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em seu livro A BAGACEIRA, perde, por VEt%e_S9:�"�;
compostura. Junta nomes santos a Péllatv.rÕ\e�i

m1e baixa companhia. Vai até a blasfêmia. Veja-se, a tal respeito, a, éf�a'da�
obra, e"dição de 1933, pág. 44, onde se encontra uma comparação�,�ac;ril�,i�
ga, da' .mais baixa escola naturalista. Tão suja é, que desafiamos os '-jornà�
'listas da candidatura "majoritária" a qee lhe dêem publicidade.

-.1--._--

OSR.GUSTAVOBARROSO E Thostllmente recepcionado
III

B "-lA;' '"l 'f - Chegou aqui o sr. Guslavo Barroso, que vem a

•

€S� E�ado, em propaganda da canilidaLura do �. Pli�o S�gado. ����������������������������I�����������������������������
O sr. Gustavo Barroso, devido á exaltação popular, especial-

n mte do pessoal da estiva, saiu de bordo escoltado por um piquete A
te da policia, afim de evitar que fosse agredido.

Ao desembarcar a multidão irrompeu aos "morras" ao Integra-

oset Américo,

DO POV'Ovoz
Proprtetarle e Dwretor Responsavel

L1110.
- _.*- ANO 1111

Sem quaisquer liga�ões politicas

J A I R O �ALLADO

INUMERO
B�RASll

Ftertanepolls, Quinta-feir:J 15 de Julho de 1937

ouro!A MULHER ,BRASILEIRA Creança

A Raàio lnconfiàe"ria"minei-
ra, àe 6elo Horizont e, irraài
cmõ o () comício àe ante ontem. nc

quzlc rapital, àeu extraoràina
rio

õ

eetcque ás àerlarações àe
àiversos oraàores' unanimes em

p r e tzn ôz r õcsrnernlr a otltuô e

Lgressiva àa poliria eslaàual que
na v zsp erc, 12m Juiz àe·fórc. cs

palàeirára br-uto lrnvrite o povo.
tio original àesment'ào disse

ram. 05 çr-oôoree, que o caso

•
não se revestia àa grclvíàaàe que Ao campo da Ressacada, chegou,
lhe "em �mporestcmc" a impren ontem, a esta capital, por via aérea,
50. E terratriom por cmteaacr o ilustre Comandante da 5a. Re

que si prouiàencías houve. ào gião Militar, sr, General Daltro Fi·
polir a, 11'3505 <25 ouum p erfz ítc- lho, que foi aguardado pelo sr. Ca- Esteve ôntem em visita a esta I Afirmo isso sinceramente e sem

mente ius1ifiraàas porquanto o pitão Ernesto Nunes, ajudante de redação o prestigioso político re- receio de contestações, pois, co-

inaà�is5ivel, é, a a vn.n à� uma Ordens, representando o sr. dr. Ne- b 1 B R
noputcçõo ao governador 00 t 5- rêu Ramos, Governador do Estado; pu licano ue om etiro sr. mo sabe o caso amigo, assinei o

.. taào, prerisamente no mom?'1-1
coronel Ricardo Moreira, coman- Guilherme Teofilo Deuscher, que manifesto do P. R. C.»

10 em que essa alta outoriàa- dante da Guarníção Federal; Major se demorou em agradavel palestra. -E o cel. Generoso de Olivei
õ

e lncuqueauc um benetlcio popu- Candido Caldas, comandante do 14 Como o interrogássemos sôbre ra, o mais influente político da-
lar. B. C.; comandante da Base de Avia'

ção Naval, e capitão dos Portos, co-
a situação naquele município, em quela zona apoia que candidato �

mandante e oficiais da Força Pu'- face do momenLo político, decla- -interpelamos.
btíca, além de muitas outras pes- rou-nos: -« O cel. Generoso está deci
soa. de destaque. -«Bom Retiro, na sua grande didamente ao lado do dr. Arman
Com o general nattro Filho vie-

ram o chefe do seu Estado Maior, maioria sufragará o nome do do de Sales, tendo recomendado

tenente-coronel Osvaldo Cordeiro ilustre brasileiro dr. Armando de aos �eus amigos que votem nessa;D E M I T I U _ S E
,
de Iraria � � seu ajudante de õr- Sales Oliveira á presidencia da candidatura ». - rematou o sr. RIO 15 O A

.

M'

I
dens , capttao Brrga, I Republica Deuscher. '.

-

�r. raujo a�a,
O sr, general Daltro Filho, que i . _

. secretario das Finanças do DIs-
"

I vem aguardar nesta capital o sr.. 4"hedara' hoie a San .. A I-
o trito Federal pediu demissão do

NOVA YORK, 13-Em conse-· gen�ral Eurico Dutra, Ministro da I'__' �
...

:I

pO leia- t t d J cargo.
quencia da onda de calor, morre-

I
G�erra, que esta sendo espera�o, OS O miniS I"U a us-

•
o

Abordado pelos jornalistas de-
ram nos Estados Unidos 341 pes-: hoje, hospe�ouse no Hote! _G.lona, J ti�a atlllou contra os
A h d

.

I t
,onde tem sídoíargamente �vIsItado.1 v ... clarou haver a sua atitude obe-

soas, aven o mais ( e cem mor os I .

I comun.·stas ! decid f' d
. .

f dOs de insola ão RIO, 13-- Partiu hoje, pelo "con-,
eCI o ao ato e ser impossível

a oga os. S ca�o ç
I te Grande", para Santos, de onde I fazer uma administração eficiente

contam-se. aos milhares.
. _ Ambulancia policiai,' se transportará para o munícípío

I PARIS; 15-0s comunistas re- pela intromissão da politica nos
O

A servIço. metereologlC� �ao de. I�u', no Estad? de S. Paulo, o, solveram festejar o dia 14 de ju- assuntos de carater administrati-
preve melhoria do tempo ate qum- mínístro da Justiça, sr. J. C. de Ih d d di
. f' De na muito que se vinha tor-! Macedo Soares, que se faz acompa- o, promoven o gran es istur- VOo

ta- eira. nando índispensavel a aquisição de nhar do sub-chefe de seu gabinete, bios. ------------__

uma ambuíancía para a Secretaria major Edmundo da Macedo Soares A policia interveiu sendo obri
de Segurança, afim de atender ás e Silva, e do seu assistente militar, gada a fazer uso das armas de
ocorrencías repetidas que se verifi- comandante Carvalho ReSo. f
cam no perímetro urbano da capi- No cais da Praça Mauá formou ogo.

tal. uma companhia da Policia Militar, 4"--------------
A que existia, velha e imprestavel, que prestou a sua excia. as honras .__.ont.oabandistas

estava quási permanentemente em do esti'lo... SOFIA, 15-A policia atacou
concerto, colocando, de tal modo,

---------

uma grande quadrilha de contra-

NOVA YORK, 13-A mais alta ��s.autoridades em sérias dificulda- CASEM�i�J1F���lES, AR- bandistas de joias, prendendo o

temperatura já registrada no cor-I Reconhecendo os contratempos CASA "O PARAIZO" chefe, em poder do qual foram
po humano foi verificada, hoje, r�sultantes dessa fal�a, ha mu!to apreendidas pedras preciosas no

'i no hospital Bellogone. vmha o sr. dr. Clanbalte Galvao, lI.l'sperado 110 RI·o valor de mais de mil contos.
.

.

L procurando repara-la, com aquell .IV<

. J?amel _

ong teve um at�q�e atração que lhe tem sido peculiar O riovernador
de 'lllsolaçao na rua, e resIstIU. nos negocios da sua pasta. e

até '12,2 gráus centigrados. I E.o fez, comprando uma ambua mineiro
Os medicos empregaram balões Ilanela modelar, que ontem chegou

1
. .

b ld d O' i pelO vapor "CARL HOEPECKE", RIO, 13 -- Espera-se que o sr. Be
,( e oXIgemo e a es

.

e agua be-I adquirida pelo Govêrno do Estado, nedito Valadaaes, governador de
!ada para forçar a bmxa da tem-! por solicitação daquele seu iluslre Minas, aproveitando sua estadia em

feratura. Secretário. I Jlliz de Fóra, venha a esta capital.

ao lado do candidato nacional

Mobiliarios completos para o lar
FINOS TAPETESI Sell"vi�o de Profilaxia

da Lep.oa.VAIA
no sr, Benedito'

..

Yaladeres
Foi nomeado o dr. Polidoro Ernani
Santiago para exercer o cargo de
Auxíãíar técnico-médico do Serviço
de Profilaxia da Lepra .

(A� PRAZO)

na A MODELAR•

Nomeado

RUA TRAJANO� 15
Em data de 13 do corrente, foi

contratado o sr. Pedro Camara Si
mões, para exercer o cargo de mé
dico do Departamento de Sau'de
Pu'blica do Estado. DECLARAÇÃO IN

I SUSPEITISSIMAq
ue atesta� clal·amente� o apôio do povo de
Bom Retiro pela eondidatnloa nacional

GAL. DALTRO
FILHO

Ouvl-no=, o·'t'aàlo lncr-nflô 'n·
cio. Duma co ,50 pl':lo menos, nos

ccpucttú-r-ps: Qa lmpopulur-lônõe
õo sr.,. \Jalaàares IZm sua pro-

prla terra. "

.

·

341 ISOLADOS

Resistiu a uma tem
peratn.oa de 42�2

grãos

Esperado no Rio
RIO, IS-Está sendo e'lperado

o sr. Geraldo de Andrade, verea

dor de Pernambuco, que vem par
ticipar do comicio monstro, pro
movido pela U.D.B.

, ,

915

com duas cabeças
BELEM, 15 - Na localidade de Acará, neste Estado, foi

dada á luz uma creança com duas cabeças.
A mãe está passando bem, tendo a criança falecido logo ao

UB':

VINGANÇA DE UM PAI
EN�ONTRANDO O ASSASSINO DE
SUA FILHA� ALVEJOU-O POR 4
VEZES �OM O SEU REVOLVER

O pai da infeliz criança, detido
em seguida á agressão contra o

assassino de sua filha, lamentou
repetidamente não ter morto ins

tantaneamente o rapaz causador
da morte de sua filhinha e de sua
desgraça.

o

agir
Alta madrugada, uma quadrilha

de gatunos, tentou penetrar na

residencia do sr. Manoel Teixeira
de Oliveira, á rua Presidente Cou
tinho, 103, no que foi impedida
pelo vigilante noturno, que ao

presenciar o manobra dos meli
antes, desfechou contra os mes

mos varios tiros de revólver.
Os gatunos, vendo-se descober

tos, fugiram, deixando um dêles
um quépe de caque, que foi
apreendido pelo vigilante.

O fáto foi comunicado á Secre
taria de Segurança Publica, pelo
inspetor da Guarda de Vigilantes
Noturnos.

ALEGRETE, IS-Foi apunha
lado, o cambista Antonio Souto
tendo o moveI do crime sido o
roubo,
A vitima foi encontrada despo

jada de todos os seus haveres.

�ria�ão e tI°ansfe
rencia de escolas

carioca.
A ilustre fidalga ficou

craneo esmigalhado.
com o

APUNHALADO

Por decrétos recentes, o sr. Go
vernador do Estado criou uma
escola mixta no lugar São Pedro
no município de Cresciuma �
transferiu para o lugar Taboleiro
da Barra Velha, no município de
Paratí, a escola.mixta de Morro
Grande no mesmo município.
OS AFAMADOS CHAPEUS

"CRESPI DE LUXO"
� CASA "O PARAIZO"

Rio-
Lan�adas bombas

contra os mani
festantes

Bacharelandos
grandenses

Depois de realizar diversos
. passeios, ôntem, nesta capital, a
caravana de bacharelandos gaú-

PARIS, 15 - Quando cêrca chos, que ante-ôntem aqui chegáde 50 mil filiados da Frente Po- ra, esteve em visiLa demorada á
pular passavam em cortêjo, numa Peni�enciária do Estado, onde foi
manifestação comunista, alguns cordIalmente recebida pelo dr
a:J.éptos do C:ntro Popular Fran- Edelvito Campêlo de Araújo, qu�
ces, de uma. Janela, lançaram so- f lhe lll.inistrou os mais amplos in
bre os mamfestantes numerosas formes sôbre as reformas alí ef _

bombas de gazes lacrimejantes. ,tuadas.
e

Momento� depois estabeleceu- A' tarde os caravaneiros rio-
se uma VIOlenta luta corpo a �randenses prosseO'uiram viagem
corpo, havendo numerosos feri- pelo Itapura, de;ois de apresen-dos. tarem despedidas ao Governador
ForaIl). efetuadas 30 prisões. Nerêu Ramos.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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E' eleitor, ou não é eleitori'.
Para seu

2

lrnportal
familia, temas tecidos que nunca desbotamuso ou para a sua

,

lind_'sModernos, baratos, e resistentes

Casa Pernambu

Em um match sensacior,;..:,1
degladiar-se-ão arna"'"'hã no

carnpo da F.C.D. o pO'3san'"
te tea "'"""' do A vai F.C. e o

oo,,.,bin�do da c� it',-I
A preliminar será dis ul"da! Ass m tell"fT'(l< (I pr r" iro trfi-

entre o poderoso "alvi-verde-gre- no ohcial do combu.ado, que ter e

[lat" e os valerosos ginasianos. A o compromisso dia 25, frente ao

luta terà um caracter de revanche. scratch da A.C.D. contando esta IIvisto que :D Atletico tem uma vi- com o concurso dos mais com-

loria sobre a guapa rapaz i ,Ji\ )lho- plptos jn"ad"r(�� rI(J nnrlr: do! 5-
I _

::li�iSie��:n�s se�:i:�da���::
l tadr,

t-JOTIClAS i �Lii1iiiiiiiiiiiiia-.iiiiiliiiiim-iiiiipiiiii,-e--;"a"-'�'-o-·",,",-e--ã·miiiii,
-

...---iiiiiiiiiii·aii_ç_iiiãã-m;O;;"iii
....._�r-iii-;;-;;;,;;

rão:
[

:s Treinou ontem o Figueirense, I ----------

treino este que constou de simples Um g rupa riof am B ....

I RIO� 15- De .regresso de
bate-bola, comparecendo somente

d b _''' -I t _

I estrangeiro onde
< fO,1 em trata-

três jogadores. gera o ann Iuo ai a I menta de S a Ú d e chegou)
Si continuar assim... - I

-

PCOU utna povoaçao �t�m,
_

o amiran�e r�t<Jgenes
,

UUlmaraes, que fOI recebido por
ba IanII l cêrca de duas mil pessoas,

CIDADE DO SALVADOR, é bem maior do que se p insa. I Abordado pelos jornaíistas decla-

14-Noticias procedentes do mu- A população de bimba tam'l
rou gu.e vem completamente res

nicipio de Itimba dão coutas de bem está apavorada diante dos tabelec�do e que assumira o go

novas atividades de um bando �aques e violencias que um gru-
vêrno Imediatamente.

de Lampeão, que pratíca os maio po de Lampeão está causando
rei horrores no arraial de Cansao- neste momento em Cansanção,
ção, distante oito leguas apenas arraial pouco distante daquele
daquele município, município. O povo da cidade

As noticias são as mais alar- teme que os bandidos rumem pa
ra ali e levem a efeito as mes-mantes que se possam imaginar.

Dizem que os sequazes de Lam- mas cênas que ora alarmam Can

reão, che ias de od.o e Sedentos sanção. A cidade está despreve
de vingança, em vista das gran- nida e não tem forças para re

des baixas que vêm t-udo ulti- sistir ao assalto, pois o destaca
mamente nos rapidos e encarni- mento de policia local não passa

çados comhates que têm travado de 3 homens. mal armados e mu

com a força volante deste Estado ni. i idos, e dizem que mais de
e dos Estados limitroles, parecem

dez homens compõem o grupo

querer descarregar toda a sua sa- em ação naquele arraial baíano.

nha sanguiuaria nas populações Muitas Iamilias de ltimba já
que pilham de surpresa. O caso estão deixando a cidade.

d.e. Cansançãc é uma prova desse!
. _RIO, 14 -- Entrará hoje JUIZO.

em julgamento o professor Euge-
Cruz, Borba-Procopio-Gato, O povo daquela localidade

ne Georges, que foi acusado de
Mirinho - Nizeta- Ivo - Borbi- baiawl esta prêsc de mais nstu

tomu!lista e que, defendendo
n�a-Dlamantino. r ai e cumpreensi vel pavor.

sua residencía De. Ilha do Gover-
Reservas: Nanado, Vilain e O grupo de bandoleiros que

nador. assaltada, ao que supoz,Matos. atacou Cansanção é composto de
por malf�itores, malou um indivi-

O quadro avaiano. apeziu de doze homens e está roubando,duo e feriu um investigador.sofrer algumas modificações. apre- assaltando, incendiando com uma RIO, 15 - A bordo do
Defenderá o professor Eugene Csentar-se-á com um potente es- audacia incrivel. As familias, es- AP f-\RCONA, regresrou do

Georges e o dr. Renato Araujo.
quadrão. pavoridas, fogem, deixando suas estranjeiro) o general Leite de

O combinado não terá o con- casas ao sabôr dos criminosos, Castro.
curso de varias dos nossos me- que tudo arraZd.�l'. violentando Declarou que tão logo dê

Ihores players, mas procurará Dr. Pedro de Moura Ferro mulheres e espancando homens. co::ta da missão de que fOI im-

apresentar um jogo técnico e pro· Advogado O arraial não tcm policia e a cumbido. ir4 descançar definitiva-

dutivo. Rua Trajano n. 1 fama de Lampeão 110 nordeste, mente.

I��������������������--�����������!���������

SCH
o anjo protetor de seus filhos é a

"Lombrigueira Minancora"
�������---�������

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(I, 2. 3 ou �).

I Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria !
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em !

remédio .

Compre hoje mesmo una "LOMBRIGnE1RA
MINANCORA» para seu filhinho.

E' um produto d';..; La.b\)rat�f'Íi'�� "MINAN.aORA Jainviíie

TAMANDARE': Corrêa
Ovidio-Galego,Ciro-Osmar
Helio. Lidio-e-Celio-e-Berreira-e
Sá-Nelson.

Reservas! Ari, LUIs, Solon, Na
gile e Faraco.

ATLETICO: Pelanha -Jair
-Lebarbechom,Borr.-Fornerolli
-Corrêa,Piéga-Novais-Irinêu
-Moritz-Nelso�.

Visto que as duas esquadras
estão otimamente treinados, é de

esperar um encontr o fertil em lan
ces emocionantes.

NA VARZEA

Defrontar-se-ão domingo os

fortes esquadrões do Anlerica de

Palhoça e Cantista.
O America está invicto, verê

mos si o quadro rubro-negro será

capaz de quebrar o encanto ame

ncano.

Condenados
á rno!""te

o ENCONTRO PRINCIPAL

MOSCOU, 13 - Anuncia
se que a Côrte Suprema de Ge

orgia condemnou á pena de morte

sete individuas acusados de es-

Um grande jogo entre dois
teams que se equivalem e o que

apreciaremos no jogo de ama

nhã.

o g81. Leite
deCastro vai
descançilr

pionagem e traição contra ore
Os esquadrões serão assim cons-

gime sovietico,tituidos:

AVAI': Boos- -Arnaldo -

Aquino, 8ibi-Silvio-Berreta,
Zacchi - Pacheco -Sapinho
Medeiros-Monn.

o "solitario da
Ilha doGover

nador"

Fred-COMBINADO:

I
il

,

T, IS
[Regre��l�Gl' DIO S��II! Luza�.
"If!n�r�ilrte do em rude.
Prot@gelles

"-

viva

I RIO, 15-0 sr. Batista Lu

I zardo andou ôutern numa ver

dcd -ira roda-viva) conterenciando
cc m varies politicas, em carater

)

re servado.

ESPERADO O
governador
mineiro

I R!O, IS-Está' sendo espe-
I rado a ce.da mcrner to n esta ca

ta], o ór'r .f!enedito V alacaies
governador mineiro.

,CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5,7 e 8,30
horas-Gado bravo. '

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras-Aldeia esquecida.
CINE ODEON, ás 7,30 ho

ras-Viuya de $!c.onte Carla.
CINE IMPERIO, (Estreitp).

às 7,15 horas-Bandoleiro do
J;l 'Dorado.

Um copo sujo? Nunca! O
Snr. nunca se utilizará de
um copo que não esteja bem
limpo!
O seu apparelho renal tarn
bem fica sujo, em corrse

quencia das' impu rezas q'le
nelle se vão accumnlandoi!
e desse app:u'd hc ",'. se

é o melhor dos desinfec
tantes dos rins e das vias
renaes.

•

C:

Os comprimidos de HELMI
TOL tomam-se facilmen t c
dissolvidos errr

c

agua com

assucar, constituir..do uma

�borosa limonada.'

Depositário --IR"':. ULVSSSE'A -- Rua Conselheiro M afra, 70 -- Fone 1.439

As melhores marcas de farínhas de trigos,que são as preferídas devido a sua
excelencia são as afamadas

aUOA-NAC�ONAL.E NACIONAL., 00'
MOINHO I'NGLÊS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Blurnenau - ..JoinvHle S��O Francisco Laguna-
Mostruario permar'iente em Cruzeiro do Sul

Seoção de Seoção de Secç.i§o de i._ FAZEND.AS:
Fazendas nac'cnaes e extrange'ras .iara tcrnot fERRAGENS: MACHINAS: 1

"_Morins e Algodões Machínas de oenericiar madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para oíficinas rnechanícas

)Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para -portas ,\'lachmas para laocí: _'

.

"

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ades,
• Sêdas Canos galvanizados e pertences �rades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fbgões e Camas I o« r.r veis] Motores de esplosão, "'1ot(J:�s �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -taíhe- electricos
3abonetes e Perfurnarias res Material em geral ,ara ransrnís-: ,,'�' 1-:(1'.
,\Icolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Oortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes
roalbas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Autornoveis e, Caminhões FOktJ J -ças, .. ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar G, ODYER �

Charutos c:DANNEMANN.
_

Bebidas nacionaes e ext�angeiras "

MMerial eléctrico em geral �
� Empreza Nacional dé I"ave�ação "t-loepcke"--'/apore·s UCê

...
r! Hoepcke" "Anna" e Max" �

II
Fabrica de Pontas "Rita f\/leria' - Fabrica de Gelo ó!Rit:'B Me�rif�" - r:stale!fO 'Arataca" �=PA.vaii'AVAV.D'A����W�������,������.ô.�VÂV�VA.q��

.

•

•

Fíliaes

•

A Gazeta
•

•

Dr. Artur Pereira
•

(f�.
• e' Oüveíra

Clínica mérJlc8' de erlan
ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

�

•

Consultas diariamente das

4 á.s 6 horas

Consultoria: Rua João
• Pinto n: 13

,.

FONE-15�5

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

'"

FONE-: =24

Dr, M:.suel
Boabaid

,CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
moléstias do Pulmão

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

Res. Hotel Oloria-Fone 1333
I' Consultas das 13 ás 16 hrs.

o •

, 'Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de�crianças
.

Diretor da Maternidade.
Medica da Hospital

.
.

(Curso de especializaçlo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até' ás 8 112 da manhã
e á !ar�e- Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

�����������-

-������rlr����-----����E s p e I h - s � vorita �
---- �I'�'�� ,,�\1
S6 os fabrícados em [oinville pela única fabrica '\

00
do E S T A O O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER ��
Rua 15 de NoveRibro n. 366 JOINViLlE \� E I t

'

favori t\�?i in o :..erirl a sua avori a

��

l\/latri2::
em:

indica:

I Dr. Arminio .l
Tavares

I

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consulta; das- 10 ás I 2-
das 16 ás 18

II

Ex-chefe da clinics do í-!ospi
tal de Nürnberg, (P.úressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E.peclalll�a em: cirurgia

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

operações de plastica

o

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. I e das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIOENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

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

R.

I
.

,
- ���••�oe�r�

_-- G��G�D••••Caix 1 Postal, 110, G •

I Companhia "Alllança da :'AdVOgadC::-1 VE,NDE-�E uma "casa nodi:- G Bahia" oI � tnto «Jl')ao Pessoa», Estrel- • •
lo, á rua do Nestor no. 4,2 � •

co� 2 quartos" salas de visitae;: FUNuADA EM 1870 SE'OE Br�HIA
O

J.a�tar � cozinha.
, f� "Otimas Instalações. No aprasi] � t eguros Terrestres e Marltimos

..vel recanto da Ponta do L ..a'
� �'ij

Preço especial. Tratar com )ovã 4:�1 CAPITAL REALIZADO 9.000:0001000 �.\':� �Alves, no Canto do Estreito. � RESEHVAS .v\AIS DE 50.000:000$000
BEf\S O::::' RAIZ (prédios e

terrenos) 15,503:893$549
PROPt<lEDADES 1i\10VEIS 14.161 :96b$54�
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 •

I
°

r" SINISTROS PAOOS EM 1936 4.737:405$660

Apente$� ��b�Ageri�,)!8 IS Reguladores de �{alf
am tl'ldu� J� ZlIt.)d H �� Snnll, :u IJr;J�Hj na

principais praça. e8�ral1galral.

� .Agentes em Flortanopot is: ::
• •
• Campos Lobo & Cía

.•';ta

: Rua Conle�hiro M,'ra, 35 (sobrado) Caixa Pcstal19. :
• TELEFONE N. /.083

c=�.�-=-..,_.

D-
l-

� END. TELEGRAFICO ALLIAl'vÇA •
que Impa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que tira • ..

as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais � Escritoríos em Laguna e Itajahí "
RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos alsto da II

impurezas da péle Ô SUB-AGENTE: EM BLUMENAU E LAGES •
Sorveteria uloria A' venda nesta praça � D

1'_liiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii---�����iiiiiiiiiii;iii---iiiiiiíiiiiiiiidl;':'iiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii I·O�Jt�••G@'�ee--.'••• ,••��.

Consultorio: Rua João
I Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

II ;;I\dvogado

I
Rês. Rua Bocayuva, 114

I Rua Cons. Mafra, 10 (sob.Tel. 1317

__ ,
__

Fones 1631 ..

129�
I Dr. Ricardo I í IGottsrnann I Accacio I\JÜO-I

AaVOí;ados
I Dr. Pedro de Moura Ferra I

Advogado

I Rua "Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone rr ] 548 I

•

rerra tem seu escríp-

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica gera] e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL70RIO:
'Rua Trajano n: 17

(sobradol
Te1efone: 724 (manual)

HOHAS MARCADAS

tÓI ia de advogacía á rua

Visconce de Ouro Preto

n. 70. _' Phor.e 1277.-

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Srppel

QUEREI
o cutls limpa e sadia?

u S F::7Je (. .;:::� i- .«-.;J ( i""'\ad (,')

CREME VITAMINOSO

P R O C U t O L Nr. 1-

Jockey Club Florianopolis "
.

o mais elagante centro de diversões famí-
Iiares.

�uxo, s�riedade, conforto e distinção.
.

f splendldo serviço de bar com bebidas na-
cionais e estrailjeiras.

. .Feericamente iluminado com instalações modermsslmas.

Desembar gador
Salvro Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

'I
FPOLlS.

Rua Trajano n. 2<j
-------
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Endereço Telegr.: DOU\R - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação'[Paraná= Santa Catarina,
Limitada,,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-�io
Pri!'g Torres & Cia. Limitada +Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

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

,i de Macedo. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
I

ra SAN'10S: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega·se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

Recebe cargas de importação, do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEl;VIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preçoc; -nodir O s,

•

I
I'

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons, Mafra, 33
Fone - 1.191

Dr� AJfredo pg de Araujo
MEDI;, ()

Eepecialista em molestias de creanças, nervosas,

impaludismo e molestias da pele

Tratamento do empaludismo e das molcstias da pe
le e nervosas pela fiutohemotherapia

Consultoria e residencia-Praç� 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584 \�s�'.tas:-D�� às 11 .:__9_as 14 ���� horas
__

!� Dr. Ivo d';'lq�nG --II
.A.dov'�;> (-jo
.. .. �

Flortanopol is
-r

."tx r
c' 'Od't"VENOE- §EBanco d re '. o i ----.----

P Iar Agn- uma Iarmacia bem afre-
OpU l

-" . nta qnezada, n'um bom ponto
cola de S '

da linha férrea São rran-
Catar' a cisco.

I Para mais informações
(Soe. Coop. Resp. Ltda.) I'nesta redação.

Rua Trajanon. 16 ALUGA-�SE, o conforta-

(Ediicio proprio) I vel prédio de residencia

I á Rua Spivack, no dís-

Capital 136:700$00 triío de «João Pessõa-.

Reserva 56:424$49 A' tratar no Banco Agri
cola, Rua Trajano n. 16

RECEBE DEPQSITOS nesta capital.
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

I
CIC Limitada 5'(. ala
C(C. Avisof'revioô']. ala
Prazo Fixo S·(. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.

IPformaçôes p elo fone n

I
. I

l) lW'U'

H �������..- �

�
�
�
�
H
�
�
�
H", "e����m\���...����• G�figeG.a.eG�u.u
a •

: L.INI-IA OE (I

:I (;an.inhão e Omnibus !
e G
• Leão da Serra �

1= Empreza .de Transporte de Passa- I�
� geircs e Encomendas � �
S •
S Entre Concordía e Marcelino Ramos G
O •
• EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS •
� de ORTIGARA & GENERALLI •
• Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- •
@

,

trubro em diante •
e DIARIA!\1ENTE, saindo de Coucotdia ás 7 horas �
� da manhã, regressando ás 4 da tarde •
• Para lacilitar a boa marcha da Empreza, será colocada em •
• cada-povoado uma agencia para vendas de passagens, como •
.. abaixo descriminamos: •
• Concordia:-E�critório Mosele •
• Suruvl-Casa Comercial Boscatto •
• Tamanduá-Casa Comorcial JulioSchn , •

1 II Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
Ie Barra �o Veado-,Ca�a Comerciai'de Irrnâos Poy G
I- ' Bela VIsta-BoteqUIm ROése U
• Vüai Rica-rasa Comercial Mazuti ti
<O Marcelino Ramos-EscrítórÍ'l Mosele . ,J G
· �.
I: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 �
D IDA E VOLTA 25$00G I:
• Empreza DALLA COSfA ii
� .

�
!� �
! � N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu �
• estado, as passagens terão o acrescímo de 20 o �
iO �

���.�..•'We••G.;:G��� ��

I Quinta-feira
15 DE JULHO

Apolíces Consolidadas do Estado de Minas
« Divida Fundada do Estado de S. Paulo
« Obras do Porto de Pernambuco.

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- d
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� �fANO N. 16. �

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

r'J

I

ESTA

linda casa pó
de ser sua pa-

gando apel"'\as

5$000 .10$oo� ou 20$000 I
por mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda,

Matriz: - LJ.BERO 1 BADARO', 103 107

s. PAULO

Os melhores precos
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lnclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

_ tttc"'""

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.fetras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·feiras 8(50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos avlões=-Fechamentojdas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

i 2aAeiras 12,50 horas Za-feiras 11 »

1 4a.-feiras 8,50 horas 4aAeiras 7,30 »

i 5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

t A mala postal para a Europa fecha:
� na Agencia 5a. feira ás 9 horas
�

no Correio 5a. feira ás 10 horas

Para'rnaís informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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M a c h a d o & Cia. Em São pa�lo, para o

I
� Representantes Brasil, a maior organ-! �
� Telg. PRIMUS zação, no gênera da �
� : Ca'xa Postal, 37 l�

� �
• � Rua Cons. Mafra, 3� _ FPOLIS. AMERICA DO SUL �

I I
� .. ����. ��

��J � Apresentando ao grande público catarinense a COMPANH IA AME- �
� Fi

,.OANA S» A .' para produção e comércio de filmes, C6m séde em São (paulo, fazêrno-lo \�
� prazeirosamente. não apenas por se tratar da MAIOR ORGANIZAÇÃO, NO GENERO, DA AMERICA DO
r:J] SUL, senão tambem por constituir o mais seguro penhor de êxito do cinema nacional.

� «No Brasil a industriá cine-natografica constituirá uma das melhores aplicações de capital "e a

� par dos resultadus financeiros dessa iniciativa a �OMPANHIA AMERICANA S. A. se propõe crear

'. � social»
•

� Algumas informações importantes:
f

� Os grandes estúdios da COMPANHIA AMERICANA S. A. estão situados entre São Paulo �
fi

e Santo Amaro. em tt rrenos de sua propriedade. a
�], Só acamara insonora mede 50 rr.etros de cumprimento, por 30 de largo e 18 de alto, SEM GW COLUNAS. I

A corrente eletrica fornecida pela Litght e transformada em corrente continua pela Central Eletrica
dos Studi s, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (São Paulo).

Léo Marten, « rnetter-en-scéne", colocado entre os dez melhores do mundo, e um dos consagra
dos técnicos da Companhia, e sob sua grande direção vae ser trabalhado "ETERNA ESPERANÇA", o filme

que em breve todo o Brasil aplaudirá.

Para tornada de ações e negocias �da Cr.:>mpanhia no Estadc.l1tde ;

de Santa Catarina

•

OI

•

to •

•

I
i'

'J
• I
I I
I I
"I I
I I
I I
I lo
I I
• •

r�'
�,

�

I ·

I
�
�
�

I
..0 .••

O
.

,',

',. \ I
I
�
�

Tenho sido coberto com excesso o capital inicial e tendo-se ampliado os horizontes da Compa
nhia, em virtude de contratos referentes á indústria cinematografica, foi autorizada a sua elevação para

"De2: mil contos de réis
(10.000:000$000)

Em aç6es de DUZETOS MIL RE'IS (2DoSDDa)
"De acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferencíaíê teem 15 010 de bonifí

• cação na particípação dos lucros."

Companhia Americana Saciedade Allanima
Para oraduçao e comércio de filmes

C A P ! T A L RS. 10.000:000$000
E D I F I C 10M A R T I N E L L I 9: A N D A R SÃO PAU L O

A maior organização, no gênero, da Ameríca do Sul
[')iretoria ,

Presidente - J, M. Vieira de Moraes, advogado e proprietario na Capital e Pirassununga.
Vice-Presidente - Deputado Francisco Vieira, lavrador em Itapira e Mogy . Guassu.
Superltendente - Luís Amaral; escritor e jornalista, antigo diretor do Departamento de Assisten-

cia do Coperativismo, e da "Folha da Manhã" e da "Folha da Noite".
Secretario Depurado Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pirajuhy.
Tesoureiro - Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissario.

Conselho Físcal
Mel1'bros efetivos

Deputada D. Maria Teresa .5. de Barros Camargo, industrial.
Deputado Dr. Frederico Marques, advogado.
Sr. Luis del Nero, banqueiro e cornissario.

Membros suplentes
Dr. Carlos de Souza Nazareth, presídente da Junta Comercial e' da Bolsa de Mercadorias e

lavrador.
Sr. Joaquim Ribeiro Branco, comerciante e industrial.
Sr. Fausto Muniz, Técnico cinegrafico.

MACHADO &
Representar\tes autorízados e exclusivos

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 31

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianopolis, 15 de Julho de 1937===A GAZETA

Dando contas
f'oro frua

-------_ .. -_._--_. -_ .._--,._-----_._--------_.
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I n Im,

governadcr dr,: f"�f.,�"êu Ramos lerá, amanhã,
legislativa� a sua mensagem

malo de 36 á maio- de 37.
_,-_. ---------- -- - -----_.

S S E �II B l E' I A

If'r?& � g � i�l c7' �I r� '1.��� � � t..J ��j �" ��1 �j
•.��_.

ás 14 horas,
relativa ao

NOSSA ViDA

na Assembléia
perlodo de

..

1--""
'

'I capital, o sr. dr. Indalecio A,ru-l Ada, ilustre deputado classista. j�
� �1l

DR. RAUL GUTTIERREZ
_._._ -------

I S L A T I V A,ANIVERSARIOS l GEncontra-se, ha dias, nesta

capital o nosso distinto patricio
as exmas. sras, Maria Quin-

e tal!ntoso engenheiro dr'. Raul
tina da Silva e Diná Silveira de Guttierrez, que e�e.r?e brilhan-

S
r"

0Z' ""� e p a r a t o r 1° a('
za: I temente a sua atividade na ca-

.

1) (-' S � tfi\ �

oou,. -L.; 'lIJíl ':;,!1

as senhorinhas Zelia Medei- PItÔI.paranaense.. . A' hora de encenarmos o 11os-1 soa do deputado Rogerio Vieira.
ros, Ibraína Manbrini e Euge-

Ilustre patncio, que se faz
so noticiário, estão chegando ao No casa de não haver numero

Dia Capitulina da Silva; acompanhar de sua exma. espo- edificio da Assembléia Legislativa, para o funcionamento da sessão
os jovens Paulo e Joel Lang. sa, �cha-se hosped�do no. Hot�l para a sessão preparatoria em preparat iria, a eleição da Mesa
a ira d Ma 'na P

.

- Gloria, onde tem sido muito VI- á J "b d.

'. n. aIm,. espo sitado que deverá ser eleita a Mesa, os ter ugir no proxuno sa a o,
sa do sr. Dino Paim, estivador. ENG. NEMESIO CUNHA deputados que têm assento na- sendo que a sessão de abertura,

CHEGAM UNS Encontra-se nesta capital o quela casa. para a leitura da mensagem go-

talentoso conterraneo sr, enge-
A nossa reportagem foi infor- vernamental, realisar-se-á, ama

nheiro Nemesio Cunha, alto fun- mada, que a bancada minorista nhã, com a mesa da legislatura
. .

d M"
.

da Aari não comparecerá, transnta.

A h C
cionano o inisterío a gri- A

,. I' I � �l<li);L':ít2,!\.�m[5't1 ...��� t.�� �----� " ""
..

i�
,

�J
C a-se nesta apital, proce- cultura, e que prestou inestima- . I?esa sera, pOI� , � eita pe a ������������� !ÍI!'�-----� ��������·�����O�

dente de Serrinha, distrito de veis serviços á agricultura cata- maiorra, sendo o cnteno adotado �� @
Nova Beluno, municipio de Urus- rinense o da reeleição. .� �

sanga, onde é prestigioso politi-I
.

Achando-se aberta a vaga de � � �
co e membro do diretorio mu-j OUrROS PARTEM 12. vice-presidente, com a nornea- 'I;;; ��
n_icipal do Partido. Liberal. Cata- . Zarpando, a tarde. o paquete, ção para 8ecreta�io da Fazenda��. "
nnense, o sr. Albino Bongiolo. ITAQUERA com destino ao norte, d? sr. I:t0dolfo Fitzrnann, fo��s�. �t�

levou os passageiros abaixo além ainda informados que a eleição � �
Precedente de

A

Porto Alegre e da Caravana de Bachareiandos do seu substituto recairá na pes- a ':!.��.•'�escalas, chegou ontem. pela ma- G h H V" eh
- �1)!1' "

à " �,Çj'
nhã o a uete ITAQUERA da au? ?S; er�es IeI�a aves, I SELOS DO BRASIL G em pe '

. (Z, gu e' r "'1'flQ), a,.
.

.••
.

' PSI. ' Taltibio Araujo Americo de AI- I
N di � � .. r "

Cw. Costeira, que deIXOU, neste I G lt' R f I M Compra-se co eçao a ian- �
. . varenga au er, a ae azza, t d d I' t

. ..:
porto, os passageiros seguintes: R f I D' M L' I M

é\ a e up rca as, negocio G
Relmulth Stege, Mario de Frei- alh�e IJas, Faz�a, RlI�cbo.n da- solido. �
tas Costa Irmã Geor i I mã g� aes, o�e eio 1 erro a

Paga-se por selos só do

I �.

'
.

g s, r SIlva, Aureliano Lessa, Araadeu .

.

. . . �.Demetna, Hildegard Krotz, San- da C h 01" IA' t N Brasil: de 400 reis a 1.000- �
tan de Carvalho Silva e Osmar Bun af. IveILr�, 't: ris eTu b.e- 500 réis o cento de 2.000 �
Savedra.

ves
.

on im e ISI ano o las á 10.000-2$000. �Pereira. Rua Crispim Mira 29. �ACEL. SEVERIANO MAIA -
�

FALECIMENTOS Novos horarios da •
De Caldas da r':peratriz· che- No Hospital de Caridade, onde Panair do Brasil

gou ôntem a esta capital o cel. se encontrava enfermo, faleceu

Severiano Maia" 1'). vice-presi- ante-ôntem á tarde. o jovem gi
dente da Assembl.u Legislativa. nasiano Edgard Ataídd filho do

sr .. tenente. Heitor Ataíde, da
Força Públi-ca do Estado.

O sepultamento realizou-se ôn
tem, tendo comparecido nume

rosas pessôas e quasi toda. a ofi
cialidade da Força Pública.
A banda de musica dessa uni

dade tocou durante os funerais.

FAZEM ANOS HOJE:

ALBINO BONGIOLO

Grande baixa de

A "Panair do Brasil", que tem

como agentes nesta capital a im

portante firma Atherino & Irmão,
iniciará, amanhã, os seus novos

horarios, es.tabelecendo mais duas
carreiras com passagem por esta

capital, em luxuosos e rapidos
aparelhos, de absoluta garantia
de segurança.
A passagem por Florianopolis

verificar-se-á ás terças-feiras e sa

bados com destino a Porto Alegre
e ás quartas-feiras e domingos,
com destino ao Rio de Janeiro.

Com este novo horario, vem de
�

"p' " I

I
prestar a anaIr, um a to ser-

viço, não só a Florianopolis,como
I �a,mbem a toda a Zona em que
na atuar.

de talagitou
DEP. ALVA[,O CATÃO

I�nperativoCidade que éEstá em Florianopolis o depu
tado oposicionista dr. Alvaro
Catão.

DEP. PAULO JANZ
Chegou a esta cidade o de

putado classista sr. Paulo Janz.
ELEGANCIA MASCULINA SO'

DEP. INDALECIO ARRUDA COM CHAPEOS "CRESPI DE

Acompanhado de sua exma. LUXO
familia, chegou ôntem a esta CASA "O PARAIZO"
(I:� o POVO ilÔ��

E nÁ� �ftm', g�\-:�
• U� �u· ��

I Os servídofi'es
•

ainda não foi en-: Os nossos pi'lleç@$. ��,�a m

contrada I A E3 S O L U
HONOLULU, 15-0s 67 apa- � de que Nao mentimos,

relhos que sobrevoaram na região. de que não e in b r u I há n. os
do Pacifico, onde devia ter desa- G

emlDlOCARnOs01UHlOR
parecido o avião deAmelia Earht, À 17 CONSELHEIRO M�Fo

II I regressaram sem nada haver en- � A J"\A
Chrzfrz municipçl �

contrado, tendo percorrido 90 �

iiiiiiiiiiiiii••••r:ilMt:S':�=hrem;;............ii;;a;"';;;;;;!I;;,.,.;-�.Le�*�.!.�·lmr�q�,u�ll�o�m�e�tr�o�s:lll.:q=a�os. G�••C••�;;i ��O� w.m'��.

Ação Integralista Brasileira
Provineia de Santa Catarina-Cllefía
Muieipal de Florianopolis

c o n voe a ç ã o

AMELIA EARHATronvoco obrigatoriamrzntrz os rompan hrziros, blusas ver"
des e plinianos. ínscritos nrzste rnunicipio a romparecer2m
na séàe muniCipal â Praça lS de I"-Iovembro, afim àe recebe"
rem instruçõ:!!s s6bre a recepção que se fará ao nosso Chefe
Hacional, em suo proxima visita a !Zsta Capítal, no àia 22 ÔO
mês corrente.

A partir C)O dia 13 até o dia 18, toc)os 05 convocaC:os
�everão ter"se apres!ZntaClo, rz as que nêlo o fizerem, serão pu
niàos na formo disciplinar. O rzxpeClíent� será das 19 horas
rzm diante diariamente.

Anauê pelo Brasil
fpolis, 12--7--1937, V da Era Integralista.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




