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No conceituado vespertino <Diario da Tarde», em sua edi

ção de 16 do' fluente, deparei com o seguinte irrisório recado tele

gráfico:
«São Joaquim, ll-Dada a atitude assumida pelo deputa

do Adolfo Martins, telegrafando a diversos correligionarios nossos,

solicitando dos mesmos que abandonem o Partido e vão apoiar o

govêrno, este Diretorio, em reunião realizada hoje, oom a presença
do sr. coronel Aristiliano Ramos, resolveu considerar aquele deputa
do excluído do seu seio. Saudações. JOSE' PALMA, vice-presidente
em exercício>.

...
Em primeiro lugar, venho dizer que fiquei surpreendido di-

ante de semelhante e tola asserção, quando posso afirmar, sem re

ceio de ser contraditado que, desde a fundação do Partido Liberal
Catarinense, em cujas fileiras ingressei, jamais fiz parte de qual
quer outra corrente política. Eleito suplente de deputado estadual

pelo mesmo P. L. C., eis-me na Assembléia Legislativa do Estado,
ao lado da bancada daquela agremiação política. Assim, coerente

em meus átos, tenho o orgulho de desafiar a quemquer que seja a

vir, publicamente, provar ter eu, em algum tempo, passado a fazer

parte de qualquer outra corrente partidaria, trazendo ao julgamento

popular gestos ou atitudes minhas que comprovem 8. infundada e

inconsistente arguição.
Não sei, portanto, donde é que fui excluído: do meu Partido,

que é e sempre foi o P.L.C., tenho recebido as mais inequivocas de
monstrações de �respeito e consideração e isso tranquiliza a minha
eonsciencia.

Demais, desconheço autoridade no sr. José P a I m a

para pronunciar-se sôbreminha conduta política, porque não foi com
os votos do seu grupo irrequiêto que alcancei o lugar de deputado,
e ainda porque doto mundo sabe o conceito que sôbre êle fez o seu

atual chefe sr. Aristiliano Ramos, Q o juizo que deste era merecedor o

trefego político joaquinense,
Excluído de um lugar onde nunca estive, posso asseverar

ao sr. José Palma e aos seus companheiros que a mesma imaginária
exclusão, logicamente, terão que fazer a muita gente bôa de São
Joaquim-os meus leais e dedicados companheiros do P.L.C., na

quele municipio, os quais com isso, como eu, sentirão muito prazer
e muita honra.

Florianopolis-18-8-937
ADOLFO MARTINS

ETA
Sem quaisquer liga-:ões politicasA -----------------------------------------

o CEla ARISTILIANO
VIUO- A ESTA CAPITAL ATENDENDO ANO
CHAMADO URGENTE

RIO, 18 - Anuncia-se
a partida para o norte, no
proximo domingo, a bor-
do do "Arlanza", do sr. Uma Renard ou Casaco de
Odilon, Braga. Depois de

Cvisitar Pernambuco, o mi- ompre-as
nistro da Agricultu�a irá

A "MODELAR"a outros Estados, Inclu-

siv� Paraíba e Ce�rá, pa-! Sec(!ão de TAILI...EURS.- Jogos de Jersey.
RIO, 19-0 advogado Sobral ra Bn�u�urar serviços do iMANTEAUX DE LÃ. SOBIIETUDOS-�APASPinto, patrono de Luís Carlos seu Mlnlsterlo, sendo P05-

Prestes. vai requerer ás autorida-
sivel estenda a sua viajemdes alemãs a entrega do filho

daquele revolucionario, atualmen- até ao Pará.
te na Alemanha, em companhia

--------

Ide sua mãe Olga Prestes, alegan- O ma]estoso .do ser' o mesmo brasileiro nato.

prédio Premedita-
do Forum e Prefei- vam dinarnl-

tura deMafra

Q INo próximo dia 8de setembro, tar O uarte
ás 14,30 horas, realiza-se na ci- Generaldade de Mafra a solene inaugu-
ração do majestoso prédio, onde
serão instalados o Forum daque
la comarca, Prefeitura Municipal
e Delegacia de Policia.
Gratos pelo convite.

Estamos seguramente informados, de que o Coronel Aristi
liano Ramos, quando da sua estadia em Lages, em sua recente ex

cursão politica, recebeu um telegrama de destacado procer do Parti
do Republicano Liberal, desta cidade, encarecendo a necessidade de
vil' quanto antes a Florianopolis, afim de evitar que o dr. Rupp Ju
nior modificasse as diretrizes determinadas pelo referido politico ser

rano, antes da sua partida, quanto á campanha em prol da candi
datura do eminente brasileiro dr. Armando de Sales Oliveira.

Muito embora, ao que se diz, a modificação pretendida pelo
dr. Rupp Junior oferecesse maior acêrto e mais segura eficiencia, o

coronel Aristiliano Ramos, assustado com o despacho, ao que tam

bem nos adeantam, fretou incontinenti uma "limousine", que se

acha ainda á sua disposição, partindo para esta capital, alterando,
assim, o itinerario da sua excursão.

Melo Viana O SI-. Odilon Braga
vai visitar os Esta

d.os do norte
PARIS, 19-0. político brasi

leiro sr. Melo Viana, seguiu ôn
tem para Londres.

O sr. Melo Viana demorar-se-á
alguns dias na capital britanica,
regressando ao Brasil nos primei
ros dias do mês entrante.

I rrestrito apoio
ao sr. Arnlando

Sales
RIO, 19-0 comandante Salus

tiano Lessa, prestigioso chefe po
lítico alagoano, entrevistado ope
los jornais, declarou o seu franco
-e irrestrito apoio ao sr. Armando
de Sales Oliveira, acrescentando,
que isso fazia, por [ulgal-o, no

atual momento, o unico estadista
capaz de resolver todos os proble
mas brasileiros dentro da Demo

cracia,

MINISTRO ODILON BRAGA

A �NTREGA
do filho de Car
los Prestes

CONSORCIO
de

Denunciado odr. Sil
vio de Campos

S. PAULO, 19-0 promotor
público, apresentou, ôntem, ao

juiz competente, a denuncia con

tra o sr. Silvio de Campos, por
motivo da ocorrencia de que re

sultou o ter sido ferido o sr. Al
berto Americano.

CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

IV I Florianopolis, Quinta-feira, 19 ,de Agosto de 1937 INUMERO 944

o maior espetaculo civico AINDA O ANIVERSARIO
�������������������

a que Belo Horizonte DE "A GAZETA"
já assistiu ��������-

o chefe da Igreja Católica em Santa �a-
Palavra do sr. Artur Bernardes Filho tarina visita a "A Gazeta��

sôbre o grande comicio de domingo
Esteve ontem em nossa redação o revmo.

padre Roberto Wirobek, secretãrio particular de S.
Execia. Rvma. d. Joaquim Domingues de Oliveira,
Ilustre Arcebispo Metropolitano, que em nome do
querido Chefe da Igreja Católica em Santa Catari
na apresentou cumprimentos ao diretor de "A Ga
zeta" pelo transcurso do terceiro aniversario deste
jornal.

Somos altamente penhorados á esta distinção.

RIO 17 -- Regressando de Belo Horizonte, o sr. Bernardes

Filho falando aos DIARIOS ASSOCIADOS, declarou que nunca

Belo 'Horizonte assistiu a um espetaculo civico tão. empolgant� co

mo o da Praça Rui, duas vezes maior que o estádio do América, e

que estava Iíteralmente cheia, não restan?? dúvidas �e�

que o acon

tecimento que viveu Belo Horizonte significa a deposição moral do

governo do sr. Benedito Valadares,

IMPRESSÃO MARAVILHOSA

RIO, 17 -- Em avião da Panair, regressou de Minas Gerais

o sr. Armando de Sales Oliveira, acompanhado de parte de sua co-

mitiva.

Alem da relação que publicamos visitaram-nos apresentando
seus cumprimentos pela passagem do 3·. aniversario de A GAZE-

° lõ d t gitavam de politicos parla- TA, mais as seguinte. peasôas:
s sa oes o aero-por o regor 1 ,

G N ário i do Tnteri J' dd
. � iornalistas e outra! pessôas ustavo eves, secret rIO interino o nterior e ustiça; r.

mentares, representantes e associaçoes, J Paulo Dale Aflalo, diretor Regional dos Correios e Telegrafos: dr.
gradas.

A d d S 1 f' bid com calorosa salva de \ Zenon Leite, inspetor da Alfandega; deputados dr. Agripa de Faria,O sr. rman o e a es OI rece 1 o I' dr. Indalecio Arruda, Francisco Queiroz de Almeida e Pompilio Pe-
Palmas .
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d
- d t de tacando-se as represen- reira ento; a IS a ereira, Ire 01' a mprensa rciai; jorna ista

_

Apos as san. aç�oeil oSbPlrhe�etn es, s

DIARIOS ASSOCIA- Rubens Ramos, Tte. Ildefonso Juvenal, Carlos Moritz e Abílio de
sentações das agremiaçoes tra a IS as,. os

. O A Carvalho Costa.
DOS f I I· e "mente com o candidato democrático. sr. 1'-

.,. • • •a aram, .Ig Ir",
.'. Os vibrantes jornais diarios desta capital A REPUBLICA e

mando Sales disse o SfCJmte.
� . b d

. DIARJiO DA TARDE noticiaram bondosamente o nosso aniversa-
_« Trago uma impressão maravilhosa, so retu o uma im-

d d
. , rio.

pressão de gran esa o povo mineiro.
.

As manifestações em Juiz de Fóra e em Belo �?rIzonte
constituíram uma festa de civismo inapagavel em meu espI�lt�. To
dos as adjetivos que se empreguem são poucos p�ra dar Ide�a. da

vibração do povo mineiro. Tive, ainda, a oportunidade ?e verificar,
mais uma vez, o prestigio incontrastavel �Ol ars. Antonio Carlos ,

Artur Bernardes, na opinião do povo mmeiro. �

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

A' todos agradecimentos dos de A GAZETA.
___________

c

na
BALAS DUMaDUM
NO CONFLITO DE

CAMPOS

Aprovados
os ESTATUTO�

Avoluma-se a

dissidencia do
P. R. P.

O sr, dr. Claribalte GaIvão,
Secretário de Segurança Pu'blíca
baixou portaria aprovando os Es
tatutos da Guarda de Vigilan
tes Noturnos de JOinville, os quais
foram submetidos á sua conside
ração.NÃO SE carcE' sem s. PAULO, 18-Manifestou-se

1 uma crise politica do diretorio
Pene distrital do P. R. P., do Cam

buci, tendo diversos membros re

nunciado aOI seus postos, inclu
sive o seu presidente, sr. Corio
lano Rodrigues. O motivo dessa
atitude quasi coletiva reside na

politica adotada pela comissão
diretora do Partido que, confor
me declaram os resignatários, não
condiz com os altos interesses
de S. Paulo e do Brasil.

CAMPOS, 19 Os médicos le
gistas encarregados das autopsias
nas vitimas das sangrentas ecor
rencías desta cidade, constatam
em seus laudos que todas as ba-
las encontradas, até agora são de
revolver e quasí todas elas dum
dum.

Nobreza FORÇAS
Dai os estragos pelas mesmas

feitos nos craneos atingidos, que
ficaram esmígalhadçs, como tam-

b -t
-

d
bem no braço do sub-delegado A-

r. anlca e pron- quíles Pinto que foi decepado.

RIO, 17-Chegou a esta caPi-1 tidão los AFAMADOS CHAPE'US
talo visconde de Hilsham, lord

I' "CRESPI DE LUXO"
chanceler da �rã-Bretanha: acom-I RIO, 18 O sr. Protogenes Guima- CASA "O PARAIZO"
panhado da viscondessa HIlsham. -

� d d E t d d �- - - .

Os referidos visitantes que são I m.es, gO,verna or o .s a �o o

T Ofiguras de nobreza britanica, per- RIO, a�os tre�beé comundcaç� do ITEA R
manecerão nesta Capital durante cOl;nan an.e o orpo e

C
om-

d l beiroa, major Dornellas do ,outo, "Fam -.1-.a enuas semanas.
e do ceI. Santos de Abreu, co- -

mandante da Força Policial, da

Emprestimo cidade de Camp?s.' .de que gra�- crencada'de numero de oficiais das refen-
das corporações são integralistas,
determinou a prontidão das tro- ° aplaudido Grupo Particular

pas estaduais. Por outro lado, o e Recreio Dramatico levará á cê

govêrno federal ordenou, tambe�, na no. Teatro M�unicip�l da visi

a prontidão do 140. R.I. .de NI- nh? .cIdade. de Sao Jose, sabado

teroi. O governador fluminense, proxlm�, dia 2�?0 corren�e, a

que têm conferenciado demorada- I esplendIda comedIa, em 3 atos,
mente com o chefe de Policia,! FAMILIA ENCRENCADA, de

declara que manterá a ordem a I a.utoria do festejado escrit?r cat�
qualquer custo e impedirá a repe-! rmense professor Clementmo Bn,,:
tição das desordent�. to.

RUA TRAJANO, 15

BERLIM, 19-Foi prêsa uma

quadrilha de comunistas que pre
meditava dinamitar o quartel ge
neral.

As prisões foram efetuadas no

antigo bairro comunista.
A quadrilha era chefiada por

uma mulher. DE 700 MILHÕES
DE DOLLARES• •

prmcmes -iREDITO MUTUO
PREDIAL BERLIM, 19 Todos· os gran-

MUNICH, 19-Estão sendo des jornais alemães se oeupa�
ultimados os preparativos do ca- No 306 sorteio do conceituado do� novo emprestimo de 700 ml-

samento do principe Henrique de, Credito Mutuo Predial, foi c�n-l' lhoes
ds dOll18irdes,_ o que ciom-RIO, 17 Verificou-se hoje um

d
I tem lada com o premio maIOr prova a conso açao econom ca e

desastre com o avião d! es- Orleans e Bragança, preten e�te, de f.175$000 a caderneta n·.•.• I financeira do terceiro Reich.
porte da Escola de Aviaçao CI' ao trôno do Brasil, com a pnn- 12371 do prestamista João Ru-I O lançamento do emprestimo
v11, quande o mesmo voava SO"'

I ceza Maria neta do rei da Ba- be�s 'Wolff residente em São I faz parte do plano quadrenal de
bre a cidade pilotado pelO capita-_.,' Mateus fa�aná. I Hitler.
pata Dlas Garcia. Ilera. ,

Caiu ao mar

','

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Urna pugna grandiosa, que por
gijra' as raias da técnica.

Iris e Cíp em urna peleja excepcional.Oma-

gnífico encontro de dorningo por certo sera'
grandioso e deslumbrante, dado as equipes
disputantes.

Tarnandaré
f:)reliminar.

certo atin-

e A.tlético em urna fantastica

o EMBATE SECUN
DARIO

500 mil contos
Será domingo a "Waterloo"

do Iria frente ao Cip? para o Departamento
da C.fé

o anjo protetor de seus filhos é a

"Lombrigueira Minancora"
O Iris F.C. que vem cooperan-l bela trajetoria até agora mantida

do de um modo brilhante pelo I com invulgar entusiasmo.
desenvolvimento do esporte barri-·· Dal podermos concluir que pro
ga-verde, convidou ao Cip F. C. porções gigantescas tomará o ma

de Itajaí para realizar uma parti- tch de domingo,
da amistosa com o seu team.

O esquadrão que nos visita é

possante e homogeneo, dispendo
de ótimos players.

Os rubro-negros são credencia
dos para o encontro de domingo,
porque, estão com uma excelente
e bem treinada equipe.

O grande inter-municipal ora

em focalização incentivará ainda
mais o grande intercarnbio ..ue
mantemos com 05 quadros das
diversas cidades catarinenses.

Cip e Iris brindarão aos afei
çoados do futeból, no próximo
domingo, com uma excelente par-
tida.

_

O conjunto visitante trará a

Floeianopolis uma eléven bem trei
nada e composta por ótimos cracks
do soceer itajaiense, está o Cip
com um onze de grandes proba
bilidades.

Será o terceiro encontro a rea

lizar-se entre os dois rubro-se
gros.

Coloquemos em revista as ou

tras partidas:

O prélio ferir-se-á entre as

fortes equipes secundarias do
Tamandaré e Atlético.

O tricolor ao que nos cons

ta fez novas aquisições para
seu esquadrão principal devendo
portanto alguns titulares defen
der o segundo quadro,
O alvi-rubro por sua vez deu

novo rumo a seus players,
Jogará Oto o grande full

bach que atuou contra o Avaí.
brilhando na zaga; Felipe o maior
zagueiro dos ginasianos jogará
pela primeira vez contra um ad
versario oficial.

Certamente nenhuma outra

preliminar mais interressa aos

desportistas cidatinos; pois a

mesma é interressante sob to

dos os pontos-de-vista.
Com os 'lOVOS treinos da

dos pelos gínasiano5, voltou a

trabalhar a artilharia dos mes

mos conquistando em seu ultimo
A PRIMEIRA PARTIDA match·treino 8 tentos,

A ala Célio-Osmar é do ba-
A primeira partida realizou-se rulho e é a melhor que possue o

em Itajaí. Menos ambientados e Externato.
desfrutando. todos

.

os elementos Barreira não poderá aluar
deslavoraveis, o ,Im atuando em havendo, por isso um ponto de
campo desconhecido, levou a me-' interrogação no lugar de center-
lhor por 4x3. forward.

.

O resultado e� si traduz o que O Atlético nos mostrará Jair
fOI a luta, especlalme�te para o na zaga, Moritz e Irineu no

nos�o rubro-negro, pOl�, como é ataque que por cérto são óti
sabido, os rubros de Itajaí quando mos manejadores da esléra,
atuam em sua cancha, mobilizam Daí prognosticarmos para ex
todas as suas forças e é dificil que celente a partida de domingo.
qualquer esquadrão visitante con

siga superá-los.
A pequena diferença do score

claramente atesta a bôa perloman
ce cumprida pelo Iris.

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

(1, 2. 3 ou 4).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria I
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios.

RIO, 18- A Cân.are aprovou ôntem a redação final do

projéto que autoriza o govêrno a emitir papel moeda até á im

pertencia de 500 mil contos, para emprestimo ao Departamento
Nacional do Cafp.

OCASO
da al"rendam�ntD dos
destroyers E' um produto dos Laboratorial "MINANCORA-Jalnvilla

WASHINGTON, 18 - O senador Pitmann declaroJM inisterio do la«' de ...de ..• a ... dede .. 193 •.

que o projéto que autoriza o governo dos Estados Unidos a ar- '"""" b I h I
Fpolis, de de 193.

rendar navios de guerra ás Republicas latino-americanas será apro- ,ra a O, n .. (assinatura do empregado)
d F 'h C

Isento de sêlo na fórma da lei."
va o. rizou que, neste momento, o projéto se ac ava em sus- d u str ia e o.
penn e acrescentou: •

«Não tenho a menor duvida que o Congresso votará a me rc Io
medida, na proxima sessão. O projéto é absolutamente impar
cial, e estou certo de que quando a Argentina disso se convencer.

retirará a sua oposição••

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIG(lEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

CARTA CASS-\D�.

o 2· ENCONTRO

Estão 'providenciando a sua

reorganização perante o Minis�
terio do Trabalho, por interme
dio da 16a. Inspetoria Regional,
os Sindicatos dos Üperarios em

Construção Civil e em Padarias,
ambos sediados nesta Capital.
A Inspetoria expediu tambem

instruções-tendentes a normali
zar a adminisu ação do Sindica

O decreto 23.103, de 19 de ro dos Estivadores. Dentro em

a�osto de � 933, ,pres('.re�e 15, breve prazo espera êsse Departa
dla� de fen,as, apos 1 2 mes�s ,de mento contar com o perfeito e

efetivo serviço, aos cornercianos regular funcionamento de todas 8$
e aos que lhe são equiparados. associações classistas, quer da

R
O empregador, tem um ano para Capital, quer do Estado.

10, 18-<? tenente Bernar�ino Irineu Filho, comandante conceder as ferias. Se nesse pe-
do Corpo de BombelIos de Petropohs, falando ao correspondente riodo não Iôr feita a concessã
d

"

I id d fi d
o,

e um vespertmo caneca, �aque.a, CI a e, con rmou que vem sen o o trabalhador deve exigil-as por
------- ameaçado de morte pelos integralistas, acrescentando: intermedio da Repaltiç�o com-

-«Agora as ameaças recrudescem: por telefonemas, cartas petente. As [erias não poderão
anônimas, comentarios do povo, estou sabendo que os integralistas ser acurr uladas.
fizeram um ultimatum-c--ou deixo a cidade dentro de 72 horas, ou

serei assassinado em plena via pública. Soube tambem-efinalizou-e
que, se tal não acontecer, por êsses dias, nquando o Integralismo ven

cer, terei que tomae um litro de oleo de ricino, para me expurgar
SANTIAGO DO CYILE, dos pecados cometidos, nesta corporação, afastando dela, como fiz,

18- O governo enviou uma �s elementos ligados ao Sigma».
mensagem ao Congresso, pedindo --------'----�---------------
urg�ncia no .despacho do �on- VENDE-Sl=nar���::�f::g�!: 60$000

E' QUANTO SEPA-
vemo Comercial en're o Chile e Lzada, a rua con- GA POR UMA BOA

B 'I senho Mafra n. 64. COSINHEIRA A'
rasi . Ver e tratar na mesma. RUA JOSE' VEIGA NO. 91.

o presidente Roosevelt apoia a atitude
do Departamento de Estado DELEG,ÂCIA DO TRABA-

LHO MARITIMO
WASHING 1 ON. 17--0 presidente Roosevelt, em en-

trevista concedida á imprensa, declarou qu� apoiaria a atitude Reune-se hoje, ás 10 horas,
geral do Departamento de Estadv, na questão do arrendamento em sua séde, na Capitania dos
dos <destroyers». Portos, a Delegacia do Trabalho

Perguntado sobre os recentes acontecimentos . relacionados Maritimo de Florianopolis. Na
com a situação do arrendamento, o presidante limitou-se a

dizer,
ausencia do Conselheiros dr. Fran

que a atitu-ie do Departamento d� Estado se enquadrava ade- cisco Boulitreau, representante do

quadamente no assunto. Ministerio da Viação e Obras
Publicas, foi convocado o seu

substituto, dr. Raimundo Claudio
Corrêia Leitão.

16a. Inspetoria
Regional

O sr, Ministro do Trabalho,
po despacho do dia 6 do cor-

rente, cassou a carta que reco

nhecia como organização classista
o Sindicato dos Classificadores
e Empinhadores de Madeira. do
joinvile.
SINDICATOS QUE SE

REORGANIZAM

ameaçam de marte D

comandante da Carpa
de Bon�beiras de
Petropolis

FERIA.S

OS INTEGRALISTAS

Can�eniD
Comercial

MODELO

PARA SERVIR NESTE
ESTADO

Coube ao rubro-negro local
desfrutar os elementos favoraveis,
assistencia, cancha, etc •. ,

Realizando sua segunda exibi
ção frente ao Cip, o Íris superou
por alta contagem, iniciando sua

E' o seguinte o modelo ado
tado para recibo das ferias:

nRs.
Declaro que recebi do sr,

a quantia acima de Rs.

corres-) VENDE SE dd 'f'
"

- a casa e moradia
pon ente, �s enas a que fiz JUs a rua Conselheiro Mafra n. 152a.
no exercrcio de J 93 .. , e que g-o para. tratar na mesma rua no. n.87w

O sr. Diretor Geral do Gabi
nete do sr, Ministro.jo Traba
lho; atendendo ao pedido do
inspetor PinheiroDias, determinou
que o escriturario João Chaves
Neto, atualmente servindo em

Curitiba, voltasse com urgencia a:

ter exercicio neste Estado.

R A o
L.

I O
O Tp I

o padrão de qualid.de Um nova sup�r radi" ao alcance
de qualquer balsa • Vendas á visia e á pr_50

Distribuidores para o Estado deS.CatarlnaGerken& Cia. ,
RUA QONSE�_HEIR.Q_ MAFF.fAuO - c. PO-§TA� .,�_I_

,
,

, .

,

/"
{'
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Car
Fi·Jiaes

I\lIatri2::
em:

• '�." "#._
•

::tr-'",. ... ,_..� w.�

;(1'\.' •. r�;...
.•

':r�.�''''j.' '!.>':'�1'1

FL. 0,.011-1
SlUfY'lenaU "'. JoinviHe �:;ão rrancis<sCD Laguna-

Most·r"'uaris pern��larieote 8f"":t') CruzefrG Gl0 Sul

SeoçAo de SecQiio deSecção de
PAZBNDAS:

P�ndas nac10Dfles e extrangesras .t>ara tcrllOf
Motina e AIg9d.ies
Lonas e Impenneaveit
Tapetes e trilhos
RQupas feitas
SUas
Lnha para coser e setP'
U em ncvelles e meadas
Jabonetes e Pe�marias

EhoadoS,
e Colchas

as e Cortinados
as e guarda-napos

I.,tos, Ghinellos, meias
bepo..süarios dos alamado�

� Charutos eDANNEMANH»

� Ernpr.za NaclQnal de
RJ Fabrica d. Pontas URite
�
...�v�va

I··...

�'�IetaQ,'
"

��édicos
.

I Dr. Artur Pereira

e Ouve.ra
CUnlt� mé�l�a de crian

ças 8 1.01511@9

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

res

Louça sanitaría - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Preéuctos ehirnieos e pharmaceutícos
Conservas nacisnal e extrangeíras
Bebidas nacionaes e extrangelras

----..,..---

l'JaveÇiaçãO '!Hoepcke"-..vapsres
Maria '

-� Fabrica de Gelo HRit�9 Maril9"

indica:

I Dr. Arrninlo
Tavares

MEDICO-ESPECI/\LlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7 ""- Te!. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114 ITel. 1317
__j

FERRAGENS:

A,taterjal em gei7.a1 para con.�rucções:
Clmento-ferr'() em barras, f'erragens para portas

e jaMlt'as, tinta
CaROS ga!vaniEadGs e pertences
F0�es e Camas
Leuça esmaltada - appareíhes de jantar -:talhe--

MACHINAS:
Machinas de ben���r madeira
Machíaas para officúras mechanleas
Machitl8S para laoeirós
Mathinarios em g.ç.r:al para a lavoura: ? adas,

grades, cultívadores, nmínho etc.
I ocomovels, MQtores de esplosão, 1\t10ro:reS

eleetrícos
Material em geral para transmiss i'k:s: Lo i
mancaes, correias de acuro e lona
,lleus e graxas lubrificantes
Automoveis e. Caminhêes FORD Peças, �"ce3-

sorios, serviço mechaníco
Pneumáticos e camasas de ar GOOl}YER
Material electríce em geral
"Carl Hoepcke" "AR"". Max"
- Estaleuro 'Arataoa"

.

'Jõ"diey Club RoriUl07:iiS"'Io mais elagante centro de diversões famí- IIIiares, 'M
Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendldo serviço de bar com bebidas na-

onais e estranjeiras, .

('1 ernissFeer ícamente iluminado com ínstalacões m
. r

nllas

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de OUTO Prelo n' 57

FONE-1524

I Dr. Ricardo I
Gottsmann
Ex -cheíe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.uressot'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpaclalllla em:, cirurgia

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

operações de plastica

V'I

�� Em loteria a sua favorita
=WWN���_�=,�== -=m � �"

�,

I
- :......... ..".11···°1
---,...' __4_-__

4_4_: Companhia "Alllança da�;
• Bahia" fi

I FUNLJADA EM 1870 SE'DE BAHIA :,:
� .

:I t eguros .Tertestres e Maritimos ::
• r
� CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 ,i
::: RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000
- BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 1 '.161:966$549
RESPONSABiLlDAl)ES ASSUMu»�S
EM 1936 2.933'949: 184$897 ���
RECEITA EM 193 21A21:54S$220 ,."

.,' SINISTI"(OS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

Áp'lotesr SubMAUlntlDfi I Reouladores da A. alf

II
em tOeilOI OI Estadolll C:o liralll, no Uruguai na
dlnclpasl praçs. estra21ij'dras.

Agentes em Ftortancpofis:

Ih
-----------�- ..._--

Só os fabrícados em joinvihe pela única fabrica
do E S T A O O

PEÇAM PREÇOS-C A $l PIEPER
Rua 15 d:e N@YSlmb«'c n. 366 JOIí\íVllLE

Rua Felipe Schrnltd n· 7 e 17 a

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

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 ,

RESIDENCIA- Rua Este-l
II

ves ,Junior N. 26

ITELEF. 1.131

I
No Estreito Ponta do Leal fÃ\1

I �
� BILHETES �
� �
� Federal e Santa Catarina �1
� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS":·W
� m� �
é����--���' -�1)

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Advogados
I Dr. �adro d� Moura F'�;rra \

Advogado

I Ru-.t Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 \

·----1
Dr Aderbat R. I

da Silva
::�/\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 p, 1290

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSULTORIO:

1?,ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HOI�AS MARCADAS

1ratamento moderno das
motestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria-fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs,

•
�.�'.� ��
�� f����

: Campos Lobo & cta, ��
G •
.�_ RUI ConslihJro M tfr3J 3� (nbrad l) CalXl Pcstal19

�
o- TELEFONE N. 1.083 •

------------------.
'

ENO. TELEORAFlto ALLIAlvÇA �asIl (I
��

VENDE-SE uma casa no dis- utimas instalações. No apre • Escritoríos em Laguna e ltajahl i�trito, «j.lãO, Pessôa», Estr�i- vel recanto .da Ponta do L f'- � USB-AOENTE�. E,�!{ BLUMENAU.E L/1.GES �RUATRAJANO.S lO-sobrado -nos altos da lo, a rua 00 Nestor no. 42, Preço especIal. Tratar com )e" ... G � .Vi

�;
"__"iIiliiIIiIiillliiiiliilliiii&0;ii;rv;;;e�teii;rtii;·aiiiii(�j,;;I0i;iri�al1iilll=- '·'iI;''..J"

.

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. •
A*••�_�* .'�, .�•• A. ..:�_.

.

e entar cozinha. ti ��._ ._•••--- _ _.� iJ6. -ifll �

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospl.tal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 12 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

•

reira tem seu escríp-

tálio de advogada á ma

Vlsconoe de Ouro Preto

n. 70, - PhO'iP', 1277.-'
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delar SchII! I
------------------

Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI�A

AGENCIAr DA
Sociedade de NavegaçãoParaná=Santa Catarina
Limitr da .•-Rio ,

Companhia Salinas Perynas-c-Río
Prir'g Torres & Cia Limitada -Rio
V0 ',i nhrand c.� i;� C:allt(;

��Yiagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Evo, Peryn 'S, oJiados; viagens dirétas [.ia
ra SANTOS: híates�motor Pii atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dt> classificação, medição e EMBARQUE de IItodas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer ' Iporto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterio
Recebe cargas de i,nl )rtaçã(J,. do País ou do Ex' Iterior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços '-nodicos

I
, I

Araujo

It....'i'.·;;.�,:w--_...,v_-...,............�..... r_"'i....'IP:.iiiõ:\I�.......���.1"*'!ra"r'•.,r;S::'�1isl�oI��""-���.....L.���� �lI��!L..����-=-r.:::!!:I'&:!!��-=-h

Apolíces Consolidadas do Estado de Minas '!
«( Divida Fundada do Estado de S. Paulo �
« Obras do Porto de Pernambuco. �

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

HIANO N. 16. �

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone--1.191

Quinta-feira
19 D E AGOST o

.�!Y��tWl,�,�>"�_�� Ft�) �t> ���;':::;�:;:=%,!í�
�'_���_��u�· �:��iS) ..���-;;�������•.,
� �
�_ �a�l

:L.INH O:
�': lJai:l·�inhão e Omn�bus �

· �
.., Leão da Serrj2 iiI Empreza de Transnorte de Passa- Ó
.. gelr.,s e Encomendas G· .�• �(®'

� EntrA ("'nnc ..... rd�,"' p !\n�·)'-''''enno Ramos ��� ,

I� .
���. .� f1 r=� N " r» l . '\. ',:';. ,i. '

� •. '

I' ('" ; ..
�

( , Xl '" l.... ,t;� I
"';,tj E,VI 0,),\-",1. ,4\.,:'\' . ( C, J, r\ 'I h-·; �I,_ ,1-"_ f'LJ .',i?'

,� de üT�TI(.ARA & CE.NERALLl �
j, Passará a íuncionar, do dja 10. de Ou @\
� trubro em dian.e •
G DIARIA!\1ENTE, scindo de Coucordia ás 7 horas ti
• da manhã, regressando ás 4 da tarde e =��"'f!'!!"III!@i�.�f�1Z���i!!!!",�,J�i�;9!!!f�������!!;�&I!!!'!l!'!i!!I§�

� Para f,lcilitar a boa mar'��a d., Empl:'la. será colocada em '!! Dr. Ivo II'AquinO �,�1i cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como �
G abaixo desc riminamos: G AdOVgado

IeJ Cor-core a:-E3c!'itório Mosele e
• SilruvI-Casa ComercialBoscatto. Florlanopoí is
• Tarnanduá=-Cea Comorcial JlJlio Schn , �'��liiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiliii__iiiiiiiiiiiiiWiilj�iiiiiiiiiiiíliiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii';;:
• Rancho Grande-H"otel de Ma�imo de Secco ,�
• Barra do Veadu+Casa Comercial de Irmãos Poy •
• B�la Vis.ta-Botequim Ro�se. � 1-'-

e Vlla� RiCa-Casa Comerciai Mawh
I II Dr.. Alfredo P. de

• Marcelino Ramos-Escritório Mose e ..
�

_

� � MEDlt::O
----

� P reça s: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 : Especialista em molestias de creanças, nervosas,
� IDA E VOLTA 25$0'00 � tmpatudismo e molestias da pele

= Empreza DALLA COSTA e Tratamento do empaludismo e das molestias da pe-
•• • le e nervosas pela .J1utohemotherapia
�I N. B. Em caso de temporais ou de es�radas em rnáu. C II' íd,
&,� estado, as passagens terão o acrescuno de 20010.

onsu ano e resi encia-Praça 15 di Novembro, 13
�'!tl'

• I Telefone, 1.584

I! ••••••• "'�Ge®••o...... Con.��ltas:-Das 8 à.s 11 e das§ 14 às 16 horas

=.. �.. G.-----�•••••••�
-

w :C. 11','f-"".. . �

I Credíto Mutuo Predial i,rrl
• •

G .�, 't_-_'- .."...,..�_... �I,/'

J t����'�r�:�� �:�-::���E' INCONTESTAVELMENTE, UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR�
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PREVIIOS FORA�A DESTRIBUlnOS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDo APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 1<S. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

Frernlo maior 5:175$000, e multas
•

premlos menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E HECIBOS DE "�I SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

C(C Limitada 5'1. alaINSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO ClC. AvisoPre vio6·1. ala
P�OC�RE O NOSSO INSPETOR LOCAL .

l

Prazo Fixo S·I. ala
Sr. Albano de Souza Lnc io . ! I

'em'" ,_ t"'tw

CREDITO �\AUTUO PREDIAL, RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO) �ALUGA-.SE, o conforta-
, ! •

,

� vel prédi� de residen�ia
, i1� .. mE" " MI"' ue.!ir 'medR' $ $i'. 'h) i t:fW1f.1 @,jM@ Mt'm! á Rua Splvack, no dls.
'� Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 • ALUGA-SE Dr. Pedro de Moura Farra frito de «João Pessôa».

�{� � quartos para casal. A' tratar no Eanco Agri
ti I) Irformaçôes pelo bne n. Advogado cola, .Rua Trajano n. 16
,UO••••••'---------------••�•••••••436 Rua Trajano n. I nesta capital.

E S T A,:)Ilinda casa pó-
de ser sua pa-)gando aper'tBs '.

5$000' 10$O?� ou 20$"')00 II'por n�es na .

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107
s. PAULO

Os melhores precos
Ao alcance de todos

I

i
I
I
I

I

Pfj[5AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

e
Banco d Crédito
Poputar e Agri ..
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp, Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Ediicio próprio]

, Capital
t ; Reserva

I
\ '

.

136:700$000
56:424$498

REECBE� DEP()SITO�
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A .CAZE rA-FIQrianopo�,19-8-1937 5
----------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------

Côrlada
ApelaçãD 5ente-se ·mal?

Governado-

Bexigas, Intestinos?

res em con

ferencia com

o presidente
Getulio

. Vende-se por motivo de via
'em, abaíxo do custo um bun
galow novo, na Estrada Gera.
de São José, a poucos minu
los do Estreito com 2 salas, 3
quartos. cosinha, bôa àgua, luz.
privada e dependencias íóra.

Trata-se á rua Crispim Mi·
la,29.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianopolis, 19 de Agosto de 1937 -=!::.--=-A GAZETA.

:> SR. JOSE' M E I CO
-,�,,_,,----------------

E' I N E L. E G I V E L.
�eclara O minstro ào Tribunal Eleitoral

àr. Louco ôe [amargo
RIO, 19

julgamento,
Almeida, como

O Ministro

o

de

DR. JOSE' AMERIC O

lSSA VIDA
duina Barbosa, Atila Barbosa,
Santina Coutinho, Aurora Cou
tinho, Garibaldi Coutinho e Acir
Coutinho.

na

Assembléia
JOSE' BORGES

'!JUsta t«a-

da administração cei. Caetano Lu-
mertz, na Prefeitura de Araranguâ

{ERSARIOS

3RA. DES. HENRIQUE
FONTES

Aberta a sessão com a presença
de 25 deputados, presidida pelo sr,
Altamiro Guimarães, foi lida a ata,
não havendo reclamações sobre ela;
seguiu-se a leitura do expediente,

Viação Finanças de que eonstava a aprovação da re

dação final do proíêto referente aoE o que nos diz relativamente contrato para reforma dos serviços
ás rodovias que servem o munici- -E quanto ás finanças? de Saude Publica. Não havendo ora-

pio �- perguntámos. -Recebí as rédea" do governo dores' passou-se a ordem do dia da

-As estradas são todas muni- municipal com uma divida couso- qual constava o parecer n.U, do pro-

l d d d d »« d jéto n. 21, concedendo a pensão de
cipais e acham-se regularmente i a e e '52 contos e reis, ten o

1:890$000 anuais, á viuva do sub-de-
concervadas, com uma pequena sido paga no mesmo ane a quan -

legado de Hansa, munícípío de Jara
verba para obras publicas, que é tia de 15 contos e no ano cor- guá, José Horuschka., assassinado

1· d
� rente mais de 8 contos. por um adepto d.o Sigma, dentro daap ica a em construções e recons- propría sub-delegacia, quando pro-truções de pontes e boeiros e com A verba para este fim, no cor- cedia a um ínqueríto, em que eram

o imposto de valorisação, que o rente exercicio, é de 15 contos. acusados de espancamento varios
colono tem a faculdade de fazer, Assim, pois, para o ano vindouro, elementos íntegralístas daquela 10-

. .

hli passará o municipio com uma di- calídade,
em serviços, nas VIas pu icas, Com a palavra o sr, Renato Bar-
percebendo uma diária de 5$000. vida apenas de 22 contos de réis. bosa, justifica o parecer e em ví-

A séde A arrecadação no primeiro se- brante oração ataca os extremísmos.
-E a sáde P mestre do ano andante, foi de 147 Diz que o sub-delegado de Hansa

I contos e a despeza de cento � 1 fOi "eliminado, brutal e covarde--Desde o ano fiindo que está mente H I h i iAssumi o governo do munici-. poucos havendo portanto um sal- � ,em ansa, pe os pun a s n-
lendo ajardinada a grande praça

'
. tegraltstas, a soldo de místicas e depio, na qualidade de prefeito pro- Hercilio Luz, serviço este que se-

do apreciavel de quarenta e ta�- ideologias exõtícas, quando, no exer-
visorio, em fins de fevereiro de rá ultimado ainda no ano cor-

tos contos, sendo que todos os ciclo das funções".
1936. Foi meu antecessor o tenen- rente. funcionarios estão sendo pagos Falando ainda, sobre o sigm!l

d F Públí A íd 1 b n
acrescenta que é "afinado pelo mes-te a or__ça .

u
.

ICa, steroi e Pretendo, tambem, neste ano, P?ntua mente, em como oa ser-
mo diapasão, e vivendo o mesmo

Arante�, moço dlstu;t?, qu� soube I construir meio fio, sargetas e VIÇO� .

contratados pelo governo ritmo de vida das sinistras brigadas
cond�zlf-se na administração com I exgôto das aguas pluviais em vol-I municipal.. d� choque do Cí)�unismo,que o Inte-
a mais absoluta honradez. d ... . . gralismo trípudía, dia a dia, pela
A d êd d

ta a praça, e, SI pOSSIvel.iniciar- reiterada técnica da agressão, sobreo tomar ?onta as re �as .0 o mesmo serviço na rua Coronel Governo do Estado a tranqutlídade da iamllia brastleí-
governo municipal, procurei aph- Apolinario. Para isso tem o mu- ra, embora 03 seus coríteus preten-
car as verbas, de que estava au- nicipio a verba necessária e par- Continuando a saa exposição, o dam passar, graças ao ímpressíonts-
torizado pelo orçamento de en- t d teri 1 d irid coronel Lumertz, diz: mo faei! de alguns jornais, á gloria
�

b determí
�

e o ma ena a qum o. do martirológio".tão, o. servando. as � etirml�a9oes Instrução -O governo do Estado vem ,Nesse tom prossegue o oraãorda LeI de Organização MUnICIpal, D·.
. � olhando com simpatia o meu mu- ate ao fim fazendo reterencíàs aos

dando porcentagem igual aos dis-
-

IZem-U?s que a instrução, nicipio, pois prosegue a constru- punhais lr�tricldas dos Integralístas,
tritos, embóra a lei orçamentaria em .Ar�rangua, tem merecido es-

ção da estrada da Rocinha, qu Terminada a oração do sr. Re

daquele ano assim não houves- p�clal mteresse por parte da pre- provavelmente será ultimada este nat?, foram votadas as emendas do
.' . feitura, Regimento interno e aprovadas,se previsto. Esta medida agradou T 'd' ano. passando á Comissão de redação fi-de tal forma a população, que a

-

e� mereci o o mte�esse Estão sendo feitos os estudos nal, As emendas nrs, 26, 6, e 25,BOINAS, CARAPUÇAS DE arrecadação ultrapassou ao Orça-I que
se ajusta iii. um �os .maxlmos da estrada que ligará a cidade ás t!veram votação no�lnal, a reque-

FELTRO E LANS EM NOVE mento, podendo porconseguinte

I
pro�lemas, a qll:e es�ao ligados os

localidades de Praia Grande, So-
nmento dos s�s. Joao de Oliveira,

LOS DAS AFAMADAS MAR t dá" . destinos da nacionalidade. O mu- Ivens de AraUJO e Barreiros FIlho,

lo
meu gouerno, a en er s mais ...

1 d E ledade, Passo do Sertão e nestes respectivamente.CAS DA CIA. UNIAO FABRIL urgentes necessidades do munici- nrcipio, a em. e u:n grupo sc�- dias espero que sejam iniciados os Marceda nova ordem do dia paraCASA "O PARAIZO" pio lar, sob a onentaçao do seu dI-
serviços de reconstrução do trecho hoje, o sr. Presidente encerrou a

,---�,-'-_ retor Manoel Coelho, tem ane- sessão.

A. ·e· xa. a Escola Normal Primária, desta estrada até Soares, enquan-

ssoclação atarlnense auxiliada peloi cofres do munici- to se ultimam os estudos da nova

pio. O Estado mantem 42 esco- construção.

Imprensa las isoladas. O município 45, in
clusive 10 subvencionadai.

Da secretarÍ<'.. da Associação �tarinenss de Imprensa, pedem-nos
á publicação do seguintes:

A A. C. I. recebeu, hoje. o seguinte fonognma: "Pedimos bons
ofícios dessa Associação junto admfnistração Correios com rderenda trans
porte malas postais. Faz hoje dois dias que por falta estafeta no:> trens
não se expede t>ma unica mala para norte Republica e região serrana,
com prejuiZos graves para população. (a) AURINO SOARES, diretor "No
tícia" •

A secretaría desta Associação se dirigiu, imediatamente, á Che
fia do Trafego Postal da Diretoria Regional dos Correios e Telegrafos,
solicitando providencias tendentes a reglllarízar a anormal situação. evi
denciada naquele fonograma. O sr. Chefe do Trafego Postal determi
nou rapidas medidas ... respeito.

Ao jornalista Aurino Soares, a A. C. 1., passou o seguinte tele
gnma: "Aurino Soares - Joinvile -'- A A. C. I.. providenciou junto
Chefía Trafego proposíto vosso telegrama. Irregularidade originou-se mal
entendido enhe funcionarios E5trada e Correio S. Francisco. Situação
será normalizada hoje ou amanhã. A A. C. I. Saudações (a) A.C.I:'.

Acha-se nesta capital o sr.

José Borges, prestigioso politico
liberal em São Joaquim.eílúe hoje o aniversario na

io da exma, sra. el. Clotilde
Luz Fontes, esposa do sr.

Henrique Fontes, integro
ihro da Côrte de Apelação
8:stado.

Encontrando-se nesta capital o

coronel Caetano Lumertz, opero
so prefeito de Araranguá e um

dos politicos mais prestigiosos da
zon a sul, julgámos oportuno co

lher dêle esclaricimentos sôbre o

progresso e desenvolvimento do
municipio que vem administran
do com tanta proficiencia, tino e

honestidade.
DEP. POMPILIO BENTO

I
Recebendo-nos fidalgamente, o

coranel Coetano Lumertz, inician ..

��ra � ci�ade de L8.gu�a, se- do a sua interessante palestra,
guira hoje a tarde, por VIa ter- diz-nos:
restre, o Ir. deputado Pempilio
Pereira Bento,' membro do dire
torio central do Partido Liberal
Catarinense,

OUTROS PARTEM

Seguiram pelo ITAQUATIA,
os seguintes passageiros, com

destino a Porto Alegre e escalas:
Manoel Jorge da Silva, José
Dias da Silva, Inaiá Dias da
Silva e José Tobias.

az anos hoje o sr. Roberto
lchmidt, diligente funcionario
importante firma Ernesto
( & Cia., desta praça.

EM ANOS: HOJE

senhorinha Julieta Daura,
do sr, João A. Daura;
senhorinha Maria Wilain;
exma. sra, d. Maria das

es Martins;
sr. Adernar Pires;
jovem Alfredo Nerí Schmidt. FALECIMENTOS

TE NOVA SRA. HIPOLITO BOITEUX
Em sua residencia, em NO-la

om o nascimento de uma I Trento, faleceu ôntem a exma.

ista menina, que na pia b�- sra. d. Alzira do Vale B�ite�x,
al receberá o Dome de Mana esposa do sr. coronel Hipolito
ia, está de parabéns o lar Boiteux, antigo comerciante na

sr. dr. Agripa de Castro Fa- quela localidade.
ilustre deputado á Assem- A extinta, que era relaciona-
l Legislativa. dissima e muito estimada nesta

capital, era filha do saudoso pa
tricio José Maria do Vale, que
foi desembargador do Tribunal
de Justiça de São Paulo e tia
dos srs. José, Donato, Hipolito
e João Pio do Vale Pereira.

Admini straçio

GAM UNS

o norte do Estado, regres
a exma, sra, Ceci Campos
as, esposa do sr. José Au
o Farias, proprietario da
.eituada Farmacia Santo Agos-
o.

m onibus da Viação Catari
,e chegaram ôntem os se

tes passageiros: Carlos de

ljO Lima e senhora, Odis
Mueler, Mimi Kuerter, Leo
o Graziani, Cantalicio Cor-
João B. Fernandes, José

VIartins, Willy E. Bergfeld,
I B. COita, João Azendo,
lcisco Bartowlky e Guido
ardi

�lo ITAQUAT1A' da ela.,
eira, chegaram ôntem os se

tes passageiros: Demetrio
,falis, Maria Garofalis, Dal
�rugger Caiueiro, Washington
eiro, Herminia Cunha Mas-
Wilsette Masllon, Ondina

andes Lopes, Adolfína Acos
Alfredo Jorge Mirandola,
a Mirandola, Ada Patricio,
Patricio, João Matos da

la, Maria Matos da Rocha,
cisco José Pedone, Adalberto
,ilva, Laura da Silva; Bal-

7,30

Bê

de Politica
A.LUGA-SE em ca3a de

familia, uma sala, um quarto
e cosinha, para casal sem filhos.

Ver e tratar á Rua Felippe
Schmidt n. 98.

-Quanto a politica--observa--tudo
caminha admiravelmente, apoian
dt) a grande maioria dos elementos
de maior realte a figura do emi
nente dr. Nerêu Ramos.

Esse apoio, nestes últimos tem
pos, avolumou-se com a adesão
ás fileiras do Partido Liberal de
prestigiosos elementos de todo o

municipio.
Assim falou á A GAZETA, o

operoso prefeito de Araranguá,
q?e, c?mo dissémos, é uma i�d�- CINE ODEON á 5 7vlduahdade de remarcada atIvl-' ,5 e

dade e possuidora, por êsse mo- �ora"-Urn texano. val�nte, e

tIvo, de um sólido e vasto pres- as 8,30 horas-.vt(.tsteno entre
tigio. grades.

Higiene e Assistencia

-Outro problemalqu. não tem
sido descurado, é o da higien@ e

assistencia publica,-continúa o

coronel Caetano Lumertz- Con
tribue o municipio eom 5 por
centro da sua renda para êsse
fim, dando séte contos de réis de
auxilio ao Hospital Bom Pastor,
um por cento, á Sociedade de
Proteção á Infancia, que será fun
dada em breves dias, sob iii. oriM
tação do abalisado facultativo 10-
cltl dr. Antonio de Barros Lemos.
O restante é aplicado em auxílio
a indigentes.

C3�RTAZES
DO DL�

CINE REX, ás 5,7 e 830
- ,

horas -O amôr é assim.

CINE ROYAL, ás
horas --O 'Dirigivel._

FANTA.STICO !?
I liquidação de artigos de inVdrno. Elegantes, bélos '8 d'e linda padrona
�em, estão senda vendidas, par preços módicos, pela preferida casa

o PARAIZO RUA FELIPE
, SCHMIOT, 21
FLOFlIANOPOL..IS

.

,/

{
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




