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RIO" II (Balld) - O SI·. João CarBos I' reunião. Inclnnbido pelo Partido de fazer
Machado" "lider"" da U. D. D." leu na (;a.. ,as demarehes para a escolha do candidato
mara uma carta que o governador Flores á sucessão do atual presidente da Repu
da Cunha enviou ao sro José Amell-icft" logo bUca" não posso ocultar ao presado amigo
depois que o diretol-Iio eent.ieal do PaD-tido que!) no seio do diretorio central" o nome

Liberal resolveu prestar 81Joio á candida- do sr" Armando de Sales Oliveira alélll do
tura do sr. Armando de Sales á futlu·a pre- meu voto" obteve os de Inais 6 de seus

GAL. FLORES DA CUNHA sidencia da Republica" e que é redigida nos melnltros" que ao todo são 12. Os deulais
termos seguintes: demonstraram simpatias por este nome" seUl" entl·etanto"

"PORTO ALEGRE" 15 de Abril de 1937 -- Presado amigo, tel�eln votado antecipadamente pela sua escolha. Pai-a delibe

ministro José Americo. (;om as minhas afetuosas saud.a�ões" rar definitivamente" enC31·ee_ a necessidade de ouvil· o luoesa..

envio-lhe" em separado" o comunicado que acaba o Pai-tido 11e- do antigo e o fa�o por este meio" mas não olvidarei nunca a

publicano Liberal de dar a publico" no encerramento da sua nossa leeciproca solidariedade e os fortes la�os de amizade

I que
nos prendem. Tenho pai-a mim que

não ha outro caminho a seguir" não só em
virtude do que aí conversamos., como

tambem" e principalmente" porque ao meu

Estado" sob grave amea�a de agressão a

tuaI" não cabe outra alternativa. Aguarda-
__ .. ._ .. ._____

__.......__'"'!""'--:.....__�""!""'����"""'!':����_"""""":_�_...,.,.,.-_ rei" pelo mesmo portador" a resposta que

P O V O I-t· meu presado amidO entender mandal-.me"Sem quaisquer lilfa"'ões po I seas
""

<=' v

para tomar IlIna delibera�ão definitiva. Co-
mo sempre" com muito aféto. (a) FLORES
DA CUNHA"".

r, .

O
----------------�--------

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

Declarou, er�'� carta, o general Flôres da Cunha,
ao sr, José An�erico (J�e Almeida

DR. ARMANDO SALES

A v·o z DO

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
---------------
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os FlUIDOSMAlEFICOSlO SR. JOSE' AMERICO
de José Americo quando

estudante
RIO, 10 - o industrial Alfre

do Dolabella Portella não é um po
litico. Um homem de grande ativi
dade, cujo trabalho fecúndo repre
senta um serviço permanente á sua

pa tria, possue, dada a estima de que
goza, numerosas relações sociais.
Levado por amigos, tem visitado
tambem a casa do sr. José Ameri
co. [",,-lois da primeira visrta, logo
ao regressar á sua residencia, foi Iví
tima de um quéda, fraturando um

braço. No mesmo dia, registrou-se
um grávd desastre de trem em Gran
jas Reunidas, fazenda de sua pro
priedade, tendo morrido no desastre
dois operarios.

O sr. Alfredo Dolabella não
acreditou no pêso. E a segunda vi-

b I·d
I

H '
.... si la ao homem de maus fluidos já

A 50 VI O j orrorosoll DR. JOSE' AMERICO
lhe saiu mais cara. Foi atropelado,
ha cinco dias, por um automovel,

�::=:::-:n�tor Lima matou toda a fraturando uma perna e um braço. Deus o benza ! •

familia Apêlo ao sr, Getu-1A instalação
I

I. V DA u. D. B. EM
GLASCOW, 12-Esta cidade 10 argas PERNAMBUCO

foi ôntem teatro de uma tragedia
sanguinolenta, que horrorisou pe
la crueldade de que se revestiu.
,Um estudante egipciano, de
nome Dibas, com 23 ano, pres
tes a formar-se em odonstologia,
convidou sua esposa para um pas
seio á residencia dos pais desta.
afim de visitarem um filho que
estava em companhia dos avós.
Ao apear-se do auto que os

conduziu, o estudante disparou
um tiro na cabeça da esposa, en- FUZILADOS TRES
trando a correr na residencia, al- GENERAIS
vejando o sôgro, a sogra, uma

cunhada e o proprio filho que BUATEmALA, 10--·05 gme-Itiveram todos morte quasi ins- rais 1usto. Huana e outro. que
tantanea, voltando, por fim, con- tentaram fugir para Honàuras.1

RIO. 1� -- Realizou-se o julga- tra si a arma, suicidando-se. num trem Que transportava um

Imento do .sz. Lima Cavalcanti, 80- A esposa do tresloucado estu- carregamento à,: bananas fora'11

vernador de' Pernambuco, o qual I
.

h d d· capturaàos e apo::; tentarem no-

Joi defendido pelo sr. Astolfo de

I
�an�e era fIl a e um entIsta uamente uma euasão sem resul-, Deputado amazonense LUl'S Tl:-

.Rezende. mgles. I taào fuzilaàos. RELI, da U.D.B.
Durante todo o julgamento rei-

=r�!:�'!;ri:��:la��ftio�.:ntro. d�1 Um médico mata o dele- RECIFE, 11 (União)-Noticia-
o Bovernador Lima C�valcantl fOI I se, para breve, a instalação da

atobss.OIVidO por unanimidade de VOoI gado de pOII·C·la União Democratica Brasileira de
Pernambuco, adiantando-se que
virão a Recife, na ocasião, vários
delegados da grande organização MRIO CASCA, Minas Gerais, 10 --Este cidade acaba de assistir a nacional, notadamente os srs. Ar-

uma l.amentavel tragedil!' a. qual_era en�retanto prevista, ma.is dia me- tur Berna_;-dcs por Minas Gerais·
nos dIa, deante da geral mdlgnaçao publica, pela conduta VIolenta da _' .

'

vitima, teneqte Montalvo, delegada de policia, morto a tiros dentro da. Joao Carlos Machado, pelo RIO
propria delegacia, -pelO estimado medico sr. Alencar Pena. Grande do Sul; senador Jeronimo S. PAULO, 11 (União)-Comunicam de Araraquara para O-

.

O tenente Montalvo, fazell�o politica com o deputad.o João <?a- Monteiro, pelo Espirito Santo; "Diario de São Paulo" que Antonio Lourenço Martiniano, colono
mllo parl! � governador Valadare� dIante .do seu proceder vI�le�to, m- Agostinho Monteiro pelo Pará· I de uma usina local, queixou-se á policia contra Rufino Mart"
compatibIlizou-se com a populaçao. Ha dIas, Montalvo fez VIr a sua

L'
..

' ,

I d d f·lh d ms,qu�
presença o jovem Antonio Sena e obrigou-o a beber um liquido fisiolo- ms TIreh, pelo Amazonas; Ota-. tentou estuprar uas e suas I as, e 8 e 10 anos. O acusado fOl

gico repugnante.
'

vio Mangabeira, pela Baía; Sam- : prêso e confessou o crime. A seguir, mais duas vítimas surgiram,
.

O rapazinho, logo que se viu livre, correu a comunicar .0.�ltraje paio Corrêia, pelo Distrito Fede-; filhas de Sebastião Feliciano. Inquirido novamente, o perverso in
a seu prn:no, sr. Alencar Sena. Este, tomado de justa r�volta, dmg1U-se� ralo Valde�ar Ferreira por São' dividuo confessou mais este delíto.
á delegacIa, em busca do tenente Montalvo, para pum-lo. Uma vez a II

P
,

I .AS' I P
, I A t 't· d R f· f b·d

o médico, alvejou-o dentro do proprio gabinete, tendo o tenente recebido au 0, rtur antos. pe o arana s 9ua ro VI lmas e u mo oram su meti as a exame de
uma bala em cheio no cora�ão, morrendo instantaneamente. e outros. I cor�o de dehto.

continúa
Sera� boato' ? R�INA (;ALMA EM

• TODO O PAiZ!

desgraças RIO. lO - A proposito dos boa
tos cfe possíveis perturbações da
ordem, o sr. Macedo Soares. mi
nistro da Justiça, afirmou a um

vespertino que existe uma Simples
ztoarda daqueles que vêm nela um

meio de fortalecer as suas situa
ções políticas. estando o paiz em

perfeita calma, e o govêrno apare
lhado para repelir qualquer sub-

I ÕSãO�ituacion ismo
baiano cent.a o

integralismo
RIO, 11 (Baud) - As sessões

da Camara, segundo se espera,
RIO, 12 - O capitão Filinto. vão tomar grande vivacidade com

Mueler, ouvido pelos jornalistas os proximos debates em torno do
sobre a propalada divergencia momento politico nacional. Afir
que tería surgido entre si e o sr. ma-se mesmo, que os deputados
Macedo Soares, declarou que o do P. S.D. da Baía iniciarão uma
fáto não passa de uma párticula forte ofensiva contra o integra
da grande ofensiva de boatos que lismo.
nestes últimos dias têm sido es

palhados.

a samear

. ,��/' ronit::-.t5.;ia a tctat�!n-l do sr. rIo é .,'$,';"'�t·"··tr"·J '�e �JY?1·'�d3, .. "','�i'··
r�o -f:� l��n,r��·:l:�·F� n't��'t �';e�;.:'�s g, lJl-;,�çr�;�:'::�·:A "i) '):J:':j ,)0:;' , f.��rlLL{\i ...se

('vlc;J2ncia d0;1 rátos. Si;o f e'.f'fl.(t� d':��:S f&1 os. i
Em HHi2, o sr, ..mertcc cursava o Semírrsrto da D!oc�se Parai '_ i

bana. Dentre os seus colegas do CIUSO de fUm;ofia três lhe eram partícu- I

la.r�ente afeiçoados: A�,gU:t,?, SiCO� Medciro3 Paz ��, <lo.�é� ����;:�de. O_ pr!� Imel, o nHlrreu aíogado <l<) ·

..L_,mo ...no, quando 3!)",::.va ii> ••.i Li. no liJgd .

Serra da Raiz. O segundo c. ú .erceíro morreram, logo depois de ordem."
·dos, no ano seguinte. Deh::H CO a batina em 19í1;1, foi José Americo
'prestar exame de preparatoríos no Liceu Paraíbano. Mal saiu da bano
ca de português, onde o examínâra o provéto professor Inojosa, comu

;nicou os seus fluidos maléficos a êsse grande mestre, o qual morria no

'mesmo dia em que aprovava o aluno fatal. Tambem o seu Diretor Es-

1Pirituál no Semínaríc, monsenhor Joaquim de Almeida, cegava pouco
tempo depois.

Concluidos os preparatoríos ingressou JoséAmerico na Faculdade
de Direito do Recife e conunu'a a semear a morte em torno de si. Du
rante o seu curso varios professores e colegas recebem em cheio o seu PE
SO maléfico:

Suicida-se Tito Rosas, morrem Joaquim Tavares e Faelante
camara-etrês grandes luminares daquela escola.

ONSTRO

CAPITÃO FILINTO MUELER

.sR. LIMA CAVALCANTI

\Macrobia
_ FORTALEZA, II (Band) -Fa
�eceu em Caridade, na avançada
Idade de 120 anos, Felicídade A

'velina Constancia, conhecida por
,«Mãe Preta» e que era profunda
mente querida pela população.

Apasar de sua velhice »Mãe
Preta» ainda fazia todos os tra

ibalhos domesticos, na humilde
-casinha em que vivia. Seu en

têrro foi muito concorrido.

RIO, 10 ---- o DIF,RI:J DA!
�--IOITt, publica u-n tccstml!e õn

petiç''ío ào Comité àel Der sa àe.
Pnuo Brasileiro, com slZàe en,

Washmgton. �iriqiàa ao sr. e

tulio Vargas, peàinào lhe ;Jar·,

que as leis
õ

amocr-atlcns < o!
Brasil s ejorn r e stcur-cõce, àe:
ccór-ôo co,n a l:O'1stitu;ci'ío, ex

tinção ào T tbunol àe �tiyuran
çn Naríonal e anístiando os

presos poliiicos,

Contrabando apre-
COMBATE endido em

O integralismo I Blumenau
BELO HORIZONTE, 12 - O I. Pessôa vinda ,de Blumenau,

prefeito municipal sr. Negrão Li- Illl�orm.a-nos ter �l� chegado o c?
ma em entrevista concedida á I

missa rIO de policia sr. Rudol!o

imprensa, declarou considerar o Rosa, o qual, em feliz delig�ncia,
integralismo como uma negação I apr�endeu de ,um casal, que aque

flagrante da liberdade e por tal

I'
la CIdade chegara momento; antes,

motivo o combate um contrabando de 300 cortes de

Acrescentou que tem recebido casirr;�ra, no valor de 40 contos
varias cartas anonimas com a-

de reis,
.

meaças de morte mas como não .

O contrabando e os contraban

tem mêdo de carêtas, continuará dISt�S, foram postos á disposição
combatendo, de côrpo e alma, a

do mspetor de fazenda estadual.

tirania verde.
------

O PAPA
•

passeia
VATICANO, 12 - Sua Santi

dade por motivo da onda de
calôr tem feito largos passeios
pelos jardins do Castelo, subs
tituindo o antigo carro italiano,
por um alemão, mais espaçoso_

CONTINU"A O IM
PASSE NO SENADO
RIO, 10-0 Senado votou con

tra as emendas á Constituição,
sendo regeitadas unanimemente as

emendas da Camara. O sr. Góes
Monteiro votou contra as emen

das quatro e cinco. A emenda
seis foi unanime.

j)
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Os dois
tarde de domingo.

Figueirense eAvaí displ.Jtarão um prelio onde
as duas potencias se igualarn�__
• administr

-

O do

eterrJos
• •

rtV81S rnedirão forças na

de

�a
,.

• r·,

mando ales Dli"eira
o ADMINISTRADOR

Continuação meros prédios.
. .A�ora �nc.ontra-s� em fase de realização a construção da

INSTRUÇÃO PU'BLICA --ENSINO PROFISSIONAL- A Educação Profissional teve, sob a orientação do dr. Cidade Umversltana, destinada a reu.ur, dentro de sua area, 'JS

UNIVERSIDADE Armando de Sales Oliveira, o seu per iodo aureo. Tratava-se de estudantes das várias faculdades que constituem o centro supremo
uma alta compreensão de problema educacional brasileiro.pois nesses do ensino paulista.

Durante a fase da interventoria e, depois, durante a etapa estabelecimentos, com a técnica moderna e modelar, preparam-se de- No setor da instrução e da educação, ti obra do sr. Ar
constitucional do seu governo, preocupou-se carinhosamente, o snr. pois de selecionadas as vocações, os homens dotados de conhecimen- �ando de Sale; Oliveira, apezar de curto es�açl) de tempo d .. que
Armando de Sales Oliveira. com a instrução pública do Estado. tos especializados, prontos para entrar na vida com uma profissão. dispoz no governo, é, sem favor. talvez a mais notavel até hoje

A educação primeira acelerou sua marcha ascendente. Te- Ha técnicos para as indu-trias navais nas cidades litoraneas, Centros realizada no Brasil.
mos em mãos alguns números que demonstram, até, o impulso dado Ferrovíario�, Escola Agricola Industrial, Escolas de educandas, cur- Tendo a inspirar seus átos o amôr á tradição, procurando
a êsse primacial sector da administração.Em 1910, possuia S.Paulo, sos de educação doméstica e cursos profissionais os mais diversos.Em assim consolidar de-de a escola a consciencia d,. nac'on.!hdad:�,'
2.369 unidades escolares, com matricula geral de 99.233 alunos; 36, a matricula nesses varias CUTSJS alcançou o nú nero de 8.939 sob a denominação de "'Bdndelral1t�s�. consttturu .) Govêrlo uma

essas cifras em 30, na época da revolução, alcançavam: 8.219 uni- alunos, o que é de per si suficientemente eloquente para encarecer corporação em as escolas prohssronais, possuindo S-=U5 membros,
dades escolares e 256.292 alunos matriculados. Pois bem, em 35, tão notavel obra racional d� educação.

.. 'llé� do preparo té�nico,.? cultivo eh civismo e a prat(ca da g!_
mil setecentos e setenta e duas unidades escolares eram acrescidas ás Em todos os d �·n,HS setores fOI ampliado e melhorado o nastica e de exercicros militares. o� mag';!stoS.JS d:�sfiles ;:) esses "b'm
anteriores, podendo abrigar nas escolas mais 106.645 alunos, perta- aparelhamento escolar de S. Paulo.

I
dei-antes" representam hoje espetacu!o alta-rente estimulador p.lfJJ

zendo o total de 462.937 alunos. Ao deixar o Governá, o número o patriotismo dos paulistas.
de unidades escolares e de alunos matriculados era ainda maior. «UNIVERSIDADE DE S. P.L\'JLO

I «QUESTÃO DE LIMITES E RECENSEAI\1E:..JTO GERAL
Ao ensino secundario deu grande incremento. De 3 ginasios DO ESTADO»"

que S. Paulo possuia em 30, com um total de 1.443 alunos, tive- Uma iniciativa de que com justiça se orgulhou S. Paulo,! A questão dos limites entre São Paulo e Minas Gerai,
1005 em 35 nove ginásios, com 2.516 alunos. A êsses 9 ginasios ê f�i 8 creação da Universidade, da q.ua� a cultura bandeirante. já es-I constituía uma velha preocu�ação para as govêrnos

.

b:J!ld 'trantes
mister acrescentar os 10 cursos fundamentais de escolas normais, ta col!1�ndo os melhores fr�t(.)s. InstI;U!da a 25 de J()�elro de Fracass

.

.rvam to�a'l. as tentativas para. I esolvel-a. Trt>.tiÍv(i4se 1" g\]�S4
correspondentes a estudos ginasiais, com 4.237 alunos. Em 35 tive- 1934, _I'lcorp.or?u n�, seu sistena, .al�:11 das escolas superiores de tã? delicada, atingrn �o a natural semlb1hd,:d::: das populaçõ "5 Ircn
mos, portanto, 19 escolas secundarias, tendo decuplicado sobre as formação prolissional ja ex-stenres, msututos novos. temças, importando, portanto, em multo tácto achar sua solução O)
cifras de 30 o número dos alunos que frequentam tais cursos, Em O grande plano delineado pelo decréto que fundou essa que éra certo porim, é que urgia por termo a êsse é.itlido de cor.

1936. em virtude da transferencia de 13 ginásios municipais para cupula da organização escolar paulista, vai sendo realizado por par' sas, uma vez que a eterna procrastinação do {bfi :li,� l::l lau .io di-
o Estado, o número de tais escolas passou a ser de 32. teso Alguns dos seus cursos são hoje regidos por professores de re- visorio agravava s�m;)te as questões oriundas dl controversias d,

Notavel, nesse setor, foi o trabalho de melhor instalação nome mundial, contratados na Ítalia, na França, na Alemanha em fronteiras.
de tais escolas, tendo sido construidos e estando em construção inú- Portugal e nos E,tados Unidos. COj�TIJ\lU'A

lY.6�VÂ'VlgAVÂ"'q���A"q������.�.�K�UGO�������"VI:����:i���1'h����.

�CASA TRÊS IRM
-

OS�I F A L. A C I O I:) A S S E O A �S--
..

�I que é o orgulho do povo de Florianopolis
'

!
� �

m Grande abatimento no mês de agosto em todos �m os artigos de inver no e meia estação i
� Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE', �
� /·�gas3Ihos de inverno �
� CLOQUE' JACQUARD, PEAU o'ANGE GRODE" E 'COSSES �.
�... �

� lindos CASAC0, DE PELES. curtos e 314, REN"RDS AR· DE LÃ para vestidos e ostumes,', Lãs para vestidos e mano �
� GEN r E' da Sibéria, PF,i.E5 iVXf:, RRON Alaska, legit'rnas teaux de todas as côres, artigos superlorcs e finíssimos por �
G e de reconhecida dur abr rdade e garantia preços ao alcance de todos. :

�
�
�'�
�t
�
�
�.�

Assombroso e incomparável stock de 5EDl\S CASEMIRAS artigo nacional e estranjeiro

nas mais bélas esta-ripas com dese- de padrões modernissimos, últ.ma palavra

nhos irrepreensiveis. no gênero, satisfazendo arnhos os sexos.

Imensurável partida de UNHOS BELGAS, CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA,
de afamadas marcas e insuperável qualida- para homens e senhoras, de diver-sos 1ipos,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Filiaes ��:t���;�e��-=r��;;�iI�trrn���������Z�:d���1 _a�e<l I
Seoção de Seoção de Seoç�o d. �.",FAZENDAS: �Fazendas naclonaes e extrange'ras l-íara temo, FERRAGENS: MACHINAS: l

Morins e Algodões Machinas de benerlciar madeira &
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas �\Ilachinas para Jaoeírcs rfJ,'Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: é' ados, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultlvadores, moinho etc. ' ,�Lnha para coser e sergir Fogões e Camas l ocornoveís, Motores de esplosão, ,\f'i.ow!es •LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar-faíbe- eleetricos
�abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszes: j-:c', ��\teolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de souro e lona \ J>

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, �d;es-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharrnaceuticos soríos, serviço mechanlco
Conservas nacional e extrangeiras Pneurnatícos e camaras de ar GOODYER

Charutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

� Ernpreza NaCIonal de I'Javegaçâo "t-foepcke"-..vapores "Car! Hoepcke" "Anca" 8 Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fViaria" - Fabrica de Gelo HF�it€3 I\ILeria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�lY'AVjSp'AVgA����]ij���i�����[tt;::����.:f�W��������VAVAVÂ..V��

',1 J(�ckey Club Floriano F;�)�'I�.. --I�-" , te � .. i tl
O mais eíagante centro de diversões íamí- 1111liares. l

�uxo, s�riedade? conforto e distinção.
F splendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjelras.
dernissFe�r .camente iluminado com instalações m

mIas

'V'Ç,édicos
iI
i�Dr. Artur Pereira
,

t.��

e Olive ra
Clfn;�a bié&hca día ertan

ças e IdultGS

LABORATORIO DE
ANALISES CLINIC."\S

I Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João \
Pinto tr 13

FONE-1595

Rt!áJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

I Dr r'" � i f,'}T � � �� I. v � � ,�:=rl ...�.;.-1i �...-.. '

B�- '''''..l\ I!.-, ,.",., i .... '�
�J: t't'.... ',: �_.,(; -"f!:� 'J '.t•• G�

I CLlNICA GERAL

1_ Vias Urinarias

I 7ratamento modema das

I mo/estias do Pulmão

I
Consult.-R. JOàn Pmt(. ; J

1 elefone. 1595

I Res. Hotel Gloria-Fone 1333
( omt,/tQ$ dFlS i 3 Ih 16 [,1-.

----

Dr. Carlos Corrê ::

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor d� íIf!at�,'";�ar.h�1

(Curso de especializaçâo e(u

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã
e á tarde - Consuttorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

I' Consultório: Rua João
Pinto, 7 .. _·· Te!. 1456

[ R:_.R_�_el_�_O__f_�_1_�_v_a, _11_4_\ I
:<u�o�::'·I�alra: iIOl��_(jb_.J i'I Dr'. Ric��,rdo 11- -\",'-'" +tA' �'"

".

1''..;'''10 c. ,sma n n I '"cc··�c�o 'v,�(r'""
Q "'�. ('II . ,."':.,,,;& �v�

Indica:

I Dr. Arminlo

I MEDICO-ESP�:A::�:s
Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço

Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.üressm'
Ind6rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
r�m��f�l!t�� em'" cJrurgla ,

ger�i
I

CONSULTORIO---Hua Tra-

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

operações de plástica

-,O' N. Itl das j O ás 1 2 e I
js:

í �
<'s l6 112 horas ;

I '

I -f ELEF, 1,281

Il i "DEl"iCJA- Rua riste- I

I' ve�� Jt��:or K 26 ,I1 1'. :.... t:' r. 1. J 3 1
--

--

--'-I

Dr. h]��!j"(,jJ Ô:9 í��C}aM'� t®�'r�) \ -�;""

I i\dvogad\, \
I -\!'d_ Trajano, Ir 1 sobrai. \
1
__

I'elephone n 1548_,_I

I Dr R. I i
Cirurgião

dentista
Dr. H. Gg. Sippel_ rvdvcgado

tem seu escrip-

tÓI io de advogada á rua

\, is.onue de truro Preto

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

�-. , ." ;'
_, - ....

I

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

No Estreito Ponta do leal �
II �
I �B�f' L H E T E S ��
.� �
� Federal e Santa Catarlna . �
� �

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS" ��.\f:) . >r· ..
' '-' I'"!r,w, ��i\\�

.
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CREDITO r<Io.�UTUO PREDIAL (' ) ;ALUGA--SE, o conforta-•
t ..n... � � RUA FELIPE SCHMIDT N, 2 - SOBRADO

vel prédio de residencia
li G :.:- .... �...�iiIiiiiiã......íiiiiliiiiiiiiiiíiiiiíiiiiíiii*ii...iibãiiiiiiliiiiiiiíiiiiiiiili--�; á Rua Spivack, no dís-
� Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 I} LUGA-SE Dr. Pedro d� M�ura Ferro'�trito de «João Pessôa».ii " quartos para casal. i A' tratar no Banco Agri.. I) Ir.formações pelo íone 11. Advogado I cola, Rua Trajano n. 16G.......'---------------�.G."••.435 Rua Trajano n. 1 -nesta capital.

ulnt
12DE.\

I

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE'IvUOS FORA�A DESTRIBUIlJOS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGIND'J APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS, E' FANTASTICO ... , PROCU;�E�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PA.RA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS �iJEIOS DE 4 E a DE CADA;t�

Premio maior 5:175$000, e muitos
•

prermos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E l�ECIBOS DE: SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEu'S PREMIOS.

-f

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons, fy'\afra, 33
Fone -·-1.191

5�,oO""'" ":'0$ "" ....�. ,.", ',)J("� .-tO- ...""
"'+I "'..... I ·0 ."� .. ,}' ',. " ..

' '".Jl ,;;_ v _>';:1 '
..

' .;J
,--

,

"''''0'' r: n"", ..::.":1.". ,'� T'!
tJ• -" .•. '-

Empresa Construtora
Universal Ltda,

(EdH':1O

136:700$000
56:424$498

ele Limitada 5'!. ala
elc. AvisoPre vioô]. ala
era;:·) Fixo 8'1. ata

Matriz: - LIBERO BADARO'. 103 107

s. PAULO

Os mel hores preços
Ao alcance de todos

REECBE� DEPQSITO

t="'�\6AKDO U5

SEGUINTES JURuS:

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

Sr. Albano de Souza Lnc ia

"

t '; ,::;',i<i"
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A OA�ETA +Flcríanopolís, 12 -8 -1937

M I NAS 4.poio
do candidata dos graficas

cealtIJenses

ao sr, Arman
do Sales

ao lado
nacional

ti R,

fi'..'"
G�

fi Oo
G
G V,

�.

I j
A11

I
I..

,
'
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O
T
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Nem mais uni ai!

s
o
o

T

W
H
I

S
K
V

,

Dístribuidores

COSTA & CIA.

Rua Cons

Mafra,

(om INSTANTINA
a dôrse vae!

Cada comprimido está envolto em papel Cdlophane

Melado
li

supenor,

BELO HORIZONTE, li Carlos, está organizando os f i '

-O sr, Artur Benardes. deste nucleos em varias rnunicipios ,,-

o momento de sua chegada, cs- ma atividade incessante.
lá desenvolvendo notavel ativi- Por lodo o

_

Estado são orga- F RTALEZh) 10- Com
rad-, visando concluir a organi- nizadcs comites e nucleos de mais de cem assinaturas foi
zação �s Jiret�rios municipais propaganda da ca_nd�datura Ar- publicado, hoje, � manifesto �?s Ido P. K. 1\ I. la estão em fun- mando de Sales Oliveira. estando graficos desta capital. de apoio
r ionamento, em todo o território Em atividade, além do P. R. M. á candidatura do senhor Arman-'
rle Minas, mais de 200 direto- e P. P. O., a União Demo- do Sales
nos, cratica í\tlineíra, o Partido Hege- O documento, que é longo,

A situação do P. R. M., é ne�ador e �iversl1s situaç�es 10- ana�lla a atua�ão do candidato

Ih"je bem dif�rente daquela obser- cais que divergem da onentação nacional, exprimendo a espe-
"ada O) ultimo pleito. Na zona governamental. rança de que o sr. Armando
norte." do Estado, o Partido não de Sales. uma vez eeito, rea- •
possuis. então os elementos com CA_ RTAZ E S lize o cumprimmto das leis tra-

an I n.aQ�C conta agora em Diamantina, CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 balhistas e críe a Caixa de Apo-
Serro, � abinopolis, Montes horas-OS ultimas dias de sentadorias da classe. �
Claros, Jequitinhonha, Arassuhí, Pompeia. CORiA OS RESfRIADOS E ALUVIA A DÔR
�a!inhas. Brazi!ia e Teofilo Oto- CINE ROYAL, ás 7.30

VENDE-oSiE
I 5mlM;";p·"agr.:r?.21tmt"'.iI!!ww"OC!ul, ��itlalíllW�,.'&;$\t.i?$!\l!''''$ii!aíí?Rt�Wíl%''*"''''lii&b

oi. Na Zona da : :ata, as suas h(Jras- V;va O casino. o

fílnras forem engrossadas por ele- CINF: ODEON, ás 7 b..ras uma farmacia bem aíre- SELOS DO BRASIL Re II·g I- a-O Romaria ao Santua-
mentes de ponderavel significação, -Irene a teimosa, e ás 8,30 qnezada, n'um bom ponto rio de N. S. de
o mesmo sucedendo em torlo o horas- Garras de veludo. da linha férrea São fran- Compra-se sêlos do Bra- Caravagglo
Tr.angulo MineilO. CINE IMPERIO, (Estreito), cisco. sil, qualquer quantidade. A festa de N. S. da

Por sua vez, o P. P. D., IIS 7, 15 ho[as-�ecepção su- Para mais informações 1 Paga-se bem.
L R'b

Conforme já noticiamoe, a Li-
de que é chefe o sr. \ntonio,blime. nesta redação. Rua Crispim Mira 29. apa, no I eírão ga São Pedro, com aprovação

'�.��'UI�G�*••---------f$�==�O---------.�OIG......e da Cúria Metropolitana, promo-

� U L T Õ E S ; [eli��: de ts����i�sde an�s,fe;::� ;��:en�� s�í::�mr�m�:i: a�5 Sa��
:= R • liza-se-á nos dias 14 e 15 dês- tuario de N. S. do Caravaggio

O t� �ês, na �éd� do pr�pê!.o de Azambuja.
O �': distrito do RIbeIrão, a tradi- Na referida romaria tomarão

V e cional festa de Nossa Senhora parte, além dos membros da
e da. Lapa, padroeira daquela lo- quela associação. representantes

A • calidade. de varias outras entidades reli

L • A festividade constará de no- giosas, sob a presidencia do rev·

O vena, na noite de sabado, missa mo. cónego Harry Bauer, cura

• solene, com sermão ao Evange- da Catedral !\1etropolitélna.
lho. no domingo e, ás I 6 ho-

..

cas dêsse dia, procissão que per-] . Vend�-ie por motivo de via

correrà as ruas da séde da fre- jem, abaixo do custo um bun

guezia, que está situada num galow novo. na Estrada GelaI
dos mais lindos recantos da Ilha. de São José, a poucos minu
________ ,,_ __

los do Estreito com 2 salas, 3
OS AFAMADOS CHAPE'US ,quartos,

cosinlia, bôa àgua, luz,
"CRESPI DE LUXO" privada e dependencias Ióra.

CASA "O PARAIZO' Trata-se á rua Crispim Mi·
la,29.

I

II
•
•

especiaf. iY'p31 de ab �� U'"")e,
pirner1ta (rlaI8guet.5�,

laranjas, banandas, etc.
V. Sa. encont. a no

Merca;dirtlho

·R A O I

i)'·••. •.•. •.•••. •.•• ••.•••••••••... ·•..·»»}···I<' ... ,,·,···,·:}.}.,""·», ..,.�}/1'
O padr�e qUau!ilde u!-:avo su�radi" ::r:.cance

"IN de cqualquer bolsa - 'Vendas á vista e á praso. \
Distribuidores para o Estado deS. CatarinaGerken& ela. \
RUA C_"::·:.NSrr:�_HF"� <� O_M_Af!'BPt., 1o 0. P(�) .ST�L.:_.14 \

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

(1, 2, 3 ou 4).
Pr?tej� a s�úde de seus filhos e a sua própria I
EVItara muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGnEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

E' um produto dos Laboratorio8 "MINANCORA-Jolnville

Popular, '

II no Cals Fededco RoHa n: 10 I
, I I

Entrega á domicilio I��������
o anJo protetor de seus filhos é a

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

o
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DIA DO' CHAUFEUR
----------------------------------------------------.------------------------------

CLUB

o dia de amanhã é de festa para a classe dos chaufeurs.
Como homenagem aos briosos volantes do nosso Estado, cuia pericia
ainda ha pouco ecoou em toda a America do Sul, em face dos tri
unfos alcançados no grande raid Montevidéu-Rio, em que Clemente
Rovere, Rafael Linhares, Raulino Miranda e Fritz Larson, deram
um atestado impressionante de arrojo, foi decretado feriado a data
da sua festa.

Acompanhando essa manifestação de admiração pela destemida
classe, deixaremos, igualmente, de publicar amanhã o nosso jornal,
de modo a que os que nesta casa mourejam possam assistir aos bri
lhantes festejos que terão logar, aproveitando o ensejo para lhe tes

temunhar todo o nosso aprêço e toda a nossa simpatia.
E' o seguinte o programa das comemorações:

I PARTE: A's 6 horas, salva de 13 rojões; ás 8,30 horas
missa, rezada pelo Revmo. Conego Harry Bauer, na Catedral Me

tropolitana; ás 10 horas passeata de veículos, sendo oferecido dois
onibus para Orfãos do Asilo de São Vicente de Paulo; ás 11 horas
Mesa oferecida as Orfans do Asilo de São Vicente de Paulo.

II PARTE: A's 15 horas, partida de Eoot-Ball em homena

gem ao az brasileiro Benedito Lopes; ás 19 horas posse da nova

Diretoria, sendo oferecido uma mesa aos convidados e asssociados.

III PARTE: Soirée dansante, abrilhantado pelo Jazz-Band
do 14' B. C., oferecido aos associados.

IVIRA' PARA

I
O ministerio do

ANIVERSAIUOS Exterior ?

STA. ELZA SILVA I WASHINGTON, 12 -Corren-

Aniversaria-se hoje a gentil e .do, desde ha. dias, i�sistentes b�
graciosa senhorinha Elza Silva, I atos da proxima retirada do mi-

diléta filha do sr. Domingos José I

da Silva e um dos mais encan-
I

tadores e fino ornar-v-oto da
nossa JEUNE'SSE-D01 ':;;'S.

NOSSA VIDA

MARIZA SABIN.)

Completa hoie -o seu t(�

aniversario a graciosa .uenina
Mariza, diléta filhinha do sr.

Adalberto Sabino, do comercio
desta praça. A casa de seus pais ;

será hoje pequena para conter as.

inumeras amiguinhas que irão I
levar beijos á galante Mariza. i

FAZEM ANOS HOJE:

a exma. sra. d. Alcides Ma
ciel da Cunha, esposa do sr.

major Pedro Cunha;
o sr. Colimério de Oliveira

Ramos;
o sr, Walter Cerqueira Lima;
a senhorinha Maria Garcia,

filha do sr. Nicolau Garcia

DR. OSVALDO

mstro Osvaldo Aranha para o seu

país, onde tería sido chamado
afim de assumir a pasta das Re

lações Ezteriores, os jornalistas
procuraram colher dêle informa-

. ções, quando ôntem saía, a pas
seio, do edificio da Legação.
Sorrindo o sr. Osvaldo Aranha

respondeu nada saber a tal res

peito, pelo que «supunha» tratar

se apenas de um boato.
O «supunha» do sr. Osvaldo

"Aranha, deixou os jornalistas com

a pedra no sapato ...

GENTE NOVA

Com o nascimento óntem de
uma menina, acha-se enriqueci
do o lar do sr. João Batista

Rodrigues, distinto funcionario
do Banco do Brasil desta capital.

CHEGAM UNS

Via terrestre chegaram ôntem
de Joinvile os seguintes passa
geiros:--Gervazia A. de Carvalho,
Carlota Dutra e Eulália Dutra.

MISSAS I
D. MARIA AUGUSTA FAL-I

CÃO LEYRET .

Concurso de
robustez

5ÃO PAULO, 11 (Bane) ---

RIWliz:::"u-!!I2 ontem no r-ecinto
ôa Exposição õo rincoenhmario
00 Imigração, a cerimonia ôe
enceramento õo rOHCUR50 DE
ROBU5Tf:.Z lHE'Rt"HIL, potro
clncõo pela Associação õcs Pro
f23soras e no qual foram lna
Wit03 130 cocurr!:ntes.
foram premlcüce õez criem

çns aenõo que a õztentorc do

primeiro lugar, filha Orz pcas
brasileiros, tem 1 anno ôe lõc
ôe, pesa 12 quilos e 200 gra
mas e meôe 0,73 ôe altura.

Na Catedral Metropolitana,
será rezada amanhã ás 7,30 ho

ras, missa de sétimo dia por al
ma da veneranda senhora d.
Maria Augusta Falcão Leyret,
saudosa esposa do sr. Adolfo

Leyret e genitora do nosso dis
tinto conterraneo sr. dr. Donato

Melo, diretor do Departamento
de Saúdlt Pública.

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE
IMPRENSA

LOURIVAL CAMARA
l' Secretario

Florianopolis, 12 de Agosto de 1937

12 AGOSTO Ontem, na

iiiiiiii�_iiiiiAiiiiiiiiiiitriiiiia-díiiiciiiiiioiiiiiniiiiiaiiiiiliiiiieiiiiiiiiiiiqiiiiiueíiiiriiiiiidiiiiiaiiiiiiiiiiisoiiiiiciiiiiieiiiiidiiiiiaiiiiidiiiiieiiiiiiiiiiireiiiiiciiiiiriiiiieaiíiitlllÍivca-= 12 de Assemb lê ia •••
Agosto comemora hoje a passagem do seu 650. aniversario de Iun-

Redator: Paulo B. Barbosa I dação. O sr. Rogério Vieira, com aqué-

I Data de regosijo, pois, a nossa aristocracia frequenta as bri- la voz forte e perfeita pronúncia,
V 8 F. C. x CHEVROLET F. C. lhantes festas dessa vitoriosa agremiação, que, incontestavelmente, presidiu a sessão visto haver nu

I gosa de grande prestigio, já pela cordialidade que sempre reinou ali, mero legal. Ninguem reclamou a

Pelo nome muitos desistirão de já pelo explendor de suas reuniões. áta e nem houve oradores na ho-.
assistir a este match.mas o encon- Proporcionando magnificas soírêe, litld.s e deslumbrantes ra destinada ao expediente.
tro de amanhã será um movimen- bailes e esplendidas noitada.s de arte, que são sempr� verdadeiras 'I _

Foi lid� um oficio da Associa-
tado match. paradas de beleza e elegancia, o Club 12 de Agosto, vem conseguiu- Iça0 Catannense de Imprensa co-

Em comemoração esportiva do do consecutivos triunfos. ,. municando a eleição e posse da
dia do chaufeur, os mesmos farão Comemorando a auspiciosa data, empossar-se-á hoje, ás nova diretoria.

uma importtante partida pebolis- 20,30 horas, a diretoria eleita para o ano 1937-1938, que é a se- Na ordem do dia foram apro-
tica. guinte, na quasi totalidade reeleita: vados pareceres sôbre o contrato

Os componentes dos esquadrões Presidente, Reinaldo Moellmann; Vice-presidente, Pedro de com o dr. Amilcar de Barca Pe-

estão em forma visto os CQnstan-' Alcantara Pereira; l. secretario, Narbal Viegas; 2. secretario, Ru- lon, referente a reforma dos ser

tes treinos que estão realizando.. bens Ramos, l. tesoureiro, Luís da Costa Melo; Orador, dr. Ader- viços de Saude Publica e sôbre
Dentro dos conjuntos alinham-· bal da Silva. a supressão do cargo de encarre-

se players de real valor. i Em seguida á posse, realizar-se-á, na séde uma ceia come- gado do movimento das coleto-

Apezar de não atuarem em nos- I morativa, para a qual fomos gentilmente convidados. rias e criação de um lugar de quar-
sos esquadrões principais dentre I No próximo sabado, o Club celebrará o acontecimento com to escriturario do Tesouro. Foi sô.
os mesmos poderemos tirar joga- I

um grandioso baile. EM TEMPO:--Os nossos dis
dores de forma ótima e futuros I O "Lira Tenis Clube», em regosijo ao aniversario do « Doze», tintos amigos major Domingos
hábeis manejadores da esfera. hasteou a sua bandeira na séde social. Rocha e Adolfo Martins, em sur-

Os esquadrões estão assim cons- dina, cavaqueavam, na sala dos
tituidos:

F. doi
A I Para a vaga;

Passos Perdidos », como se lá
V8 F. C. uglram OIS presos

diz ln terra do nosso presado co�
Gurí

.

I DE PAULO SETUBAL lega Mimoso Ruiz.

Atela Rubens da cadeia de
o homem de jornal é curioso,

Boneco Mimo Tavinho mesmo mais curioso que as mu-

Guerino, Lageano, Antero, Iheres, Foi este defeito que nos

Abelardo, Sartorato Biguassú levou, esgueirados, até arranjar-
CHEVROLET F.C. mos um lugar onde nos fôsse pos-

Janga Hoje, cêrca das 8 horas, o co- sivel ouvir a palestra. O deputa-
Gercino Lucio missario de policia Sodí Vieira,

\
do Domingos Rocha dizia ao seu

Dorico Cecí Gabriel recebeu do delegado de Biguassú coléga:
Nander Erondino Arnaldo notícia de terem-se evadido da -« Vou falar ao Agripa.,

HoraciJ, O�valdo cadei� públic_a daquela localidad.e E' impossivel que, sendo mê-
O imuort.iute match terá ini-I os p�esos Joao Mendonça e JOS1- dico culto e especialista em mo-

I cio ás 15 b ),';1'). \ ren 'R Te'. Gl'te-
_

no Darr'p,lo,s. A
lestías de crianças, não me indi-

Irá :ivf\ (:0[(0 i,) P ._�, -itorio dos: O p�lilletro',�stava dPres� co�n�, que um metodo de rejuvenescer.»
Lázaros ! autor ne um conto e vigarro : O sr. Adolfo Martins, com um

Â�s "�lltore3 ao primeiro e se- i pa�.

sado em um colono de Anita- i sorriso significativo, aconselhou:-
gundo tento serão olececidos va- pO.IS.

. A· «Não peças nada ao Agripa. Mui-
liosos brindes. O seÁlmdo, fOI preso em Santos

i to mais prático era comprares
Felicidade e cordialidade antes e rrnr.,�a:1o apre�eJjtar pe�o Chefe i um monóculo, largares á lapela

e depois do match é o que dese-] d.e PolICIa de. Sao Paulo as aut�- um <Henrique Faceiro», trajares
: [amos aos futuros adversários. )

ridades catarínenses, como Iabri- e perfumares com receita do João
I cEante de moedas falsas no sul do PAULO SETU3AL de Oliveira. E, olha Domingos.

-. stado. eu embóra aqui esteja ha pouco
S. PAULO, II (União)-Para a tempo, já consegui observar tudo.»

--- - - -- 1,111 vaga de Paulo Setubal, na Aca- O sr. Agripa ouviu quando per
I demia Paulista de L"'r::l5, foi elei- guntavamos ao Mimoso como se

M- E l H Ii;i' R I'. to o poeta Gustav . Tei-..:' ira.autor chan.ava, lá em Portugal, uma

U I de "Ementário" c" ,l:3 obras sala c;aepelas da assemblé.a.
: tão apreciadas pelo público.

.

E como sempre Llagueanuo,
I disse-nos ao ouvido:

10M IN 1STRO --« E olha o Marcos, tambem

I andou perdendo os passos na sa-

DA GUERRA la dos « Passos Perdidos. após
andar pela Quinta das Lagrimal
lemb�ando a Formósa Inez, qn�
depois de morta foi rainha, ali
achando um trêvo de quatro fo
lhas, que, como alibi, conserva
en tre as capas do seu rico relógio
de ouro» ...

.

RIO, 11-0 ministro da Guer
ra tendo conhecimento de que o

capitão Ruí Belo, comandante do
70. Regimento de Aviação, acom

panhado de 20 integralistas, agre-

II
díra em Belem um vereador da

__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_líiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil- quela Capital por ter o mesmo

atacado o Integralismo, dirigiu
um telegrama ao general Basilio
Taborda, comandante da 8a. Re
gião Militar, determinando a aber
tura imediata de um inquérito.
O titular da Guerra recomendou
áquele general providencias es

peciais para o caso, uma vez que
fique provado que o capitão
agiu por questões de ordem po
litica partidaria.

A GAZETA
desportiva

De ordem do sr. Presidente, convoco os senhores membros

da Diretoria e Conselho Fiscal, para uma reunião, amanhã, ás 15 ntreada.

horas, na Bibliotéca Pública.

PÃO
----------------------------_.---------

vv. 55. õeuem EXIBIR ôe seu pcõetro, feito com fermwto
fresco az lzrlormôo

Fleischmann
MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

SAU'DE PU'BLICA FEDERAL

COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e o POVO
DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO

Sabo.·oso e mais saudavel
PROVE-O na certeza de não mais querer outro

Nas bôas Padarias desta cidade
DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS

AZEDOS E' DEVER DE TODOS

Moveis de luxo - Lindos Tapetes
Condi�ões optimas

Na

A
Rua

MODELAR
Trajano, 15

ClubeD-oze de Agosto
Convite

De ordem do sr. Presidente tenho o prazer de convidar
os srs. sodos e exmas. hmilhs para o baile comemorativo do
65'. aniversario do Clube. a. realizar-se no dia 14 do corrente.
com inicio ás 22 horas.

Servirá de ingresso o talão de agosto que será exigido á

�ecretaria. IOde agosto de 1937.
Rubens Ramos

Secretário

DE

contra os oficiais
integralistas

BÊ

LINOTIPOS
PARA OS JOR
NAIS ZE'-AMER�.

�ANISTAS

BAI'A, II - (Un;�o) - A
TARDE continúa a tratar do ca
so dos cinco linotipos que foram
retirados da Imprensa Oficial de
poisida realização de uma ctllnc�rrem
cid. PARA INGLES VER. Acrescen ..

ta, referiodo-se á campanha d.t
sucessao, que ninguem póde negar
• -e a Imprensa Oftcid foi a fonte
milagrosa em que foram beber
quantos tinham sêde de linotIpos.
e fome de rendosa propaganda.

V EN DE-S E a casa de moradra
a rua Conselheíro Mafra n. 152a

para tratar na mesma rua no. n.87.

Ora. Joseflqa Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assistente do strviço de Ginecologia dos H0pitais:·
da Gambôa, Fenda'rão Gafflé-Guinle e S. Francisco deAssiss

Ex-interna do sé1Iviço de Pediatria da Policlínica
•

de Botafogo
DOi.._NÇAS DE SENHORAS E CRLANÇAS
Consultori.o: Rua Trajano n' 12-Sobr_
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas,

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARIN A
-

FORMIOAVEL? !
---

FANTASTICO '?
� � - _

. Wl_.:::-=.._

a liquidação de artigos de invl!rno. Elegante:-, bálos' e
gem, estão senda vendidas, por preços módiCos, pela

de linda padrona
p:referida casa

o PARAIZO
RUA FELIPE

SCHMI�""'T �I
FLORI ANO�"'" , Giiii

PO,_�IS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




