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na conôlõoturo Osualào Aranha
RIO, 30 (Band] - Os da situação nacional um posslvels repereursões na as declarações categorl-] Por este' motivo, nao é

arraiais potltteos são, por terceiro candidato de con- ordem e na vida do país. cas efetuadas pelo em- I estranhavel que torne no

vezes, agitados pela nett- ciliação á presldencla da Realmente, esta finallda- balxador Osvaldo Aranha, vamente a assegurarse, ser
da de que, na última Republica, que viria a de foi visada desde os que era e sempr � será o ainda provavel o levanta
hora, poderá ser propos- afastar o perlge de um prlmordlos da campanha candidato das simpatias mento da candidatura Os
t.l pelas 'forças politicas choque de idéas e suas I presldencial, mau grado do sr. GetuUo

Sem quaisquer Iigaeões

G
Vargas. j valdo Aranha ao proximo
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Proibidas
as manifestaeões
integralistas
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IV I Florianopolis, Terça-feira, 31 de Agosto de 1937 I NUMERO

I RIO, 30 (Band)- Para a vaga
na Academia Brasileira de Letras, SANTOS, 30 (Band) Repercutiu
ocorrida com a morte de Paulo favoravelmente nos círculos comer

Setubal estão inscritos seis can- ciais desta cidade o discurso que o

didatos' que são os seauintes: Vi- s�. Cardosod�_Melo Néto pronun-
• 'A "'.:;. i CIOU por ocasiao do almoço que lhe,
nato. Correa, B��tolO TIgre, Jorge i foi oferecido pelo prefeito de Santos
de LIma, Brasilio de 1\1 agalhães,
Silvio Julio e Cassiano Ricardo.
Ainda existem naquela instituição
cultural mais dois lugares, que
eram ocupados pelos academicos
recentemente falecidos, Laudelino
Freire e Vitor Viana.

S. SALVADOR, 31
-- Ouvido pelos jornais
locais, o governador
Jul·ací Magalhães, a

proposito dos boatos
propalados, de existi
n·emgravissimas desio
teliJ:eneias no seio dos
elementos que apoiam
a candidatura do SI·.

.José Américo, decla
rou não ser tanto co

mo se diz•••
ACI·escenton,entre-

tanto,o dovernadol· Ju- i
Pelo Delegado EspeCial de Policia'

fi!! de Lages, toram mandados aprescn-
rací Magalhães, que tar á Secretaria de Segurança Pu-

dentl.o de breves dias blica devidamente escoltados as de- I

mentes José Maria Rodrisues da,

partirá para a Capital GOVERNADOR JURACl' Silva, vulgo Jacopo e Idalino Agos-

Fetleral. afim de limar MAGALHÃES tinho Vieira, os quais serão inter-
7 nados no Hospicio OSCAR SCHNEI-

as arestas existentes, pondo assim te terno., DER, de Joinvile.

OU pelo menos amainando a tempestade
Isurgida.
---- I em que o chefe po Executivo pau-

lista teve ensejo de abordar a deli-
cada situação que atravessa a praça I RIO, 31-0 Superior Tribunal

Tribunal de Juri I GRE'VE DOS POFESSO- teeei�:�t�is�:�.C1,Onpare�:�':{:S�:� negou, em sua sessão de ôntem, o

I LDca
com particular interesse o se-

habeas-corpus impetrado a favor

. ... RES DA fAC U ADE DE Iguinte trecho da oração mencíona- do sr. Mario Correia, ex-governa-
Sob a presidente do douto juiz da, que constituiu objéto dos co- dorde Mato Grosso,

sr. dr. Mileto Tavares da Cunha

DIREITO
mentaríos gerais: "Santos pode fi-

Barreto achando-se na tribuna car certo de que o governo do Es-

d
'.

d Ab'l d
tado não se descuida no estudo cêa FRACASSOUa promotofla. o sr. r.

A

er ar situação da praça, cuja honestidade
Gomes, foram Julgados, ontem, os é tradicional, e merece todos os des-

réus José Marcos Trilha e Josê RIO, 3 j - A nota sensacional 1de Freitas, por alcunha o "Bane- do dia. foi fornecida pela. eclosão

'co", acusados respectivamente de da. gréve dos professores da Fa-Ihomicidio e defloramento, sendo euldade de Direito, á qual se soo

ambos absolvidos. Iídarizaram os estudantes.
O primeiro foi defendido pelo

ilustre eausidico dr. João José

1"-
.. ----------------------

Cabral e o segundo pelo distinto
academico de Direito, sr. Nunes: SEQUESTRARAM-
Varela.. _ INA DA R�SIDENCIA

1"-0 terminar a sess�o, o sr. dr. DO CASAL
Mileto Tavares, em vibrante ora-

ção, lamentou a falta dos jurados, I '
.

que, desrespeitando a intimação, LOS ANGELES, 30-0 sr.Ge-

deixaram de comparecer, prejudi-! o�ge B. Weston le_vou ao cünh�
cando de tal modo o reg�ar an- CImento das autoridades que dOIS

«lamento dos trabalhos e mostran- I homens seqllestrara� a sua

e.sP�-I··do uma deploravel falta de com- sa qua.ndo � mesma se encontrava

preensão dos devêres que lhes ca- na residencia do casal.

hQm como cidadãos e para com a

sociedade.
-- - - ,

Enalteceu, em termos cativan- OFERTA VALIOSA SR. MACEDO SOARES

tes, todos quantos souberam res-I DO SR. HUGO nA- MINISTRO DA JUSTIÇA

peitar as determinações da justi=] MOS A gréve foi originada pelo fáto

ça, primando pelo seu compareci-I ...

I
dos referidos pofessores ha três

menta, terminando por agradecer
I

Numa manifestação de fé e de mêses não receberem vencimentos.
ao Conselho de Sentença o modo religiosidade, que bem atesta dos ' O q e os obriga a uma vida de

írrepreensivel de como soubéra seus sentimentos protundamento : privações inadmissível á sua pro-
.

di - d católicos, o nosso ilustre conterra"l f' �.

eumpnr igamente o seu ever.
neo sr, Hugo Ramos, vem de oter- Issao... .

tar á igreja do Senhor Jesus doo; O mínístro da Iustiça procurou
Passos, dois ricos candelabros elêtrt- um entendimento com o reitor da
cos,_ destinados .a engalanar, com da Faculdade, depois do que teve
maIOr. �untuosldade, �quele lugar uma demorada conferencía

-

com o
sacrattsstmo deveneraçao. . , �

Os candelabros ofertados pelo ministro da Educação.
prestigioso politico nacional, reprc- Parece que a interferencia do sr' GAl H 1= LIUNsentam dois anjos, segurando o Macedo Soares, resolverá a sítua- L
pedestal dos focos. ção, sendo possive! que, já ama·

nhã, tudo volte a normalidade.

divergencias'AS VAGAS
--------------------------------------

os partidaries da candidatura NA ACADEMIA
José Américo de Almeida

Gravissimas
entre

Dementes

SOCIEDADE DE
MEDICINA

As Comissões Sau'de e Justiça,
da Assembléia Legislativa, apresen
taram um projéto ao plenario" a
quela Casa reconhecendo de utilida
de pu'blica a Sociedade Catarinense
de Medicina.

DEPARTAMENTO
NACIONAL DA

MULHER

RIO, 30-Na reunião da Co

missão Especial de Estatutos da

Mulher, foi aprovado o substitu
tivo da deputada Berta Lutz, cri
ando o Departamento Nacional
da Mulher para regulamentar e

'opôr a execução prática das ga
.rantias que a Constituição confere
.30 lar e ao trabalho feminino pre

yiQeuc� e material.

Registo
negado

RTO, 3 í - O Tqbullal de Jus·
tiça ElelÍoral, negou o reg's:
requerido pela Concentração NacIO
nal do Trabalho.

RIO. 30 (Band)-O Sindicato
Patronal dos Barbeiros e Cabelei
ros desta Capital, em grande reu

nião procedida, depois de ouvir a

comissão encarregada do assunto,
deliberou e aprovou por grande
maioria a tabela de aumentos

preços atuais, em face do encare-

I .

d
.

I
veIos da ;administração estadual' clm.ef?tod o matedna de adumenft?fonte como é da maior riqueza do ven ica o nos or ena os os o 1-

Estado e do pais. ciais.
A lavoura do Estado e o comer- A nova tabela a entrar em vi-

cio de Santos podem ficar seguros gor brevemente é a seguinte: la.da vlgilancia do governo estadual,
que saberá cumprir o seu dever na

classe-barba 1$50Ú, cabelo e bar-
orbita de suas funções. 'ba, 5$, cabelo 4$; 2a. classe-bar-

ba 1$, cabelo e barba. 3$500, ca
belo 3$; 3a. classe,-barba $700;
cabelo e barba 2$500, cabelo 2$.

RIO, 30-Está sendo esperado
nesta capital amanhã o deputado Ministro Odilon
João Neves da Fontoura, que vol- Braga

O ta desiludido por não ter conse- RECIFE, 30 - O sr. Odilon
guido que o governador baíano ' Braga, ministro ':da Agricultura,
capitão Jurací Magalhães,se com-I continúa a visitar os estabele
prometesse a ficar neutro caso o. cimentos agncolas de Pernambu
governo federal viesse a intervir' co, tendo tido palavras lisongei-
no Rio Grande do SuL i ras para o Instituto de Pes

quizas Agronomicas, a Escola
Rural de Pescas e a Estação

_ Experimental de Cana de Assu-
SAO PAULO,.30 (Band)-Nos car, de Curado, que considera

terrenos de Veleiros, no arrabalde estabelecimentos modelares na

de Santo Amaro, operarios que Amerioa do Sul.
alí trabalhavam em escavações, I -

enco�tr�ram cinco en?rmes igaça-: Uma fortunabas indígenas, o CUflOSO achado
provocou a curiosidade dos nossos

I hcirculo� c�e�tificos, tendo ? Insti- nU�'"a ve a
tuto HIStOrICO avocado a SI o exa-

me dêsses descomunais recepientes I ma Iade barro, em que os nossos selvi-Icolas costumavam inhumar os seus
mortos. A conclusão a que chegou
aquele Instituto foi a de que se

trata de ígaçabas autenticas, ten
do sido providenciada a sua remo

ção para serem completados os
estudos de identificação.

politicas BOA VISTA DE ERECHIM,
31 - O delegado de policia local,
proíbiu toda e qualquer manifes
tação de caráter integralista no

95.) I
proximo dia 7 de Setembro.

• Hoje, de manhã, a séde do si-
gma apareceu fechada.

o DISCURSO EM SANTOS
DO SR.

-

Habeas-corpus
negado

.
. (' ia r �
,,_ [,I

---_._-�-

Aumentaram-se os

preços da barba e

cabelo

Próxima
eAJ

reumao
da Sociedade das
Naeões

Nomeados

Para OI cargos de amaneunses
datüogratos de primeira classe do
Departamento de Estatistica foram
nomeados, em 27 do corrente, Ib
Ugocld, Dulce Pereira da Costa e
Jonas Camara da Silva, e para os
de segunda classe Antonieta Bíe
nhackewsld, Inês Arruda Remos

.

e
José Sobieraiski. '

DR. MELO NETO

CURIOSO ACHADO

PARIS, 30 (Band)-Os circu
los diplomaticos preparam-se ati
vamente para a próxima sessão
da Assembléia da Sociedade das
Nações, que será in teiramente de
dicada ás guerras hespanhóla e

sino-japonêsa. E' opinião corrente

que amaior preocupação da Fran
ça é a situação no Medite.raneo,
devido ás agressões contra navios
mercantes. Adeanta-se que, quan
to á questão hespanhóla se Ma
drid não fôr dominada pelos na

cionalistas até Outubro próximo,
o conflíto só merecerá a atenção
do Instituto Genebrino na pri
mavêra.

RIO, 30 (Band) � A mala
deixada no Banco Holandez desta
capital pela demente e inlercita
da, sra Gabriela Brune, ainda

segundo as declarações do 1·

juiz da Vara de Orfãos e Ausen
tes, contenha um tesouro em

jois de ouro, platina e diamentes,
além de medalhas, apolices no

valor de um conto de réis cada
uma, e cento e vintecontos em

cedulas de 5009000.

COMERCIO DE
C.L\_FE�

RIO, 30 (Band)--Foi entregue
á diretoria do Centro do Comer
cio de Café um requerimento, pe
dindo a convocação de uma as

sembléia, afim de tratar da atual
situação cafeeira.

Embarcou para
Brasil

o vice-presidente
argentino

BUENOS AIRES, 31 -Acaba
de embarcar para o Rio de Ja
neiro, acompanhado de &lIa comi
tiva, o vice-presidente da Repu
blica dr. Julio Roca.

O bota-fora do ilustre estadis-
ta esteve largamente concorrido,
vendo-se entre outros o presiden
te Justo e o embaixador brasi
leiro.

SENADOR IMORAL

Forças de
prontidão

JERUSALEM, 31 - Tanto a

polida, como as forças do Exer
dto estão de rigorosa prontidão,
afim de evitar ;.'. reprodução dos
gravissímos disturbios ocorridos du
rante o dia.

NOVA YORK, (Band)-As au

toridades policiais, em rigorosa
campanha de repressão aos crimes

no Bras·11 contra a moral, vêm apurando a

responsabilidades de várias per-
BELO HORIZONTE, 31-Um sonalidades altamente colocadas

técnico alemão que vêm de visi- entre as quais o senador estadual
tar o interior deste Estado, pres-I' Melvin L. Fine, de Bartimone,
tou declarações á imprensa, di- que é acusado de conivente no

zendo ter encontrado em várias, envio de duas jovens para Ana

regiões de Minas grandes jazidas 1 nopolis, para lançaI-as á vida ai-
de a hegilzun. Irada.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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AGAZETA
"� Gazeta", por seu diretor, oferecerá

rnedalha ao autor do tento da
bate �ris x Figueirense.

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

Dia elft bran,Vl Pacto IVENDE--S�O ,tesouro que todos
�� na �.�.F. de na-o uma furmacia bem �re- �,���������������������������

qnezada, n'urn bom ponto ro C"usa v·a rn..gr.ssãD da linha férrea São fran- ';,.,,� • • ,
.

cisco.
TOKIO, 30 '- O corres- Para mais informações

pondente d� �gêncja DOMEI, nesta redação. Andou de mão
em Shangai informa que nos

Icircules bem informados afir-
a Pensão Faml- t·

A d·
ma-se que a Chma assincu um VENDE._SEliar, bemarresue-I

e .ncomo o,.
d - - zada, ã rua Con-

pacto e nao agressao com
selheiro Mafra n. 64.

os Sovieta. Ver e tratar na mesma.
- Possúe, ainda, dezenas de c .3sas, a velha
milionaria--Ern Santos, o tutor--Riquissir'na

e num hospital de indigentes--O pa
lacete abandonado

Na pUina trava la domingo no

R&tadiumn das Laranjeiras, entre

as potentes equipes do C.R. Vas
co da Gama e Fluminense F.C., •
saiu vencedor a hemogenea equi- •
pe do Fluminense por 2 tentos

a.11. '

Foi autor do goal vascaino.
Raul, Hercules (penalty) fez os •
dois tentos tricolores, •
SCHMELLlNG QUER LU- aOTAR COM LOUIS

NOVA YORK-O boxeur •
alemão Max Schmellíng, em uma •
conferencia que manteve com o •
empresario Mike jacobs, fez uma .,
oferta para lutar com Joe Louis, "
em disputa do campeonato mun- •
dial, no próximo outono ou em •
junho do ano que vem, uma vez.

quedêledo �ebc�lbba �O porcento dll 40., LOÇÃO BEL�M é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas-
ren a a 1 etena. . ,

é h
.

. f d A cer o cabelo" que apareceram at oje.
,S� a luta osse ma,rca a pata o -

LOÇÃO BELEM é _ realmente -- A MAIOR DESCORBETA DO SECULO
proxrmo outono tena provavel- • ..' .,

dadei f' t' d ,,- h'

I' d f' d - XX pors virá. demonstrar que não e ver adeira a a Irma iva e que nao a
mente que ser rea rza a ora e. d' f bêl '"
Nova York, uma vez que Jacobs • na a que açâ nascer o Cd o .

está promovendo o encontro Louis�
Farr, bem como todo um progra
ma de quatro lutas em disputa de

campeonatos de diferentes catego�

Vende-se por motivo de via

jem, abaíxo do custo um bun

galow novo, na Estrada Gera
de São José, a poucos minu'
:kS do Estreito com 2 salas, 3
'Hi!riOS c' ,!r1 a. bf:a àg'J!i, iuz"

�nvaja e de�eodencla5 ,fó.la. .

Trata-se á rua Cnsplm MI �__________ �
•a,29. .......---.......----

Devido ao máo estado em que
se encontrava, no dia de domin
go, o estadio da F.C.D. foi trans
ferido o grandioso embate lris
versus Figueirens� para o próximo
dia 5.

UMA MEDALHA AO AU
TOR DO t: TENTO

N. pugna que se travará do
mingo dia 5 de setembro, será
concedida ao autor do l: tento

uma riquissima medalha.
Oferecida pelo grande despor-Itista sr.Ildefonso Martins que tudo

faz pelo engrandecimento do es

porte barriga-verde.

VOLEY-BALL

As pugnas de voley-ball. tra

vadas no ground do Ginasio Ca
tarinense, tiveram um decorrer bri
lhante.

1 a. partida: Indú (Newton) x

Palestra (Waldir), vencedor Indú

por 30x 18.
2a. partida: lndú x Palestra,

Venceu o Palestra por 30x22.
3a. partida: Palestra x Vitoria

(Janeto). Mereceu o l: lugar o

Palestra ,.t 45x30 (com negra).
Os vencedores estavam assim

constituidos: Waldir, Santos, João,
Paulo, Joaquim, Alfredo.
toram contemplados com bélos

premios, os vencedores.

Esporte-Jornal
FLUMINENSE 2 x VASCO 1

nas.

OASA

DESPORTIVA
-��-------------------

\/itória,
urna
ern-no

em mão, como um trasm
--------------------------------------

mala carregada de Duro

RIO, 29 --O caso da� mala
velha, abandonada no porão do
Banco Holandês encerrando um

verdadeiro tesouro, está interessan
do vivamente a opinião pública.
Uma anciã de nacionalidade

alemã, depois de herdar milhares
de contos de réis do seu segundo
esposo, foi acometida de uma en

fermidade mental. Por interferen
cia de seu irmão sr. Jorge Macet,
que reside á rua Paisandú, 1, a

enferma foi interdita pelo juiz da
1 a. Vara de Orfãos e Ausentes o

Sabedora de sua situação pe
rante a Justiça, Gabrielle Brune
Sieler resolveu abandonar o Rio,
tomando rumo ignorado.

Por diligencias particulares, foi
assinalada a presença da velha
milionaria, na cidade de Santos.

tuoso Aragão, tutor judicial da
milionaria demente. seguiu, na ma

nhã de ôntem, para Santos, afim
de conhecer o paradeiro de Ga
brielle Brune Sieler e tomar as

providencias urgentes que o caso

requer.
Amanhã regressará de Santos,

por via aérea, o sr, Frutuoso Ara
gão, quando serão conhecidos de
talhes da vida da anciã alemã,
na cidade de Santos.

A fortuna de Gab� ielle Brune
Sieler é cousideravel. R\5ta saL
entar, que ela pOS:iÚ;� ri-z oas d
prédios em Vila habel ,- em La
ranjeiras, inclusive na rua C,)SíD�
Velho, sendo de destaca- , d,· n,
42.

o TESOURO ,ANDOU DE
MÀO EM MAO!

Antes" de embarcar para San
tos, Gabrielle Brune Sicler pediu
ao gerente do Banco Holandês,
para guardar uma velha mala. O
pedido foi prontamente atendido,
uma vez que a anciã é uma das
melhores clientes daquele banco.
O gerente mandou, então, a mala
para sua garage, em Copacabana,
onde permaneceu quasi dois anos.

Da garage, ela �foi transportada
para um armazém, tambem em

Copacabana. A mudança foi mo
tivada pelo fato de ter a garage
entrado em obras,

PROPRIETARlA DE DEZE
N<\S DE flRE'[)l03

------�
I

I, t

•

le----

IF ME M
O QUE TODO MUNDO JULGAVA. IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE

FIZESSE NASCER CAB�LO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

-

L..OCAO BEL..EM
..

Como vêrnos, o tesouro andou
de mão em mão, ignorando todos Um detalhe interessante da VI'

a sua existencia, da da milicnaria é o fato de ter

Um dia, o gerente do Banco ela residido só, á rua P:lisandú,n.
Holandês mandou buscar a mala 46-oum grande palacC't,!-nt�m

" e mandou pô -la no porão, espe-
mesmo empregadas poesuindo em

• rando que um dia, sua proprieta- casa.

� ria a reclamasse. Depois de dois Na parte térrea daquele prédio'
'v B fi

. vimos seu automovel ti I
• anos, o anco o CIOU ao juiz da

bem anti
p�r ICU

aI
r ,

" 1 a. Vara de Orfãos e Ausentes um carro em antigo, CUrIOSO pe o

.. pedindo providencias para o pa� seu tipo já ha muito (óra de vo-

O radeiro do objéto. Foi então, que g_a_,,_.----------__o

O
o juiz veri�cou a existencia do te-I CARTAZES

., souro',avahado �m .1.500 �onto5 DO DIA
• �c: réis, entre dinheiro, apólices e

'. joias. CINE REX, ás 7,30 horas;
.. -Garota do interior.
;; NA RUA PAlSANDU'

�, Estivemos na rua Paisandú.46,
CINE ROYAL, ás 7,30 he-

� ras- Acusada.
• um dos muitos prédios pertenceu-
• tes á velha milionaria. CINE ODEON, ás 7,30 ho-• Deste prédio.fugiu para Santos, ras-Balas ou votos.
• a viuva Brune Sieler.

G Durante muitos mêses, a

casalTakia e M·· -ao�-s• viveu abandonada. Em virtude iii"

.l�� providencias to n rd u pelo CDU
G juiz da 1 a. Vara de Ortãos e

., Ausentes, ° tutor judicial da pa

D ciente, sr. Frutuoso Aragão, desig-
nou o �r. Jaime Fischer Gambôa,
para ir residir no prédio acima
citado.

Falámos ao sr. Jaime Aragão
Fischer que nos disse:
-Vim residir aqui, por ordem

do tutor judicial da milionaria
Gabcielle Bruntl Sieler. Antiga
mente na casa abandonada verifi
ca:vam 'se assaltos quasi todas às
noite.:;, desaparecendo objétos de
valor.

.

MORAVA SEM EM
PEEGADOS

SE'CULO xxA DESCOBERTA DOMAIOR

Não haverá mais carécíls!
.................-=- .

E' D I F E R E N T E, E' U' N I C A !

COrY"\ as rela
çoes extre�
rnecidas

MOSCOU, 29-0 governe)'
soviético envicu urna nota ao Ja
pio pedindo para fechar OI con

sulados japonesei em Odesla �!

Novosibirsk, ADtes do dia 15 �
ietembro vindouro.
O motivo que o governo SO�

viético dá pllra esse pedido é o'

de que os funcionari61s dOI refe
ridos consulados estão exercend(�.
a espionagem naquelas cidades.

Esse fáto, ao que parece, vai.
agravar muito as relações,,já de�
si tensas, entre a Russia e o }a

Fru· pão.

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

todas as Cascls do Ranloem

Distribuidores:

REGRESSA, AMANHÃ, DE
SANTOS, o TUTOR

JUDICIAL
Sabe-se que o sr •
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MACHINAS: ,

Machinás de benerícíar madeira �

i4aterial em gfAf4ll para �8llItr"cçOes: Mae,hinas para offiéi1ht rnechanicas �
�eato-ferre em o.ras. Serragens para portas �1ac�_nas para laoeir::2

,�'e�,� Maehlnarios em geral para a lavoura: � ados,
� galvaníeades e pertences grases, cultivadores, moinho etc.
At�s e Camas f ocorncvels, MQtores de esploslo, vlotc tr.s ..
Lsuça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electrícos

res Material em geral para [ransmis:c�,�s� rn .

Louça sanitária - banheiras
..

mancaes, carreias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - telas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FOHD F -ças, ",�i,;S'
Pmeuitos ehímlccs e pharrnaceuticos soríos, serviço rnechanlco
Censervas aacíenal e extrangeiras Pneumatícos e eamaras de ar GC'ODYER
.bidas nacíoaaes e extrangeiras M;tterial electríco em geral
,--------------------------------------------------

I"av.�eção IIHoepcke"-"vapGreS "Ca.r! Hoepcke" "Anos" e Max,.
Marie' ... Fabrica de Gelo URita Maria" - EstaleirO 'Arataoa"

Fi1iaes

.i'S9lll'E!W:' ••u; _* J

I\lIatriz:
em:

I
NOpDOL.IS

Ea.JurYlenau ..JQ.if"lvHle São Francisc'Q q Lag�na -

M(!)struario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Sec9�o de••OC;;�O de
PAZINirA!t

Pazcn�as l�C iOUJ�s e extrange' ras tiara tcmot
lt\oriD. e Al8I-liIes

Impermeaveis
e trilhos

pus feitas
ieUs
LIlIba para co,Set e ......
li em novene. e mea6al
�neteJ e Per{u.tnWI

" khoa�1 e Ctlchas
.rtiaas e Cortlnac.toa

e. auarda-napM
tos, r,bineUos, meias
�s 401 éPmadi&
<brutos cIJANNEMANl'ô

Smpr.... N.c�Gnal d.
Fabrlu d. "ontas HFtlte

�ndjca:
.------- ---- ----------

,AB('J(l'·,TORIO C/E
:' - )·1 iScS CUNICA S

Consultas diariamente das

4 ás 6 hMGS

Consultor.o: Rua [eão
Pinto n: 13

FONE-J595

R�.;Ídência: Ruo Visconde
de Ouro Prcw n' 57

FONE-1524

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. ,;0;10 Pint::, I �
"1 f'tf'�"'� � '�.(:;:

_
I) ,i (' I

" r ,f 333

, "

;� "_'"

_,

.

�.� .,.'

(CUt50 d- es� 1:' ,;.:1;,:,.,.,10 ('",,

muI ,·�)tl;,,� ck:· �P'f2�."·. -r;��>

'"
"

Civido - Na.ir - C,r
ganta - i e: coço

Co;m.lt(,� das 10 ás J 2-
das 16 ás 18

11����:�4.in",,1Te!. 1317
_ i\1

ID���;�Ricardo I
I Gott,smann

Ex -chcle da cJinicl.i do H05pi
tal de Nürnberg, (P•.JfeSSOk

Indórg Burkharclt e Professor
Erwin Kreuter)

f. �. a, ::�, i l�' ��a ! ;;.� I
',-

" .

í f a'",,:; t' /)' ,'. n' 1 fJ' I.'" I,' :-,1

I
e:?_ ':â i"��':.: '#.� (..JJilSlifit/i(}; ." \ - ,

ANITA G.A,FlBALDJ, ,-;9 I I I tlepilun�,; n' p,

____ ,,1
�

11J������{a-f:m�.t���;j1fi�
�{ .,__. ,

- '_ tO";' '�;. 1 .. i�

fL .

O nr.l S �'a�a' tl�cnt��--de diversoes fami- :�
bi hares. !'

Luxo, �eriedade, conforto e distinção.
I

Fsplendido serviço de bar com bebidas na
onais e estranjeiras.
ernissFeer camente iluminado com instalações m

mia5;

Etp6Clalilla em; c�rurl'a
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras] e partos,
cirurgia do sistema servcso e

operações de plástica
v- , i I 'I,TC RIO-�.F'U;l Trfl- I

�. ". r

,

J .»

I i,r

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

fERRAGENS:

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

•

J���,'�'Is:::'!:�h':"�,'li st.l. 'si
. ". i__)§ "

--I �:'1-L'�� �w_'_�_,
'.J os fabrtcados em joinville pela única fabrica

I : iÇA)', h(EÇ�30-: i i,'/ ��EPER
�I ;'::�� �� íU� I'hmii)mbfti n, 3�i6 J(!I�VíllE

� �C"_,,;i}.;r��nru;._�t';;m.:';;:;;:::-Z;;ey;;.- zn irtm

-,. <

i�� �
��A Fav rit I
�� �
\l}..
\�'
� Em loteria a sua favorita

-r.�

I
g�
g�I �

� BILHETES �j
�,!- �
� Federa! e Santa Catarina �
r� r,�,�� . �
�' NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS� ��j
�

�

i�.·��

�,
{f�<
'_

I
�
� ��

Escritoríos em laguna e ltajahí �= USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES G
�\�...Õ....-----•••O.O..�.

No Estreito Ponta do Leal

, ,
,\; ,'-

,
'

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Aderbal
da Silva
/vdvcgado

1'.ua Cons, fvlatra, I O (sob.
F"'l'" 1631 p. I

290_j
I· ·

M IAccacio ij JO",
I �

I
rei ra (em seu escríp-

tór ío de advogacia á rua

R.

\r., "!: ,

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.
CONSúL70RIO:

1<ua Trajano tr 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

: ; ,"� 1.

-

_ J ,

FIo,

V isconue de Ouro Preto I

n. 70, - Phor«- 1277.-

O). C
::, 'j
.. ', J

h I I

I I
I ,

''1 I i

I I

I '
, i"i I I

, !

f\ua C1}nl8�hiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa PCital19 �j

., fEONE N. 1.083 ii
END. TELEGRAFlto ALLIAtvÇA �

VE.NCE.SE uma casa n_,o
dis· utimas instalações. No apr #'"

tuto «J ,ào Pessôa», r �trei- ;reI r:.:canto da Ponta do La S

lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com )ooá
com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito.'

e entar cozinha.
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Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII"';-A

AGENCIAr DA
Sociedade de Navegação. Paraná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarma, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynos, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor PiJ atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se d� classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiada. e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto dQ Norte ou �do Sul do Paí5, bem como para o Exterio
Recebe cargas de irnportaçào.r do País ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

1SEEVIÇO GARANTIDO E RAPIDO 1

Preços r-nO<::JiF"CS 1,1
••

1

$) .�"IHI�.·� ':!�e. I
.

.

• "
"

'l"
. � � :·i, '::;i� r.: .

.

t I• OI

�L.INL-I O"EO[t$
r:

ii . �.
'.

&> II t,amlnhao e e-. n�bus oi
I Leão da Serra I; Empreza de Transoorte de Passa &).
G geir s e EncomeH'lrias ti I

• �II
� �_. �- �I

Quin
D ['B'i2

-f
etembre

.••....• ,,��,�"/,' .,
•.. =,.,,",,, i���":."'I".\I ..�,�,��;.,�.� \'J�

'0':,.�I;'r\' � ."',�,, _..'I. .I,,':, <.t.:./�.:, " '\"\"1" \'i"�' ,:,:') ,iól :,,:\ -. 1.• ,>( �'.... :.•. ,b, \ '" "t.· >",.7 t , -:�,::' "'\<1' '0 .• )".
' ...

I
> ,

')'1" . "" ,1,
'/. ' ",\ç'."\ \�f\

...
;)) I, '�i t\i\�(l ,�� '1,,, .v'\, ',,{jP ;r',,;(���f "'\f'r' ·h'{!

" 'Ú i • 1 6 '.. �;� 'r ' ." !' ,.;f, l' .'
. ..

"fÍ'"

�rti.;�;�ãl�, h ' ,',

:;�t::�
à� t..1�

at:@''1
,t� , :-.�.�:.........,...,2!::�':::..
��

�-------

., P::.t:-.S,11 à ii ÍUrl\:I'.Iíi· LI >
•• Fl 1 l. d- (}u �.�• trubr.. 1,.iI Liia -te �

e DíARIAVIENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora i��
ii da manhã, regr-ssando as" da tarde .. =.. !'!Ii!!!!'.�,.!!lIL"'I�II�,..r�·I!!I"J!·;!1!l·�),(!i!I!l;ri!t!;g�tkl!:��\l�,t!!,i:�:_"""'��!!1������,,�i�J.�,,3!!'!t'r'�...

'! Pam h}cilitar a boa marche d Empre�a, será colocada em ! _ DJ;"'ll" Ivo d'iAquinof� cada povoado uma agencia para vendas de pas�agens, como �;
.. abaixo descriminamos: • ,I�do \,lgad o.� Concordia:-EocritórioMosele! FI"'ri,anoPol is• SurllvI-Cah8 Comercial Boscaro � V)

.• Tamanduá-Casa v..omorcial julio Schn • sr iii" i' mm, w,ree'PilíDlHftl"M',W' ít

• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco 6
.. Barra do VeadO-Ca3a Comercial de Irmãos Poy •
• Bela Vista-Botequim Roese • 1- I• Vila'; lf3.ica-C'asaCoEmer�i�I.Mawti I

• o-. Alfredo P. de Arau]o
I

Marco mo Ramos- scntóno Mose e • _ I
II ! MEDI· -, ;O
• Preço s: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 ii Especialista em moles tias de creanças, nervos

I IDA E VOLTA 2,SOOO �� impaludismo e mo/estias da pele

• Empreza DALLA COSrA • Tratamento do empaludismo e das rnolestias da pe-

I
.A le e nervosas pela fiutohemothuapia

N. B. Em caso de temporais ou de estradas em miu ;; Consultaria e residencia +Praça 15 de Novembro, 13• estado, a<passage;ns terão o acrescimo de 200(0 I Telefone, 1.584 I!=U••08HHlt:rl-a0UOHII .__co_nsi�i�i���.:pd�._S.>�.�,.•"à.�•._�.l,6Í1''''.ho.r�as�__�!,��,!?�,��"t�.�"e���'�.�� I
.

i C r e d í toM u t u o P r e d i a I ! linda :a:3:��· �.• •
•E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR

TEIOS DO BRA.SIL, 50' EM PRE\JlIOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (J.200:0UO$OOO), EXIGINDO APENAS PA
RA CADA SORTEIO I $000 PS. 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.

Fremlo maior 5:175$000, e muitos
•

prernros menores

i' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E I\ECIBOS DE:l\ SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

5$000 10$O�:)O ()U 20,$"()O
por rr'lês n:�

Empresa Construtora
Universal ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103
S. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE NOSSO INSPETOR LOCAL

,

Sr. Albano de SOLlza Lnciol

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. M.afra, 33
Fone-1.19l

Dr.

l
CIC Limitada � � �
CCA' P

. C';l��
I . . VISO rcvio ._:.. _:. _:.

Prazo Fixo lO � Co riI
I_

;iI�,,��iIW�F�a�*·�6"�§l�jW�·azrr•.�.. �'P
. � ..... r��,

•• -

• CREDITO I1UTUO PRC"'O' 'AL MIDT N 2 ( D) �ALUGA--�E, o conforfa-
•

J\,
.'

.

,._' I r ti�
SRlJA FELIPE CH; .

- SOBRA
I vel prédl� de residencia

" • %u tf! n ; fUI: ll'Iiín'EMJã"*# tr f' 1 eh I( '%K7W1íIh*Ç® i" á Rua Splvack, no dis-
iB Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 � ALUG,A-SE Dr. Pedro di Moura Ferro trito de «João Pessôa».
•

"j
.. quartos para casai. A' tratar no Banco Agri

• • Ir.formações pelo bne n. Advogado cola, Rua Trajano n. ) 9
.......-.---------------_,._-_ '.76E Rua Trajano n. 1 nesta capital.

, ,

de ser sua pa-

SEGUI��TES fUROS:

Banco de Crédito
Popu lar e Agrj",
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)g � n d �- ,.r,. ,,,...,, �� '-", "'::.l!. S(:J .......1'.# �::J j�._.,.I' .,-.,.......
"

�

I'
I I
I i

. Capital
f .

Reserva

I
I
I
t
)
)

fhuil Trajana n. 16
(Ediicio propr ;,,)

136:700$000
56:424$498

107
DEPC>SITO

. �REECB.E

Pf�6f1NDO 05
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A ,� -F10l.ianopoli,s, 31-8 -l937

SELOS DO BRASIL

.
'

: i
! I
! �

\�
ENADORES

Pera seu

lrY"\petrou ha
b,sas-corpus

RIO, 29-0 sr. Mario Cor
reia impetrou ã Côrte Suprema
um "habeas-corpus" preventivo,
por achar-se ameaçado pelo tri-

I bunal especial de seu Estado,
em virtude de um processo que
considera nulo, decretado pela
assembléia de Mato Grosso.
A petição é longa e termina

pedindo á concessão da medida,
afim de ser considerado nulo e

inconstitucional o "impeachment"
em vigor contra o paciente.

NOVA VARA

I PAF�A HEMORROIDAS

O remedia indicado é:
DE JUSTIÇA'
FEDERAL

REERGUIMENTO
DA ESQUADRA

tv'iussoliní VAíl [Venda de move-Is)r
-;;;�. r r e- nda r n � � 60$000

E' QUANTO SE PA-IC"I J" �" - GA POR UMA BOA . .

V", ...

S oc- g I � COSINHEIRA A' Por preços convtõottuoa uzn-
(:,:) ;;;.,,) a. 1 RUA JOSE' VEIGA 91

õ

ern-se um quarto àe ccaol, "0115-
c:-ranco ?

I
.

tc;Inào àe 5 peças; uma sala àe vi'
J - • sitas toàa enccpcõn e uma sala àe

-

jantar rom mezc elástira, seis

SALAMANCA, 30-.C l' VENDE-SE a casa de' moradia coõe.roa, e guaràa louças.
or.s

C Ih' M f 152
Para lratar na rua 6eneral Si-

ta nos meios nacionalistas que
a rua onse erro ara n. . .encourt, 103.

h f
.

dA' I' para tratar na mesma rua no. n.87
Jj
fi C e e o governo ita iano,

'Benito Mussolini, vai arrendar
d.versos navios de guerra íta
Jianos ao general Franco.

Trata-se de um gesto de
f bt a vizinhança, segundo consi
dei em as autotidades naciona-

1151 as, cuia procedencia legal
[oi perfeitam-nte demonstrado
pths Esta:los Umdos, quan
d.1 resolveu ced�r diversos dis
tI oiers ao Bras;l.

Agita-se novamente e problema de reconstr ução da nossa

armada. A Liga Naval Brasileira acaba de promover uma sessão

civica, pugnando pela renovação da frota de guerra, assistida por
2.000 pessôas, que cantaram vibrantemente o l ino nacional. Na
Camara Federal já se discute a matéria, que promete [.ara breve os

mais amplos debates.
A opinião pública -acompanha interessada este movimento

e alguns mais entusiastas já lançaram a idéa da subscrição popular
para o grandioso empreendimendito.

Trata-se do mesmo gesto praticado nos albores da primeira
Republica. quando nosso povo, estudante de patriotismo, buscou
levantar nossa marinha ao hstigio das éras coloniais, quando era

considerada uma das grandes potencias navaes do mundo.
Realmente, já bem longe vão os tempos em que a frota

brasileira constituia padrão de orgulho para a nossa gente e solida

garantia para o colosso sul-americano.
.

Hoje, so nos resta relembrar melancolicamente a epopêa do
Riachuelo, onde os navios Amazonas, jequítinhonha, Aragua
ri, Belmonte e Paraibi, guiado, pelo vulto insigne de Barroso,
escreveram a lindíssima pagina da nossa J-fistoria na maior batalha
naval travada na América do Sul.

Assim fazendo, conteplamos tristemente a mesquinhes das
54.000 toneladas, que constituem a nossa velha esquadra, cujas
maiores unidades enferrujam-s. nas placidas aguaI da Guanabara.

Nlo mais se póde pôr em dúvida que, máu grado os in

gentes esforços da nossa marujada, os leões das agl:1as brasileiras não

passam de reliquias anacronicas e quasi imprestaveis, constituindo
ai manobras nanes, um esforço inconcebivel contra o material ve
lho, que se recusa il funcionar e ameaça desmantelar-se á um ven

daval mais rijo.
As reformas carissimas se sucedem na substituição de maqu.

nas e reparos de urgencia. O governo adquiriu algumas unidades
modernas, mas, a verdade, ainda, é uma só-o Brasil não possue

"
esquadra para policiar e garantir a vastidão das suas costas.

Entretanto, o mundo se agita no minuto presente em uma

. Irenca corrida armamentista.
05 regimens de força preteriram o direito pacifico dos

P ivos, que hoje é escrito a ponta de baionetas e a tiros de canhão.
0s tratados somente sio respeitados pela potencie das esquadras
e pelo numero das milicias armadas, As ambições imperialistas
sacodem o planeta. cio oriente ao ocidente e _

..........t.<, ...o sul. A
humanidade reedita em todas as suas rmnucias o priminv.s.,»; �lH
baro da-razão do mais forte,

Nesse ii.teri't. ,� �\'a�il repousa, :nconciênte, sobre a tra-
I

I dição do seu pacifismr � <' ;')t'!ilg,�lj::i'i,d.: i-l.� ma autonc -:111'1: es·

I quecendo-se que a V.1� tá" :� $'�;;". ,h�;.f"�, 'i� PQUI!'7.'5 .I,. ;;,'U

"' �uh"S9jo, a pujança dê' seu, � :Lt ri. ?\gli:': � f,,\Ô'.c.,; .il -

,5

• campos e tantas rlactlva, . In q li '>.'-: ;, r,c,.
-

en.e o

,., aquinhoou, atrairão, mais cedo ou mais tarr.i ornares cubiçosos,
em perspectivas de sangrentas tragedias colonizadoras.

,.\_ gente desse terra feliz, sem terre,n tos, inundações, fo
me e frio, é descuidada e incauta. Nem mesmo o arreganhe s

da hiena comunista em ��oVi'!mbro de 1935, parecem acorda-la
para as realidades da época em que vive.

E necessário, porém, reagir. Louvados deverão ser c s

W porta-vozes da reconstrução da nossa esquãdra. !\1uito mais, ain

da, torna-se imprescindivel fazer . Fale, out. a VeZ, a voz arreba
tadora de um novo Bilac, que desperte o pais de sua lethargia,

1-1 eOSTA & elA. promovendo a geral reorganização das nossas lorças armadas,
garantidoras da pujança do Brasil e da bem aventurança em que
temos vivido, quasi continuadamente, desde os premqrdios da

I
nossa Historia.

Rua Cons. Que a mocidade briosa seja concitada á arregimentação
das casernas. constituindo magnificas milícias espalhadas por todo

S
o país. Que as nossas aguas sejam sulcadas por modernos titans

• . I Mafra, • de guerra, guardiães vigilantes das nossas costas. Que o firma-
•

��f
.

',' f' • mento, onde r.fulge o Cruzeiro do Sill, palpite com os motores

• _, '.
-

.l
-

K " potentes dos grande! aviões de carcassas robustas e azas resplan-
• t � /7.-r;;}i;) 0'

descentes.

• 1&' • Tudo isso pela perenidade da nossa segurança e pela
• BEBEM TODOS V

Florianopolis ., maior gran.!eza do Brasil, dentro de sua nunc.:a desmentida tradi-

•
APPIIOVADO E RECOMMENDAOO .. ção de paz e rtspeito à sqberania dos outros povos.

• �EAG� � BR'T'S�AN�l��lg�E\CONTQOl.LTD O. ELEGANCIA MASCULINA SO- OS AFAM-A-D-O-S-C-H-A-P-E-'U-S-
• � � � II �"� � � I

COM CHAPEOS "CRESPI DE "CRESPI DE LUXO"

• .� fil c \'i:� • LUXO CASA "O PARAIZO"

........... --G.=-=eo------.G.a�•••••O.. CASA "O PARAIZO"
-------------------------------------------------

E' eleitor, ou não é eleitor?� Não importa!

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAiSQUER HEMORRAGIAS?

"Minarvina"
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55
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Dístri buidores

(COPYRIGHT BAND) Luiz Viera de Melo

sua familia, iemas tecidos que nunca desbotam

baratos, lind_'s e resistentes

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

usa ou para a

Modernos�

s
C
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Florianopolis, 31 de Agosto de 87 ===
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==A GAZETA.

Instalado nesta capital
o Q. G. do Destacamento
Santa Catarina

Na Russia
trágica

CASAS
Pernambucanas

mos('ou, 29 Houe inõlul-
õuos aacbam àe ser fusilaàos
em Lcniqr-oôo com tr-otz kíe tca
e terroristas, r-eaporisuvels por
àiversos caso!"! àe envenena- Imenta ali verifiraàos, bem as·

sim como por exp loaõve ultl
mamente ocorriàos.

rom eSS?5 nove el2va'se a

àeZe5!5ete o total àas execuções
assinalaàas na Russia õuron
te os ultimas tres õtca,

A' rua Conselheiro Mafra no.

36, foi inaugurada a grande sec

ção de atacado, da importantis
sima firma «Casas Pernambuca
nas », Não é demais encarecer as

vantagens que terá o comercio
varegista, pois poderá adquirir os

preferidos artigos, por preço re

duzido, por isso que compram di
retamente do fabricante.

O novo departamento é dirigi
do pelo 'sr. Helmuth Stege, ope
roso gerente e cavalheiro de fino
trato,

JO� LOUIS
campeão do mundo
IANKEE-STADIUM, 30-Até

ás 8 horas as apostas relativas ao

macht entre Joe Louis e Tomy
Farr, mediavam de 10 por 1, a,

favor de Joe Louis.

IANKEE-STAD IUM, 34-Ter
minou o macht entre Joe Louis
e Tomy Farr, tendo vencido o

primeiro, por pontos,

Navio bombar
deado

Televisão

SELO NA
TESTA

ASSOCIAÇÃO CATARI
NENSE DE IMPRENSA

NOSSA VIDA O sr. João Neves
regressa precipita-

ANIVERSARIOS damente
PE. FRANCISCO ZARTMANN

Aniversaria-se hoje o exmo,

Pe. Francisco Xaxier Zartmann,
fivura de relevo na vida religio
b,l c ciltural do Estado.

JOÃO RAIMUNDO DE A:\10-
RIM

Lourival Cama.·a
10. SECRETARIO

RUA

Deflúe hoje a data natalicia
do sr. João Raimundo de Amo
rim, comerciante em Tijucas.

Decorre
talicio do
rario das
Oficial. .

hoje o aniversario na

sr, Agenor Vieira, ope
oficinas da Imprensa

Descontos especiais elo Tailleurs
de lã e Manteaux

DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN
DES DESCONTOS NOS ARTIGOS

DA ESTAÇÃO
NA MOD�LAR

FAZEM ANOS HOJE:

a exma. sra. d. Donatilia S.
de Souza, esposa do sr. Joaquim
Lucia de Souza, chefe das ofici
nas da Impresa Oficial;
a senhorinha Helí, filha do sr.

Artur Tiburcio Lobo;
o sr. João Roberto Sanford;
o sr. Altamiro Fraga;
a jovem Deoli Cunha;

I
I Tailleurs de lã' córte Impecavel

de 110$ por 82$000
" "" fino angorá de 170 por 136$000
Manteaux superiores de 130$ por 98$000

" " " 80$ por 53$000.
Redução especial nos preços de RENARDS e

CASACOS de PELLE

na "A MODELAR"

S. SALVALDOR, 31 - Com
dos t.no ao Rio de Janeiro, embar
cou, ontem, o sr. João Neves da
Fontoura, que aqui esteve em ex

cursão de propaganda da candi
datura do sr. José América de
Almeida.
A partida precipitada do sr.

João Neves, parece prender-se á
noticia da nuance operada na

Assembléia gaúcha, em que o ge
neral Flôres da Cunha ficará em

maioria.

Tendo iniciado os serviços de expedição de carteiras (titu
O majestoso edificio do Club Martineli, acaba de ser es- os de sacias) e desejando terminá-los com a passivei brevidade, so

colhido pelas altas autoridades militares que constituem o

Destaca-Ilicita
a secretária desta Associação, dos senhores associados que G::l

menta Santa Catarina, para séde do seu Quartel General. dalhe não enviaram as respectivas fotografias, de FOR l\/(ATO i -

Tendo assumido o comando do referido Destacamento o NIMO, a fineza de o fazerem até o próximo día 1'. de Setembro
ilustre coronel Mario Xavier, que terá como chefe de Estado Maior· Florianopolis, 23 de Agosto de 1937.
o nosso distinto conterraneo sr. major Olimpio Falooniere, por sua

determinação, já ôntem, foram instalados naquele edificio os servi
ços de radio telegrafia.

O prédio, devido ao seu coníôrt.o, amplas salas, aparencia
majestosa, adapta-se perfeitamente ao fim para que vêm de ser es-

colhido, sendo por tal motivo, de louvar a preferencia que lhe foi
dada.

Ao que sabemos, dentro de bréves dias, chegará a esta ca

pital uma Companhia de Transmissões, que ficará fazendo parte do
mesmo destacamento.

.

TRAJANO� 15

CHEGAM UNS

Incisivas declara ..

ções do gal. Setem- Os punguistas
brino de ;Carvalho

)JOIVADOS

Com a gentil senhorinha Zoa
via dos Santos Pereira, filha do
sr. Bertino Gregório Pereira, fun
cionaria federal, contratou casa

mento o sr. Laert de Melo. do
comercio local.

mil
encontraram di
nheiro nos bolsos
Zeame.·icanistas

E' velha praxe em toda. as co

marcas do Estado, as prefeituras
fornecerem refeições ao corpo de [u

S. PAULO, 28 (Band)-O ge- rados, constrastando, apenas, a Pre
neral Setembrino de Carvalho, feitura de Florianopolis, não sabe-

. ex-ministro da Guerra, forneceu mos si por economia ou por falta õ.
LONDRES, 31-Um navio nor-!longa entrevista a um diario 10- lembrança, a uníca que faz excep

te-americano foi bo.ubardeado por cal, abordando a propalada inter- ção. .

fi d f
- u Ainda, ontem, os sete juizes de

I4 aviadores chinêses, ican o e
venção no Rio Grande do Sul. fáto, entraram na sessão ás 11 ho-

ridos 7 tripulantes, sendo dois dê-
Depois de frizar não acreditar em ras, só saindo ás 20 horas, e foram

Iles gravemente. tal fáto, declarou que a mesma essas sentínêlas da sociedade, força-
dos a um jejum natural. Era triste

seria a guerra civil alastrando-se de ver-se estampada, no rosto da

por todo o país, envolvendo fa- queres cidadãos, a fome com todo

talmente o Exercito, favorecendo o sea cortejo sinistro.

d d id I' t Não será 'e admirar que ama-
a ativida e e 1 eo ogias ex re-

nhã, apareça qualquer advogado,
mistas. O entrevistado diz que protestando quanto ao "veredic
fala como brasileiro espectador tum" do íurt, sob alegação de esta-

PARIS 31-0 Japão estabele- do panorama político da atuali- rem os jurados privados dos senti

cerá dentro em bréve um serviço dade. E acentúa: «O dever de dos, pela bruta teme que sofrem!
. :&, está eerto, pois já muito bem

de televisão para a imprensa." cumprir ordens não têm caráter diz o nrão.vsaco vasio não se aguen-
d',stribuindo por todos os jornais absoluto' está condicionado á im- ta em pé".

f Ii I
'

do mundo, as cen�s oto�ra icas
; perativos da consciencia, da hon- Diziamos ignorar a causa da nos-

dos assuntos mais palpitantes, ra e do patriotismo». sa Prefeitura fazer uma excepção.
Ora, um pratinho de comida, não

dando assim margem em que no
sulca fundo os cofres municipais.

mesmo dia possam êsses jornais Assim, damos á conta de falta de

publicar os respetivos clichés. CASEM IRA EM CORTES, AR lembrança e, por isso estamos certos

TIGOS FINOS de que o sr, Mauro Ramos, ilustre

SA "O PARAIZO" prefeito da nossa Capital, tomará
CA providencias quanto á refeição dos

jurados.

S. SALVADOR, 31 -'" Vários
elementos da comitiva do sr. Jo
sé Americo de Almeida, foram
vitimas durante a sua excursão
de propaganda neste Estado, dos
batedores de carteiras.

i A policia está agindo no senti
.

do de descobrir os profanadores
,dos bolsos dos amigos do candi
'dato das forças majoritarias.

Só aqui não •••

Ora. Josefina Flaks Schweidson
MEDICA

sÃO SALVAno� 31 (Ba.nô�
a sr 10sé Amerlco, canàlàa
ta oficial ó presíàencia ôa Re-

ublícc acompanhaClo ele sua

�omitiv�, vIsitou .as locallàac}2s
ali!! Cachaltira, feira Cle Santa

flJla e Sê10 ,- onçalo, tenào nes

te ultimo municipio àiscursaào
alusiuamlznte ao fóto à2 algu'
mas moças trazerem selos com

o seu busto pregaàos na testa.

Ex-as�istente do serviço de Gin-cclcgia dos Hopitais:
da Gambôa, Fendação Gafflé-Guinle e S. Francisco de Assiss.

Ex-intema do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botalogo

DOl:.NÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás J 2 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Quasi nove

eleitores
BOTNAS, C ARAPUÇAS DE

SILVIO SCOZ FELTRO E LANS EM NOVE
.

! LOS DAS AFAMADAS MAR
. A.eha-se ne.st.a capIt�1 .0 nosso I CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

I dIStlI�t? patnc�o. sr
..

SIlVIO Scoz, I CASA "O PARA IZO"
, prestigioso POhtICO liberal e ope-

I

Ate ontem foram inscritos co_I rosa prefeito municipal de Ro-I
mo eleitores do município de FIo- deio.
riauopulís 8.926 pessoas. LEANDRO LONGO' do mês proximo um baile <blan-

BENEDITO LOPa:S Está em Florianopolis o sr.
che».

L
I
Leandro Longo, influente politico I

BODAS DE PRATA

REGR-=SSA
em Encruzilhada.

L
I JOSE' FREITA.S

O nosso preza?o conterraneo

RIO. 31 - Acaba de chegar'
. sr. Alvaro Hodrigues So�rei e

O volante patrício Benedto Lopes Acha-se nesta capital o sr. José sua. exma. esp�sa .d. Mana d�s
que teceu um hino a Portugal. Freitas, nosso -hrilhante colega �nJos Soar:s, lubI�OSOS e regosi
onde foi alvo das mais vivas de- de imprensa e diretor do «Sul jados, feste.1am h?Jc a pa uage m

rnonstraçôes de simpatia. alo Estado», que se publica em
do �50. aniversano de se cosns-

Laguna. sorcIO ..

E' filha do distinto casal a

exma. sra. d. Dulcemar SoaresEm onibus da Auto Viação Luz, dignissima consorte do nosCatarinense seguiram hoje, pari so estimado patricia sr. Haroldoo norte d� Estado, �s segui:l�- Luz, funcionaria federal.tes passageiros: AntOnIO Hequi- H' ,

730 h
na, Ataide Souza, E. Bruno, El- ale, as ,

. ora�, com a

V· a D
.

V" Silvi T ' presença de crescido numero deIr ovtn ieira. I VIa arn, A

f' da mi _

Ald F
" .

R d lf M I pessoas, 01 reza a missa em açao

Joã� I �glfla�I, E
o o t? LUC er, de graças na capela de N. S. do

. zeve o, "rnes ma omy, Parto
Can�ido Soar:s, Val�er Knop_p, I A 'GAZETA felicita o casalAcacia Morais, Mana Morais, AI SC" K varo oares,ristiana lehemann, Vva. Ama-
deu Luz, João Rolin da Cunha, FALECIMENTOS
Aldo Linhares, Heitor Ferrari e

Cels o Barros.

Vaemal •••

Na residencia de seus país,
faleceu domingo último o esti
mado jovem Hercilio Lima, apli
cado segundanista do Ginasío

Organizado pelo Grêmio Cri- Catarinense e filho do sr. Mar-.
santerno do clube « Quinze de colina José Lima, tesoureiro da
Outubro», realizar-se-á no dia 11 Delegacia Fiscal.

rP�Ã�O��M�E�L!�H�O'_Rl'

PELOS CLUBES

DR. JOSE' AMERICO VV. 55. àevem EXIBlR àe seu paàeiro, flZito com f�rmento
fresco acl cclcnuôc

.

I

RIO, 33 (Band) - Afirma-se
que os discursos do sr. José Amé
rico estão causando extranheza
entre os propríos elementos que
o apoiam, dada a vírulencia de
sua linguagem, que, atingindo
rudemente os adversarias, não
deixa, por vezes, de alcançar tam
bem os seus correligionarios. Re
almente, o ex-ministro da Via
ção, na propaganda de sua can

didatura, está se caracterizando
por uma impetuosidade muito do
seu feitio, que se choca, entre

tauto, com as contigencias políti
cas a que está vinculando.

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

Saboroso e mais saudave
PROVE-O na certeza de não mais querer outro

Nas bôas Padarias desta cidade
DEFENDER O ESTOM!\GO DOS FERMENTOS

AZEDOS E' DEVER DE TODOS

w

A CAPITAL. FIL.IAL.
Rua Conselheiro Mafra (esquína Trajano)

fIW

GRANDE L.IQUICAQAO ANUAL.
ocos os ARTIGOS A PARTIR DE 2S DO CORRENTEDE' T ATE' IO
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