Silveira, João Ricardo Fer
reira, Gervasio da Conceição,
Dion:sio Gaspar Damiani, Ma
noel da Silveira, Serg;a !V1ati..l5
dry Amaral, lzsbel Cooti da r�
'S;�va e Adelaide Soares Aranha,
(FLORIANOPOLlS).

Ricardo P edro Goulart, 'ooé
Mano I da Silva, Adelioa

-

dos
Anjos BOlba e Helena Ca·'n!
canti, Francisco Rarml1oki, ", tt

& Cia Ltda., losé Cayres Plrlto,
Dêlgicia Marques, João Licio
Santiago, Companhia de Fumo!'
Santo Cruz, Manoel (;onçalves,
Antonio de Ca!'tro Gandro Ju-

[niciarido a sua «Bibliot�ca

�c�����������������i���m�i�������:�:'L��=��$���m:*:!=�s��:��:�,:�����.��:,����0:1��ig-�� Esportiva», a Companhia Brasil
I j Edit ...r a lançar

á ti venda, na pró-
xima semana, o livro «Regras
Brasileiras d'! Futeból», de au

toria de Artur Azevedo Filho.
T rata-se de um iivr o oportu

nissimo, oficialmente adotado pe
la Federação Brasileira de Foot
ball.

Artur Azevedo Filho, com a

habilidade e a competencia que

lhe são peculiares, deu nova dis

posição e redação ás regras in

ternacionais, sem modificar-lhe o

espirito, tendo conseguiJo fazer
um trabalho digno de louvores e

que deve ser lido por todos GS

que aprecia] o Iootball,

Ação
PAN IR;no BaPelo Secretario Provincial de Imprensa, da A.B.I., fOI-

110S enviado o seguinte oficio:
FlorÍauopolis, 4 de Novembro di! 1937. Ano Sexto da

Er,\ Inkgralista. Exm., Sr Diretor de A Gr-\ZETA
dações.

Passo ás vossas mãos, H. diretor, com II. presente
I iheto contendo o teor do discurso do sr. Plinio Salga do,
r.unciado a 3 de Agosto do corrente ano, ao microfone
; �.i1dio Mairink Veiga, do Rio de Janeiro, logo após o

J '·gresso de São Paulo, onde assistiu os tragicos aconte :I'rnell.r::::::::::::::::::::::::

tos da Avenida Pauiista.
O discurso contido nesse folheto foi um sinal

J�le á Nação Brasileira, tendo o paiz inteiro ouvido a

I,vra de advertencia do grande LEADER nacionalista,
a todos Impressionou profundamente, pOIS descc.nhecidos eram

preparativos do novo levante comunista no BrasIl, CUjas
porções assumiam a5pe,� mais graves que o de
bro de 1935.

O dr. PlinirJ Salgado denunciou a trama extremista

III noite de 3 d� Agosto pela f')tada broadcastitig nacional

co, sessenta dias mais tar d.., o Estala Vhil1r do Exercito apos
sava-se de outros comprovantes exigindo, em s ;gu\da, l\ decre- !:.�,:,�:;·;::�:i::;;·!·;:I·!.•:·i.!·i.· I i::::::::::::::::::::::.:::::::.:.:.:

tação do Estadv de Guer!"" para o combate positivo e sistema

tico ao credo vermelho.
Em virtude do vosso jornal estar iotaressado

claro e decisivo ao comunismo, atitude louvavel e sumamente

patriotica, ofereço-vos este folheto que e' mais um passo na

luta contra o bolchevismo .que a Ação Integralista Brasileira,
vem, ha cinco anos, sustentando no Brasil.

Sempre ao vosso inteiro dispôr subscrevo ·me atencio-

samente e de antemão muito vos agradeço pela atenção a

ser empregada ao aludido folheto. Cordialmente, (as,) A NUNES
VARELA SECRETARIO PROVINCIA� DE IM
PRENSA.

já fez 115 milhões kilcmetros
•

passageiro

Usando
. -

para cviccco

SorteDistribue a

Proprietario S�lvestre Bruening
Inforn")8côes corn'DAViD SILVA á Praça

I,.,�""t�. de Novembro - Agencia SELL
, ••

!

a CASA ESAVER entre aque
les que tenham um vidro de TONJCO BAYER. E
um sorteio com 30 valiosos premios expostos na

vitrine da RELOJOARIA ADOLFO BOETCHER em

Florianopolis a rua Felipe Schrnidt n. 1 1. Poderá I

concorrer neste sorteio qualquer pessoa que levar

a tampa (rJ�ea) de um vidro de TONICO BAYER
a uma das farmacias de Florianopolts, onde recebe
rá em troca desta tampa, um bilhete numerado po
dendo receber tantos bilhetes quantas tampas trou-

Obtenha a mesma

SEGURANÇA do func
cionamento do seu

automovel, com maior
economia, usando

xer.

TEXACO
GASOLINA-MARFAK-MOTOR OIL

o�� 30 premias
l: 1 j�parefhf) de jantar mid. Cambridge com 84

peças.
2· 1 tmdo aparelho [otografico i\gb.
3' 1 Abtjour de pinho.
4' I Saladeira com 7 peças.
5' 1 Apare ho ae chá com 8 peças.
6' 1 Despatador moderno.
7' 1 Licoreiro com 8 peças.
8' 1 Relogio de algibeira.
9' 1 Estojo certeira (2 peças).
10' I Estojo Talheres (3 peças).
11' 1 Vaso japonês
12' 1 Bandeja de pinho.
13' 1 Ouadro de borboletas.
14' 1 Vaso japonês pequeno.
tõ: 1 Porta-joia.

e rncss 15 premios de consolação.

Empreza ruenlnu • Transpor ..
te de Cargas e Passageiros
Flcrlanennlls • Tubarão

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

me r.

(SAO JOSE')
José Serilfi(J1 da Silva e Al--rahã

Salum. (BIGUASSU').
M�lia Gomes 3taml'l .. ou

tros e Osvald J Alnno Do�ia.
(SAO FRANCISCO).

Clube N. R. AbJla-lt (Lt'�
GUNA).

AL.UGA-SE
o conJortavel prédio de res i
dencia á Rua Spivak, ern

João Pessoa. - Tratar no
...

Banco Agricor, -- Rua J'-a -

'

jano.
.

Regras b/asi
lei ras de fu- ,1

tebol

U m excelente tra
balho de Artur

Azevedo

·-Atesto que rcnrio ernpr-z-] -·Atesto que presrreVGl em
toüns os casos inaicaaos o

gaao em minha clinica os proaut� "Ap"retino" !do f�r
macel!tJco rerlos Henrique

" meàeJros.
rachets ae Apyretína", com Dr. Piragibe deAraujo

,_o:. t>irogibe de Araujo.
r,mIC� geral e pediatria. con
sultorlo e resíélzl1cia: Ruo
JS de Novembro N',8Z-Blu�

Dr. Nilo Saldanha:Franco. menau--Sanla raterina.

-

-05 analgesicos cornpo- --"Apyr�jina" eln ausge- A formula ae "Apyretina" --Atesto que preecrevo com [ -- Oie Zusammensetzung
nenre s ae "Apyrl2tina", ea- Itao õoscõoe optimamente, ae zlZichnetes t>roparat blZson- é de molde o corresponder resultaaos optimos, os ca·, von "Apyretino" ist bereits

maneira que a Imergia espe-
cifica aos orgãos nõo é atin- ders bei migl'cne (Kopf- plZrfeitamente aos casos in- chets de "Apyl'etina" neste I ein Beweis aer schnellen

gida par efdt05
' ecun()arios,l

,"esmo quan�o as dais ca- schmerzlZn). dicados.
. hospital, una hpilsamen Wirkung in

chets se'Clm ingeriaos simul-
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

den angegebenen fallen.

lavras. não aeprime a co- Hoess.
ração, não aiminue a perus" O

Dr. AIo,ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho
r. Ceorg Ríchtrzr. runi

talt1sl1'o gastro - intestinal
nem hyperacidifica o esta·

co gHal e operações. Oiplo. Dr. Alfreê Hoess, rIínica Dr. Anton Hafner, clinica
Dr. t>aulo de rarualho.

Inala' O L'-I S
Aósinado: Dr. Osvaldo :is-

runica geral e operações. r. NJ ° alàanha fron-
mado na Alemanha e no geral e operaçõl2s. médico geral e operações, méaico

Pinoctolao 1"'0 E p-n"olarll··"
médica diretor do Hospital roa. m""I'co a'Jr�tor dI) Hos-

r. svo u 5 lu, Brasil. méaico rhefe ao uireJor do Hospital Santa diretor ao Hospitul Santa
.. o::u •

ni o g�rol e pk:àiatría_ ron' e maternie,ade mar!a Au-

5ultorio e resiaencio: Rua Hospital são 10sé, 1araguá. Isabel. Blumenau,
[' J5 ae Novembro !-;: 84 A-

Blumena Santa ratarina .. Santa ratarina.

optimos 'resultaà05.

Santa rotarina, Blur,lfmau, Santa pital ae Timbó. Santa rala-xiliaàoro, Nova-Bres!au-He.-
ratarina. ratarina. mania, 5anta ratarina. rina.

DOR

PV
OABECA?

p

E I
DE

R
,

'I

,

\

A"'-, _Apyretino", pela OS"

SocJ�çao feliz àos seus in
grecJ_Ientes, será um auxil'ar
prerroso nos casos indicados

D�.VICTOR MENDES
,malar àr. Victor mendes.

Dlretw do Serviço de Saú
'e da forçu t>ública 00 Es�
taao.

A"
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Mertrtz: FL.ORIANO�OL.IS
Blurnenau � Joi.nville Sao Francisco ,_ Laguna -

Mostruario perrnaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçiio de

em:
Seoção ('la

fAZENDAS: ,

fazendas naclonaes e extrange'ras �ara tCrDOt FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveís Material em geral para censtrucções: Machinas para officin�<s mechanícas
Tapetes e trilhos €lmento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoelfós

.�'Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fopões e Camas J ocomoveis, Motores de esploslo, '\1.oto:'�s 4lLI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electricos
'�abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lor I

\k:olchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
C:Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrífícantes
re»-llhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os finl Automoveis e. Caminhões FORD P iças, a.ces-

SÇ,itos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositaríos dos aíarnadoe G�nservas naeional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �
� €harutos cDANNEMANNIt

. .

Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de l"-Iavef:F,sção "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "�ite fv1aria' _- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�A.VAVAVA.VdA�_��:�i-���se����1ii:Z"��Á�VAV�VâVâ�;

Médicos
Dr" Artur Pereira

e Oliveira
Clinlca médica du erlan

Ç';:5 e �d\JI!io9

LABO'1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!,iJência: Rua Visconde
de Ouro Preio n' 57

FONE-1524

"/!'C'_._

t .�;'.r

(LlNICA (Jf:�-{AL
Vias Urinanas

Tratamento moaerno das
motestias do Pulmão

Consutt.-R. ,0;10 Pmt:.. I'�

'I eHone, i t;.95

t(es, Hotel Gloria-Fone J 333
(on,�u'fas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestías de crianças

ml'e1or da Materiªidade
Medico d� Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á �aíc!e -_ Consultoria:
ANITA GARIBALbI, 49

Indica:
Dr. Arminio �I

Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço ..:._,

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS 18

I Consultorio: Rua [oão
I Pinto, 7·-- Tel, 1456

I Res, Rua Bocayuva, 114

IU_ Te!. 1317

= I
! Dr. Ricardo \
IGott.srnann/,

Ex -chcle da c1ini'cli do Hospi
tal de Nürnberg, (P.úre5sol

'Ilndó,g Burkhardt e Professor
Er""in Kreuter)

I

\' r:qn�eian8Ia em cIrurgia
geral

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

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 12 e

das 1 5 as 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

Rf5IDENCIA- Rua Este
veS" junior N. 26

TELEF. 1.131

Aa'4t1uê)ados
\ Dr.�adro de Moura Ferro I

liares.
o mais eiagante centro de diversões íami-

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

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

rilas
I

FUJ'\..'Tf./;f/}\'O,-(1I sbrado-r:c
,J -.

,
•

Iv., a :::'Of'; '-kna

: \' éa

�.wm�_-��������.������';'I·.������ �����

Es pe I h O s IA Favorita �
S6 os fabricados em joinville pela íúnica fabrica �� �do E S T A D O 1\'C4 �

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

�

Advogado

I Pll.;t Trajano, rr 1 soraj

, 1
__

TelePhone n'1458
ihÍBllril.

'J,ockey Club FTorianopolis

__

II
- •••••••••• ..O��•••OG

• O

------1 Companhía "Alllança da :
• Bahia" C9
· �
" FUNvADA�EM 1870 SE'DE Br�HIA $
• ,,;.

M' 1= �

Itl t eguros Terrestres e Maritimos :
OICAPITAL REALIZADO

, 9.000:000$IOv ,,�

; RESERVAS MAIS DE 'I 50.000:000$000 O
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS n4.161 :966$549

.

RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 O

• RECEITA EM 193 21.421 :545$220 •

(' SINISTROS PAGOS E��=_;,;:;;1:;�� 7 :405$660

Ailentes! SubuAgentea e Regulador.s de A alf
em todol OI Estadol �D Brasil, no Uruguai na
dlnclpais praça. estrangeira••

"
ri Agentes em Flortanopot is: ti
a e

: Campos Lobo & Cía. :
G -

•
Rua CO!1ulhlrD Mafra,351(ubradll) Caixa PCltal1! ..

• GLEONE N· 1.083
�-

Cf� END. TELEGRAFKO ALL/AlvÇA •

VENDE-SE uma casa no dis-
. instalações. o aprutimas .. •

trito «J0ào Pf'ssôa», rS(iei� vel recanto da Ponta do La-s. Escritoríos em Laguna e Itajahí •
iO, á rua do Nestor no, 42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENI\U E LAGES •

(I( m2quarros. salas de 'visl!ae Alves, no Canto do Estreito. O ti
8 ebtal) cozinha. .�•••••••• .•••••"•••

Rua Felipe Schmitd n' 7 e 17 aI Dr Aderbal
da Silva

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 sístemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 70R/O:

'1?,ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefoner 724 (manuaI)=
HORAS MARCADAS

No:Estreito Ponta do Leal
I �

J BILHETES �
� �
�. Federal e .Santa Catarina �
�! �
�j NOS,·CLt\SSICOSJ ENVELOPES FECHADOS' �
� ,

.����--����
•

R.

J\dvogado
'lua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fon� 1631 � 1290

Accaclo MO-\
,

.

re I ra tem seu escrip-

tÓJ io de ;advogacia á rua

�/b,;onat:: de Ouro Preto

11. 7f). -- Phorv- 1277.-

\ '. aíx 1 Postal, 110.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Pw� c? ::;I� J<l�� � --ilriAd�i;;S�h';;;;�
j:�,CO\'/gOdFOI�rl.a.�nopolís I· Endereço Telegr.: DOLAR - C�ixa Postal, 32

iw' �
v

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A

___r ,,;;:;:;;;:;;;;;..g.;;,;;;;;;;;e __
AGENCIA DA

������������������������� ., �
� Apólices C?:;.solH�.J.d�s do Estado de Minas �
� « DIvIda Fundada do Estado de S. Paulo i
r.� O

.�

� «bras do Porto de Pernambuco. 'ii]
� �"

. �., �.� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �

··1 � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGR[- �
,� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- 'l�
� fANO N. 16. �
� .

.

�..L�""��"":a:""�"S""'''S'�:i"�"=,,,��� -a,�r.w..-'��r.k'-''''� �-'�-'r_""""""",�r.;;;·�
���:.:! �a.::!!!���� ".IU�������..:..._.-s.; .�....��...", ...�... ,�L.� -'�.A,"�.#�L�.A�L�

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.j-+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada '-Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-rnotor 'Piratininga. Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de irnportação.jdo País ou. do Ex
terior, para ilesembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Dr� Alfredo P, de Araujo
MEDI t..: t:)

Especialista em motestias de creanços, nervos
impaludismo e mo/estias dn pele

Tratamento do empaludismo e d b m.il .stias da pe-
le e nervosas pela .;111tohemotlzerapia

'

I

Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 I
I

Telefone, 1.584

IOJnsulta_s:-D�!_ 8��I.�_�_�a�� _à� _.1.� horas
__

I 0··"·b
.hE

Companhi,a de seguros
de acidente de'

Trabaltaof
.

I
4

1.000:000.$000
500:000$000

Capita] sebscrlto
Capital real izado

Preços "Ilodicos
�.!I "'CASEMIRA EM CORES, AR; I

TIGOS FINOS
CASA "O PARAIZO"

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

Ausis,;tenci;-3 Médic::�, Fa"
rn9ceutíc� e !'-I,ospjt·�1'3r

SUB-AGENCIAS EM TODL\S AS CIDADES
DO INTERlOR

Agente-ge -al
H. "VâLA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFOr�E 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - ENO. TEL. «I\Vll/h

Floríai.opolis

Estabelecimento moderno rocem� -;�;trLlid�- proxi-
mo ás avuas ténnar.

O
.

o

ptirnas acomodações -e scrv.ço a:e. .oso. Coziuha
de primeira ord=rn brasil ra e alemã

pt' e,,:;; C),::, cnodicos
Proprletario: ���f":'i'�\i,Lr ""]r �'�-.,��i_'.ilibe ii ti ��._..... � �- � iHA. ALUGA--SEo coulortavel prédio de resi-

dencia li rua Este\'es Junior
n. 179.

Tratar no Banco Agrico]a, á
Rua Trajano 16.

c

(Mau spricht deutsch)
GUARDA _ .. Munlctpio da Tubarão

SF�nta CetCt''''ir19
A

Co
------

,,1_ fiM�'ib::..-npg·
.

- M"í?#!P!"

I--�----------------�----

VE�DE-·SE(·
--

uma "'macia bem aíre
qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São Fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.

Co

HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE rfE cosinha de
I a. ordem, asse:o e higiene de tomar,

o seu

para Porto Alegre quartas .:e
domingos

Linha de onibus

II
Proprietario .JOa ':> G::l nz ;,,>les

_:#
._

_

3
_

.

.

r
.

' 'Tt7�_�iá.j;-��t ui.Iilllll ' Empregado com successo ern todas

���\�:t�'I-!ít::��� �U��f ;���":_����i���SS������� � :s;::u�!�:: %�os:������es da SY�I1iliS

j� Cálculo de qualquer Plélnta,execução, fis- � ���:���s
�i estrutur.8.em con- cauzacão e direção I.. ULCERAS

� ereto arr. '; ado de' obi as � �;N����� PELLE

� e ferro Aparelhamento com �
DARTHROS

� pleto para constru- ��
FLORES BRANCAS

� � RHEUMATISMO

� ções de pontes em � SCROPHULAS

t.:\�. concr-eto armado ��.�
SYPHILlTICAS

. .;. • � e finalmente em todas

'I-
aa affecções cuja orf.

�,� �.I llarca registrada gem seja a

�4� � "AVARIA"

� NS1'fi�UTil â �
..

UASSU' ltd. �I &RAK::����;IV�';���N6UE
�� ��1 �••••ll-----�t1
�1 [1] •
�t,� Omar Carneiro Ribeiro ... fíausino Mendes da Silva � i1i

t ENGENHEIROS CIVI'S � !.": C r e d í toM u t u o P r e d i a I
� ,� eJ

g� SALAS 12 e 13 � •

�
Rua 15 de Novembro, 416 • t ANDAR �

� Te!. 1503 r�u�f'i�iba • Paraná �

�1 ����!t;����'(,��W'll��
� ••••• �

� GG�Ga I
� �
�� �j

�j Obras contra��1g1as no I- semestre �
@.j de 1937 �

������.•••
���..1J.'

Ponte em concreto armado subi e o RlO Passa [rês (Estr. Curitioa-S. Mateus)

����
J

•. 1 Pont� em concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-joinvile) �
PrefeItura e Forum de Mafra
EGrup scolar de Mafn

Grupo Escolar d� Rio Negro �

� Grupo Escolar de IraH � .,
� Mc:ltermdade de Rio Negro � • •

� Estação Experimental de Viticultu:'a em Tljlico Preto (Paraná) � � Rua Visconde de Ouro Preto N· !3

� Dlvenas construções de residench.s � �
�

11f�"'M' ������slt �. . �
� •

, @�����;�tt�������\���VL§. iiG.�•••OUFc.:..�"'�'_h

ELIXIR DE N06UEIRA

dé
de

e (

as

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS ML\IORES CLUBES DE SOR

TEIOS DO BRASIL, 50' EM PR.E\HOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$OOO), EX\GINDiJ APENAS PA

RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�\-1 HJjE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS uE 4 E a DE CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000, e multas
•

premies menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
elA ME'DICA. QUE PUBLICA O RETRATO E HECIBOS� DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTEr.os SEUS PREMIOS.

CREDITO �\AUTUO PREDI,�L_,

.. ,,:lt .

.

>
.

: {r., ,
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZET_A-fillorlanuiJoll:; 6-11- 1937

Oscar V\Taldir Bernadino
Lotar Gruner Acimar Henrique

Domingo disputarão em torneio, o jôgo de medalhas.
O 1 upi apresenta bôa forma, esperando vencer seu forte

antagonista. Gruner o ótimo avante, procurará encher o arco contra

rio.Quf' seja bem rucedido,
--0-

GREMIO ESPORTIVO DOS FUNCIONARIOS PU'SUCOS
-COMPE uçxo ATLE'TICA E WOLLEY-BALL

DE 15 DE NOVEMBRO PRO'XI:V\O:
INSCRIÇÕES diariamente na redação de nA Republica"

elas 19 horas em diante mediante a taxa de 1 $000 com direito a

!.O:l'íH parte em 3 provas, (confcrme Regulamento Olímpico) e o

�r;.:�n� n�ç�s:��;u;�, �;,�3�:f..TavMe� dBS 16 ás 18 horas. diariamente, ",!"

��������������""""!:"""""!:"""""!:"�-'���I
Percorre 11 qnilornetros

DEDIC-\DAS as se�:I.Ú{lTt5 orovas: A V E L I N O J O S E' V I E I R A com 1 litro apenas de ga
C ..rrida de 100 metros-Ao Co,nanJante do 14 B. C. zoJina. do, proprio para �)\;, hora, con-

Construto.· Licenciado I» »200» -» ,) da Fôrça públi<:a. nteiramente reformado, tendo Sf.IS SRL IANTi.. S
» 4x200» revezarnento-c=Ào Capitão dos Portos. ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO, 177 II trazendo:
» 800» -Ao Drt('!l(�do Fisud. ����������������������� pistões, aneis, pinos, caixa

Corrida de 3.000 metros+Ao Governador do Estado. I: de tróco, acumulador, tolda,
S,,,jto em altura-Ao Juiz F, deral. I-N· P I sanefas, jogo de capas, pin-
Salto em distancia-Ao Prefeito Municipal.

'

I OVO ano tura, etc., completamente
S11to em vara-Ao Comandante da GuarnIção Federal. novos,
A rrernesso de pê50-1\0 Inspetor da Alfandega. 4 peneos C I socorro no-

» »dardo-Ao Comandante da Base de Aviação Naval. Novo paano vissimos.
» »disco-Ao Presidente de Honra do "Gremio". I Tudo por

Torneio de WolLy-Ball-Ao Inspetor Regional do Ministtrio do vista.
Trabalho. A' tratar COTo Raulino Horn este anuncio.

quinto-fel ra íer;�I:�::OIi:sCOlar:;li'"
Outubro 1937.

e comerciais;
cintos para homens,
pelas menores prêços
SÓ na Casa Beirão

J

/iRa�e'ã
Desportiva

FIGUEIRENSE x IRIS

Será o interessante match de
amanhá

Amanhã o stadium da F.C.O. será pequeno, para compor-
1,1r a grande multidão que 11 êle afluirá para assistir o grande ernba-]
tr.. , entre rubro-negros e alvos.

O Figaeirense é possuidor de uma grande equipe, assim

como também o friso
Prometem o, rubro-negros, vencerem os alvos, o que nunca

cc nseguirarn, em jógcs oficiais.
Possuem os quadros elementos como Cruz, Damata, Nizeta,

IMiro, Vil�lO'r Rezen.de. Fredi, Aotenor, Beck, Ivo, Calico e Oscar
que por �I 50 constituem um atração.

IGrande será pois o embate de amanhã.
* *

" *

TUPI F.C.

I5a6rou-se campeão do Ginaslo, por pontos, na liga média,
o forte team do Tupi, que assim estava constituido:

Walter
Haroldo Adernar

! bel

Medalhas aos vencedores.

A tabela do Cal'"'l'"lpeonato
da L. F. F.

GUARDIOES VASADOS
2 jógos
4 »

3 »

4 »

2 »

Raul
Vadico

I vez

5 vtzel

7 »

9 »

13 »

Renato
Beija-flôr
Jagica

POR PONTOS PERDIDOS

4 jógos
3
3
4
4

o [ onto perdido
2 pontos perdidos
2 li »

6» »

8» »

Avaí
Íris
Fizueirense
T�mandaré
Atlético

»

»

»

Avaí
lris
Figueirense
Tamandaré
Atlético

POR PONTOS GANHOS
4 jógos
3 »

3 ,.

4 »

4 �

ARTILHI�'ROS
5 tentos

3 »

2 »

Catico (Figueirense)
Galego, Waldemar, Pacheco (Avaí): Nizeta (Iris)
J )ernambuco. Damata(lris), Oscar(F,gueirense), Sapo(Aval)
Medeiros, Diamantino, Procopio. Povoa� (Aval); Cruz,
(Iris); Paraná (Figueirense); Bola, Carioni, Debico (Taman
-claré); Fomeroli (Atlético) I tento.

& Cia.MACHADO

E IX E

5

UMA RENDA

MENSAL Á SUA ESPOSA
APÓS A SUA MORTE

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só apolice, a saber:

1.0 - um peculio pagavel ao beneficiaria
logo após o fallecimento do segurado:

2.° - uma renda mensal pagavel duronte
cinco annos a partir do fallecimento, e

3.° - um p e c u I i o a d d i c ia n a I p a 9 a v e I
cinco annos depois do fallecimento.

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:-

'tDiretorio Rs
gíonal do Con
selho Brasi
leíro oe Geo

gl"'afia

ACTIVO RESERVAS RECEITA GERAL

1932-17.036 contos 13.064 contos 6.726 conles

1933-18.205 contos 14.164 contos 7.941 conlos

1934-19.943 conlos 15.922 contos 9.485 conlos

1935-22.314 contos 18.427 contos 10.741 conlos

1936-25.973 contos 22.373 conlos 12.375 conlol

t�ARTAZE:S
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
hora�-OS navais desembar-

-

AliSA0 PAULOII

caram, e os 3· e 4· episódios de

Recebemos o seguinte oficio: Imperio submarino.

«Florianopolis, 5 de Novem
bro de 1937 Illmo. sr. Diretor
do jornal «A Gazeta». Tenho a

honra de levar ao conhecimento
de 'V. S. que em 3 do corrente
foi instalado nesta. capital, o

Diretoria Regional do Conselho
Brasileiro de Geografia, o qual
ficou assim constitui do: AMANHÃ,ás 5, 6,30 e 8,30

Presidente-Secretario da Fa- horas-A fugitiva.
zenda e Agricultura Rodolfo
Vitor Tietzmann;

Secretario - Eng. Geografo
Vitor A. Peluso Junior;

Conselheiros-Eng. Civil Ha
roldo Pederneiras, eng. Jos," do
Carmo Flores, Eng. Arquiteto AMANHÃ, ás 6,30 e 8.30
Francisco Treska Junior, Eog. horas- No teatro da guerra.
Geografo José Nicolau Born,
Eng. Civil Newton Costa e

• !::ng. Haroldo Caldeira. -Posso certificar que empreguei.
Aproveito a oportunidade pa- com ótimos resultados, o renome

ra apresentar a v. S. meus pro' do prodúto «APY�ETINA»,nas
testos de alta estima e conside- algias leproticas, sem notar a!te-

cação.

,raçãO
da função cardíaca.

(a) VITOR. PELUSO
(a) Dr. Alfredo Cinielo.

AMANHÃ, ás 6,30 e 8.30
horas-E's a minha felicida
de.

CINE ROYAL, ás 7 horas
-Café Concerto, e ás 8,30
hO!8s--Nobreza americana.

CINE ODEON, ás 5, 7 e

8.30 horas-Lembrança que
rida, e os ) I· e 12' episodios
de O cavaleiro alado.

A' caminh ado Cinema REX,
ha quasi dois mêses passados, na

Rua Esteves Junior ou imedia
ções, UM RELOGIO DE
PLATINA de tamanho reduzi-

Companhia Nacional de Seguros de Vida

Directoria: -

DR. J O s É M A R I A W H I T A K E R
DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

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

COLHA ENTRE AS 200
DRONAGENS.

Medico estagiario voluntario
ES- do Departam-:nto de Profilaxia
PA- da Lepra. São Paulo.

PERDEU ..SE"uíamovel

sendo três em cada um dos dois
lados do mostrador. A pulsei: a
é de COI donete preto contendo
ambem fechos de platina. O
proprietário dispõe de documen
tos para identifica-lo e gratifica
generosamente a quem o achou
de vez que o entregue em qua�-'

3:500$000 á quer uma das Redações
dos jornais em que faz

ESPORTE�...JORNAL
U rtiega substituirá Brant

II Rue Tiradentes, 3_jj

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



LINI ORO NOU
a r

Loj
abert ara

s NI ç

CONCENTRAÇÃO
INTEGRALIST�L\

Ao que somos informados. teráVIUVA JOSE' BOITEUX lugar nesta capital. no prcxlmo dia
Passa hoje o aniversario na- 19 co corrente mês. uma grand:talicio da exma. sra. J. Jocelina concentração integralísta,Jaq ues Boiteux, viuva do nosso -

inesquecivel conterraneo, desem- F ...i\RMACIA DE
bargador José Artur Boiteux, o

PL 1lNTA-Ohomen q '") mais amou o seu ... �

ce pede n rt .JI.
Dama de altas virtude", des-

cendcnte <10 antiga e crnceitua-

I (Ia cstirj.c barriga-verde, a vir
tuosa senl.ora receberá, hoje, as

homenagens de alto apreço e

profundo respeito em que é tida
na sociedade e familia floriano
politunas.

I F.\ZEM AN03 HOJE:

I
o sr. João Brizido Alves;
a senhorinha Marie, filha do OUTROS PARTEM

sr. Cuilherme Willain;
o sr. Tubalcain Faraco; MARTiNS OE ANDRADE
(I jovem Pedro Leonetti, fi- Para Joinvile, <;;,,<.;,,'0 hoj- o

ho do sr
",
Emilio I:e.onetli; .

sr, dr. Mal�tith d(· An.l.a.Ie, qw�
a senhonnha Cecilia Cordeiro I naquela prospera cidade do no r-

Dutra. te do }j;stado vai exercer a sua

profissão de advogado.

ROMA� :; - Cum- (

prindo as determina- Garden.. A��E�:::�:rADOI NOS S A V IDA I DELEGADOH�:IENE-:ões de Benito Mus- O Diretor da Penitenciaria da O sr. Governador do Estado no-
solini� em §eu reeen- party Pedra Grande comunicou á Se- UM BILHETE meou o sr. dr. Lauro Courinho
te deereto� foram re- cretaría de Segurança Publica

� I
Soares para exercer o cargo de

abertas todas as Lo- A tarde de 14 de novembro fi- a apresentação do sentenciado Curt P'ra Voce Delegado de Higiene. no munkíplo
,���lW�'CYJ;t?;.�Jt&�

Y

jas Ma-:onieas i.alia- cará, por longo tempo, na merno- Stopecke, condenado pela Justiça Porque se abespinhou tanto 6� Porto União.

O SR. MUSSOLINI nas e devolvidos 08
ria do generoso povo de Floriano- Fedtral, comigo, não me deixando siquer, P-Il--:-E·-F-E--.-T-O-D-E----polis que, afluirá, em massa, aos explicar a minha intenção �

seus respetivos ar- apraziveis jardins do Palacete da NOlneado Não ha sazão para aquele te- NOVA VOOK
quivos� por ter-se provado :nada haver de Estação Agronomica,para empres-

Por resolução do sr Governador Ilefonema. NOVA YORK. 6 - Foi o seguin.
eomprometedor e subversivo nessas orga- tal' o brilho do seu compareci- do Estado foi, Agobar Branco, no- Dizer que Você não soube es- te o resultado da eleição para prc

niza�ões de earater filantropico e pacifista. mento ao garden-party que as se- neado para exercer o cargo de Oficial colher a côr condizente com o feito desta capital;
.___ _ _ nhoras da "Assistencia dos Laza- d7 Justiça Privativo do Juizo de seu tipo, não é crime, nem uma La Guarda. 1.344.016 votos

Dra. Josefíf1a Ff aks Schweidson rcs" estão organizando. Duetto da comarca de Blumenau. coisa passiveI de tanta acrimonia. Adversado. 889.591 votos

M E D I C A Para que todos possara assistir Si não fosse sabado-semana in- La Guarda venceu por ••••••
ao desempenho de um eapriohado desta venda a renda da festa,que glêsa-eu lhe daria, em detalhe, 454.425 votos.
programa de arte confiado á dis- se destina á obra grandemente as razões por que acusei sua ------�-------

tinta senhorinha Fanny Wander- meritória, da construção de um I falta de gosto. C lube Dozeley, a entrada será franca. Preventorio, onde ficarão ao abri-I Quanto ao figurino de que IPor graciosas senhorinhas da go de privações e miseria os filhos

I
Você me falou, para moldar o Terá lugar amanhã, ás 17 ho-

nossa sociedade, trajando vaporo- dos lázaros. seu vestido pelo o ensembre que; ras, a grande domingueira iafan
sas toilettes iguais, serão vendidos A tarde de 14 de novembro, me parecer melhor, o guri que til que durará até 2 í hora>. quan
a preços comuns,podemos afirmar, I sobre ser de uma perfeita finali- levar o jornal, leva-Io-á junto. do se iniciará a sotrée, para a qual
gelados, dôces e frios, enfim, uma dade altruistica, proporcionará á Até segunda. já reina grande animação.
saborosa merenda. I sociedade de Florianopolis momen- FRA Dll\VOLO
Terá, unicam(i.nte, o produto I to� agradaveis e inesquecíveis.

H!\BILITAÇ5ES
De ordem da Diretoria tenho o prazer de convidar aos srs. so-

cios e exmas. familias, para assistir no dia 5 do corrente ás 20 horas, a No Cartolio do Registro Ci
posse da nova Diretoria, e inauguração da Biblioteca, juntamente com vil, desta capital, estão se ha-
o retrato do Inesquecível consocío sr, Otavio G. da Silva, e no dia 6 para bilitando Alfredoo baile em comemoraç :o a passagem do 32a. aniversario do Clube, aos p.ara casar:

srs. socíos aviso que para o baile, dará ingresso o talão de Outubro p.p, Vasel e Freide Tere. e Srherten
Aproveitando a oportunidade que se me oferece quero em nome leib, ambos solteiros, domilici

.

da _Diretoria agradec�r a toda� as pessoas e em part.icular a U. B. e Ope-; liados nesta Capital' Orlando

I
rarra e a Liga Operaría Beneíícente, as ofertas de lIvros que fizeram pa- C

. .

d
'

ra enríquecer a nossa pequena Biblioteca, a tod.. a nossa gratidão. anom e o?a Aurea Valente,
EUGENIO SOUZA ambos solteiros, naturais dêste

::;..o_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii__"'_iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� Secretario Estado, residentes nesta cidade.

Ex-assisteate do serviço de Gin .cologia dos H0pitais:
la Garnbôa, Fenda'rão Gafflé-OuinJe e S. Francisco de.Assiss.

Ex-intelOa do serviço de Pediatria da Policlinice
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CR(�r-.:ÇAS
Consultoria: Rua Trajano no 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 S horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Grande Circo
NORTE AMERICANO
_----- ---

ANIVERSARIOS

�10J E Colossal estrêa
ás 20,45 horas

HOJE

I GRANDE CIRCO
Norte - Americano

Esta j de ,;!antão am in'iã, a

f:iJ.r.macia Germ.?,lÍl. á rua Conse
.nCHO M.J.fra.

O servíco noturno permanente
[rá efetuz.ío pela Farrmcia Crs
�ovão. á rU,1 João Pinto n-, 17.

V I. d DIYERSOS MO
Wen evS2 VEIS A' PRA
ÇA 15 DE NOVEMBRO N. 7
(SOBRADO)

atl·a�ões de todo o mundo

COMPLETO

LEÕES E TIGRES NA JAULA GRANDE SOB O COMANDO
DO CAPITÃO JULIO NOIVADOS

UM

Linda eoleeão zoologiea

REde} o eOlnico milionario!

DES:i:'lILE DE CELEBRIDADES

Teremos hoje, a grata oportunidade de assistir a apresen
tação do magnifico conjunto do Grande Circo Norte Americano,
precedido das melhores referencias. A coleção de féras dá-nos uma

idéia da "Arca de Noé". O sucesso está garantido de antemão.

Com a gentilissima senhori
nha Angelica Ferrari, prrfessora
complementarista, e filha do sr.

Basilio Ferrari, do comercio lo
caI, contratou casamento o nosso

distinto conterraneo, sr. Fulberto
Machado, funcionario da Côrte
de Apelação.

ALIPIO E TITO MIRANDA
Seguem amanhã para Curiti

ba os nossos distintos coíegas
Alipio e Tito Miranda, da im
prensa paranaense.
Agradecendo a visita de des

pedidas dos prezados confrades,
fazemos votos de bôa viagem.

PREÇOS:
Camarotes (4 legares] 30$000
Cadeiras numeradas 6$000
Cadeiras sem numeros 5$000
Gerais 4$000
Militares sem graduação 2$000
Meia entrada nas matinées 2$000
Amanhã matinêe chic ás 15 horas

Um supe.· programa
.. ----_. ---�--

RESERVEM seus logares pelo
F O N E 1.080

IClub R. 5 de Novemb'ro
FUNDADO EM 1905

Estreito
CEL. MARIO XAVIER
Para o Rio de Janeiro, segue

o sr. ceI. Mario Xavier. distinto
oficial do nosso Exercito e digno
comandante da Guarnição Federal.
Fazemos votos de bôa viagem;

CHEGAM UNS
Acha-se entre nós o capitalçs,

ta sr. Romulo Sandrini, residon.,
te em Armazem, municipio de
Urussanga.

....••• t_ ••

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




