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dr, Armando
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A V O Z [) O � O V OA U. D. B., em r o i 110fJ(Jlis, f�l ler ôntem, pelo seu alto-Ia
jante instalado no 1'. PO� r;:,o DE \LI-;T\ 'VIE�TO, as seguintes
palavras: • I

"A Lota dolorosa ue i i.de de ônt em, e que continúa a ser a � ANO
tarja do dia de hoje, r a mo te de Oliv io Amorim, prefeito de Flo-]
rianopolis, IAind� vigoroso, Lem qus prematuramente envelhecido, a sua

Odoença consternava, há 11 Yl H,r-.;, '1 alma da cidade, e o seu faleci- i
mento enlutou-a logo quo SI' g"ncrulil'uu a n. rticia do lriste aconte-Icimento.

-

-.
•

A U. D. B. deplora, com o povo da Capital e do Estado, a Iper:la do cidadão prestimoso <Í, terra, .npcc'isário á familia. e útil á
sociedade; e lamenta, DO ao versario politico, a morte do amigo e do! Será foc�U:lado amanhã, ás 6,30 e 8,30 horas,
conterraneo. •

'

ln C' l'i.d f·�..1 i('/� t
..

Sua viela r ública, C!'� s anos tlkis nurr=rosos se contam pelos
O me u eon, � um �o empe �<lia1 e cormcro

da trincheira politica, ('P c' )PL� ç..o, e cuja atividade oficial, de há I monstro da U. 101. 111., realizado no dia 16, no sta
sele anos para ('{l, St rrec iA per) sncnfrc+o pssoal e pela hdelidade dhun eSo "Amér'ita", e�n que o car!'��ato do 1)1)"0
roman_a a? pa�tjd: a.Cf ;E. 'I:' ,fliiára,-)� ,,1: (l;"t;f-Se que !e)� um C�h!i-I braS��.3irO ii �re�.nd.Lnt.5a da �cpÚbP.iciJ. - dr. Ar�andonho so, em_ rela pc ." 11'1 CM' 11· ( con�lCce (l nlln�mo desv 10. de S311es It)hYe�ré1,. pf@lI1a!nCIOU maglstra] discurso
IVIas, o melhor elogie ,10 ') 1,,1 'Uud 111 ' ) c s

'

"I no 'e:: 'o de o' ro,
'

�."'�",

'1' 'I' I ,J ., b IPO��\!:�.,u.agrlra Si enclOSo, e q' p, ;:;E .. r'tl t' P'l ::'011 iih o";l,,v(', uI' &rHUaUC8 e CI-___ __ . _

querenças.., ! O
..

,' ri � N G·
.

A �� 1 �..... ;1 �� llljfI O' Amorlenivrla�"a\t":,,),,lfn�p'll\i,(,I·L(),;.Ollahlllrrl'._,: .l., , ..... \:,J • j�lJ!;l �
- .....!..::;J. ..>Ii iJ� h �� �'* :'d

prevenção partidáari., :,>1' .', ' I' [ c� e f ':- p: e.' l )1']1) .' "eu corpo I
_ _ __

ainda velado e Florido de r' : i', (
.r
111'0 �d q-W.l Lt.lmbclll com

.parece a l]. D. �_, para re. lcm{ iar o e!;rJirilo que se foi.
Nesta homenagem �e ,H'cit6a o ho.ne n c o cidadão, fazendo

se-lhe continência á memória, á .qual a L. D. B. oferece o tributo
de uma grande veneração".
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Sem quaisquer Iiga�ões politicas

JAIRO �ALLADOPropl'�etario e Diretor Responsavel
III I florianopolisJ Sábado

---

923

do recurso do sr. Pedro Ernesto

"

24 de Julho de 1937 INUMERO

A Imprensa símpá 'ic 1 � LL r i -!' cura rI!) sr. José Americo está
usando e abusando do cUrei .} ,- rr �rjtü a Si.'US leitores e de negar,'
por meio de pequeni.nos e injUlÍoisoS i..iL:_amento3 da v;;rdade, a evidencia'
dos fátos.

Armados de um enorme d ,,,peLo, osfolioI31"lQ'l Z�'lm;ricenos
não cansam de apregoar invencionices sobre o tnpunente comido do dia

16, no qual a UniãIJ Demo::rátIca Brasilpira loi. on�aBrada !l1)1' uma co-

10ssal massa humana, como um movímenlo partidário oriundo das fon-
ites mais puras, J.egitimas c cista_ínas da opinião popular.

IEssa campa.l;ha si�timatica �e 'l�ultera.ção da v�r�ade não viza,
apenas, -- o que, alcl'l, sena t'l!'cla HIll \1 --lne�:)1nar o oZ11ho sem par
e a significação altamente dcmoçrática do grandioso espetaculo ci- I

vico .

Outras objmJ.vos anima.m á pena f.ncciosa e despeitada dos em-

preiteiros da candidatura oficial.
Pretendendo desfazer a i�11pl..�ssão de deslumbramento deixada

·na opinião pelo Cüm�cio do "'s"aC'iodo P.rlellca, a imprensa que sustenta I
;:a candidatura dos governadc,,('� doseja prepara: o espirito do pu'bUco I
para o fracasso inev�tavel ('a meltonco!ica SOIfl.1idade partidaria que

I:será representa�a no proximo dia 24, na esplan::..da do Castelo.
(DO "DIARIO DE NOTIC!AS", do Rio)

./\ Candidat�ra tU·· I Expedi:!:e�:e de§a-I
d d S � MUNICH 23 -- Resultaram im-

'man O e a�,9s profiquas as pesquizas feitas -para. a
,> _"'I (O � � -.J descolJerta dL caravana de CIentIS-

tas alfr�ái.t,", que dlOs8pareceu re

centemente numa expedição ao Hi-l
malaia .

.:..'- U. D. D• ., I"e�el,eil' ELEGA�l.L\. J\L\SClLl�,\. "so
O seguinte t?Ee�·alliua: CO\I CH \ PEOS "CRESPI �E
,. L�g=:: �: ..;@�:����� 'I �A�fl H�lÀO. m",o" • nIO�,23 - O SlIluoemo Tibu_nal MUi-o pia

_

� ... A. @ PARAI, lia JuDflt3tOa o .oeCUi"SO de a...�ia�a.o do sr.
,ear a fund&leôlll® do � .•..

It'" V ;:

{comité., do, muuieiltio
I

AI� y .a:'" '�, �.
' Pedro .lfu�nesto., 116 dUl 1(& de agosto proxlmo.

de ImalOuí., q:ue s.d'll"a.. I

...Q. � �marh,e,,� •.
�. loá .nO mI:r 4) x Z !]1',4)

I O elia ('sta de. cara j�l.a. Sopra I�1.'1
•

.,
. r. ..,.

I do �illl un vcn tUlho l'IJO. J\Ias, I
ideIto., O CliAUh ..laio hoj; é Jll grande dia, - dizem I

naei,!n�l., eUi ii Iii e lU t.·e os

.a,
o o

·.sLas
da canchdatura1b.oasd.elloo d13. A••",mllan..

I bal'ac€,_'a- .

do de Sa:rl.es pd,j_�U l.l"�·�": :? que ':_.ui l'uycc, á noi�e, a,
.. lente da itA1DiJ."�·'.ii o' j"lU1Gi' !Ftaçao do mundo, la na,

�uO 2ASU
••

�u "'" - "', ',n�; \� \.0 \. DO C,\.S rELO. ' 10111 .. - Procedente do Ceará chegou ôntem
, tCo1edi,1l!§ mL" 1 •• ;__' A '11aior ,<' n"u he,'Jver fogue-· a e:;h :·.?s'ã:aJ o d�.ndado Pa�do Martins, que de-
(�-"s§.) �'l!�e.c',,>. i) {oi �.� Lv"; se os ho 1, cr, í I,pernos ver' c§atr@u 5 hn:prr�J15a ser faü:�� a derrota do governa-

rsele, Daney (;aut 'iJrJ.1.b,'" o SlJsLo, e a e�rr (,a, e os chi- dor �1allu.e"8 Es'hula.
DIa �1:ô'ueJ Ain·�t ..1:a..l '" llques, e os apelos, 0 outras ma- . A"'ff.l�"e�lAo!!.l 1ft EstadD5 do t

-

., .• }.�:'f '''''''''..: lllf""Laçõcs ele valentia nervosa'. �

.. ' .. .;),,,,. II.
_

...ue. 05
•

nor e nao
AntoillU flJ>O�h:� �! W.il � c'u � pt( l'O E" I''\DO... tem � Il:ilr'}!! :-M[�::('ÇOii® r!àg,mllatista e Que lO nome do
'&l'i Capã� 'l€'" .. ll�� .&Jií_9.:J' I'ü",uete � .. b' ('o d êlc! Sir. Aroli1JLld.., eh :53b; s.erã sufragado pela maioria
sele dor. 1 LOCuTOR ,do e�enorado cearense.

ICom entu ..ficará Indiscritivel

Isiasmo pela can

I didatura Armando
I de Sales
j

BELO HORIZONTE, 23-Em
tojos os comicios que estão sen
do realizados, no interior do Es-

I·
tado são ovacionados pelas mas-
sas populares os gra.ndes lideres
do movimento democrático no

país, salientando-se entre êles os

nomes do candidato da U. D. B.,
sr. Armando de Sales Oliveira e

dos srs, Antonio Carlos, gene
ral Flôres da Cunha e Artur
Bernardes.

O entusiasmo em Minas é cres
cente e· os cadastros eleitorais
sobem. de dia para dia, dando a

certeza de um poderoso contin
gente nas urnas de janeiro a fa
vor do estadista escolhido pejo
povo livre do Brasil.

quem
o ALMIRANTE
PROTOGENES
GUIMARÃES?

RIO, 23 - Prosegue a curiosi
dade em torno do pronunciamen
to do almirante Protogenes Gui-

� - ,

maraes que ate agora não se re-

solveu a favor de nenhum candi-o

dato á futura presidencia da Re
publica.

Falsificadoloes

S. PAULO, 24 Foi descoberta nes
ta capital uma fabrica de bebidas
estranjeiras, sendo prêsos os falsifi
cadores.

I n s i s t e - s e ASSASSINADO

na demissão do Mi- no Tribunal de
nistro da Guerra
RIO 23 N

RIO CLARO, 23 -- Quando se en-
,

-

os meios politicos contrava defendendo uma questãoda Camara assevera-se que, no de terras, no Tribunal desta cida�
caso do Ministro da Guerra dei- �e,!! advogado dr. Francisco Leite,
xar a pasta, conforme vem circu- Irmao do sr. Raul Leite, foi covar
lando insistentemente, seria eAle

damente assassinado pelo interessa-
do da parte contrá.!'!!!.substituido por um general já re- -------- ..

formado. Todavia o nome conti- REGRESSO
núa em segredo .

dos despcnotistas
Automóvel para
Presidência da
Assemblêa

a DALLAS, (Texar) - Os desportistas
brasilei�o� que tomaram parte na�
compet!çoes aqui realizadas, re
gressarao ao Brasil no próximo dia
31. .

DadianiDeclarou-nos, pessoalmente, o

deputado Barreiros Filho, que é,
de fáto, contrário á aquisição de
um automóvel para a presidência
da Assembléa.
Assinou o projéto da criação do

cargo de chauffeur para o auto
móvel da Assembléa, porque lhe
foi tal projéto apresentado antes
do que diz respeito ao novo au

tomóvel. Supôs o deputado Bar
reiros (assim nos declarou) que se

tratasse de um chauffeur para o

carro usado pela Presidência da
Assembléa, desde 1935, desde a

Constituinte.

impetrou habeas
eorpus

RIO, 24 -- Foi impetrada uma
ordem de habeas-corpus a favor da
falso principe Dadiani, contra <}
seu embarque para o Rio Grand�
do Sul.CAND�DATO DO POVO

V E N C E R A' N O C E A R A'
ARQUIVADO
o proeesso do easo

dos generais

RIO, 24 -- O ministro da Guerra
general Eurico Dutra, mandou ar:
quivar o inquoerito relativo ao casa
dos generais.
Corre, el1tretant<>, qile o general

Valdomiro Lima, teima não só em
proscgUÍl' na sua intenção de pro
cessar o general Gõe;; l\'J.on teiro e
bem a_:;sim o general Eurico Du1ra,
p�r nao ter este punid,u u àenera\Ooes.

A terlea treme
NOVA YORK, Foi registrado um

vi�lel!tissimo tremor de terra que
atmglu todo o continente america
no.

O ab!l�o teve tal intensidade, que
o estIlete <lu sismógrafo saiu fór
do pa�el.

_.,��.,_ ....-

'''-.
'\
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA-Florlano}Jon� 24 7-1 �..) I 2

A Escola de Auiação Mili
tar, cuja s�de é no Rio de Ja
neiro, entre outros fins. destina-se
d\ fOImar sargentos para a arma da
aviação. O Curso de Sargento
aviador consta de dois per iodos.
o primeiro de cinco mêses e o

segundo de nove.

Os alunos aprovad os nest

curso serão promovidos a 20 ou

3of. sargentos e receberão um

O
dos seguintes diplomas: pilôto-

s higienistas r decomen am, aviador fotografo-aviador, metra-
para digerír bem os alimentos, I' d

.

d ". d. ha or-avra 0T, mecamco e avia-
as segumtes regras: 1 a.) Co- ção, mecânico de armamento de
rner a hora cérta; 2a.) masti- .

b aviação, eletricista de aviação.
?af em. os alimentos; 3a.)não Os portadores de um qual-tazer refeições copiosas; 4a.) não d' . quer os tres pr.meiros diplomas
mgenr muito liquido á� ! eleições. d
A

são enominados navegantesssim procedendo facilita'se .

d OL avtü ores. s que possuem um
o, tral elho do eslomag,"', que dos tres ultimos diplomas são
desempenha iml_'o(tanti� imo pa- denominados tecnicos de avia-pel na digestão dos alimentos -

Açao, os sargentos-aviadores ê
azotados, por interrnedio da f 1 daru ta o o acê iSO &Q quadro de
pepsina e do acldo cloridrico, fi"

.

rl d d
A d fi,

. .'. ,
'

o ctals-avra ores, P.S e que a
e ciencia acido clori :lr.c'. ' L L 'I'
di

ISSO se 'lam .tem.
provoca ispepsias que se ma- At" d d
nifeslarn por pêso no estomago I .

I denaen o ao esta,que. e5P:�·
I idã f

''2la e que go�a no seio do
assi ao, orrnação de gazes asia I E it -I A
d f .: T d"

, I xerci o '" ar :,a:::Ae illi-,çà0 e
e ermentaçao. o as e tas , f

d das vaOlag"!US gu; o etece regu'-CINE IMPERIO, (Estreito). esor em desaparecem, por ell- I t 'd fi
"

'

às 7,15 horas-Viva o amôr.' canto, com o liSO de algumas dat
em H o a" ad Ilenc�� ao curso

"" d'" '"d d'l 'd '
e sargf!nto-avla or. o...;erão, to-

A
go as es.e aCI o I 1lI o em agua d

' ,

I dAMANH , ás 6,30 e 8,30' f' _ O d "
aVia, matncu a os, todos os

as re elçoes. a a a sua forma d'd hhoras- Cadetes do ar. I"'d" ,
can I atos que preenc t>rem as

IqUJ oi e certos mconvement<!s no d' _
.

'd' .

, d" ,con lçoes eXIgi as, ViStO ser aln-

Cada"eres tocante a a mlm�tração mUItos d b d fi
'

,
,

d_
"
, d

'

' a em e Ciente o numero e

pacientes elxaro de tratar-se cl)m t t"
,

d
h d "d' ,sargen 05 ecOlco� aVia ores ofa

�num !!!!II as es�e me Icamento tão Simples " ...,.
,

" ' ..
,\ b d d' 'exIsten,tes na arma. 't'o:Jem ma-

fil. cal' 3d
e ser sana a, esta (II" tri';ula,-se no Curso, milItares eS. PAULO, 22 ( Band ) - cu oa e com o apareCimento dos' d

-

"

De acôrdo com as estatisticas e- comprimidos de ACldo.'-Pepsina ,�IV1S{d �en °d q�e estes tem a

laboradas pelo Serviço de Cerni- da Casa Bayn, de estabilida- Çacud
a �

d
e 50

assedntarem pra-

t· f
.

h d 1 499 d
a epols e aprova os no exa-

enos, oram ,lO uma os. e con3taote. dosagem exáta d d" _

1 4 d
- me e a mJ�ao.

,

O VASCO EXIBIR-SE-A' EM pessoas nos cemiterios a cio de absoluta comodidade, nãl O· d'd d
.

f
SANTOS dade, Jurante o mês de Junho úl- só quanto á facilidade de trans- d

� pe di. ,o�
ri

e

C ormações

Não podendo ser realizado, I rllil]�I[ínD;)UII;t:jU,];I*@ijI3�[I]$I, timo, assim descriminadas. segun- porte como quanto ao proprio t rem3 s657 lf!glRos ad alJxa �os.
2 f· _ !J do o sexo: 810 homens, 618

a . • 10 e al'euo,

como estava marcado, a. eira
uso. juntando envelope subscrito e

última o encontro Santos xVasro; mulheres, sendo 884 pessoas As pessoas que sofrem de selado para resposta.
este comprometeu-se a jogar com INF�LlVEL Nn CQSP� adultas e 454 menores. perturbações gastricas, por falta

o referido clube no dia 2 de agosto,
Durante o último trimestre fo- de àcido cloridlico, encc.ntram CASEM IRA EM CORTES, AR

por ocaúão de sua passagem com
t ram enterradas, nesta Capital, neste medicamento um recursu TIGOS FINOS

destin!> a Argentina.
4.234 pessoas. terapeutico inegualavel. CASA "O PA�AIZO"

�' As melhores marcas de farínhas de trigos,que são �s prefer�íd�a�S�d�e�V�id�o�a�s�u�a'
excelencia são as afamadas

BUOA-NACIONAL. E NACI'ON�L, 00
MOINHO ING

__LES

Redator: Paulo B. Barbosa

Ontem, na
A�;,ser-'\ bléia ...�Ga�elã

Desportiva
A' hora regulamentar foi aber

ta a sessão, presidida pelo depu"
tado Altamiro Guimarães.

Do expediente constaram duas
aprovações de contratos firmados
com o Poder Executivo, sendo
um para os serviços de Saúde
Pública com o dr. Amilcar
Barca Pelon e outro com a so

ciedade P. Antonio Vieira para
formação de um curso comple
mentar pre-juridico.

Terminada a leitura do expe
Seguiram os jogadores da diente, o sr. Presidente, prolun-

Capita I damente emocionado, comunicou
O SAO CRISTOVAM NAO á Casa a morte do ex-constituinte
VENCERA' DUAS VEZES. Olivio januario de Amorim.

A pugna de amanhã, ferir-se-á NO PERU' Desde a chamada, notava-se

no ground do Caxias. AS DECLARAÇÕES em cada semblante estampada a

A grande partida inter-munici- DE COSSO profunda m a g u a determinada

pal, entre os selecionados da A. Cosso. o famoso comandante da pelo desaparecimento do ilustre e I

C.D. e L.F.F.,por certo, agradará artilharia do flamengo, declarou: abnegado prefeito.
aos admiradores do valoroso es- -O São Cristovan não ven- Pela ordem falou o deputado
porte. cerá outro match no Perú, Jã es- Ívens de Araújo, que fez o ne-

A partida está sendo aguarda- tive em Lima, com o Velez,e sei crologio e requereu Iôsse inserto
da com grande entusiasmo pelos bem como se procede là com fi- em áta um vóto de pesar pelo
fans do futeból em todo o Es- vais tecnicamente superiores, falecimento do Major Olivio

tado, porque, reune as duas maio- No jôgo de estréia, o Velez Amorim e que se telegrafasse á

res potencias do futeból barriga- venceu o Alhanza Dor 5x 1. No íamilia e ao sr, Governador do
verde. 2·match.aos vinte minutos de jogo, Estado transmitindo pêsames.

O combinado da A.C.D., no seis elementos nossos estavam fóra A minoria, pela palavra ílu-

domingo último, derrotou o forte de camp'J. E não conseguimos a ente e sincera do sr. Marcos
e homogeneo esquadrão do Ope- segunda vitoria ... E que juizes... Konder que, numa bela oração,
rario Ferroviario, vice 'campeão do Barbaridade ... , é por isso que sou disse das qualidades excepcionais
Estado do Paraná, por 6.'13, en- de opinião que o São Cristovam do extinto, associou-se ás home

quanto que o selecionado da L.I não obterà outro triunfo no Perú. nagens propostas e, mais, que Iôs
F,F. tem realizado ótimos treinos Si a violência dos jogadores ta- se levantada a sessão. Em nome

em conjunto. Ihar, OI juizes se encarregarão de da representação classista falou
Os dois expoentes do futeból evitar novos fracassos dos teams ainda o deputado Indalecio Ar-

catarinense, estão bem preparados locais. ruda,
e o inter-municipal de amanhã em M t

Pustos a vótos os requerimen
Joinvile agradará ao mais exigente a au a eS· tos dos deputados Ivens de Araú-

adépto do esporte bretão. posa a sâcos jo e Marcos Konder, foram una-

nirnemente aprovados,
S. PAULO, 22 (Band)-

Em=Sorocaba, cidade do interior
do Estado, verihcou-se uma cêna
de morte, que causou impressão.
O lavrador Benedito Modesto,

por questões de ciumes,. matou
sua esposa, Acelina Mineira, a

L. F. F. X A. C. D.

Será a grande partida de ama ..

nhã em Joinvile

Futeból

Noticias
do dia

FLA x FLU

Bê

SELOS DO BRASIL
Encontram-se amanhã n- gran

dioso stadium do Fluminense as

agueridas equipes do campeão di>

Especializada e o rubro-negro.
As dependencias do ground

serão poucas para a granr1rosa os

sistencia.

,

O,; quadros: FL ME i,i)

I1 aladas, C. AI�es, Í'�a(in; �flldti.
ra, Eugel, MedlO; La, VJdemar.

I
Cosso, Leonidas, Jarbas. I

I

FLUMINENSE- Na-crmer.-]
to, Guimarães, Machado; Sllnta-Imaria, Brant, Orozin.bc ; (It'Hal,
Sandro Russo, Tim, Hei' uics.

I
O FLUMINENSE VAI AO I

RIOGRANDE

Compra-se sêlos do Bra
sil, qualquer quantidade.
Paga-se bem.
Rua Crispim Mira 29.

"

socos.

A proposito foi aberto mque
ito pela policia local.

,

PARE!RIO, 23-Noticia-se que o

Fluminense F,C., de acôrdo com

o contrato firmado entre os clubes

gaúchos. embarcará pelo nComan
dante Ripper" no dia 29 do cor

rente, apresentando-se em. campos
gaúchos a 8 de agosto, lDdep�n
dente da pacificação.

,

� OUEO� DE SEUS CRBELOS
USÇlNDO

PETROLINO MINONCORQ

Clube Doze
de �gosto
CONVITE

De ordem do sr. Presidente convido aos

sócios e suas exrnas, familías para a soirée que
Clube fará realizar no próximo sabado, dia 24 do
rente, e para a domingueira infantil, no dia 25, das
ás 22 horas.

Servirá de ingresso, sendo de apresentação exi
gida á entrada, o talão do corrente mês. Ingresso avul
sos, a pedido de sócios, serão fornecidos até o dia 23,
á noite.

NOTA - A domingueira infantil não se trans

formarà, como de costume, em soirée.
,

Florianopohs, 20 de julho de 1937.
Rubens Ramos

Secretário

CARTAZES IPara digerirDO DIA
bem os ali-

CINE�REX, ás 5, 7 e 8,30 , thoras-Cruz de indio, e os 7' men OS
e 8' episodios de 'Deusa de
jobá.
AMANHA, ás 6,30 e 8 30

horas- Uma noite na óperd.
CINE ROYAL, ás 7 hords

Shanghay,' e ás 8,3D horas
Viva o atnôr.

AMANHA,ás 5, 6,30 e 8,30
horas-�(,Usica, gira-gira.

CINE ODEON, ás 5, 6,45 e

8,30 horas-'Desafiando a lei,
e os 9' e Iü: episódios de O ca

valeiro fantasma.

AMANHA, ás 6.30 e 8,30
horas- Tirando o pé da lama.

srs.

êste
cor·

17

Concentra
ção.Militar
e Naval

A 'Conce ntração Militar
e Naval é un a organização
especialmente legalisada a em

todo o Brasil para Íomentar o

militarismo e difundir o interesse
pelos assuntos relacionados com a

avião e a carreira militar. Ra
zao pela qual, péde com muito
empenhe a publicaçko deste co

municado de grande propaganda
militar e de grande' interesse da
mocidade local,

COLEGIO MILlTAR

Para menores de 13 anos. O
exame de admissão é realizado
no proprio Colégio Mlhtar on

de os mesmos podem ficar inter
nados.

AVIAÇÃO NAVAL

Para jovens sàdios e com

curso ginasial completo. Curso
de oficialato com todas vantagens
da carreira de oficiais da Mari
nha de Guerra, depois de ra

pido curso.

AVIAÇAO MILITAR
"

DepositáriO .-IRE ULYSSSE'A -_ Rua Conselheiro
-----

I\,1 af( ai 70 -_ � c..,Jne '.439
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VEND.E- Se::
uma farmácia bem af e

quezada, n'um bom ponto i
da linha férrea São r-ran- i

cisco.
Para mais informações

nesta redação.

Adolar Schwarz-
---------------------------------------

Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA

:;_:_.,,_�:.."'�.:.....<Ji':.JjJA../J//_/:.n�.... ú�.....::t'J. .,'!tI:·'I'" 'r-c-Ó» �j" '""X!'.-I...:.!W...� • ..:L......L��

�AGENCIAI DA

Sociedade de Navegação'[Paraná-cSanta Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná i> Santo Catarina, navios-in .tor Buarque
de Macedo. Eva. Peryn s, Aliados; viagens rlirétas pa

ra SA,Nl0S: hiates-motor Pi, atininga, Saturno e Braz
Cubãs.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBAR QUE de
t(>cla� as espécies de madeiras serradas, beneficiada s e em

tóros etc. cereais e m-rcadories em geral. �ara qu� lquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o E xtcrio

Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preço<=; ."odjr-os
§ i2' .•

I
) Dr.
I

I
Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

deP.Alfredo
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervosas,•

. impaludismo e molestias da pele
Tratamento qp ernpaludismo e das molcstias da pe

le e nervosas pela .Jllltohemotherapla
Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

'1 Telefone, 1.584 . \Consuttasr-Des 8 às
__��_��_�s 14. à�_!_� horas

��.,�,����������
1
i ,. D���_ i II Ivo d'Aquino

),:.,d6vgado
�

Florianopol is

(Soe. CoopResp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Ediicio proprio) ALUGA-�SE o conforta

vel prédio' de residencia
á Rua Spivack, no dis

rito de «J oão Pessôa.
A' tratar 110 Banco Agri

ola, Rua Trajano n. 16
esta cap.tal.

Capital 1 36:700$00u
·1��r�.�;.:�".�:424$498

� REECBÊ DEP�Sll O�
,j

�

'I
i
j SEGUINTES JUROS:

PA6AHDa 05

ALUGA-SE
quartos para casal.

wform::tçõt!s pelo fJne n

CIC Limitada 5'1. ala
elC. Avisof'revíoô'j. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

, SANTIAGO

BUENO� AIRES

,.

'o_"

�
�?»1

Lp�� �� �ft�n� �. ,·r � <'11ilJ U "".ti) ".�"" �"'�} r , �.... ;(1-')

E d 1 ��Á:�
.mp: eza e '(ansoorte de Pssaa- �

geír s e Encornerxtas �
• @
� Entre Concordia e ffVlarce;�no R��Ylos tl�
� �

D d

l-ti
EM C0MRINAÇAo COM A U,\lH l. DE. c-,x: i.\S ��
• de O'i.TIGARA & CEN.:JV\LLI �
-$ Passará a funcion 'r, (i, lia I ...' d ::11 �:q
� trubro fIfi (La li·' �$
� DIARIA:vIEI'ÍTE, saindo de Coucordia ás 7 h.» a �
� da manhã. regressando .1S 4 da tarde �,
• Para luciliter a boa marcha d.\ Eror,re?a. �-::r... (.\),1' <;.1 i'U.' G
'" cada povoad.. uma ag ucia para vendas do.; l-'assétg.:!n�1 corno .�
� abaixo descriminamos: G
� Concordia:-E�critório Mosele •
� SuruvI-Ca5a Comercial Boscatto G
� Tamand�á-Casa Comoreial Julio.Sehn �.I � Rancho 0rande-Hotel de Maximo de Secco •
e Barra do Veacto-Caaa Comercial de Irmãos Poy •� Bela Vista--Botequim ROtse' •
• Vila} Rica-Casa Comercial Mazuti •
• Marcelino Ramos-Escritóri') Mosele •
� .

= Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 P
� IDA E VOLTA 25$000:
I_ Empreza DALLA COSfA Ô
'. �I � N. B. Em caso de temporais 'OU de es�radas em máu ,.
I. estado, as passagens terão o.acrcscimo de 20 o •
l� ...

.

. •
;�O.e.80Q.9••�O••GG••�·.�.·G

�

I Quinta-feira
I .

29 D E J U L H o

...

f'rr� ESTA
II

'

i '
. d {3 cas �

,

1::_ de:ersu:�::
('� ." gandoape�as
5$000 ·10$000 ou 20$000

...-...

por mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: _ LIBERO BADARO', 103 107

s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lnc ia

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2aAeiras 12,50 horas Za-feiras 1 1 »

4a.-feiras 8,50 horas 4aAeiras 7,30 »

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

A mala postal para a Europa fecha:
na Agencia 5a. feira ás 9 heras
no Correio 5a. feira ás 10 horas

Para o Norte

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

5a.-feiras 11,50 « õa-íeíras 20 »

6a feiras 8)40 » Sa.-feiras 20 »

Parahnais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

,

I
I
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,A (ialeta

1\/1atr i2:: FL.O OL.IS

Dr. Artur Pereira

e Ohvera
Clinica médica de ertan

ç,os e adu!bs

r ABOl{ATORIO úE
i\NALlSES CLINICAS

Consultas diariamente aq_s
4 ás 6 horas

I «nsu!t. rio: Ruo João
Pinto n: 13

FONE-1595

'�' I ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

Blurnenau - ..JoinvHle Sao Francisco '" Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

em:

indica:

Seoção tde
FAZENDAS:

fazendas naclonaes e extrange'ras ;)ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benetícíar madeira
Lonas e Impermeaveís Material em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Porões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, 'l/lotf)7eS
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -,talhe- electricos
�abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlssões: Lo' ,

\Icolchoados e Colchas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD F' -ças, t.4..:ces-

Sapatos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico l.)
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OrODYER �� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.ateriaJ electrico em geral �
� Empreza NacionaJ de '''avegeçâo "�-foepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas 'lRite fv1aria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" :. Estalel�o 'Arataca:' �=�PAVAV.AV.J7â��-���� "�������e����Â�V..ô...V'.A..VA��.

:"r:" ;._-_"Z";";f. "�"<::

���������
...._..

·m������ ."'�_.������ �

E � I h' �' ,

��
s p.e B' O s �A Favorita i

Só os fabrícados em j'Jinville pela única fabrica � _,,_;_ �
do E 5 T A D O tl, � l�

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

�

Olretor d� :"l,;tk;f!1ili�d� AavO�adOS
MedicI) dt< 11�'1!::'lí.a'

(Curso de eS!J(,(:Jd:tv\'"lo -' 1 Dr. i'edrc 'd@ rJiGura ferro \
moleshas d<:: --:fh"H"} I

Atende na Maternidade I Advogado
, até ás 8 1 {2 da mannã I,

"

e á tarde - Consuttorio.

1
MIá Trajano, n' I sobrado

ANITA GARIBALDI, _�__ 1
__T�ePhone n' t 54�_1

Jockey Club Florianopolis I.O mais e.agante centro de diversões famí-

\ ur. Atminio � I
Tavaresc;;,

;; MEDICO-ESPECIALISTA'
" Ouvido - Nariz - Car-"
"; gania - Pescoço �:
BConsultas ' das 10 ás 12- �

Idas 16 ás 18
Dr Aderbal R.

I �?nsultori(J: Rua João da 5 i Iva
I'-�J ínto, 7,-- Te!. 1456

I,-- �J\dvogado

\
Res. Rua Bocayuva, 114

I
'1ua Cons. Mafra, 10 (sob.

�__
T_e_l. 1317

__ \
Fones 1631 p. 1290

IDr- .

Ric·.,.rrlo II . IIGottsrnann Accacio Me"l
'1 \1 Ex -chcle ?a clinics do Hospi •

tal de Nürnberg, (P'.",ressm re I ra tem seu escrip-
-----

lndórg Burkhardt e Professor
Dr. M �gue I Erwin Kreuter)

F::�ç�abaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

FONE-1524

Trotamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consutt.vl« .oao PmL ; 1

Especlallaia em� cIrurgia
geral

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

operações de plástica

CONSULTORIO·--Rua Tra
a no N. I e das I O ás 12 e

das I 5 as 16 112 horas.

TELfF. 1.285

:'; � ,':!DENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

"Uj. Hc.el Ololia·Fone 1333
-'I",�f1i1<l,� '1;)8 13 á� 16 ru-,

---_._-----

i�;�f(()S -.- Moiestias de
Senhoras e

Ji,;ioieshas dr- cr anças

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

cionais e estranjeiras.
d ernissFe.er .carnente iluminado com instalaçõe s

mias

RUA TRAJ ' NO. lO-sobrado -nos aisto da
SOl Vc terla Jlor a

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

1-
.��.��•••o

· �

------: Companhia "Alllança da ::
, o Bahia" $
• U
• SE'DS B/�HIA �
•

FUNJ.JADA EM 1870
�

': t eguros Terrestres e Maritirr.os :
• CAPITAL REALIZADO 9.000:001J$OJO \;,...

I RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000" �
v BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS' 14.161 :960$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933·94�: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :54 5$220 �'

0,, SINISTROS PAGOS EM 1936 4.73��,���
Apentesr Sub·Agentes It Reguladoras da AJ alf
em todos OI EltadlJl �41 arasll, �l :JrJJlHí na

principais praças estran gelras.
t, ..no._�

A.gentes em Florianopolis: is
D .�,,f�� ti'i'

;; Campos Lobo & Cía. ;e �
fi Rua Cilnulhlro M Ifra, 35 (ubrad J) CaIxa PCiltai 19 i,·D �,-

TELEFONE N.- /.083··---�·-�'·-�� •fi END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇA G� G

: Escritoríos em Laguna e ltajah í !
dr USB-AGE[�TE� E:v\ BLUMENAU E L'\GES :
� �

.�.o.o••e.--�•••G.��.,�

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica gelai e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL10R/O:

1iua Trajano n' /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

o

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

tó, lo de advogacia á rua

,

I
N O Estreito Ponta do Leal �1

I �J

I �
I BILHETES I
� Federal e Santa Catarina �

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �
.������ --���[�i�l���Visconde de Ouro Preto I

n. 70. - Phor.e 1277.-

1 Caix i Postal, 110.

fi

VENDE-SE uma casa no diso utimas instalações. No aprasil
trito «J.1ão Pessôa», f strei� 'vel r:::canto da Ponta do L" a'

lO, á rua Jo Nestor no. 42, Preço especial. T fatêlr coro 1.1 oã
com 2qUdftos, salas de 'vIsltae t\lve$, no Canto do EstrC::itú.

e entar cozinha.,
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Grande abatimento no

os artigos de inver
"

(\�I

A.gasalhos de inverno

I indos CASACOS DE PELES,· curtos e 3[4, REN \RDS AR· DE LÃ para vestidos e o sturn !S, "Lãs para vestidos e

GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legit'rnas

e de reconhecida durabilidade e garantia preços ao alcance de todos.

Assombroso e incomparável stock de SEDL\S CASEMIRAS artigo nacional e estranjeíro

nas
o

mais bélas estanpas com dese- de padrões modernissimos, última palavra

nhos irrepreensiveis. no gênero, satisfazendo ambos os sexos.

•

Imensurável partida de LINHOS BELGAS, CAPAS JMPREMEA'VEIS DE BORRACHA,

<> tíe afamadas marcas e insuperável qualida- o para homens e senhoras, de diversos 1ipos,

de. Lote Rs. 1 :600$000. novidade absoluta, verdadeiro sucesso.

Cr'edíto Mutuo Predial o Tónico capilar par excelenci 1

Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamenso dos cabelos!

IIEvita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um rem edio
---

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo. I'

E' INCO\lTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES D'·� SORo
TEIOS DO BRe:..SIL, 50' EM PRE" 110S FORA�A DESTRIBUIT"\OS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$000), EXIGINDO APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�\-1 HOJE
MESiVI0 A NOSSA SE'DE P.A.RA OBTER UMA CA,DERNETA, PARA
PODER COl'JCORREI� COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

comarca de [tajaí, em que é re

corrento José Vicente dOJ Santos
e recorrida a Justiça. Relator o

sr. des, SILVEIRA NUNE�·.
A Côrte não tomou conheci

mento do recurso por ter sido a

petição de interposição assignada

I por solicitador.
"

Recurso crime n'. 2.738 da ������������������������
comarca de Tijucas, em que é C6d igO C r íC"'n 1- I
recorrente Pedro Coelho e recor- na I Advogados Irida a Justiça, Relator o sr. des.
GUILHERME ABRY. RIO, 23 - Foi enviado ao

Foi �onfirmada a sentença de I ministro. da Justiça, pela r�sr�ecti
pronunc.a pac seus fundamentos va comissão, o ante-projeto do

I que
são juridicos. novo Código Criminal, que su-

Recurso crime n'. 2.744 da bstituirá o Código Penal, espe- FPOLIS.

I
comarca de Blume�au, em s=. é rando-se que a Camara o votará

Irecorrente o dr. JUIZ de DIreito no proximo mês de outubro. _Rua Trajano n. 2<J

e recorrido Fritz Selonke. Relt.tor

�Io sr. des. G U I L H E R ME, Pavilhao CASA

O'. ABRY,. braSíleirOj
Vende-se por motivo de viagem.

R V S O de de Ouro P t N 3 � 1\.1 d
. abaixo do custo um bungalow

ua i C n re O·! �
.... ega o. provimento ao recurso, novo. na E5trada GereI de S. José.I' G para confirmar a sentença que PARIS, �4- Com a presen-; a poucos minutos do Estreito com

• Q julgou perempta e extinta a ação ça do Embaixador Souza Dan-, 2 salas. 3 quartos. casinha. bôa

'.;"0••••0 S. G� &�O t�.G penal intentada contra o recorri- t�s foi inau�ur.ado ôntem o. pa-' a�ua. luz. privada e dependencias
.-j M R

.. -

\
D Pedro de Moura Ferro do. vilhão brasileiro na ExpOSição fora •

...0 sr. IUS- eunlaa r.

Advogado Apelação crime n'. 5.703 da Internacional, re�estindo-�e o áto
_

Trata-se á rua Crispin Mira. 2� •

.. alini ao �al.1 d_Q sítuacio.,,) Rua Tra1ano n. 1 comarca de Palhoça, em que é de grande solenidade e imponen- Relaooes.;
apelante a Justiça e apelado cia, sendo pronunciados discursos

F.-anco InISi�O flumi � O discurso João Gaspar de Abreu, R<:lator altamente honrosos para o Bra- aball!�das.
SALAMANCA, 25 -Por nense .-II n.d t

o sr. des SILVEIRA NUNES. sil. NOVA YORK, 23-Sabe-sc,
crivo da passagem do p�lmelfo uO can�j= a o Mandado o réu a novo jul- CEM C'ON _ que as relações do Panamá e

niversario da revolução constitu- nac í iina I garnento, por ser a decisão abso·
"ToS

Costa Rica se encontram um tac-

cionalista, o sr. Benito Mussolini tútoria a manifestamente contrária to ou quanto abaladas, por motivo

irigiu um telegrama ao general RiO, 22 lBand)-No proxi- a prova dos autos. pa �a o ..J u iza- do encontro na Ironteira que divi-
Franco, em o qual expressava os mo dia 3 de Agosto realiza-se ,�IO, �2 �Ban2)-A Assem' Embargos civeis n', 1.807 do de M.ano' de aqueles países, de trezentas

seus melhores votos pelo triumlo a convenção das forças politicas bl�la Legislativa do Estado do da comarca de Florianopolis, em res barras de ouro cuja posse é re-

da causa nacionalista. do situacionismo f111mi'1�nse, para �1O. aprovou tambem, por una- que é embargante José lrineu de RIO, 24 - O abastado in- clamada por um e por outro.

Em resposta, o general Fran- a escola do seu candidato á fu- nimidade, o requerimento do de- Oliveira Cruz e embargada a dustrial sr. Peixoto Fonseca fez Supõe-se que tenha sido pro-
,(O agradeceu, declarando ac sr. tura prrsidencie da R"'publíca. put:F'O. Pauh Â.ri'u!o,. para. a Fazenda do Estado. Relator sr. entrega ao Juizado de'Menores, de duto de algum tesouro, ali deixa
Mus,ohni que continuava a es- Essa reunião, que estava mar- transcnção nos seus anais do dis- des. Mr:DEIROS FILHO. uma bolsa contendo a importan- do, ha longo tempo, peio3 piratas.
p rar ° valioso auxibo da I.� la cad- para o Jil:l 8 .ie Fevrreiw curso proou�ciado pelo sr. Ar- Foram regeitados os embargos. cia de cem contos de réis, des- OS AFAMADOS CHAPEUS
em P' OI da �alvdção da Espa- ê� tl'l ant. ,:I,Mda f·,elo gover- i aod t,:,,;, (lu cc.n.ci ) dó Vencidos os srs. des, Silveira unada a auxiliar os menores de- "CRESPI DE LUXO"
nha. nador Protogellres Guimaàes. U. D. B. Nunes e G.ustavo Piza. samparados, • CASA "O PARAIZO

. ,tiJ.;..;J'

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- ]oinviíle

,', r"retnio 'maior 5:175$000, e multas
•

prermos menores
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto LealE' A U:JICA SOCIED-\DE DE. SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·

CIÂ ME'DICA, QUE PUBLL::A O R.ETRA I o E I�EClB03 De: SEuS
P�E,VJIADOS E QUE E,'J L�EG'\ PO)/ rUALMENTE OS SEU3 PREMiOS.
,
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DEP. JOSE' BORN

--------------------------�-------------------------------�--------------------------------------------�

==A GAZETA Flerlanopells, 24 de Julho de 1937 ==

LIRA integralistas 'NOSSA VIDA
arrancal-am o cartaz de propaganda
Zé-americana

ANIVERSARIOSOs tenistas do LIRA TéNI5
rLUBE reuniram-se cnta-óntern Os f�n4ra;� do saudoso

I
á noite e resolveram organizar � ii;;:' �
()ois "teams»: um chefia- I
ào pelo sr. tesoureiro Alberto I AXt:I!l�&O representaram RIO, 24-Quando ôntem se encontravam reu-

Bruggmann e outro so':J eh - � � '-oi Il U. 'nidos varios estudantes no Café Lamas, estabeleci-
fia ào sr. diretor =portwo I d L d M h d t I'rIovis Viegas. "lã") per-o roa <10

lI!![lma verdadeira con
O no argo o ac a o, en rou a I um numeroso

primeiro 05 segulnt2� àir to r.,,: I· IILJj II -

grupo de lntegrallstas que arrancaram da parêdeOrlanào Fer-nunõea. PC?àl'O Be- dvaerà, àe:o.embargaàor Hcructüo I sagraçãO
um cartaz e propaganda da candidatura do sr, José

Ribeiro, Henrique Bruggmann, Americo, do que resultou um conflito, felizmente,
àr. Afonso W'nàerle, Arão Ctl" a'" d t

FAZEM ANOS HOJE:
nha àr. Ricarte Freitas· Eu

li-I
sem censequeneras esas rosas.

àes '6�ntil e ào ��gunà; L, 5",5.
O .funeral do �ajor Olívio Ja-I A' beira do túml_llo usaram _da A policia não apareceu, apesar do Largo do

CustoàlO f. Banàelra,_ Vlt'J� ':>. �'i- n rario de Amonm, representou' palavra, em comovidas alocuções] Machado ser um dos logradouros mais concorridosch,�, Fett. Ak? ,.de fil.neíàa
I na verdadeira consagração, a de pezar e de saudade, os srs. "

õr, rlC:I rampas, Aelo>! ôz Vas(],r
, id Ioi , iíi 'N d G do bairro.

ceias, tenente 'João Cunhe e c, zem em VI a ,OI. um magm ICO gustavo �ves, em nome o.' 0- _

Francisco meàeiros A c-rupc exemplo de hone,sLldade, de abne- vemo do Estado; Ivo de Aquino,
UM SA'BIO DESCRENTEOURO chefiada pelo S'. Aib!�-I1:"'lção e de civismo. pelo ParLido Liberal Catarinense;

ta Brug:lmaon�, fiCOU orqcru- I Valeu ela, como um atestado Luiz Freyesleben, pela Camara

\ .::- iiiiiiii _zcõo àa sequínte forma, t-Jr;a r· 1 I d l\,1f ••

'J J' G d d I
-

----

Arraec m-e. Hawking rn «. VIVO e e que a a ma o povo Sa-ll1J.UmClpa; au ue es, por e e-

d d-f-·
-

d bedorlWaràer;, ô, NLne:TI 5 I�n stJ o he guardar os gestos e as atitudes gação especial da Maçonaria Bra-, a I IClenCla a sa e orla
CHEGAM UNS

Estela AmOl'ul e srs l n] .11 .J

I' duqueles que se ilustram pela prá- siJeira; Aristides Rego, pelos fun-I5alum,. 'João Li.nh_ares, Alren I' tica de suas nobres ações e se cionarios da prefeitura e Egidio
-- Chegou a esta capital o de-

melqulaàlls, AClOli V sco elos, di T I r de suas l Amori I f
.

I putado Cid Gonzaga, da oposição
mrs, Howking i 12 [)anilo Riln: o. igrn Ica� pe o per ume e suas monm,. pe o pre eito e pe o po- Mata o fillto e suicida-se por motív@ de]- catarinense.
A equipe AZUL sob o eh - excelsas VIrtudes. vo de Biguassú. Ifia do sr. �Iovis V.i,cgas firou I Foi um preito de saudade co- -A "UNIÃO DA MOCIDADE

sa descrenea
com. 09 seg�mtes ten' .ta.s: ào 1.:1

Move ite que não se apagará da DEl\IfOCR 'TICA» f _ -INaZI morOls, sr-tua. 111 12 i lz 1 .

'
,

.

b n foi. ,ez se repre SIDNEY 24,,-0
. .

d H P k
Silva uiva fo' n'g' Olq H'IWma dos catannenses, como sentar pelos academicos Manuel. '.

eminente uro- arrugo r. enry oc, a quem
ma d 05 S s. I.,,�(\; J,'. ;'nr,lg'1��; sei nome ficará nos,A. da Luz Fontes, e Nuno d'Eça!loglsta?I'. :Itesmann, I;lrofessor disse:
brcck, TIan J '1 -, J , an I; da nissa historia política, I

e Childerico Hosterno, nos Iune- I da U�lVersldade, mundlalmen�e -Acabo de matar Schirmann O simpático Clube R.. Prima-
V.azel. m-. U! .r

õ

z 1. uI' J ':J cu 10 um d is mais ardentes pa- rais d -at J' e L· t I conhecido como um dos mais e vou-me suicidar. ',vera abrirá hoje, á noite, os seus:
nitz , Jorge qltz n 1n'1' " 1 '.

,d 1 'd·�
o pi

_

ea o x III o.
,. ilustres sábios da ciencia médica, O dr. Henry Pock, logo após, salões para oferecer uma soirêe-

Blum. relo entusiasm 1 r(\iq m- la unos e toe as as arranca as Em sessao de Assembléia Ge- ., A
,

. d
te no Clube àa Cal na, n 10 só

I

('111 que se, eillpenho� a nossa. ler- ruI, foi proposto que constasse I assassinou, on.tem, co,? um tiro ouviu uma detonação e o baque ansante aos associados.
pelos srs. tcn �tús, . m�J t m· ra, em prol ,l\)s desLInos glonosos em áta, um vóto de pesar pelo I n.a testa, seu fIlho S?hlrmann, sui- de um corpo no sólo. O PREMIO MAIOR-bem pela sua àl et:Jrla 12 Je "'''

I da nacionalidade. 't d d. t· Cldando-se em segUIda. O dr. Titesmann deixou uma

prevel' que o elegante e 'óportv ,
, .

. passamen o o gr.an e ea

arInen-j Schirmann tinha a enas 22 carLa, dizendo: DA LOTERIA DO ,ES-
dn raquete alcClnce peno êx trl. Co?-lO cstava �nuncJado, ? pre�- se, sendo em segmda, pelo sr. pre- . ,p.

, ., TA turma de NOVOS, co l"por,,' , l.to JllI1Pbre, saIU da resldencla sidenLe suspensa a mesma como
anos de Idade, sendo qmntamst.a -Tenho a certeza que meu ADO FICOU NA

c)as slos rani 12 Líliar \/( �à(' -

I

do :saudoso morto ás 15 horas h
'

,

t '·1 t Ilaureado da Faculdade de MedIY filho nunca mais ficará restabele- CASA
112 Ivon'� Damos Berta ""r1-

'

'..'. , ,omenagem pos uma ao I us re
cI·na ·d T d

.

h ·d dy, t,
�

ln b I '( .. h .., O
lO. a O "t'llllteno de Blguassu, sen- democrata que nunca falhou com

.

A . .

Cl o. Q, a a mm a capaCl a e O bilhete n'. 2071, da Loteria do

:�a !;j��;me!�o P�isro u�'1�te_ Va�l- do J acompanhamento feiLo, a pé, seu apôio 'á causa que os moços �a meses, Schlrmann, fOI aco- profissional não passa de inutil Estado, premiado ontem com o

Ôeril!Y, H?i ar Ba a'I i. O'Do e', &.L� c.. ponte Hercilio Luz, seguin- catarinenses defendem. metIdo de u� colapso, �� que banalidade. Quando um médico, premio maior, pertence ao reparte

Dr. 5abach Il Orlan30 fe, nün- GO depois, em automoveis, em resultou Ler fIcado paralItlco do tido como um sábio, não póde do "SALÃO PROGRESSO", o feliz

àes, àiz que no proximo iormio I n,' nel'O aproximado de cem até EV ITftU braço esquerdo. curar o proprio filho, não tem di�tribuidor dos grandes pre:nios, e

ôaró que foz.pr aos velhL s en'!5- r ·I d B·" U I O dI'. Titesmann, dessa data em mais autoridade para arrogar-se
ate pouco antes da extra,ção, estev�

tas. As eqUipes nZUL�OU�\O a vi a e Igu_assu. i .

n exposto no "SALÃO PROGRESSO"
àisputarão um torneio nos àios O feI'etro fOI acompanhado pe- I

dIante, empr��ou todo:; os seus ao direito de curar os outros. As- e por não ter .sido vendido, foi re-'
31 c:orren!e 121 àe agosto proxli.Tlo, los sr. Governador do Estado, um gran de de-, esforços e utI��zo�-se de todo,s. os sim, .fiz o que devia: matei-o e tornado a administração, que sa-
r�m conqUista 1312 uma taç<:_ que fll:a- p,re,sidenle da Á.s,sembléia Legisla- segredos da ClenCIa, no sentIdo mateI-me.

' nhou assim 0150:000$. Entretanto..
ró àepositaàa na 5ecçoo' spor- ,., C _ J t d F· P' _

t
de conseO'uir o restabelecimento lOS

ns. 2010 e 2012, premiados com
tiva, com os nomes àos compo� �a, o,nan an e

.. a. orça. � sas re "1 ,� 7"
••

f d S t'A 5:000$000, tambem pertencem ao
Ilentes àa equipe vitoriosl. ,loéi IC8 e toda a ofIcIahdade, OÍICI- do tr,ho, :s"n lo",ca r obter o mmI- esta e an na ,reparte do "SALÃO P:3.0GRESSO"·Ioqaàores ào "team" vitorios , ,. i, (lO Exercito e da :Marinha, RIO, 24 - Um rondante da mo resultado.

fe oram vendidos em envelopes fe-rão oferlZciàos pelas potro;lO� ';ecrelarios de Estado, chefes da� Central do Brasil, eviLou ôntem Ontem, depois do almôço, o

em Marol-m chados.
meàalhas. . -

f I· 1· d T· h f·lh ----------

Ou lOS a szguir a re,uçãn ó "t:parllcoes ec erms, esLac UaIS e um desastre de consequencias im- r. Itesmann, c amou o I o ao

I iàe�l' de tenis: f),micipais, deputados, represen- previsiveis. seu escritorio, demorando-se com DE ARTEOURO E ["'1Z[JL l'tant8s do clero, políticos, associa- Na passagem do trem eletrico, êle palestrando reservadamente, Realiza-se amànhã em Maroim,
51HBLL uE SeHrORA5 çG,�S de classe, associações pias e o rondante fez sinal de parameg. sendo que, em dado momento, I municipio de São José, a gran- João de Medeiros Barbosa:

desportivas, empregados, funcio- no que foi atendido pelo ma- puxou de um revólver, alvejando-o de festa de Sant'Ana, constando Pre.riamos, ôntem, um espeta-
narios, públicos, jornalisLas e gran- quinista. Viu-se depois que havia na testa e dando-lhe morte ins- de missa ás 10 horas, seguindo- culo eminentemente artistico.
de massa popular. ,sido colocado nos trilhos, crimi- tantanea.

._
se leilão de prendas e outras A nossa previsão falhou INI O presLito foi acompanhado nosamente, um grosso tubo, o Seguidamente, dirigiu-se para diversões. TOTUN.

DUrLA DE SEl'lHORAS I pelas bandas de musica do BBa- que daria moLivo ao descarila- o telefone, ligando-o para a resi- E' grande o entusiasmo rei- Anunciaram-nos um recital de
..

D. X '" EI m W·-
'

lalh,3.o de Caçadores e da Força mento do trem. dencia do seu colega e grande nante. fina arte, por ELEMENTOS CE-VIVI- :vo v. so Irs. (l.
p'br _

õeg'azi_Elsa X à. Henê-Hawkin;s.
u Ica.

BOINAS, CARAPUÇAS DE LEf�e���: gfe���=, !�;i�de_
P�o\.RECE INCRIVEL!! FELTRO E LANS EM NOV E monstração ... uma hecatombe!

DurLA DE CAVALHEIROj LOS DAS AFAMADAS MAR- A Sra. Ingrid Brebeck, que se, O "SALÃO PGOGRESSO"; nO
Amanàio-mr. Warà·n X5alu

1"-1 mê'l passado, distribuio 100:000$000, CAS DA CIA. UNIAO FABRIL diz primeiro soprano da Opera de;
Unhares. bilhete 31.102; VENDEU E PAGOU CASA "O PARAIZO" Berlim, nos deixa a julgar muito,
fT\orais-Ritzman 1 X melqura· l) s�gundo premio da "NOSSA LO- :s: mal dos atuantes daquele centro ..ôes-Adoli. TERIA", bilhete n·. 11.4,r.::1 e agora ����� !.�9.-!\������� �----*,��)..���'����o"'�,�����,'., Sabemos que a cultura artI·stI·ca,I,Vazei raupitz :\ mr, How- devolve á administração da "NOS- �.01��!l@,��������)!n�-----� .�.������������

kings-uaniIo. SA LOTERIA" o bilheite n·. 2011, � � �lemã resiste á intrujice e á aná-
mIXT.5 premiadocom 50:000$000 e vende, � A � IDADE EM PE' DE GUERRA' e lIse.

Amondio-Vivi X mrs, Waràqn além de inumeros outros premios, :�: , j'l I;� .

, I, �,�'( I Quer.em.os crêr e aceitamos 'co-Salum.
.

as duas aproximações da sorte gran- � t<_!.:' ;�;;' •./l f,',
• U d S BmoraiS-Uiva X à. EIsa-Llnha- de! Parece incrivei ! U � I

mo ven ICO; que ara. rebeck
res. SA'BADO, Loteria Federal: �,"

� i t.e�ha atuado, ha muitos anrjS no
mr. Wcràen-Hazi xm rs. How 1". premio 200 Contos � e Ilmco ...

kings-r<cioli 2·. premio 100Contos G A Gr�nde ba.-xa de preços �� Lastimamos que a INSIGNERitzmann-Elsa X d. r1enê-mgl Bilhete inteiro 30$000"� • l1:jl V
to� can ora tente nos pasE:3.r atesta,doquiaàes. . QUINTA-FEIRA, Loteria do Es- ",'� �

Olguinho-Helio X E,stela-Danl,o. tado:. � G
pouco condigno dos nossos conhe-

50 Contos �

A'
'.

VEHrEooRA o�",�
ci�e�tos. mu�icais, i�pi?gindo-nosSIN6LE DE CAV,"lLHEIR05 Bilhete i.nteiro 15$000 � D o SI mI chIamo-no a conta da

Amandio X Salum. 10 de Agosto proximo, da Federal: e,·� �i� Valsa de Musete...
' ,

Warôen X Unhares. M'L CONTOS I . '"
�5.

O
Ritzmann X me·quiaàe". Bilhete inteiro 120$000 *' •. �rograma d� parte cantant.e>
morais X Adoli. _ � � fICa fAora de maIS comentarios.
naupitz X mrs. Howklngs. S A L A O P R O G R E S S O � � C hVazei X uaniio. Rua Felipe Schmidt n·. 5 (CINCO) l �

S
remos que, a varios Iustms .

..

t d·e ta I m .tid � ! -

d � ara. Brebeck tenha cantado.@ti-,
Ora. JosefíP1a Flaks Schweidson ag' OU ," a p� JJU. aç a � .. e mamente?!. ..

M E D I C A • A pa�te coreográfica reguTar...
• .

Ao plano o maestro Klaus Bil

• lIg, concertador da Opera de DQrt
I �und, saíu-se. admiravelmente'"e é

dIgno dos maIOres encornios.
-0-

Nós soubemos, com entusiasmo'
o
aplaudir Bidú Sayão. não porque

I'
fosse brasileira, assim como não

� regateamos. aplausos fartos e sin
� ceros a Ilustre �oprano Gloria

) VeH, p.or isso que corresponderam",
a. sobe�o, a nossa expectativa. As-,
SIm nao se leve a outro pólo a,\
nossa sincera e desvaliosa apre
ciação.

Decorre hoje o'aniversario na

talicio do nosso distinto conter
raneo engenheiro sr. José Nicolau
Bom, depu Lado estadual pelo
funcionalismo público.

a menina Maria Dalva, filhi
nha do sr. Alvaro Godinho:

a galante menina Claudete,
filhinha do sr. Romeu Dias;

a senhorinha Heronaina Nunes
de Oliveira, filha do SI'. João
Febronio de Oliveira.

PELOS CLUBES

CLUBE R. PRIMAVERA

Vivi X D. Elsa.
Diva X mrs. Wor,:>\en,
Hazi X mrs. Howkingc,

Ex-assistente do serviço de Gin"cologia dos Hospitais:
da Gambôa, Fendat.tão Gafh�-G�inl� e.S. Fremcis�o. �e Assis.

Ex-interna do sélrviço d:; Pedlatna da Pohchmca
de Botafogo

DOt.NÇAS DE SENHt)�AS E CRli\NÇAS
Consultorio: Rua Trajano n· 12--Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOUS SANTA CATARINA

Cidade que é Imperativo

MELHOR

continuar o bombardeio!

o POVO nôs Obriga
E nós somos aliados,
Os servídores do Povo!VV, 55. ôevem EXIBIR àe seu I?aàeiro, feito com fermento

fresro seleclOnaào Fala-se
dernissão do gal.
Lucio Estevf'�S

RIU. 24 -Corre. ínsist'tntemente
o roato �de haver s >lídtado a su�
exoneiaçao d� coman6.ante da :ia
Região l'rlílitar, sediada em Po� t�Alegre. o genc?nJ LIKfO Este;'e"
____ o

.

••

�__ -

• 1:;';",.i,' ..
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