
RIO, 29 O «Diario da Noi
te- publica a seguinte nota po
lítica:

«Desde ontem, nas rodas
politicas ligadas á maioria, nota

va-se a existencia de algum fáto imponderavel, cujas consequencias
a pré-ciência do povo sentia surgir de uma hora para a outra. Afi
na!, em conversas intimas entre prestigiosos pr6ceres majoritarios, �-��������.����������������������������������������������
chegou-se a informação s(�nsac.ional de qude s�destá, neste momento, 1A V O·Z D O P O V Oprocedendo a um intenso movimento, con UZI o por altas persona
lidades políticas e militares mais intimamente ligadas ao sr. Getulio
Vargas, no sentido de afastar a candidatura do sr. Josê Americo,
que seria substituida pela do sr. Osvaldo Aranha, tendo já o nosso, ANO-embaixador em Washington sido cientificado da decisão dos amigos .

políticos do presidente da Republica pelo ministro Souza Costa,
quando o titular da Fazenda esteve recentemente nos Estados

N-Unidos. ao re-A informação. que divulgamos com as devidas reservas,
acrescenta qu.e, .1� govern.do�e8 consultados, em ,caráter. particular, Isobre a substituição da candidatura do sr, Josa Américo pelo sr.

Osvaldo Aranha, 11 se manifestaram favoraveis, alegando-se que, I
pelos rumos tomados pelo ministro da AVIação na sua campanha I
eleitoral, eclodirá, fatalmente, no país, uma violenta questão social, I
de consequencias imprevisiveis. Oito governadores recusaram-se a

abandonar o sr. José Americo, estando, entre estes. os srs. Jurací

Magalhães, Benedito Valadares e outros do Norte. O proprio sr.

Argemiro de Figueiredo se tería comprometido « a seguir a orienta

ção da maioria e do sr. Getulio Vargas.»
Finalmente, corno parte final, a informação tem o detalhe

de que, entre os prestigiosos elementos que conduzem êsse movi

mento, encontra-se o sr. Góes Monteiro, que vem tecendo todas
as suas armar para erigir a candidatura do sr. Osvaldo Aranha, ha
vendo mesmo afirmado, numa rodas de politicas e militares, que
«tenho elementos para garantir de qualquer maneira a candidatura
do Osvaldo, que será o continuador da obra da revolução, que está
na iminencia de ser destruida pelo sr. José Americo.» Aliás, cons

tituem fáto expressivo, para corroborar esta informação, as declara

ções feitas na Baía pelo sr. José Americo, que afirmou qu e, «se as

forcas políticas da maioria me abandonassem, nesta altura, em pro

seguiria só. S6 não.: Depois acrescenta: «J\.Ias os politicas sabem

que nesta campanha têtm mais a perder do que eu proprio », e, Ii

naímente, o ráto de jornais, indiscutivelmente mais ligados aos srs.

Getulio Vargas e Góes Monteiro, terem rompido com o sr. José
Americo. atacando-o rudemente nestes ultimas dias.
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O governador
gaúcho

Virá ao sul
no dia 11

CENTROS UNIVER
SITARIOS PRO'
ARMANDO DE

SALES
CURITTBA. 29 - o secretário

geral da U. D.
.

B. do Paraná,
sr, Idalio Sandenberg, em nome

da comissão diretora. instalou on

tem. as diretorias dos centros unt
versittrlos pró-candidatura Ar:nan
do de Sales. criados em vários
pontos da Cidade pela mocidade
estudiosa paranaense.

A �OLIGAÇÃO NE",
GRA NACIONAL

I PROMOVE O ALIS-

I TAMENTO
S. PAULO. 29 - A Collracão

I' N,gra Nacional. qce apoia aC can
didatura demccratica, continéa com

I gaande entusiasmo a promover f)

alistamento eleitoral no seio dos
seus coligados. com o ob'e'Ivo de
levar 9 maior contingente pos):
vel de votos ao sr. A:nando de
Sales.

Diariamente. a séde da COliga
ção é visitada por dezenas de
elementos solídaríos.

-

Nova reforma '

Ona eonstituie·ão ep. Cid Campos
Major Hugo Ramos

SENADOR ALCANTARA
MACHADO

Sábado na

Assembléia.oe
GAL. ,GASPAR DUTRA

depende de um pedido da Asselo
bléia" _. diz o gal.· Daltro Filho

RIO, 28 Um vespertino diz

que já está elaborado o projêto de re

forma da Constituição que o sr. AI
cantará Machado apresentará ao Se
nado.

As inelegibilidades ficarão de um
ano para o presidente da Republica
e governadores. e de seis mêses pa
lra as demais autoridades.

Pensa-se em ficar com 63 senado
res, modírícando-se o quorum neces

sarro para os pronunciamentos e ve

\" tos presidenciais.

Paralisia
infantil

RIO, 29- Telegrafam do Ma
ranhão informando que grassa alí
uma verdadeira epidemia de pa
ralisia infantil, falando-se no fe
chamento das escolas e suspensão
das reuniões populares.

S. PAULO, 29-Noticia-se que
o atar Procopio Ferreira apoia a

candidatura Armando de Sales á
.Presid�da �elo deputad_o Alta- presidencia da Hepuhlica, tendo RIO, 28 Afirma-se que, na

tmro Gu�m�raes e secretan�da pe- realizado, em Belo Horizonte, uma conferencia que teve hoje com o ge- S. BORJA, 29 -- O general Daltro Filho, na
los 81'S. SilVIO F,erraro e Jose Bar!], conferencia em favor do candida-

neral Eurico Dutra, o coronel Cana- sua passagem por esta cidade, falando ao represenm
t I b d

- barro Cunha, comandante da Briga-eve u.gar,. sa a o,
.

uma sessao i to paulista. da Militar do Rio Grande do Sul, tante dos "Diarlos Associados" sobre o movimento
do Legislativo Catarinense, com fez ao ministro da Guerra uma de- de tropas ao norte do Estado, dizendo não consti ..a comparencia de 21 deputados. C,aiu um aerolito morada exposição a respeito do con-

Lida a ata, passou-se ao expedi- fronto que está fazendo entre os tuir tal fato uma ameaça de invasão ao Rio Gran-
ente, não havendo oradores na �OIRNIA, 29 A população documentos do Exército e os da Brí- de do Sul e sim uma dístribuição de forças para

AI õz Porto Nacianal, neste Es- Sada, com relação á questão dos ar- -

hora a e e destinada. Foi discuti- rcõo fic lU eobreanltcêo, quc n- mamentos. sufocar qualquer alteraçao na ordem. Referill1dQ-
do o parecer n. 13 e aprovado, õo �e sentiu um fade tremor O min�st�o da �uerra n�meará, se aos boatos de intervençlo s, s. disse 'que nunca
sem discussão. à� te;T -o. ontem á tal õe, Esse uma conussao de três generaís para •

'
•• •

Não havendo nada mais a tra- tremor foí uma ccneequencíc
ô

o

I
examinar os pareceres, que serão fOI plano do governo ou do Exercito lntervlr noRh)

. . qu. ào (le um .eroltto àe qrcn- apresentados pelas duas partes. Grande do Sul pOI·S Isso depende de um ped;d'" datar fOI marcada, para hoje, nova ae!.'l ôtrnensêee naquela locaU- O coronel Banabarro Cunhacon-' • '<.1/ ...

sessão. Q aàe. terencíou Com o sr Getulio VarSas. Assembléia Estadu�".

Ameaçada
de sequestro
LOS ANGELES, 29-Foi reve

Iado que Wallace Beery recebeu
uma carta, arileaçando-o do rapto
de sua filhinha adot va de nome

Carola Ne Beery, a menos que
pa"ue a .importancia de dez mil
dolares,
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Parte do movimento manti

mo do porto de São Fran
cisco do Sul, no corrente mês
de Agosto.

Além de outros carregamen- Presidida pelo dr. Djalma I nasse em áta um voto de
tos importantes, é de notar-se os Moellmann e secretariada pelos I louvor pelo magnifico trabalho
seguintes: drs

.. Armini.o Tavares e .Artur I do dr. Aujor. e foi delibera-
Vapor argentino NORTE, PereIrd, realizou-se no dia 23 do que a Sociedade cheias-

carregou 4.070,3 71 metros cúbi- do correnie, ás 8 horas da se ao seu coléga de Lages,
cor de madeiros diversos com noite, mais uma sessão ordinária apresentando a, suas Ielicitações.
o valor oficial de •....•. da nossa SOCIEDADE DE Foi-lhe endereçado o seguinte
329:700$000, destinados aos MEDICINA. oficio:
portos de Buenos Ayres e Ro- Presentes estiveram os seguiu- Exmo. Sr. Dr. Aujor Luz,
sano. tes medicos: Alfredo Araújo, Lages.

Vapor argentino PARA- Sizenando Teixeira, Amilcar Por ordem do dr. presidente
NA', carregou 3.990.780 me- Barca Pelon, Sizenando Teixei- tenho a honra de comunicar a

tros cúbicos com o valor oh-

j
ra Neto, Fernando Wendhsu- V. S. que na sessão ultima

cial de 341 :400$200, destina- sen, Aurelio Roto:o, Bulcão Vi- da Sociedade Catarinens.,
dos aos portos de Buenos Aires,

'I
ana, Agripa Farias, Augusto de Medicina, realizada n

Santa Fé e Rosario. de Paula e Celio Ramos. dia 23 do corrente, foi de
Acham-se ancorados no por- I Aberta a sessão foi lida e liberado, por unanimidade, di·,

to, em operação de carga pa- aprovada a áta da anterior. ngrr-se a V. S. este oficio,
ra o INTERIOR e EXTE- A ordem dos trabalhos foi para dizer-lhe da ótima im-

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 RIOR, os seguintes navios: a seguinte: pressão causada pela seu tra-
horas-Patrulhando a fron- RIO, 29 - O mimstro da SCOTIA, de nacioaalidade 10.) - o dr. Arminio Ta- balb sobre Problemas Sa-
feira. Guerra detem inou, pelo rádio,' sueca; ANATOLlA e MON- vares comunicou o regitro da nitarios de 'Lages. lido pelo
CINE ROYAL, ás 7,30 ho- ao comandante da 5a. Região, TEVIDEO, de nacionalidade Sociedade Catarinense de dr. Amilcar Barca Pelon na-

ras- Acusada.
"T

que mande recolher á capital alemã; BRASIL e RIO GR.AN- Medicina, ficando Assim a nossa! quela sessão.
CINE ODEO. �, ás 7,30 ho- da Repu'blica .0 tenente-co- DE, de nacionalidade argenti- ?o�i�dade com

.

p�rsonalid�de I Prevalecendo-me do ensejo,
r.::;;;,!!alas ou vAus. ronel Ayrton Plalsant. na; SANTA CATARIf'J I�, juridica e em seguida propôs apresento a V. S. as minhas

II--� ..

:.'

-

--I VENUS e SAo PAULO. que o dr. Agripa Farias
apre-, Ielicitaçõee, congratulando-me ao

.' \�f POMADA
de nacionalidade brasileira, além sentasse � projéto. de lei na mesmo temp? com a popu'-

,'� de outros de pequena cabo- Assembléia P.O senildo de ser lição desse Importante mUDlCI-

,JOIIt'''f( M I NAN CORA I
tagem. ela cousiderada de utilidade pu- pio poc ter na direção dos

�51 (' bli E f I •

o'
... P

ice. m votação OI aceita, por seu s s e r v i ç o s de hi-
� rogresso e

.

id d d d' Iunarnrm a e, a proposta o r. giene tão cu to e operoso p-olis-

C I·
- Tavares. sional,

Om p ICaça0 20) - o dr. Alfredo A- Aproveito a oportunidade pa-
raújo apresentou no vos metodos ra apresentar a V. S. os pro
le tratamento na malária e se testos da minha elevada con

inscreveu para em ocasião opor- sideração.
tuna levar á Sociedade os es- (Ass.) Ar::ninio Tavares
tudos do professor Bianchíni. secretario»

30) - o dr. Barca Pelon
leu para a Sociedade um subs- 50) -com a palavra, o dr.

tancioso trabalho do dr. Au- Djalma MoelImann resumiu 03

jor Luz sobre Problemas Sa- estudos do professor Schoett-

nitarios na cidade de La- muller: sobre septicemia.
ges, no qual se revelou, como 60) - falou em seguida o

disse o dr. Pelon, um espi-
dr. Artur Pereira, cuja expo

rito culto, inteligente e com sição foí ttll resumo, a seguiu.
tendencia acentuada para sani- te: - «descrição de um caso de

tarista. I acrcdinia infantil, entidade

40. o dr, Augusto de' morbida poucas vezes observa-
Paula propos que se consig- da ern nosso paiz>.

As conclusões mais aceitaveis

para a explicação do caso cli
nico são:

a) -trata·se duma neuro infec
ção por vilUS neurotrop0s.
b)-as lesões localizam-se em

AJ1;AZE;J;A-Elonan.u� 30-a,-�

Inuocanào
dispositivo constitu

cional
Não póde ser decretado
D impeachment da g81.

Fiares
RIO, 29-Era voz corrente nas rodas politicas que o sr.

Getulio Vargas, não tendo conseguido armar a intervenção fede
ral no Rio Grnnde do Sul, esteiado no caso dos armamentos,
pretendia agora leva-la a efeito por intermedio do «impeachment«
do general Flôres da Cunha, com o que teda acedido a Assem
bléia riograndense.

Ouvimos a proposito uma fonte fidedigna, que confirmou
os boatos circulantes. isto é, de que o r.ecurso com que se tenta

apear do poder o governo gaucho é aquela medida constitucional.
O nosso informante, que é politico muito conhecido, co

lheu, por ma vez, a noticia em boa fonte. Soube da nova re

solução ào presidente da Republica por um amigo deste e seu

correligionario naquele Estado.
Acontece. porém, observou o nosso interlocutor, que a

Constituição do Rio Grande do. Sul dispõe que ') processo do
<impeaclin.ent» será regulado por lei especial.

Ora, não existe ainda nenhuma lei, no Estado, regulando
o assunto-continuuu o nosso mformante.

Nessas condições, não é possivel á Assembléia Legislativa
iniciar processo contra o general Flores da Cunha, conforme de
clarou o proprio sr. João Neves da Fontoura, em entrevista á

imprensa desta capital.
A Carta de 14 de Julho-é sempre o nosso interlocutor

que fala--reza, no artigo 113, numero 26, que "ninguem serà
processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente,
em virtude de lei anterior ao fato e na lórrna por ela prescrita".

Esse dispositivo, acentuou o nosso informante que, além
de figura de relevo da nossa politica, é jurista e professor de
direito, mala a questão.

-Não póde haver nirnpea':hmentn do general Flôres da
Cunha, uma vez que não existe naquele Estado lei que, como

dispõem as Constituições do Brasil e do Estado, regulem a ma'

teria.

CARTAZES
DO DIA

Será
recolhida

Cura TODAS AS FERi
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU GUAL 1 11

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo), curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com uma

50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes I I I

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações I

Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR I ! I

I� um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - JOínVi�

2

'G.§tmf4;m>�itil"f..',*",'t�,,�' ··,t �'.' t"'�i' ·':':tj,<4�{�>1,g@!mt:.:t�af""';,r::.",� ;'t'. "5t2§t.t!íst"if!'!tiiíilfiitJ3li;ta��iti���J':��

Parta de "Sociedade
s. Francisca

do Sul Catarinense"
de Medícina

MM

Il'linisteriada Trabalha,
Industria.
Comercio

16a.lnspetoria
Regional

Depositos
Na Inspetoria foram feitos os

seguintes deposites: de Rs.
225$000, pelo sr.Roberto Kolbe.
para pagamento de férias reclama
das pelo seu ex-empregado João
Sebastião da Silva; de Rs.
I 00$000, pelo sr. Miguel FeliZ,
pará pagamento das férias recla

�adas pela sua ex-empregada �a
na Lurza de Azeve-lo.O primeiro
dêsses depositas já foi recebido
pelo reclamante.

Visitas
Em objéto de serviço visitaram

ôntem o sr. Inspetor Regional, os
srs, dr. Claribalte Gaivão, Secre
tario da Segurança Pública, que
se fez acompanhar do seu oficial
de gabin-te, e os ses. deputados
Rogerio Vieira. Vlce-oresidenfJ
da Assembléia Legislativa e Emí-
lio Ritzrnaon. .

Com as inovações que surgem,
a vida vai se tornando cada vez

Imais complicada. Já não se pode
mais andar despreocupadamente

;

nas ruas. Por toda a parte ha o

perigo, por exemplo, dos automo

veis. Mesmo em cima das calçadas
não se està livre de atropelamen
tos. Este estado permanente de
preocuoação perturba os nervos

das pessôas fracas e, também, de
algumas Iortes, que nãu se cuidam
higienicamente. Nas grandes me

tropoles o progresso está sempre
ao lado da complicação. Nestas
condições, nem todos os seus ha
bitantes podem se alimentar e re

pousar como devem. Esgotam-se,
perdem fosfato e outros elementos
indispensaveis ao sistema nervoso.

Essa a razão do sucesso do To
nofosfan entn' os e�gotados das

Delegacia do Traba ..

lho M aritimo
A Delegacia do Trabalho Ma.

ritimo de Florianopolis, na sua

sessão de ôntem, resolveu que o

serviço nas pontes maritireas, co

nhecidaj em nossa Capital por
TRAPICHES é de execução
dos trabalhadores em armazens e

trapiches.

todo o sistema nervoso holesim
pattco, predominando nos núcleos
vegetativos dos _ 30. ventnculos.
C)-a evolução frequente pa

ra a cura quando não existem
inleções intercorrentes, a ausen

cia de sequelas falam por Íeaões
discretas e fugazes.

70)-0 dr. Djalma Moelmann
inscreveu-se para falar, no dia
20 de Setembro próximo, sobre
O valor prognostico da onda
T em eletrocardiologia.
- O resto do �empo fOl

preenchido com problemas refe
rentes ao exercicio ilegal da me

dicina, poi� novas denuncias fo
Iam apresentadas.

grandes cidades. Ao fim
-

de duas
ou três injeções sentem-se reno

vados, retemperados,como se tives
sem gozado algumas semanas de
férias num clima de montanha.

A CAPITAL. FIL-IAL-
-----

Rua Conselheiro Mafra (esquína Trajano)
.
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mCa
Fítiaes

�ANOpDOL.1
B:Jwr�enau JoinviUe Seo rranG>is�-o Laguna-

Mostru'arlC.9 f:;)ermanente 8rtr.:'\ Cruzeiro do Sul

Secçiio de Secçiio d.

I\lIatri%.:
em:

$·••Qiio (::te
PAZINDA3:

fuen4as nacfoUJes e extrange'ras �ara te....
Morios e .AlgQ.àOes

. Lonas e Impermeave1s
Tap&tea e trilhos
Roupas feitas
��us
Laha para Cf.t,set I ..,..
LI em noveUo. e mea_
�netes e Perlumarlli

�

- choados e Celohas
nas e Cortinados
has • il1arda-�
tos, GhineUos, meias
sl,ilrlos dos �amado�
Charutos cDANNEMANN-

ErY"\pr.za Naclenal d.
Fabrlea d. Pontas U�lt2

t'w #-\ I tu i' P arei ia

O, \te fa
CI�nlcs lil��§��.j'§ G� �rlf1ii1.

I

çes , a�ulh�1fí

ABortA.TORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório. Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!ri(:ência: Ruo Visconde
de Ouro Preio n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinanas

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joao Pinte, 13
'1 eleíone, 1.595

Res. Hotel Gloria-Fone J 333
, Consultas das 13 ás J 6 hrs.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da M�t®rn!dade
·Medloo do Hcspiial

(Curso de especiatizaçãs em

molestias de senhoras)
'Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _. Consultorio:
,ANITA GARIBALDI, 49

frL.O

FERRAGENS: MACHINAS:
Machinas de nenerícíar madeira

Material em geral para ceQitrwcções: Mac.hinas para offi� mechanlcas
Omento-terro em barras, ferragens para portas Macl&inas para íaceírós

c: }__las, tinta Machlnarios em geral para a lavoura: r ados,
Cauos galvanizados e pertences grades, culüvaderes, moinho etc.
Peg-ôas e Camas f ocomoveís, Matores de esplosão, 'vl0tfJlf.S
lAuça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electrícos

res Material em .geraí .para transmis::i'\,;s: L() I

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FOHD P -ças, ",.:ces·
FrGtl.u�tos chímicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechaníce
Censervas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar O('Ol)YER
Bebidas naclonaes e extrangeíras Material electrlco em geral

----------------.----------------------------------------------

l'-Jave�açãO "Hoepcke"--vapQres "Carl Hoepcke" "AnOll". Max..
Maria - Fabrica de Geio HRita fv1aria" - Estaleiro

'

Aratac."

indica:

,-
MED!CO-ES')ECIALJSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás J2-
das 16 ás 18

----_----

S6 os fabricados em [oinville pela única fabrica ��
do E S T A D O l�

PEÇAM Pl�EÇOS-C A S A PIEPER l �
____�;;u;;.;a;:;;:;&�mü.;�-;;;;:;,;;;;;:_�;.;,;;;:';;;;-m;;;;;;'.��i&r�;:;;;•• , ••fI;;;;;;;'_38_S_iíãiõiiiiii;;;;;;;;;iiiiiiiíiiíiiJ_G_INiõiiii�!iii�_LoiõõiEiiiiiiiiiiii� I Em

----------

•

Jo"ckey Club '��7anô'P!iirsi'O mais'elagante centro de diversões famí-
Irares. I

�uxo, s�riedade: conforto e distinção.
f splendldo servIço de bar com bebidas na

�, clona�s e estranjeiras.
erm.;;sFeer camente iluminado com instalações m

mi?s;li
f ' I

fi h.UA l.RAJ .1\1'0,3 J O-sobrado -no� altos da I'IJ orveteria uloria ' ;
i1I?e·"e, 'H' " =...,...... '" c .* '.<&

,!
...,._", f_ IIIIJIII _ •

J, ac'"w .... t.A1 � .. "cr w. ty;x ti t1.

Consultório: Rua João
I Pinto, 7--- Tel. 1456
�;::;.",�-:- �.�];i,;;'�,,1i! l\dvogado

res. R�lofmva, 114 II f{uFo�::'·I�·!I':. \�ªÕb.
I

1�"Ric�rdo I \- . \I Go1;tsrnann I Accaclo Mo; ..
Ex-chefe da clinics do Hospi •

tal de Nürnberg, (P."ressor re I ra km seu escrlp
Indórg Burkhardt e Professor

�rvvin �reuter)

Aovogaoos
II Dr. f'l}dro d® ���H.n'3 ;tJrro \l"".#

1- I·····...·-�·········�
------: Companhia "Alllança da ::

� Bahia" lj

J FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA ::
.1 t eguros Terrestres e Maritimos �
• C

., ������:::ki���O 3�:�����6,gg� ��
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS i4.161:966$549
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2,933'949: 18,1$897 �,
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 .•�

-/ SINISTR.QS PA.GOS EM 1936 4.737:405$660

,k•.n,., .f�".J.ntG8" Re�!.Ilador'l de A a.f

i
· in todol OI Cltafll,ot [�il Brasil: no Uruguai na
dln clpail praçaa •• tnmgeiras.

p.'gente-s em Flot'ianopoiis:• n

,_ .
ít 'Campos Lobo" & -cta f�
� ,�

�I�. Rua C)l1n�1I1rD MaJra, 35�(lObradi) Cll!xalPcBtal19 =
o' / EFONE N. 1.083 "

END. TELEQRAFIC,O ALLIAlvÇA •: �
Escritoríos em Laguna e :t�'>.jahí �

! US(l..AGENT� EM BLUMENAU E LAGES !
.�••••••••__G•••G.8.t·);�

loteria a sua favorita

Espec!allsla em" c'rurgla
geríil

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

operações de plastica

Rua Felipe Schlnitd n' 7 e 17 a

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

das I.) ás 16 112 horas.

TELEF. 1.2B5

HESIDENCIA- Rua Este-l

I, ve� ,Junior N. 26

I·1 J:..LEF. 1.131

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

R.Aderbaí
da Silva

N o Estreito Ponta do Leal

Advogado
k"t'd Trajano, J1' I sobrado

Telephone rr 1548 \

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
. CONSULTORIa:

�ua Trajano tr /7,
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

tório de advogada á rua

ViS';OI1ClC de Ouro Preto

n 70 Phor.e: 1"')77-• '.
-

. IA\..; .• �- I..J •

I Caíx r Postal, 110.

,

VENDE�SE uma casa no dis- utimas instalações. No apresli
frito «J '}ào Pessôa», l� �trei- vel recanto da Ponta do La·
(0, â rua do Nestor no. 42, Preço especi.al. T l'atar com Jooã

com2guartos, salas de 'vlSltae Alves, no Canto do Estreito.
U entar cozinha.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



III ���Q��·iP'�-U��-�'I·"F"�l!'3II'"n�'i"�·-�-t�·�·��"�I'��,*-�"��e�lii�r�'�'a��·.1�'l'\I!i�� �-���::�:-;��;;����Zl.. �« Obras uo Porto de Pernambuco. �
\ 1------------------ ; � VENDEiVi-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES �I 2 D E Seie·mbro � NO BANCO DE CRED�F\Ol�:UA-PUAL�RRUEAATCRiRAI- II. J �1 �?LA DE SANTA CAlf � 1'J ,

-

Itl
!� '. :.�\JO N. 16. �
ij ........,r_,..'"_-.,.-.�.,."';;_......� ............;,.;".""'�..:.,.........-.1ll""",...*���"líô;"r��:-s1���IM'!&iirJ�����.i!.II��·__,,��L.��lJ..�4I\:!!!:'!.i�_I�I�� �� n

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

(AGENCIAI DA
Sociedade de Navegação_Paraná- Santa Catarina
Limitada .•-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

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

.•. ra SAN10S: hiates-rnotor Púatininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se d" classilicação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do j)aís, bem como para o Exterio
Recebe cargas d .. importação, do País ou, do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SErVIçO GARt\NTIDO E RAPíDO I

· Preço� �'f10di ··O'�
.. II I

.. ' ..�vr"?!l!lJmwWif'itã3í1liiW '1I1í'�

�;.. ��.e�GG.�.iJ� :�••1J••O•••e
�
.

.1f'{J!

:�eN OE!
:I liaminhão e Oe);�� n�bus «t

: Leão da Serra: I
I Empreza de Transporte de Passa.. ti
e geir s e Encomendas ,
• E'l1!'re f'.•

rr-r-r : ..,..,.-o:� c "',li -:�'�'���r-, Parnos =
Ii;� ,._. � �, .. ,A t l"" .. '.. .�. ..

\I .� � � I ,.4 .

- 'Iro,. Ii �,i;
'.", �

: EM C0lv\�� l�������;�:l & u�N11��-Lil �_XíAS � """tiiiiiiiiB�_......iiiiíõiiõiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiii.....iiiiiõiMii!iAiiõ õõõiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiã!.iiiiiiíiiiiiiiõ.._iõiiii&iiiiiiiiiiiiiP�,
! Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- "

'!> ......
!

mar

• trubro em diante «t

I DIARIAMENTE!,_'saindo de Coucordia ás 7 horas � �����������������iEJll�
• Para h.ci��r��no�a •.:.���:s::��p!�,� �:'áta!�:c.da em : r

. ,

Dr'�" .VO
.

��uino
· M'"".

• cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como O -.

ti abaixo descriminamos: e Ado \1gadoti Concordia:-E�c(itório Mosele (I
,. SuruvI-Casa ComercialBoscatto. Flortanopol is
.. Tam a nduá -Casa Comercial Julio Schn fi _1Iliiiílii1idíiiiliíiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiíiiiiiíiiiiili!iiíiiiiii"-'i&Jiiiii&iiiilii!i1lliiiliiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai.:
• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco "
• Barra do Veado-Ca�a Comercial de Irmãos Poy·'.
e Bela Vista-Botequim Ro€se " 1---• Vila; Rica-C'asaComercial Mawti fi Dr Alfredo P de• Mar celino'Ramos.c-Esouõri» Mosele ,, __

"

.

•

_

• • MEDI(";O
--_

I Preços: CONCORDIA. á M. RAMOS 15$000 : Especialista em molestias de creanças, nervosas,

• IDA E VOLTA. 25$000 i.� impatudismo e moles tias da pele
• Empreza DALLA cos fA & Tratamento do ernpaludismo e das molcstias da pe-
• • le e nervosas pela ./lutohemotherapia
• N. B. Em caso de temporais cu de estradas em máu 0-
e 2N5§ estado, as passagens terão o acrescimo de 20°10. Consultaria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

ti '!"!��� • I Telefone, 1.584

I••••O•••••••�.... ••••0.. Cons�!��s:.=f?_a�_ 8 àS__J_L ��_da� 14 à� t 6 horas

i""GaO ._.�----�--�.�.fI"O·1 �tl�IÍ!l�r!!l!!\'··í!!!;'.,,!Ià!!l!!"!I!'!.!MM$.,$i&õ.i,���-�r4�����E�.==�!���·;lI��"��·-:""�-r�"""�"""�����f '_:a�c::� '� ré: i::'
,

,--

�:'::;';�.
ga nd c> �3 �:).",,> � aS (Soe. Coop. Resp. Ltda.)·

5$000 10$o,.::)? en.l 20$'� ()O·I Rua Trajano n.16

pO r r'r', e�:3 �-�'� f� (Edíieio propr;o)

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. M.afra, 33
Fone--1.191

Dr.
I
I',, I
I

!
I

.: I
I
i

Araujo

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PREV110S FORA�A DESTRIBUlOOS A' MAIS
DE MiL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$OOO), EXIGINDo APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORREl� COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ. 136:700$000
56:424$498

Capital
i . Reserva; ,

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107

S.. PAULO

Os melhores preços
""'. "Ao alcance de todos

) _ç.

Premio maior 5:175$000, e multas
premios menores l?ft6AHDO_.05j

SEGUI�TES JUROS:

f ClC Limitada � � �
l CIC. AvisoPrevia ..:.. ..:.. _:.

i ; Prazo Fixo u) � 00
\���.�.�����..�.

i " b '0:,' •

. ,

CREDITO MUTUO PREDIALr RUA FELIPE SCHMíDT N. 2 - (SOBRADJ) ·ALUGA-.SE, o conforta-
• O, vel prédi� de residencia
'!� • rJiiiilliili_iiil!B�_iIi1iliiIi�_�ialiiiiiiiliiiiiãimiliiiilii�iilIiíiIi��iiiliiiiiíii' á Rua Spivack, no dís
,� Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 G ALUGA-SE Dr. Pedn. de Moura Ferre tríto de «João Pessôa».
�� � . quartos para casal. A' tratar no Banco Agri-
l<j • . informações pelo íone n. Advogado cola, Rua Trajano n. 19������������������_.���������. ��� R� Tr�ano n. 1 ne�a caplt� .

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE,�à SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL
k't,; �ª

Sr.' Albano de SOlJza Lnc to

... � ·i ..

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Associação Catarinen
se de Imprensa

Matricula de Jornais e oficinas
impressoras

'1)a Secretaria da Associação Catarinense de
Imprensa. pedem nos a publicação do seguinte:

No intuito de evitar passiveis equivoquos, avisa
esta Associação que a matricula das oficinas impres
so/ as dos Jornais e periodicos é, obrigatoria, de
vendo ser feita em cartorio do Registro de Titulas e

Documentos e, na falta dêsse, nas notas de qual
quer tab ião local. (Vecreto n: 24.776, de 14 de

julho dee1934--Leí de Imprensa.)
O pedido de matricula será instituído com di-'

versos documentos, entre os quais:
Prova de pertecerem o diretor e redatores (de

jamais ou periodicos) á Associação de Imprensa lo
cal e deser aquele brasileiro nato, )Art. 50" I, letra
b, do mesmo decreto).

A Secretaria desta kssociaçãa fornecerá aos

interessados todos os informes necessarios àquela
matricula. E, a proposito. cita o Artigo 64 do su

pracitado decreto:
«Art. 30. -A falta de matricula, ou das de

clarações exigidas no artigo anterior e das afterações
supervenientes, bem como falsas declarações, serão

punidas com a multa de 200�000 a 2'000$000,
aplicavel pela autoridade judiciaria, mediante o pro
cesso estabelecido no art. 64 e promovido por qual
quer interessado Oll pelo Ministeno Publico.

Agasalhos de inverno

R
p I

A O
L.

I ,O
O

o padrão de qualidllde 1 Um novo super radi" .0 alcanca
de qualquer bolsa • Vendas á vista e á pra50

Distríbuidores para o Estado deS.CatarlnaGerken& Cia.
'RU_A CO_NSEL�EIRO MAFR 10 - C. POSTAL .14_

'. , I a a de
EN DE-SE a casa de moradia 60$000

E QUANTO SE PA-

a rua Consdheiro Mafra n.152.
.

g�:IONRH���O:' transportes
ara tratar na mesma rua no. n. 87 RUA JOSE' VEIGA 91..

RIO, 28-Continuam as recla
mações contra a falta de transpor
tes na estrada de Ferro Central'
do Brasil, que não dispõe de car-

Ires nem de locomotivas para o

trafego na zona do interior.
Ontem foram pedidos 50 va

gões para o transportar de It\er

cadorias que abarrotam ai esta

ções do interior de Minas Gerais.
O diretor da Central solicitou

ao governo a aquisição de carros

'I
para carga. e locomotivas.

,

,:;a pit 91ista a r
. gel''')tino alvs-J
jado a tiro I
RIO,28 -o comerciante Mau

I ricio Schteivberg, proprietário do
Bar Piccadily, alvejou com um tiro
de revólver o capitalista argentino
Adolfo Sisk, dono do ediíicio em

que funcionava o bar.que se acha
fechado ha alguns mêses, desde a

prisão de Mauricio Schteivberg,
acusado pelo capitalista de caften.
° capitalista argentino foi in-

ternado na Casa de Saúde São Foram despachados
José. O agressor,levarlo á prisão, V�ND� S�a

Pensão Fami- 104.201,412 metros cúbicos
f

.

dI" SELOS DO BRASIL - Iíar, bem atregue- I f" I dcon essou ter atira o em egttima zada, ã rua con- com o va or o reia e . . .

defesa, quando procurava tomar sevlheiro Mafra n. 64. 7.213:540$100, sendo .

. , . C
A

I d B er e tratar na mesma.
satislaçõ-s de SI5k, que, naprovei- .

ompra-se se os
.

o ra- 76.354,732 metros do Estado
rando o tempo que estivéra prêso s,ll, qualquer quantidade. CASEMIRA EM CORTES AR de Santa Catarina e 27.846,680

I
.

I' I '1-
.' ;;;'Paga·se bem. 'd' d d

,

srmu ara um é'l ao e, apropriara-se Rua Crispim Mira 29. TIGOS FINOS itos em transito, proce entes ,)

LI;;;;;!iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiõii�!!i!i!iiiii���-��i!!!i!!iiiiiiii� do bar de sua propriedade". CASA "O PARAIZO" Eitadu de Paraná
�lO����Â����I:��������I.G.�KO••���i�l���VA.VÂVÂVÂ��AVÂ�P'A"q. �

" ,."". �

�CASA TRES IRMAOS�
.� --

P A L A C '-0 O A S S E O A S· �
que é o orgulho do povo de Flcrianepells

' �
Grande abatimento no mês de agosto em todos �

os artigos de inver no e meia estação �
Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE', �

�
CLOQUE' JACQUARD, PEAU D'ANGE BRODE' ESCOSSES �
DE LÃ para vestidos e osturnes, Lãs para vestidos e rnan- �

��teaux de todas as cõres, artigos superiores e finissimos por �j
'U
�
�

�
Assombroso e incomparável stock de SED L\S CASEMIRAS artigo nacional e estranjeiro �

.

�
nas mais bélas estampas com dese- de padrões moderníssimos, última palavra �

�nhos irrepreensiveis. no gênero, satisfazendo ambos os sexos. �

�
lmensuravel partida de UNHOS BELGAS, CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA, �
de afamadas marcas e insuperável qualída- para homens e senhoras, de diversos tipos, �

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

EDlflCIO PROPRIO �
»r Tuff Am·ln & lrrnõ '0'5

R. FELI�e: �C::M�DT, 1�:OI �
. .'. .

FLORIA NOPOLIS�
P4rA�h'\,�7AVA'����id��i�l�����••D@e(t.e�t&�������ff.a7l\�����VAVA���.

PRRR FERIDRS. INFLRMRCÕES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS. ETC.

I indos CASACOS DE PELES, curtos e 3[4, REN '\RDS AR-

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

e de reconhecida durabilidade e garantia

T

Exportação
de madeira
de pinho pelo
Porto de São
Francisco

Demonstração da madeira de
pinho serrada e beneficiada ex

portada durante o periodo de ja
neiro a julho do corrente ano,

pelo porto de São Francisco do
Sul.

Para o in
teriorI

I Foram despachadas . . .

66.442,583 metros cubicos com

o valor oficial de. . . . .

4.786:895$000, sendo
58.337,463 metros do Estado
de Santa Catarina e. . . .

8.105,120 ditos em transito,
procedentes do Estado do Para-
ná.

Para o ex

terior

preços ao alcance de todos.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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JUIZ
•

arioT
lho
ses

Florianopolis, 30 de Agosto de 1987

ac De
LAGES" 29 (Especial)-Na sesaõo de juri realisada ou,.

tem" verificou-se uma cena que se não coaduna com amI! .

gestade soberana da justi�a.
A" certa altura dos debates" o di·. Mario Teixeira (;ar

rilho" advertiu por fôrma aspera e incisiva o advogado dr.
Jorge Maizonette" no momento em que este defendia um seu "Constituinte.

O advogado Maizonette indignado com a..:h._advertencia do Juiz" atirou-lhe ao rosto um copo de agua.
vocou enorme escandalo" sendo a sessão suspensa.

• •

Jurl
,..

ao

o GA L. FLORES Clube DozejAcusaflida olVaanda emfOijilnação cer-
de Agosto interventor rada, 12 av�õe5 ilaliano&,

Dodswarth chegarão ao Rio de Ja
neiro em novembro

, "

prOXlmo
ROMA, 28-Doze aviões italianos de caça, típo .Fíllt,.,

chegarão ao Rio de! Janeiro, vo III to e n fo mação cerrada, nos Pfl
meiros dias ele novembro, depois de terem participado das grandes
demonstrações aéreas qUe se realizarão em Lima, por ocasião drli

I i�auguração do monumento ao aviador Chaves, pionetr-: da av .

çao peruana.
Os aparelhos italianos Íoram "!l.b"rcados 1,-> ,li;. zo ,<_

te mês, a bordo do vapor "Gloria Sk-lIa" \.IaFl S5"ti<1;.(" ,{c :-:1.;
le, para dali rumarem em direção á capital p-rueua.

Sezundo um comunicado oficiel pí".bltC1;.tÍf> t'lM,:-'" l. ,
'( .

" nO,le
os doze aviões italiano;" dC"lIis dr" sua v,:s!t" 8,.' Peru' .

':.I 'l !J a, (, r'�

! Argentina, e ao Urugu v, pCI rtindo, então. d.f' '\li nl 'e d�IJ (' rfl

I capital brasileira.

PASSARA' A TER MAIORIA NA
ASSEMBLE"IA

PORTO ALEGRE, 29-Pode
mos informar com absoluta segu
rança que o sr. Alexandre Rosas
renunciou, em caracter irrevoga
vel, sua cadeira de deputado na

Assembléia Legislativa, onde re

presentava a classe dos liberais.
Apesar dos reiterados apêlos da
Dissidencia e da Frente U'nica,
insiste êle no propósito, por dis
cordar inteiramente das questões
fechadas por parte dessas duas
fações, com relação aos Institutos
Econômicos, Tomadas de Contas
e outros assuntos que dependem
da deliberação do Legislativo.Dis
se tambem que, em face do apêlo
de uma comissão da Associação
dos Funcionarios Públicos, para
que eontínuasee no exercicio do
mandato sem compromisso parti- GOVERNADOR FLORES DA

dario, exclusivamente representan- CUNHA

do a sua classe, o sr. Alexandre Rosas teria acedido. Apesar disso,
() deputado resignatario, firmemente resolvi�o � nã? t<:rnar mai� .á
Assembléia, espera que o seu pedido de renuncia seja lido na prOXI
ma semana, pondo-se termo á situação.

Para o lugar do sr. Alexandre Rosas será convocado o su

plente sr, Moacir Godoy Ilha, que é fJel á corr�nt� que apoia o ,�r.
Flores da Cunha, que, dest'arte, passara a ter maiona na Assembléia,
já na próxima semana.

RIO, 27 (Bal1d)-0s verea

dores Rui Almeida e Cel,o Ma
galhães enviaram ao H. Henri
que Ordswo,tb, interventor fede
ral. o seguinte telegrama: "Não
queremos deixar passar sem vee

mente protesto mais um áto aten- Tailleurs de lã' córte impecaveldo prefeito da tatorio dos brios da soberania do dI e 110$ por 82$000caplta Distrito, que hoje sofre duros " "" fino angorâ de 170 por 136$000o sr, Prefeito municipal de Flo-
Irianopolis,sr. Mauro Ramos,promo- go pes desferidos pe lo seu antigo Manteaux superiores de 130$ por 98$000

Para exercer o cargo de almoxa- veu, na Diretoria da Fazenda, a 3a., representante. P. medida de trans- " " " 80$ por 53$000rife da Diretoria de Obras Munici- a 4a. escrituraria Clara Machado da
f

.

f"pais, foi nomeado, o sr. Romeu Tor- Silva e nomeou para as funções de I erencia dos uncionanos do Con- Redução especial nos preços de RENARDS e
res Gonçalves, que ficou exonerado 4. escrituario da referida diretoria o

I
selho Municipal é áto nulo por- CASACOS de PELLEdo cargo de 3". escriturario da Di- da de Obras Municipais, eJoão Gon-

blé d 'd d L
retorta da Fazenda. zaga. I·que

a assem ela a CI a e não
n L'lI'A MODELAR"-------------------------' foi dissolvida e têm ainda, feliz· ii

! mente, quem� com legj�imidadc a

I
RUA TRAJANO, 15

; representa. t:ssa medida, entre-
------

tanto, vêm revelar ódio mesqui- Nadan iio V it idia denhez política que se sobrepõe li
dserenidade e elegancia do antigo sem pel-nas um es�stre

deputado da cidade, hoje guin- H d 110 hO r-Si Sdado a posição efemêra. Preve- PEEKSIH1LL, E. U. A. S. SALVADOR. 29-Ve-'rumos lealmente v. excia., que o 29 O d d C 'f'
b

- -na a or harles Zm" ri ICOU se, na estrada que li"atresponsa ilizaremos perante a J-U3- .

d'
..

my, cuja gran e singularidade esta capital a Feira de Sant' An�"tiça do país, por motivo deste e '

e não ter pernas, jfl' venceu um impressionante dese tre dede outros atentados da dignidade d
.

d I
d dOIS terços a sua prova sen- automove. Quando vIaJava <»e os ireitos dos cariocas, de '

Isaciona qne visa cobrir a na - engenheiro Orlando Lima T.r-quem somos legitimes representao- d di 'd O
.

( )
o a istancra e 15 milhas xerra, pessoa muito conhecida nates. aa Rui de Almeida e CeI· (241,5 quilómetros]. que sepa- d dAGOSTO

nossa SÇ>Cle a e, o auto, devido50 M3galhães,). ra Albany de Nova York. b
.

f Ia uma mano ra 10 e iz do condu-
A's n=ve horas d� hoje tor, sofreu uma violenta derrapa-

tempo do Rio de Janeifo, Zirn- gem, seguida de capotagem,
my completára I] O hOJal d.� O engenheiro foi amado ao s"'_
pem" lencia na água, e Q n�. lo já sem vida e sua esp03a fie.ou
dador pernêta pretende compie. ferida.
tar o seu intento com 15(} A vitima era irmão do depu-horas de esfôrço. tado classista sr. JOão de Lim-i
Todo o corpo do atléta foi Teixeira, sendo sua esposa fiH)!.i.

revestido de materia graxa ãfim do 3eputado Rego d...: Barros. ,
de ficar protegido contra o in- OS AFAMADOS CHAPE'UStenso frio das aguas do rio Mud- "CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO''''
Cl;...a ''iT5lr'mp MS ElA' ;;;�a;r.�t'·

Ontem, o tradicional. CLUBE
DOZE abriu os seus elegantes sa

lões para animadissima matínêe in'
fantil, seguida de concorrida domin
gueira, .que se prolongou até ás pri
meiras horas de hoje.

A pettzada, como sempre, esteve
"á altura de um principieJ"e reafir
mou com o seu indiscritivel entu
siasmo e alegria, que o velho DO
ZE é o querido dêla, e promete
manter, custe o que custar, o pres
tigio da nossa tradição social.

Heje, ás 20 horas, os socios do
CLUBE 12 DE AGOSTO, reunír-se-ãe
em Assembléia Geral, afim de
tratar de interesses vitais daquela
agremiação.

VAGA
a Promotoria de
Palho�a

Achando-se vasa a promotoria
da comarca da Palhoça, o sr. Procu
rador Geral de Esta.do marcou, aos

promotores pu'blícos das comarcas
de segunda e primeira entrancía, o

prazo de qutnze dias, para requere
rem a sna remoção.

ATOS

NOSSA VIDA Almoxarife da
Prefeituta

ANIVERSARIOS

Passa hoie o aniversario nata
licio do sr. Olavo Matias, concei
tuado �comerciante e influente

politico residente em' Tijucas,

DR. ARTUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Decorre hoje o aniversario na

talicio do nosso distinto conter
raneo sr. dr. Artur Pereira e

Oliveira, abalizado clinico nesta

capital.

SRA. JOÃO MARINHO

Festeja �hoje o seu aniversa
rio natalício a exma. sra. d.
Maria da Gloria Marinho, espo
sa do sr. major João Marinho.

CHEGAM UNS

Está nesta capital o nosso dis
tinto patricio sr. Arí Santene
Guimarães, impetor fiscal do
imposto de consumo nesta Es
tado.

DR. OSLYN COSTA

ASSOCIAÇÃO CATARI
NENSE DE IMPRENSA

Tendo iniciado os serviços de expedição de carteiras (titu
os de socios) e desejando terminá-los com a possivel brevidade, so

licita a secretária desta Associação, dos senhores associados que ain
dalhe não enviaram as respectivas fotografias, de FORTVIATU\U
NIMO, a fineza de o fazerem até o próximo día 1', de Setembro

Florianopolis, 23 de Agosto de 1937.

Proibida a

peça "Deus
lhe pague"

Lourival (;amara
10. SECRETARIO

12 DECLUBE
2a. e 3a. convoca�ões

De ordem do sr. Presidente convoco os srs. socios para
t sessão de assembléia ge�al a re.llizar·se no dia 30 do cor

rente, pelas 20 horas.
Se á essa hora não houver número, a 3.1. e ultima

convocação será feita ás 20,30.
Ne.5sa assembléia, além da refórma dos estatutos, serão

discutidas medidas de grande interesse do Clube.

FLOrianopolis, 27 de Agosto de 1937

Procedente de Indaial, acha-se
entre nós, o distinto conterraneo
e nosso colega de imprensa sr.

dr. Oslyn GOita, provecto advo

gado nos auditorios deste Es
tado.

SAo PAULO, 29 - A
peça DEUS LHE PAGUE,
anunciada para estréa da Con
panhia PIO<:ópio Ferreira, nã0

Rubens Ramos pode ser kvada á cêna, devi-
Secretá.río em exerc!cio do á pribição da censura.

_____________ÍIII ... fIIIO.'II-.W__.m1H'l:Iiill'N=6=MII�'leljfZ.M;=,,=i!§fCII·M='F=,5l1li1=·t:=;\C"::%"II'IiI"*lIfla,._,*=*��=-=",...=._III

o sabão

"Virgem Especi�lidade"
de Wetzel & ela••• Joinville

.<
l

a

O fato pro-

I Descontos especiais em Tailleur;-----
de lã e Manteaux

DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN
DES DES(;ONTOS NOS ARTIGOS

DA ESTAÇÃO
NA MODELAR

sono
til! BP

(MARCA
, S�t\Ã��!IlC�

REGISTRADA, :�} ESPECIALIDADE

commum

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




