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Busto de"João Pessôa

RIO, 31 _.:. Com grande im

ponencia e solenidade, terá lugar
no proximo dia 11 de agosto, a

inauguração do busto de João
Pessôa, na prsia de Botafogo.

Ha�as-corpus re

querido por Pres
res e Berger

RIO, 31 - O Supremo Tribu
nal Militar adiou o julgamento
do habeas-corpns impetrado
por Luís Carlos Prestes e Henri

Berger, por não haver o Minis
terio da Justiça respondido ainda
a uma informação solicitada por
aquele Tribunal.

Ped1u perdão na ho
ra da morte

NOVA YORK, 30 -John Per

son, condenado a morte por cri
me de assassinio, foi ontem exe

cutado.
Bntes da execução, chorando

convulsivamente, pediu perdão a

Deus e aos presentes pelo mal

que causára, agradecendo, por úl
timo, o modo carinhoso de como

havia sido tratado pelos seus

carcereirog,

Executado por meio
de gaz

NOVA YORR, 31 - Informam
de Cowal, na C..a.lifornia, ter si
do ali executado um condenado
á morte, por meio de gaz.
E' a primeira vez no mundo

v que se pratica uma exceução por
êsse modo.

Encontro com bandi
dos de "Lampaã"

RECIFE, 31 - Chegam noti-.
cias de haver-se registrado um

violento encontro entre elementos
da policia baíana e um grupo de

«Lampeão>, do que resultou a

morte de três bandidos.

lJeclaraeões do Ar

eebíspo do {;eará

RIO� 31 - Um telegrama de

Ceará informa que o Arcebispo
daquela arquidioce�e, numa pre
gação declarou não ter preferen
das por nenhum dos candidatos
.á sucessão presidencial, tendo,
feito elogiosas referencias ao dr,
Armando de Sales.

candidatura
•

mais
"

sera

'I
I·.

DO POVOA voz

,
"

o Rio Gran
A vitoria do

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O

Armando de Sales cumpre
ingente dever de brasilidade.
a vitoria do Brasil.

(Palavras do sr. Lindolfo (olor pela radio Tupy)

T
Sem quaisquer Iigaeões politicas

{;ALLADO

INUMERO1111 Florianopolis, Sáb�do 31 de Julho de 1937
---------------- -------------------------------------------------------

ANO

o sr, Ráo, paladino
candidatura

�

da A quem
nacional competir

Com a

de do Sul o seu

� nosso candidato

r-Homenagem
póstuma
(' S. PAULO, 31-0s estudantes
.' das escolas superiores desta capi
tal, farão hoje uma romaria ao

. túmulo do sr. Pedro de Toledo,
'v•.numa homenagem póstuma á sua

( -memoria, na data do segundo ani

�v.ersario do seu falecimento.
----------------------------------

O cidadão que não vo

ta é um individuo civica
mente sem vontade e sem

opinião. E' um ausente, um
inoperante. O voto é arma

civica da cidadão. E' por
meio do voto que se reali
sa e defende a democracia,
isto é, o govêrno do povo
pelo povo. A democracia é
o regime da liberdade. Vo
tar é, pois, bater-se pela li-

rAIRO, 31 --As extraoràinária9 berdade. Só não ha voto
;

_, homenagens, rara as quais opa- d I
- -

d
SEVILHA, 31 - __ O general Francisco Franco, comandante em che- ,lulação da Egito, àesàe o pôrto on e as popu açoes sao 0-

ie tlh.l.s forças nacionalistas, dirigiu a todas as chancelarias uma not� Ó:.: A !exo"CI io, :Ié "'. to ,apilal, minadas pela força, sujeitas
d,lploflnatica, com as declarações assinadas por dois �ussos, feito� pr�sio , .:.rebeu a n . vo s bnLno, pi "pei· á escravidão ou imersas na

ei"os os quais confessaram estarem incubldos de Inocular o vuus�daE ;'0 monarra ind_epel"'dente. depois iii selvageria. Voto e cuitura,�ais terriveis pestes, nas tropas nacionalistas que operam sob o seu'co� Qe rteopatrs. 5- m., o rei faruR, I rb d d
- 5. PAULO, 31 -- O sr. rarfloso

d ' continúo aumentan,. ào de inten II
voto e 1 er a. e, s�o, por- I de mélo Héto, govêrnador Cleste:man o.

I
-

id i
. .

t rl t d' I tanto uma co aSegundo as dec araçoes dos refer �s -er SlOnaeuos ou ros a"en es se ,idoCle, evenLO p'·o ,_ngar . SI? , IS soo EstaCl'l, que havia marrada para
h m incumbidos da mesma terrivel mlssao. irante toClo a S�íTI:m J, a é o .,

'li
Cidadão: - procure hoje I hoje uma viagem ao �io de 10';ac a

O general Franco, chama a atenção des chancelarias para tais pro- ln que rhegonào o j vem iobe� I mesmo alistar-se. I)elrO, fo' forçada a adia-Ia, par
-cessos, que aberram de todos os sentimentos de humanidade e de todos ,-ano a iàade àe 18 anos, ascena m tivo dE: enfermiOaClIZ Em pfZS'
�s principiOS da.Buerra. oerá ao trOno. �ii"'iiJii;iiiiiiiiiiiM.....�..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiii� ,0::1 Oe �l.Ia família.

achar-se afastado do paíz ha trez
mezes, não estando, por isso, conhe
cedor dos fatos politicos ocorridos
durante a sua ausencía,
Acrescentou, no entanto, que en

Iíleíraría ao lado do sr. Armando de
Sales, de cuja. candidatura se dada
rou extremado paladnío.

Chamamos a atenção de quem
competir para a aglomeração de
desocupados que costuma postar
se na rua Trajano, esquina da
Conselheiro Mafra, colocando-se
ás portas dos estabelecimentos e

impossibilitando de tal modo o

transito, não só das pessoas que
passam pelo passeío, como ainda
a entrada nos estabelecimentos,
Não deixaria de ser convenien

te que tal molecagem fosse en

xutada par. outro pcato.

-----------------_

{;ampo de Aviaeão
de São Francisco

Afim óe assistir á inauguração
:'lo rampa CIo' Auiação oe 50'0
Fr-oriclsco

õ

o 5ul, seguiu hoje pc:
ra úquzto ciôuõ e lltoroeiec, a sr.

ôr, r�erp.u Ramos, ilustre 60ver'
naàar ào EstaClo, arompanhaào A t

,. -

''los seus 5ecreTários de Estaào lê presen ou-se a prlsao
')0 ôlretor (lesto folha [ornctlstc ] RIO, 31 --- ° primeiro tenente

lairo rollaào. Augusto Paes Barreto, que se en-

mais taràe,
ô

epo la da 91Zssão contrava foragido e foi ante-ontem

(lo Assembléa Legislativo, segui condenad�;,J>-elu Suprem.o Tribunal
"am cutr-os Ilustres rnernbroe AO Militar, apresentou-se ás autorida
sua comitiva, entre os quais, os des afim de cumprir a pena de 3

jr. Altamiro 6uimc.rãe::l, prest anos, que lhe foi imposta.
ôente àa Assemblé'; lveas Cle
Al�aujo, liàer 00 mofar ia I" outros
fleputaàos
Em 5ão franrisra, além Cle ou

tras homenagens que lhe serão
pr eatcôcs, será of'eruclõo ao ar'.

àr. Herêu Ramas u.n banquete,
e'1'1 a qual tomarão parte as eh,
mentes politiras e e ocicls de maior
destaque naquela clõnõe,

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

RIO, 31 --- Ao desembarcar, foi
o ex-ministro Vicente Rão abordado
pelos jornalistas.
° eminente procer paulista recu

sou-se a dar entrevistas, dizendo
Paralisia infantil
SANTOS, 31 --- "O Diario" pu

blicou uma informação, em a qual
declara que a paralisia infantil que
se vem registrando, não é uma epi
demia, mas simples casos isolados.ao

15

Homenagem
presidente da
(amara Mobiliarios completos para o lar

FINOS TAPETES
(A� PRAZO)

RIO, 31-0s amigos do presi
dente da Carnara dos Deputados,
sr. Pedro Aleixo, vão oferecer-lhe
um banquete, por ocasião da psa
sagem do seu aniversario natali
cio. na A MODELAR

RUA TRAJANO�
Naufragou uma

lancha I--
Funerais do maj.

Gomes Ribeiro
Maj. Cordeiro de

RIO, 31 --- Vindo de Curitiba che
gou, ontem, o major Cordeiro de
Faria, chefe de Estado Maior do ge
neral Datro Filho.

RIO, 31-0 piloto doavião da
Condor, que faz a carreira para
os Estados nordestinos, informou
haver encontrado, em mar alto,
uma lancha virada, localisando-a.
Devido ao aviso do piloto foi

pcssivel prestar os necessários
socorros aos tripulantes.
A embarcação nafragada era a

lancha «Santo Antonio», de Te
rezina, pertencente a Hercilio La

go.

RIO, 31 --- Acaba de realísar-se o

funeral do major Anibal Gomes
Ribeiro, adido militar junto á em

baixada do Paraguai e filho do ge
neral João Gomes Ribeiro, ontem
falecido nesta capital. fõvoto e a

Democracia
05LO, 31 -. c.Juanõo pregava

�jentro de uma jaula Cle leões, a

pastor protestante Erwner, foi
subttcmente atacaOo par uma CIos
féras e lago a seguir por todas
J9 outras, fi(ondo seu corpo com

iletcrnente eatrntboçoõc.
A assistencia, horrortsoõo.

não pouõe e';itar a po cor-ceo
ngeàia.

Devorado quando
pregava asféras

ELEGANCiA MASCULINA SO
COM CHAPEOS "CRESPI DE

LUXO
CASA "O PARAIZO"

doProtestando contra a inoculação
v irus de pestes

Proclamaeão
Faruk

do rei

Faria

929

UM "FILM"
INDUSTRIA

A noticia por nós dada, em

primeira mão, da formosa exíhi
ção nesta capital de um «film �

sobre o trabalho das abêlhas, dis
pertou, como era natural, o
mais vivo interesse, especialmente
entre os agricultores e industriais.

O <film » em questão, foi tra-
zido á nossa capital pela ilustre
dama Annagret Lang, que á pro
paganda da apicultura tem da
do, durante toda a sua vida, o
melhor do seu esforço e da sua

propria fortuna pessoal.
Póde mesmo afirmar-se, que a

senhora Annagret Lang, � a maior
propagandista mundial da api
cultura, tendo percorrido, para
tan�o, a espensas suas, quasi to
dos/os países do mundo, mostran
do quanto é rendosa e produtiva
a industria do mel.
Ainda agora, em Curitíba, vem

a esforçada dama. de ser alvo
das mais expressívas manifesta
ções ds símpatia, inclusive do
peoprio governador Manoel Ri
bas, que lhe rendeu justíssimas
homenagens, felicitando-a pelo
maravilhoso <film » de que é por
tadora e que na capital parana
ense obteve ruidoso exito.
Este <films que ontem foi exi

bido no ROYAL, teve a compa
rencia dos alunos do Colegio 'Co-

j ração
de Jesu l e da Escola Ale

mã, tendo sido p�trocinado 'pelo
.Importante negociante e nosso

prezado amigo sr. Ernesto Hig-
genbach.
A sessão constou de dois filmes,

sendo o primeiro da Companhia
de melhoramentos de São Paulo,
com aspétos das suas florestas,
fabricas, edificações, etc'

O segunda filme, «O netar das
flôres, fonte de saúde e riqueza»,
é produção do departamento cul
tural da Excentric Film, de Ber
lim e foi-nos trazido pela sra.

Aunagret Lang, gerente do <Cen-

Regressa hoje o Gal.
Lucio Esteves

RiO, 31 .- Regr2ssará, hoje, a
Parto Alegre, a general Lucia Es
teves, que vai reassumir a co
mcnno Co 30. Região militar.

Dr. Lindolfo {;olor

PORTO ALF.6RE, 31 -- Estó
senõo esperada omanhã nesta
rapilal, o ar, Llriôolfo raiar.

SELOS DO BRASIL
Compra-se sêlos do Bra

sil, qualquer quantidade.
Paga·se bem.
Rua Crispim Mira 29.

o Govêrnador pau
lista não foi ao Rio

CASEM IRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

SOBRE
DO MEL

A

tro do lVIel» de Porto Alegre on

tem aqui chegada, pelo avião da
Condor. A sra. Annagret Lang,
que é uma grande entusiasta api
cultura, esteve presente a exibi
ção, em companhía do sr. Ernesto
Riggenbach.

O film têm letreiros em ale
mão, que foram traduzidos, pelo
sr. Willi Kerster. !!'1"
O "TAMOIO" filES".

{;EU A 60 METROS

SPEZIA. 31- Us submarinos bra
sfleíros realizaram ontem varias
manobras. antes de serem entregues
á guarnição que os cómpõem.

O TAMOIO desceu a uma pro
fundídade de 60 metros fazendo V2-
rias experiências com lança. torpê
dos.

Um rei de J7 anos

CAIRO, 29 --- Investido de todas
as funções de realesa, s. majestade
Faruk I, eom 17 anos de idtide, ju
rou, perante o Parlamento, fideli
dade á Coastituição egípcia,

Os ferroviarios -nO
{;atete

RIO, 29 --- Uma comissão de ter
rovíartos da Leopoldina, esteve on
tem, no Ca!ete, afim de entregar
um memoríaí ao sr, Getulio Var
gas. A comissão foi recebida pela
senhorita Alzira Vargas, que pro
meteu transmitir ao presidente a
mensagem e as palavras dos fel
roviarios.

Ontem, na
Assembléia ...

Com 25 deputados foi aberta
a 12a. sessão presidida pelo sr.
Altamiro Guimarães. Não houve
reclamação sôhre a áta, seguindo
se o expediente. O sr. Renato
Barbosa que se áchava inscrito
p�ra falar na sessão de hoje, pe
diu para transferir o seu prome
tido discurso para segunda feira.
Na ordem do dia foi aprovado

o parecer no. 1 mandando arqui
var um requerimento de Samuel
Bez, ple.iteando isenção de impos
to. Emfim, a 12a. sessão foi elé
trica.
EM TEMPO: O sr. João GuaI

berto, elegantemente, compareceu
á sessão. O sr. Ritzmann .

depois
da abertura, entrou afobado, com
ares de criànça, que teme o pito
do mestre quando chega tarde na
aula.

O sr. Marcos não dispensa o
GERANDIO na lapéla.
Observamos que' o acatado e

brilhante deputado depois da via
gem ao Velho Mundo, regressou
rejuvenescido ao Mundo Novo.
Chamamos a atenção de certo

deputado, para que perca o feio
habito de andar com o dedo no
nariz.

Bi

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETAr+Flonancpous 31-7-1937 2

os inconfundiveis
do dinamisrno do governador Nerêu Ramos no
que se refere á execução de obras írnpulsio ..

,nadoras da nossa grandeza �:��� quarta zona, composta de ótimos terrenos, destina-se á 1.-

Estão quasi prontos varies pavilhões, além da ponte de con

creto armado que dá entrada á Colônia.
pavi-
r _ Serviço de maior revelancia, poderá a Colônia ser inaugurada

dentro de poucos meses, para o que estão sendo ativados os tra

instala- balhos.
3)-Além de outros trabalhos menores, executadou ainda a

Diretoria, diretamente, durante o ano de 1936, os seguintes:
Construçã0, no rFédio da S�cretaria da Viação, de !DUfO e

calçada e modihcação da lachada da ga;agl'!. 38:016$459; -:!emc
lição e r(:wn�t'u:;.'i,> .Io fT,mo eh, Fcif'uida.b:b D'f,:ítO, I: 176$500;
reparos no edlflC ',11 As.,;""bl�i.\. I :351$1.4(); �C1V;Ç()S w, g'h!io
téca Fública, 922$370; 'li! C3c1,�id t{� �"á" , ".�. 986$800 'I D
partsmento e . � u �, 1 :820$1 O), (,", I : ,:;"� �",

.

A" c> i::"l�.
1:703$366; ni:. � .: ), � i-i' \)fic.nl, I :251 $v4;,�; no Isobal��i!,':; dcs
Guarazes. 2:304$800; 1)') ?alacio do �OV(�':iO, 3:350$36Ú; !1S1

Peni�enciaria, 1.1 :308$821; na Secretaria de Segurança, 2:551 $090;
na vila Operaria, I: 160$946; no posto de Veterinario de São
José, I :46 I $000.

.

Publicamos ii: seguir trechos da mensagem do ilustre gove�-
nador Nerêu Ramos, no que se refere á

Por ter sido muito chuvoso o ano de 1936, não se fez
sentir a (alte, dagua na Capital. Correm p.msso normalmente os

serviços de abastecimento, a despeito do mau estado da rêds de
distribuição.

De acôrdo com a autorização legislativa adquinu o Esta
do, mediante concurrência publica, 1.000 hidrômetros de 13m.
tipo volumétrico, embôlo rotativo, tàb,lcação da < firma S'e.nens
Schuckels. S, L\., de São Paulo. <

Com a instalação .dês,es aparelhos ainda êstes ano. regula
rizar-se-á o con.umo, reduzindo-se o desperdício dagua -nas lonas

de pressão elevada.

2)-Por intermedio da Prefeitura de S. Francisco:

mentoção a concreto da area interna do grupo e s c o I a

6:486$/00.
3j-Por intermedio da Prefeitura de Araranguá:

ção duma bomba artesiana no grupo escolar-613$000.
4)-Por intermedio da Prefeitura de Mafra: consertos no

prédio da coletona estadual-31 0$000.
5)-Por intermedio da Prefeitura de Gaspar: consertos no

grupo escolar--2:000$000.
6)-Por intermedio da Prefeitura de Carnboriú: assenta

mento de meio fio e calçamento na frente do grupo escolar-

5:566$000.
7)-Por intermedio de Francisco Canziani: diversos servi

ços no Forum e cadeia de S. Francisco 2:20$000.
8)-Por intermedio do coletor de Canoinhas: reparos no

prédio da coletoria estadual onde funcionava anteriormente o grupo
escolar-l :245$500.

9)-Por intermedio do engenheiro residente da Inspetoria
de Estradas em Blumenau: consertos e pintura do grupo escolar e

1 )-Escola Normal de Lages:-Pelo preço de instalação de uma fossa Oms-40:525$800.
369:544$000 foi contratada em agosto de 1934 essa construção. 10)-Por intermedio do engenheiro residente da Íuspeto
Fez-se logo a seguir um aditamento no valor de 18: 128$000, e ria de Estradas em Lages:consertos na cadeia--5:000$OOO; cons

autorizaram-se obras. extra-contratuais no de 11 :348$400. trução do galpão. instalação de agua e esgoto, e muros no grupo
Foram autorizados no ano findo pagamentos na importancia de S. Joaquim-32:319$200.

de 82:852$200. 11 l-Por intermedio do engenheiro residente da Inspetoria
Por indispensaveis á obra, e á vista das autorizações cons- de Estradas de Joinvile: construção do galpão, instalação de agua e

tantes das leis os. 49, de 1935 e 112, de 9 de novembro último, esgotos e canalização de aguas pluviais no grupo de Rio Negri
adquiriu o govêrno, de João Ambrósio da Silva, por 13:750$300, nho-23:424$900.
urna area de terras onde se havia iniciado e edificação, e os predios 12)-Por intermedio do inspetor de terras em Tubarão:
de Claricio Ribeiro e da Loja Maçônica. respectivamente por 65 e serviços no grupo escolar-16:807$700.
23 contos de réis. Falta adquirir ou desapropriar o Teatro Muniri� 13)-Por intermédio de Alfredo Hertwig: obras comple-
paI. tamentares no grupo Dias Velho, desta Capital-24:356$900

2) -i-Cals da Laguna--Em 17 de agosto de 1935 fir- 14)-Por intermédio da Sociedade Oms: reforma das ins-

.nou-se com Arcângelo Biarrchini um aditamento ao contrato de 1 4 talaçõés sanitarias do grupo escolar de Itajaí� 14:25 1 $300.
de ag ....sto de i 931 para conclusão das obras, pelo preço de.......... 15)-Por intermédio de Jacà Heckmann: pavimentação Foram realizados nela, além d,e outros menores. 05 se-

604:389$800. do pateo interno, prolongamento dos muros laterais, construção do guintes trabalhos:

Foram durante o exercicio autorizados pagamentos na im- muro frontal para abranger todo o terreno adquirido pelo Est':\do e a)-reconstrução do trecho entre a rua Silva Jardim e o

portancia de 21 J: 148$032, e autorizadas obras extra-contratuais no instaleção de luz elétrica no grupo escolar de Rio do Sul- Saco dos Limões-41 :450$766;
valor de 1:913$900.

•

i9:191$6ã44. b)-reconstrução da rêde na rua Jaguaruna-l:150$143;
, 3)-Aumento da Penitenciária-Foi contratado com 16)-Por intermédio de Carneiro Junior & Cia.: calça-. .

C)-aumento na Avenida Hercilio Luz e nas, ruas Cris-

João Selva, em 12 de novembro último, por 996:458$000. Foram mento a paralelipipedos ao redor do grupo Dias Velho e do Ins- [pim MICa, Jaguaruna e Artista �iten.::outt-l:462$544;
autorizadas durante o aoo obras acrescidas no valor de 29: 172$000 tituto de Educação-8:745$600; calçamento da rua Tenente Silveira d)-construçã') ms ruas Silveua de Souza, Conselheirc

e efetuados pagamentos na irnoortancia de 180:000$000. entre a Praça 15 e a rua Trlljano-6:318$660. Mafra, ��Iipe Schmidt e Duarte Schutel -I :253$214;
4)-Quartel e cadeia de Curitibanos-Por............... 17)-Por intermédio de Nelson Teixeira: serviços na usi- urgente a reconstrução do ramal que serve ao bairro

i 43:460$000 fo: .ontratada, em 19 de junho do ano passado.com Da elétrica da Palhoça-522$700; serviços da estação de eleva- da Pedra Grande, para o que se faz misté'r verba extraordineria

a Empreza Colon ldoIa Rio Caçador, essa construção. ção de �ão Luiz, nesta Capital-300�000. pois está orçada em cem contos de réis o respectivo custo.

18)-Por intermédio da Escola de Aprendizes Artiílces:
33 camas de ferro para a cadeia de São José-2:805$000.

19)-Por intermédio de Marcolino Teixeira: servço na

cadeia da Lagun3-405$000.
20)-Por intermédio de Odorico Mag)\lh.es: servio no

prédio da Sub-delegacia de João Pessôa-482$000.
Todas essas obras foram executadas mediante orçamentos

aprovados previamente pela Diretoria.

DIRETORIA DE OBRAS PU'BLlCAS

ABASTECIMENTO DAGUA

o ano que findou foi de grande atividade neste sêtor da

Administração estadual. Dévo assinalar aqui a capacidade de traba

lho, a dedicação e a competencia do seu diretor e do engenheiro
arquiteto. Mercê deles, poude o govêrno pôr em execução largo pla
no de realizações, a despeito da insuhciencia do pessoal que serve

na Diretoria. O ano que vai passando registrará ainda maior desen
volvimento nos seus serviços, por maiores as dotações orçamentarias.

A especificação que segue mostra o que Se fez no último
exercicro,

OBRAS EM EXECUÇÃO

l-Por contrato

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

OBRAS CONCLUIDAS

PONTE HERCILlO LUZ

ESGOTOS

Funcionou normalmente a rêde .de esgôtos.
Dispendeu-se com obras nela realizadas a importacia de

51:236$761.

I )-Reforma do Forum e Cadeia de S. Francisco
Contratada com Francisco Canziani por 35:952$00G em 12 de
dezembro de 1934. Entregue a obra em setembro último, tendo sido

pagos no exercicio 17:812$000, inclusive 860$000 de obras acres

cidas.
2)-Grupo escolar de Cruzeiro --Contratado em 11

de abril de 1935, por 62:500$000 com E. Funck & Cia., tem 4

salas, 4 gabinetes, galpão e instalações sanitarias.
E' de madeira.
3)-GRUPO DIAS VELHO, em Florianópolis-Con

tratado em22 de novembro de 1934. por 189:247$800. com

Alfredo Hertwig. só em começos dêste ano ultimou êle a constru

ção, e as obras extra-contratuais autorizadas pelo govêrno atual, no

v310r de 63:757$900.
O construtor não fez o calçamento em tôrno dos prédios

do grupo e do Instituto de Educação. O serviço está sendo feito

pela DlCetoria de Obras tendo sido descontado da última presta
ção contratual o custo dessas obras.

4)-GJ<UPO DE PORTO UNIÃO-Contratado com

Pedro Arlant em 27 de janeiro de i 936 por 149:627$300. Fo
ram autorizadas obras acrescidas no valor de 8:757$200.

Tem 8 salas, 4 gabinetes, galpão, e instalIJções sanitarias.
5 -OBRAS NOVAS NO POSTO DE DEFEZA SA�

NITA'RIA ANIMAL, em S. José-Foram contratadas com

Teodoro Gründel em 24 de junho do ano passado por
50:459$200.

Dispendeu-se mais em obras acrescidas a quantia de..
9:111$600.

6-GRTJPO DE INDAIAL-Contratado em 23 de ju
lho últim9, por 108:084$400, com Jacó Heckmann. Tem 6 salas,
4 gabinetes, galpão e instalações sanitárias.

POR ADMINISTRAÇÃD DIRETA I ..

Com a conservação dessa Ponte gastou o Estado DO último
exercicro 93: 115$770.

.

E' indispensavel aumentar a verba destinada a êsse servi
ço, para melhor lhes assegurar a eficiência.

I)-Abrigo de menores

LUZ E FORÇA A PALHOÇA
Está sendo construido nesta cidade, á rua Ruv Barbosa,

com capacidade para 220 meninos e 80 metlinas. A p�d�a funda- I

mental foi lançada no dia I 2 de outubrrJ.
'''', <r' d 936 .

'li 68 "

As secções feminina e roasculin3 .são indepenri,.!nr·� uma da ui!.5WiJ o .t..'" , o .: \1 I C,Hl '::i.',;·) ,t;!r,{I�O : 5$934,
outra. Comuns apenas a administração, o rehitório e o pada,ó,j). t:õTl:lo 11") O'lf's:n ) 'r ),b- �vrcé,cj,dJ 21: I 94:p300 .. H"uve, por�

A séde do juizo de Menore� será no mesmo edtfi.:io, ;i rua t=nt), o S'3ldo d,� 9:508$.)66.

frente, e por ci.na da admi:listração. r���������������������·���1Al�m de aula5� terá o Abri�.o
_
varia� oficas, campo d.� III T(OnOS COr\I�'"�CEM O I=STREITO I i

desporto, pIsta de co�nda e ,u_m pavilhao agncola, 11801.': L II:
O terreno fOi adqumdo por clocoenta conto� deéis e na

------.-.- .' ,:

construção gastaram-s� o ano passado 39:01 1 $000. MAS POUCOS E' QUE SABEM QUE NA

II-POR AUTORIZL\Ç�O, SEM CONTRATO

Além doutras de pouca monta, foram realizadas as seguin-

Rua João Pessõa, 122
ENCONTRAM O INSUPERAVEL PÃO FABRICADO COM

A capacidade inicial dessf: leprozario será d� 250 doentes, O S E L E C I O N A D O F E RM E N T O F R E S C O
podendo ser elevada á medida das necessidades do serviço, pois o F L E I S C H A M A N N
terreno tem area propcÍa paTa um segundo conjunto de edificações.

O projeto de locação da Colônia prevê quatro zonas distintas: A UNI CA PA DA R I A em F I o r i a n o p o II s

a primeira: - destinada á residencia dos Íuncionarios (casa do dire� QUE TRABALHA PELO PROCESSO DIRE crc, TAL

tor, administrador. portaria, posto policial, garage, casa para chauf- QUAL AS MELHORES PANIFICAÇÕES DO RIO, sAo

feur, etc.); a segunda _ situada em plano diverso e ligado á pri-
PAULO, MONTADA E COM OS REQUISITOS DA

HIGIENE E TRABALHADO COM FARINHAS DE la.
meira por estrada de rodagem propria, terá prédio para a admi-

nistração com farmacia e laboratorio, pavilhões de observação e E,pecialidade em biscoutos, doces e bola�has
casas para (;nfermeiros; a terceira- será a zona dos doentes e fi-
cará separada da anterior pelus prédios do expurgo, parlatório, re�

P E çAMPE L O F O N E 8 (E S T R E I TO)
sideilcia das irmãs, cosinhas, refeitório, dispen:;ario geral, 5al!! de •

operações. com er.lfermarias; l�go.a diante estão localizado$ .05 pavilhões 1 Padar..

la 10. de Janeiro
para solteirOS, cnanças. penSIOnistas, as casas para casaIS, a lavan- _ _

deria, o desinfectorio, o pavilhão de isolamento, pavilhão para lou�

LJ "'1cos e presos, o fômo de incine.ração, as oficinas, etc. PAU L INOS I LVA
As ruas dessa zona serão arborizadas e as praças ajardina-I -- ..Iiiiiiiiiii iili· --- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.!

2) - Colônia Santa Tereza

tes:

1 )-Por intcrmedio da Preféitura de Brusque: calçamento
a paraJelip'pedos da frente da Coletoria estadual. á razão de
15$úOO o 1'02-1: 176$000; instalação sanitaria no prédio da mes

ma repartição-l :299$300; instalação sanitaria no do grupo esco

lar-6:897$800.
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Endereço Teiegr.: DOLAR _. C-�ixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl'\A

ÇAGENCIAf DA

Sociedade de Navegação�Paraná-·Santa Catarina
Limitada .•-Rio
Companhia Salinas Pcrynas=-Rto
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e f:1nta Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva. Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SA.NT OS: hiates-rnotor 'Fi! atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Enc�rrega-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
porta do Norte ou do Sul do País, bem como para o E xtcr in
.

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

2S praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preçoq ."odi�os
'..... ,.

I
J Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191I

í@ '''1_

de AraujoP.Alfredo
MEDICO

Especialista em trolestias de creanças, nervosas,
impaludismo e mo/estias da pele

,

Tratamento do empaludisrn o e das molestias da pe
le e nervosas pela .Jlutohemotherapia

Consuliorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13
I Telefone, 1.5S4 .

I CGns�ltas:-Das 8 às 11 e das t4 às ��. horas I

.

��"'���·"'������IV�E�N�·�Di1E�--s§i���- B anco d ?Créd -to
�

...

�' POPL lar' 'e,Agn, I urna farmacia bem afre-
Iqnezada, n'um bom pontocola dp S nta da linha férrea São rran-

Catar na cisco.
Para mais informações

'nesta redação,(Soe. Co, pRpsp. Ltda.,
. Rua TrajanD n. 16
(EdllclO proprio] ALUGA��SE, O conforta

vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis

tr ito de «João Pessôa-.
A' tratar no Banco Agri

co la, Rua Tr a jano n. 16
n esta capital.

Capital
Reserva

136:700$00 )

56:424$498

REECBE DEPC>SITO

I I?A6At-!DO 05

I
SEGUINTES JUROS:

,
ele Limitao 3 5'" ai"

li. CIC. Aviso+rcvtoo-j. ala

j Prazo Fi"x(� ,

S·l. ala
U; :213m2;,R7 ...e .Q ; W. ti

ALUGA-SE
quartos para casal.

jnícrm lÇÕ es pelo fJn e n

, "'. ,l '''''f>

-,"';"�,..,.,....r
)l, � • 1 ;,$1 ..

��llltO AEREO CONDOR
� .�'��� >.;��f � a

- . >... ���-::'"
.

,."-' <<;;'_�;''::'�.-:::--.'/ /,BELE/"1 �o9r;.
�

�.:.: t:� �.��.�� _/ C t(_\}
�.:�.�- -. � 4) �,.�\:.\,::.:t:} ,�\' PARNAHYBA ....r-.-._�"'--

> '��: '

ij
\
,

�",::
,:l

,SANTIAGO ,

. _..,....,.___ MONTE.VIDEOCT --�-o.-
BUENO;; AIRES

...

H ���À��������::'_�����[C:��H
� .
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas

�� «Divida FUlldada do Estado) de S. Paulo �
�

« Obras do Porto de Pernambuco. �
i

I
�. VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES �
i �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
�

COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� H
�

fANO N. 16. �
li....,."'·"" �
lIi:...._Z.....�� �.������'t1���a.!! n

18 . G�e�OO•••••tJ
•

:L.INI-IA OE:
Il;anr-inhão e Omnibus :
• u

: Leão da Serra o

I� Empreza de Transporte de Passa :
• geircs e Encomendas G
a _
fi Entre Concordía e �!13rcelino Ramos.
O

.

•

I-
EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS O
• de O�TIGARA & GENERALLI G
• Passará a funcionar, do dia 10. de Ou G
e trubro em diante fi
G DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas •
� da manhã. regressando ás 4 da tarde •
" Para f..cilitar a boa marcha dd Empreza, será colocada em •
G cada povoadouma agencia para vendas de passagens, como •
:G abaixo descriminamos: �
ii Concordia:-E�critório Mosele ti
e SuruvI-Casa Comercial Boscatto g
I! Tamanduá-Casa Cornorcial Julio Scbn •lG Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco ti
, Barra ?o Veado-,Ca�a Cumercial de Irmãos Poy cp• Bela Vista-BoteqUIm ROEse ..
• Vilar Rica-rasa Comercial Mawti "
G Marcelino Ramos-Escritóri'l MoseIe tO
• •

= Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 ,
_______�iiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii..................__iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiõiiii� II IDA E VOLTA 25$000::

• Empreza DALLA COSrA •
G •� NB ....

d "d <

í2.(;i •• 1:.01 caso e temporais "ti de estra as em máu O
� estado, as passagens terão o acrescimo de 20 J .�
� �

w!J . AO ". G
G�••��.o.G.e�G.G••O�••I&O

âY5�
, f,'.

\
'�

BOG)NEKAMP \!J \;

. �)JjJ
'UI� W\ �[I :;,�
- f

Quinta-feira
5 DE AGOSTJ o

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL
íii .,. tr.

Iínda"::a::1t
5$ooo .. 10-$o6� ou 20$000

por mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: _ LIBERO BADARO', 103
s. PAULO

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2aAeiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4aAeiras S'50}) -la-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « õa-Ieiras 20 })

6a feiras S)40 }) 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento' das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7 ,30 horas

i 2a.·feiras 12,50 horas Za-íeiras 1 I })

I·
4a.-feiras S,50 horas 4aAeiras 7,30 »

5a.-feiras J 2,50 horas 5a.-feiras II })

,
A mala postal para a Europa íecha .

na Agencia 5a. feira ás 9 horas
no Correio 5a. feira ás 10 horas

Parajmais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

107

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA�SE PARA o PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOllza Lnc lo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

..ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ca I I' fi 5'1I
CKe

l\/latri2::
FUiaes' em:

Gazeta

, Artur Pereira

e Oliveira
ica médIca de ertan
ças e adulbl

BORATORIO DE
ALISES CLINICAS

sultas diariamente das

4 ás 6 horas

sultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

idência: Rua Visconde
e Ouro Preto n' 57

FONE-1524

r. Miguel
Boabaid
LINICA GERAL
Vias Urinarias

tamento moderno das
tolestias do Pulmão
nsult.-R. joao Pint::. i-\

1 elf'fone. 1 S95
. Hotel Gloria-Fone J 333
sultas das 13 á!- 16 ''lr�.

r. Carlos Corrê s

rt(X;' -- Moiestias Clt'
Senhoras e

olest'as de crianças

indica:

I Dr. Anninio
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

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

Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pcoressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalllla em" cirurgia

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

operações de plestica

CONSULTORIO-��H.ua Tra�
ano N. 1 e das 10 ás 12 e

das 1 5 as 16 112 horas.

TELEF, 1.285

PI ,IDENCIA--- Rua Este I
I

ves Junior '" 26

1_, n"�LEF. 1.131

etor da �aternidade Ao 'Voi:)adOs
dica do HOlpdal

Irso de especializaçâo em I Dr, �''!uJrn de ���ijIR"'� "'Grr�
olestias de �,i"nh('r'\s'

I A"dVOg-acto----ende na' Maternidade
é ás 8 112 da manhã I Rlfel Trajano, rr I sobradotarde - Consultorio:
ITA GARIBALDI, 49 1

__

TelePhone n 1548_j
ockey Club Florianopolis IO mais elagante centro de diversões famí-
res,

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

onais e estranjeiras.
rnissFe�r icamente iluminado com instalações m

nuas

RUATRAjANO,S 10-sobrado-nos altos da,
orveteria Gloria

•

FL.ORIANOPOL.IS

Res. Rua Bocayuva, 114

ITel. 1317

__ I
I Dr. RicArdo II \Gottsmann Accacio MO-I

I _-
DO••••_. ••••GD....

i Companhia "AlIlança da i
• Bahia" (I
� a�

.G FU\luADA EM 1870 SE'DE B/�·..HIA .-· ...
- .
i � eguros Terrestres e Marltimos ..
· �
.. CAPITAL REALIZADO 9.000:000#OJO •
i RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949:184$897 .,
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 -,

0r' SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

Apentel, Sub-Agentes., Reguladores de A aaf
em todos Da Estadol r;u arasll, no Urug uaí na

principais praças eslrangelral.
•

G Agentes em Ftonanopotts: •
G •

I: Campos Lobo & Cía. :
: Rua ClJnnihlro M .fta, 35 (Ilorad.) Ca1xl PeitaI 19 ;TELEFONE N. 1.083 •: END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA •

VENDE-SE uma casa no dis- utimas instalações. No apra sli • D
trito «J0ào Pessôa», Fsnei- vel recanto da Ponta do Lea·" EscritoríQs em Laguna e ltajahí •
lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com )ooã" USB-AGENTE� E\t\ BLUMENAU E Lil.GES tU

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. " •
11 entar cozinha. ••• '•••••••

---••••••••,•.

S6 os fabrícados em joinville pela única fabrica
do E S T A O O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPEA
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Espelhos

I Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

R.Aderbal
da Silva
rxdvogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.
Fon9 1631 � 1290 Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL IORlO:
�ua Trajano tr 17

(sobrado)
Te1efone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

.
'

rerra tem seu escrip-

tÓI io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Ph01IP' 1277.-

I C'al.x � Postal, 110.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZE rA-FlorianopQlüt, 31-7-1937

As melhores marcas de farinhas de trigos,que são as preferidas devido a sua

excelencía são as afamadas

BUDA-NACIONAL- E NAOIONAL. ,00
MOINHO INGLÊS

II....iiiiiiiiiiiiiii���,.��.Pi!iiii<._o_s�"_it_áiiiiiiiiiiiiiiir_iOiiiiiiiiiiiiiii-_-_liiiiiiiiiiõíiiRE:_""-iiiiiiiiiiiiiiiiiiu.iiiiiiiiiiiiiiiL_viiiiiiiiiiiiiiis_
.....

_s_
....

_siiiiiiiiiiiiiiiE_'iiiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiii·_-iiiiiiiiiiiiiiiR_uiiiiiiiiiiiiiiia�ciiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiin_siiiiiiiiiiiiiiie-:l:-h_eiiiiiiiiiiiiiiiir�o==M=.�a=f�r�a:=:,�7=O==-=-�F�o�n�e�l�.4=3�9::- ;.;;.;...

,TEXACO
MOTOR OIL

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

LHARES do sr. Goebl:. i�, a

os INNUMEROS do sr. JuneA bem.
se reduzem d 22, ou seja, a

Hoje é geralmente sabido Pode-se dar credito a quem menos de 0,3 0(0.

após ter o Santo radIe usa de taes meios? Falar das boas Irmãs nos s\asticas.qu� dPio Xl publicado a e�,(ycl'l_ 2) Ouvindo as horrorosas ac- parece repugnante e enten emos Tambem este fala BOINAS, CARAPUÇAS DE
sôbre o nazismo. o govêrno ali. cusações do senhor Goebbels e o jubilo de Dom Galen, em pu por SI. FELTRO E LANS EM NOV E
mão começou uma campanha dos seus adeptos os próprios der communicar aos fieis que A verdade acima de tudo. LOS DAS AFAMADAS MAR
de perseguição contra o clero senhcres bispos, como primeiro das milhares de religiosas da Não negamos fiem nuca a Igre- CAS'-DA CIA. UNIAO FABRIL
allemão catbclico, difamando li por o bispo de Mueilster, Conde sua diocese nem uma SI) foi in- ja negou que nem todos os sa

crimes contra a moral. Os jor- Clemente Augusto von Galen, clicada como culpada. cerdotes souberam manter-se na

nais desta capital mantiveram uma de estirpe allemã antiqurssuna, 3) Dom Conrad von Prey- altura da sua missao divina.
atitude justiceira e nobre a res- tomaram a iniciativa, provocando sing, bispo de Berlim, em sua O senhor bispo, Dom Ber
peito dessas ddfamações: dan- directamente a publicação de to

ultima carta pastoral [escripta ning, especialmente determinado
do 110\'8 prova do tino 1ue. a dos os procersos. foi aparado _. manhina, porque não encon- pela Santa S6 e pelo governo
nossa gente em taes ocasiões \,) seguinte resultado: Dos...

trou typographia que tivesse a do Reich para cuidar dos ai
costuma mostrar. Apenas nes- 21.561 padres seculares foram

coragem de imprimil-a], cita ai- mães catholicos que vivem no

te, ultimos dias um senhor accusados 49) os juizes acharam
guns exemplos de secerdotes estrangeiro, falando no domin

Wilhelm Jung 'reproduziu estas culpados 21. Dos 7.174 reli-
culpados, constatando serem aquel- iO da. SS Trindade aos homens,

acusações �um artigo de fundo giosos foram accusados 9, sen-
les que) tendo-se filiado aos disse: "De 25.000 Padre�, uns

sôbre o problema educacional do condemnado 1 (um). I nazismo, não mantinham boa 25 a 50, desde Koenigsberg até
na Allemanha. A bem da I Isto quer dizer que os' MI- relações com a autoridade eccle- Constança, foram accusados ou Iverdade publicamos os resulta- ---------------- condemnados, isto é um ou dois
dos desta campanha dlffamato" por mil..... e continua: Di-'����������������!��������
na: zem que é em be-m da mora"

1) - O sr. -conego Kraus, lidade; mas porque então os jor-
cura da Catedral de Eichstaedtr naes (da Allemanha) $Ó falam
ex-oííicial da Grande Guerra", do clero? Essas coisas não acon-

..,.... condecorado entre outras com! tecem em outros campos ?
a Cf\JZ de Ferro de 1 a. classe, Pe. EMILIO DUFNER, S. J.
declarou do alto do palpito: "'«O
jornal nazista ST U E R lvl E R

trouxe um artigo escripto pelo
cura padre Francisco Steiger
wald em que se dirige contra

ôs judeos em termo realmente i.n
dignos de um sacerdote. Fls,
feito o inquerito em todos a

curias e piscopaes da Allcmanha
constando que Q Pe. Francisco

SteígerwaId não existe nem pode,
ler escripto I) tal artigo".

Um jorcal de DuessC'!ldorf, a

serviço do sr. Goebbels, annu�
ciou que foram presos, por co

mes contra IS moral, em Rosf'n-.
heim, quarenta (.;.apllchillhos. O

viga-r.. (J� Gúb b!.)a()�::;ií, ião I

::it�w���;� �:m·�'���:�-,hC����L a!�� Ido pulpno, a accusaçao e ae-

ci�oo: In 1 Em Rosehem ha so dez

Cal)rJ(.hln� 'o'; 2 Nenhum qesres i

dez foi prezo."

1.

acaba
com as

foCe/rilS

-

II

o

r

PARE!
� OUÉD� DE SEUS CRBELOS

usnNDO

PETROLINO MINQNCORQ

facto

I Vende-se por motivo de via
"gem, abaixo do custo um bun
I galow novo, na Estrada Geral

f de São José, a poucos minu-
tos do Estreito com 2 salas, 3
quartos,' cosinha, bôa àgua, luz, Iprivada e dependencias fóra. .

Trata-se á rua Crispim Mi-I
la,29. I

TEXACO
MOTOR OIL

CASA "O PARAIZO"

f�r���t���-,������� ��� Em nome de meus �
�, �� p�lpas, Ferreira de ��� S M" C �r.r ouza e arra asso', ���.� t"" Ih ..� par IClpO- e que nas- r.>1� "h" h l"j
�

CI oJe e c amo-me
�

� LUIZ CARLOS �

� 28-7--37 �����������J....
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E' eleitor, ou não é eleitorj.. Não importa!.

K

Para seu usa ou para a sua familia, temas

Modernos, baratos, lindos

Cas Pernambucanas
F E L. I P S C H M I o T, IS

INF�LlVEL ri� C�SP�

Advogados
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

������������:..:��

� VIUVA ISAURA MACHADO' �
�

"' �
� partícípa aos parentes e pes- ij� soas de sua amizade, o con- ��
rw trato de casamento de seu fi- ��� lho ROBERVAL com a senho- ��j

� rinha OTILIA LEAL DE MEl.. �
H RELES �
��{S���������!S

FPOLIS.

Rua Trajano n. 29

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.
Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- ]oínvííJe

Petrolina Minancora
-----------------._---

O Tónico capilar por excelencia
Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!
Evita' a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

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

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

tecidos que nunca

e resistentes
desbotam
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GAZETA Florianopolis, 31 de .:hdho de 19�J

tenças dum evangelho
solidariedades profissionais e cooperativas não podem
arma!? de - ataque e de divisão entre classes,

neeessarlos de prosperidade economica e de paz social"
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como mas

ser

como
utilisadas

-

orgaos

LINO SONCINI

(Palavras do dr. Armando de Sales no Estadio do "AMERICA")

Ia. eonvoea�ão

NOSSA VIDA FICARIA COM o
ANIVERSARIOS

Aniyersaria-se hoje o nosso

prezado conterraneo, sr. Lino
Soncini, tesoureiro do Tesouro
do Estado.

De ordem do sr. Presídente e na fôrma dos Estatutos
. -

�
convoco os srs, SOCIOS p.ira a sessao de assembléa geral ordíaaría
a realizar-se no dia 1'. de Agosto próximo vindouro ás 21 hor;!;
na séde social, afím de eleger a �;-ra diretoria que terá de admi:
ntstrar o Clube no perlodo de 12 �<: Agosto deste anoa igual data
de 1938.

Secretaria, 27 de julho de 1937.

DR. JOÃO PEDRO ARRUDA

Pelos decretos n·. 316. 317 e

318, íoran criadas três novas es

colas, sendo uma no município de
Iaraguá, no lugar Barra do Ribei-
rão Grande do Norte e duas no

munícipio de Indaial, sendo a pri
meira no morro Pelado e a se- •gunda em IIse Grande.

1Motor Elétrico

Cidade queá Imperativo
CHEGAM UNS

Está nesta Capital o sr. dr.

João Pedro Arruda, distinto en

genheiro residente em Lages. c"ntinuar a bombardeio!
MARIO RAMOS

Acha-se entre nós, proceden
te de Lages, o nosso prezado
co-estaduano, ir. Mario Ramos.
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Teye lugar, hoje, com grande •
FALECIMENTOS comparecencia de fieis, uma mis- ,.

sa de sufragio pela alma de d. •\IúvÂI..HENRIQUETA PIRA- Maria Rufina Lopes Coçlho, sau- -�
CURUCA dosa progenitora do tenente sr. iN,S'

�:,�,

Faleceu ante-ôntem nesta Ca- Durval Coelho Pinto. ��
f:;r��W«í!MP& '�Z_=== =_=am

Terá lugar, hoje, no Estreito,
o enlace matrimonial do sr. Da

cir Trevisan, com a gentil senho
rruha Zulma Soares.
Testemunharão o ato, no civil,

por parte do noivo, ? sr. Joa

quim Vaz e d. Malvina Vaz e

por parte da noiva o .sr .. Naza
reno Kister e d. Araci Kister.

O ato religioso será paranin
fado, por parte da noiva, pelo s.r.
vlanoel M. da Cruz e d. Mana
C. da Cruz e por parte do noivo

pelo sr. Carlos Linhares e senho
rinha Ondina Linhares.

o POVO nôs Obriga
E nós somos aliados,
Os servídores do ovo!

S. PAUDO, 31 --- Em avião. da
carrei!a, Chegou, aqui o sr. :M.edei
ros N�t�, que. veio visitar a Sexta
Exposlçao NaCIonal de aniIrÂais.
O secretario do govêrno visitou-o

no hotel.

Compra- se um,
funcionamento. com
2 HP.

Informações nesta Redação,

em estado de I
capacidade atéENLACES

pital, a rua Visconde
-

--de Üuro
Preto, a exma. viuva Henriqueta
Piracuruca, sogra do ilOSSO ilus
tre conterraneo sr. dr. Heitor
Blum.

O seu sepultamento, ôntem
realizado no Cemiterio de Ita
corobí, teve crescido acompa
nhamento. notando-se inumeras
corôas sôbre o ataúde.
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'G No interior da Baía

�_� CIDADE DO SALVADOR, 31 ,

�, Re�ressl!.u de Valença o sr. Admar
� Guímarães, p r o c e r autonomista"� que vem de representar seu muni
.� cípío no Comicio da U. D. B.
s� O sr, Admar Guimarães mostza
� se ent��iasmado com a vibr�,,�, que senttu em Valença, onde afj.fma
�� que o sr. Armando Sales obterá

=: uma surpreendente votacão.
fli5f ----------------

I U. D. B. em Sergipe
• ARACAJU'. 31 --- Instala-se-á por
� estes dias nesta capital a séde da
� União Democrática Brasileira. Nota
o se grande atividade dos elementos

��
__

��� que apoiam a candidutra do sr,
��VT� Armando de Sales Oliveira.
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Os nossas preços são

a c�rteza ABSOLUTA
--------------------------------�----------------------

de que Nao mentirnoss
de que não e.nbrulhárn(..�s

o sabão

"Virgem Especié.lidade"
de Wetzel & Cia••• Jainville

8&4 ai
para roupa fina como

.f.:,f:;;
� ;t

para roupa commum I
..................-===:=.....

(MARCA REGISTRAD.L\, .:1

recornmenda-se tanto
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