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arlnense
o destacamento

recebeu importantes
Daltro Filho,
suprimentos

composto
de material

de 10 mil
bélico

homens,

RIO, 31- o "Diario da Noite�� divulga hoje uma [ Acrescenta o vespertino carioca que foram re-

noticia sensacional sobre o destacamento de cobertn- metidas ha pouco para o Sul novas armas e mUDi�ões,
ra, qu�� se encontra nos Estados de Santa Catarina e afim de prepaloar grandes manobras militáres.
P�.raná. Diz o referido jornal que o citado desta-
camento se compõe de 10.000 hOlnens. Esse contin-I

Afirma ainda o jornal que as manobras serão
�ente"l entl·etanto, sel�ia maio.-, se o governador de Mi.. comandadas pelo genel-al DaItro Filho e que ao Des
nas, SI-. Benedito Valadares, tivesse cedido as for�as I

taeamento de Cobet-tura se juntarão as for�as concen-
minebc>as� requisitadas pelo ministerio da Guerra. tradas no norte do Estado do Rio Grande do Sul.

T·
A voz DO POVO politicas

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

IV I Florianopolis, Quarta-feira, 1 de Setembro de 1937 I NUMERO 954ANO

Majll Hugo
Ramos

SfNADORES fTERNOS OS QUE fOREM
.

�m. __

PRESIDENTES DA REPUBLICA
Para o Rio de Janeiro, seguiu,

RIO, 31-·Um vespertino, tra- hoje, de manhã, pelo avião da

tando da reforma constitucional, Condor, o nosso ilustre conterra

publíca declarações do sr, Medei- neo sr, Major Hugo Ramos.

ros Neto, confirmando que se co-
O prestigioso político nacional,

gita do assunto, não entrando em
a quem o nosso Estado deve al

apreciações. tos e relevantissimos serviços, du-
Afirmou que a revisão da Cons- rante a sua estadia nesta capital

tituição é necessaria, porém num foi largamente visitado, tendo

ambiente de harmonia, indene de nas _palestras comnôsco manti�as
paixões partidarias. ,n_lamfesta�o a segurança na víto-

O sr. Valdomiro Magalhães,! na do e�ll1.ente dr. Ar�ando de

alegando sua qualidade de coor-
I Sales Oliveira, de que e um dos

denador excusou-se de fazer de- mais ardorosos propugnadores.
claraçõe�. O bota-fóra do sr. Hugo !la-

O vespertino conclue inforrnan- mos esteve largamente concorrido.

do que se pretende dar assento I _------------
.

no Senado vitaliciamente aos pre-Isidentes da Republica que daqui
por di�nte t:rminarem o gover.no, I O HELIUM
os qUaIS terão todas as garantias,
prerrogativas e vantagens senato

riais, inclusive o subsidio.
DR. MEDEIROS NETO

COMO MATERI ..4.L
DE GUERRA

M tl h C ·INSTITUTO DE
ar ,In o a- APOSENTADORIAS

lado Junior
WASHINGTON, 30' - Retardado

RIO 30 (Band)-Foi assinado pelo telegrafo - O presidente Roer

decret; na pasta do Trabalho, sevelt
. ass�nará um decreto, para

aprovando o Regulamento do Ins-] qu:_ Seja 1untad�? HeI um a re

tituto de Aposentadorias e pen_llaçao dos mat�rlatS de guerra, to�
sões dos Industriarios, em adita- nando.se P�SStvel d.:: e�lbargo di

menta ao decreto que criou o re-J ante da lei de neutralidade,

ferida Instituto.

Acaba de ser distinguido com a

efetivação no cargo de Chefe do

Trafego Postal da Diretoria Re

gional deste Estado, o nosso dis
tinto conterraneo e brilhante con

frade sr. Martinho Calado Junior,
presidente da Associação Catari- O DEPUTADO ROSA
nense de Imprensa. _

O áto de sua nomeação, vêm �����""""'���"!""!"����!'!""'������

demonstrar as acertadas diretri- Retiraria o pedidozes do ilustre Diretor Geral da-

quele departamento dr. Paulo Dal
Ie AfIalo, o qual desde que assu

miu suas altas funções se têm re

velado de um tino e de uma com-

petencia invulgares. PORTO ALEGRE, 31 - A

A nomeação do jornalista Mar- « Folha da Tarde» declarou que
tinha Calado para o cargo de o situacionismo continuará em mi

Chefe do Trafego, revela o equi- noria na Assembléia. Acrescen

librio dessa orientação e vale co-1 tau que os circulas politicas vive

mo segurança do aprêço em que ram momentos de grande eferves

são tidas as excepcionais Iaculda- cencia ante a ameaça da renun

des de trabalho dêsse funciona- cia do sr. Alexandre Rosa. In

rio exemplarissimo, a quem en- formou que o sr, Alexrandre Ro

víamos nossas felicitações com sa manifestára divergencia em

um abraço afetuosissimo. relação á emenda apresentada ao

projéto que visa reorganizar o

Instituto da Banha e, como seu

ponto de vista colidia com os

adotados pelos seus pares, mos

DUM SARGENTO trâra-se inclinado a renunciar o

mandato e afastar-se das ativida-

RIO, 31 - Sctcídou-se, atíran- des comunicando a sua resolução
do-se do 4', andar do edifício do ao presidente sr. Viriato Dutra

Illínísterio da Marinha, ao solo, o O jornal acrescenta: «Como'
primeiro saregnto José Maximilía- no sabado não houve sessão, a GOVERNADOR FLORES DA

no, renuncia do sr. Alexandre Rosa CUNHA

O militar já contava avançada sórnente ontem foi levada ao conhecimento do plenario. Sucede,
idade e estava esperando uma re- porém, que, conhecida a atitude do sr. Alexandre Rosa, os circulas

.onna OH! lhe seria concedida da oposição entraram em grande movimento, levando a efeíto varias

�re.',emenfe, cm vista de ser,=
demarches que tiveram em resultado � .r�tirada da re.nuncia pelo

derado ínvalido para o serviço ml- sr. Alexandre Rosa. Afastada a possibilidade da retirada do sr.

ptar. Alexandre Rosa o situacionismo permanecerá em minoria.»

Caso se confirme o fáto o situacionismo

gaúcho voltará a estar eln minoria

Suicidio

Unico regimen compativel
com a religião cristã
�����������--��

Palavras do bispo de Mossoró d.
Jayme Camara

BAI'A, 31-0 revmo. bispo d. Jayme Cama
A VISITA DO CAN- ra, de Mossoró, ouvido pela reportagem dos "Dia
DIDATO N�4.CION�L I

rios Associados", a proposito das atividades extre
AO RIO GRANDE mistas no Brasil, declarou o seguinte:

-Ambas as correntes-a direita e a esquer
da-se deixam arrastar por excessos que as tornam
perniciosas. A -democracia é o unico regimen com

pativel com a religião cristã.

SR. ARMANDO SALES

Sem quaisquer liga�ões
-----------------------------------------

f RIO, 31 O sr, Armando de
Sales Oliveira, na sua viajem ao Rio
Grande do Sul,visitará além de Por
to Alegre, outras localidades dêsse
Estado.

Já está resolvido que o candidate
nacional visitará as cidades de Rio
Grande. Santa Maria e Caxias.

Depois de percorrer as referidas
cidades, o sr. Armando de Sales re

gressará a Porto Alegre, devendo
partir dahi no dia 21 de setembro
próximo.

?
•

RIO, 31 - O governador Be
nedito Valadarrs é esperado nesta
caíptal no decorrer da semana.

provavelmente até segunda-feira
A Viajem do governador mineiro

prende-se a interesses administra
tivos do Estado, segundo declara
ções do Palácio da Liberdade.

IRA� AO RIO O SR.
VALADARES

500 mil contos
para o café

RIO. 31 - O sr. Getulio Var
gas, presidente da Republíca san

donou a resolução legislativa, que
abre um credito de 500 mil contos
papel moeda para o amparo do
Departamento Nacíoml do Café

OS OFICIAIS NÃO
PODEM USAR OS
UNIFORMES VERDE

OLIVA
RIO, 31 - O ministro da Guer

ra baixou um avtso. proibindo
que os ofrcícís do Exército an

dem na rua, principalmente no cen

tro da cidade, trajando uniformes
'{erde oliva.

Trouxe a benção do
Santo Padre

s.. S. o Papa Pio XI goza perfeita saúde
.

RIO, 31 - Acompanhado de sua esposa, chegou hoje a es
ta capital, pelo « Conte Grande », em gozo de férias, o embaixador
do Bràsil junto á Santa Fé, sr. Luís Guimarães Filho.

Falando aos jornalistas, disse.
-({ Sou portador da benção de Sua Santidade, o Papa Pio

XI, ao Brasil e aos brasileiros, missão de que muito me desvaneço.»
Falando sobre a saúde do santo padre, informa o embaixa-

dor Luís Guimarães Filho.
.

. ,

-« Quan�o parti de R?ma, S.na Santidade gosava de per-
feita saude. Haviam desaparecido, felizmente, as causas que o le
varam ao leito. Excelentemente disposto, Pio XI retorna as suas
atividades de supremo dirigente da Igreja Católica.)}

REGIIESSA a Paris II
sra. Souza Dantas

PARIS, 31 E' esperada nesta
capital no dia 6 de Setembro a em
baixatriz do Brasil, senhora Souza
Dantas, que fora passar alguns dias
com a sua fam1l1a, em S. Francisco.
Sabendo, porém, do falecimento do
sr. Manoel Pinto de Souza Dantas,
ex-conselheiro do Imperío e pai do
embaixador, embarcou para a Fran
ça no primeiro vaqor.
------------------ ,�-�---

O SR. OSVALDO
ARANHA DES

MENTE

DR, OSVALDO ARANHA

RIO, 31 O sr, Osvaldo Aranha,
respondendo ao telegrama que o
"Correio daManhã" lhe dirigiu so
bre a propalada apresentação de seu
nome, em substituição ao sr. José
Ameríco, respondeu:"A noticia e
falsa quanto á minha pessoa. Nln
guem me acenou com tal possibili
dade, nem eu autorizei tais combí
nações. EStou convencido, de que é
uma fantasia, motivo pelo qual não
entro em sua apredaçao".

PARA
incrementar a in
dustria da madeira
Encontram-se nesta cidade cêr

ca de vinte madeireiros de Pasto
do Gado, Praia Redonda, Morri
nhas e Madre, no municipio de
Tubarão, que, acompanhados do
operoso prefeito de Tubarão sr .

major Marcolino Cabral vieram
pleitear junto ao Govêrno obras
que deem curso as aguas do rio
que atravessa aquelas localidades
afim de poderem desenvolver �
industria damadeira que, caminha
tão promissoramente naquela zo

na.

O ilustre governador dr. Ne
rêu Ramos, ouviu atentamente as

aspirações dos madeireiros tuba
ronenses, prometendo-lhes envidar
todos os esfôrços para concreti
zação dêsse justo anseio dos re

feridos industriais.

Visitará Per
nambuco

o ministro Gustavo
Capanema

RECIFE, 30 Anuncia-se a pro..xíma visita do sr. GuSt-lvo Capane
ma, ministro da Educação, ao nos
so Estado, com o objéUvo de reatí
zar uma conferencia em torno CO
novo plano geral de Educação.

.
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Endereço Telegr.: DOLAR _. Caixa Postal, 32 1 :�� ST \ÇÕES �
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, �: VENDEtVl-SE A VISTA E EM PRE 1-
�S. FRANCISCO DO SUL--STA. CATARI�.

. I �2: atemmre ,� r..,JO Bp,NCO DE CREDItO f'OPuLAR E AURl- i'AGENCIAr DA � '�I II ri lU � COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TRA- �rí�l WiSociedade de Navegação. Paraná- Santa Catarina I�
1. : 1, r-�o N. 16.

[�Limitada.�-Rio
1�'''''''''''';'''''''''''''''''''�''''''''''';?��'�'''''��l:$�."1I�.:..:&�;r�����'3;:::��i;��:��Companhia Salinas Perynas=-Rio .�.....=�-..aa...",.,..".,...�.",'" ....'""'� ".".. - � --

Pring Torres & Cia. Lim'tada -Riu
Vandenbrand & Cia.-' Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
Iões Parana e Santo Catartna, navios-motor Buarque
de Macedo, EV(j, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
na SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dr. claseilicação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem CO'DO para o Exti!rio
Recebe cargas de irnportação, do País ou, do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO
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Cons. M,afra, 33
Fone-l.191

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

:::��t E. 'I! � -, ....... 1....) "�;;";' < . \.�.", :
�

;:'!�� de ()'{1-'1\ ,lh�-:;. ", & r>}r��,'i�/)í.JLI
• Passará a funcionar. do dia [o, de Ou-

e trubro em diante
,. DiARIA\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora
� da manhã. I !'�;r("nando �:!g 4 da tarde

I,

t'" &EU�_ ."'101[ ., , . -x"""-� __ ""u

'!*!�I't'1� Para::xdíhr a boa miH'·h", d E\lWf,,:>:e, �c CObCadll em e === D�, I'@M�� �,m'�nllllli'il;�fl"�� ,
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� cada povoad . uma f.\g\ Hei" para vendas dG 1: assélgens, como '�

• abaixo descriminamos: � .AdO ...../gE-�{:JFOI·orianOPOI;c· �It�� Concordia:-E3crítórioMosele'�
10

fi> SuruvI-Casa Comercial BoscaHo �
., Tamanduá -Ca5a Comorcial Julio Schn • l.i=-nw__ilIfiii'ilIiIld:I._:1M!illIiiitiiiij'-iiiiiij?i&l".fiij],WIiII%iili5'l!!Bmmw�iii'iB_iilitiliiiitiiiiiiiiãiiIíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii__iiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiãlir

• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco �
f:l Barra do VeadO-Ca3a Comercial de Irmãos Poy �
O Bela Vi�ta-Botequim Ro€se �
• Vila] Rica-rasa Comercial Mau.:ti •

Mat;:'2iino Ramos-EscrítóriQ Mosele •
fll ! MEDI ;0
• P reçe s: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 � Especialista em molestias de creanças, nervos

: IDA E VOLTA 25$000:1 impaludismo e moles tias da pele

•.... Elllpreza DALLA COS fA !.,�.' Tratamento do empaludismo e das molestias da pe-
·

�
le e nervosas pela .AutohemctheraptaI N. B. Em ca�o de temporais ou de es�rada8 em mÃu. Consultorio e residencia +Praça 15 de Novembro, 13

li IIE)�5tado, a(passagens terão o acrescimo de 20010 I! I Telefone, 1.584 I• 1"" :.. Consultasi+De» 8 às 11 e das. 14 às 16 horas
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, 'i ;�:�S I (Soe. Coop. Resp. Ltda.)

DE MiL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDL} APENÀS PA- 5$QOO �rO$O Cj C"'LI �;:)O r/" ,:,"�" II, I
nta$! Trajan!» n.16RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HtYE :';� •.,' "L_ '..,,'J -' '-

I" (EdJ"j"l'O "'"r()pl-:,.')MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PA�A POg- r�'" e ri :",-; v 'J ..

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E a DE CADA Empresa Construtor;'l IMEZ.
Universal Ltda.

.r-•.
" -,':1

Dr .. de Araujo I!Alfredo P.

Capital
Reserva

1 36:700$000
56:424$498i

107 I
I \
I I

Os melhores pre�os 1 .

Ao alcance de todos !
INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO !

PROCURE, NOSSO INSPl�Tor< LOCAL 11 '

:

Sr. Albano de SOlJza Lnciol

Matriz: _ líBERO BADARO', 103
s. PAULOr-�remio maior 5:175$000, e mUitos

•

premlos menores
SEGUINTES JUROS:

'1SECBE DEP8SITO

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E HECIBOS DE '\ SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

SRUA FELIPE CHMIDT N. 2 -- (SOBRAD) ALUGA�.SE, o conforta
vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis

trito de «João Pessôa».
A' tratar no Banco Agri

cola, Rua Trajano n. 19
nesta capital.

CREDITO �\l'�UTUO Pf�EDIALr _@.;f,1;iJ.
�
O l'lfi3iiii'iiiijijjtt:iiiii'a*iiiii'oiliii'aiiiii'iiiiiiiiiõiiiiiiíiíiiil�Êiii1ti�·r.•.._,_'?i,i..,,.;;;TiBi":,.""iiiiiiiiiiiiiiííiõ·-,;;;;aiiiiiriiiiiaiiiii'iiiii}faíiíiiiiiiiiiãii'iiiiiii·�,"iiiií'iiilIJ�ãW7ü�·1

(� LUC3A -SE Dr. P�dro de Moura Ferr�
f� quartos para casal.

� Informações pelo hne n.

---------'----0fMt�5...D••••6�

Rua Visconde de Ouro Preto N' 13

Rua Trajano n. I
Advogado
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AG ZETA OESPORTIV��

II

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

,..

GRANDE L.IQUIOAQAO ANUAL
DE TODOS OS ARTIGOS A PARTIR CE 26 DO C:ORRENTE

ATE' 10 DE; SE'TEMES�.O

o Avaí comemora hoie, seu 14· aniversario
de fundação. �o glorioso alvi-ce!este a "6.. Ga
zeta" leva os seus sinceros protestos de
gratidão.

Promete-nos para domingo um

ótimo embate na vizinha cidade
de ltajai.
O esquadrão alvi-rubro está

treinadissimo, e ainda na tarde de
ôntem realizou mais um ensaio.
O técnico Toni experimentou,

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiliiiliiiiíiiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. iiiiiiiiiiiiiiii iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
diversos elementos em oovas po
sições e ao que parece ficou ple-
namente satisfeito com o seu team.

Será o adversario do Taman

daré o clube itajaiense das tradi
ções o Lauro MueIler.

Já vimos no gramado da F.C.
D. exibições do esquadrão da vu

2inha cidade e conhecemos o sei·

poderio.
O clube da rua Trajano está

confiante esperando a hora da
partida.

Fazendo os melhores votos de
sejamos a vitória do esquadrão de
Negrão.

Va Secretaria da Assoctação Catarinense de
Imprensa, pedem-nos a publicação do seguinte:

No intuito de evitar passiveis equivoquos, avisa
esta Associação que a matricula das oficinas itnpres
soras 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 tabelião local. (Vecreto n: 24.776, de 14 de
julho de 1934-Lei de Imprensa.)

O pedido de matricula será instituido 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, )Ar!. 50., I, letra
b, do mesmo decreto).

A Secretaria desta Associação fornecerá aos

I inter essados 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 alterações
supervenientes, bem como falsas declarações, serão

punidas com a multa de 200$000 a 2'000$000,
aplicavei pela autoridade judiciaria, mediante o pro
cesso estabetecuio no art. 64 e promovido por qual
quer interessado ou pelo Ministerto Publico.

'deixam prever que a guerra se

I O dprolongará. para
AS OLIMPIADAS NÃO SE Diante disso, os organizadores Câmara

mos tecer comentarios vi.to serem REALIZARÃO EM TOKlO?
da Olimpiada, �ue se _reali�ará em

"debuts", I 940, em Tokio, estão dispostos
-- PARIS, 31-Afirma-se que a renunciar á realização daquela

Festeja hoje o seu 14' aniver- o Japão está contando com uma parada desportiva naquela capital,
sario de fundação o glorioso alvi- duração longa da guerra contra a afim de que o Comité Olimpico
azul. Chma. Os resultados atê agora escolha outra cidade para a rea

A data memoravel de I' de verificados nos combates travados lização da Olimpladas de 1940.
setembro de 1937 é para o aIvi-

Cceleste um novo obstaculo trens- CO Ieg io" o ra ..

posto; sendo que sua admiravel
existencia é coroada com glorias. ça'

-

o de .Jeus "o Avaí, clube das tradições
que tem em sua diretoria verda,

d FI· I
·

deiros cerebros organizadores, é
O)e o r Ianopo IS

mantido com esforço dos mesmos, Realizou-se h' entre- Alete Alves 58»
sendo estes incansaveis diretores

d bit" ,o)e I
a

Maria de L. Faria 57 »

grandes batalhadores que tudo Ia- ga os

I d
e lOS

d
as a unas

c�� 56 n

zem pelo bem do esporte catari.los resu ta os

bim p�ovas n- Isa Faraco Casca i,
n

I respectivamente imestrais e apro- '�Itair Costa, 55
nense. .

d A T ti J M' 54"
Fundado' em 1923 tem cum-: ,e'!fimer�o o r.oes cJ�rente,

e IS • UDIZ

prido belamente sua missão, dei-I Vier!
can ?-se que �as "":" I 20. ANO MAXIL�KO DOS.

d ilh d: c asses, tiraram o maior numero Vl
xan o para traz um rasn o e d

.

I PONTOS 90. ,. I'
e pontos as seguintes a unas: .:

vitórias g onosas. Emestina Goedert, 87 pontosSerá com orgulho levantado Curso Prel iminar Helieie R. A)-,es, 84 »

hoje em sua séde o pavilhão do
NO Catarina Pereira, 79

elvi-anil. lo. A »

M. Climene Pires 5add, Luiz Pereira, 77»
O Avaí levantou já diversos

R Avan! BacL, 72"
d E d Vilma M. Elias, Cêlia overe, J( N

campeonatos, tanto o sta o co-
O Irene Cardolo, 69"

mo da capital. Doris Boos utra, Rute Ma-
W K• B d t Lia Careirio) 69.

Desde ·05 remotos tempos vem
na . raemer, erns e e

J clube do sr. Walter Lange,tra- Berka,

'·1
balhando pelo bem do esporte.
O décimo quarto amversano

do Avai é mais um estimulo aos

seus diretores, para a continuação
, da obra grandiosa que manter de

pé, com ou sem esforços o querido
Aval.

Desejamos felicidades e envia
mos um cordial abraço, aos dire
tores inclusive o presidente. de sa

tisfação pela passagem da data de
hoje.

Borbinha é excelente.
Sobre os demais componentes

do esquadrão tricolor cão pode-

Esporte-Jornal
Novamente em confronto as

equipes do tricolor e alvi-ani],
A luta promete, devido a igual

dade das forças dos dois conten

dores. A pugna de domingo será
uma ocasião para o Atlétice,

No último embate entre os con

tendores de domingo levou a me

lhor o conjunto de Procopio por
apertada contagem.

Os tricolores prometem para
domingo uma pugna em que os

conjuntos empregaram a técnica.
Vencerá quem tiver mais chan-

ótimo. Aquino é um back seguro.
Bibi e Berreta apezar de no

vos são excelentes.
Galego estreará domingo, o

maior extrema direita da capital,
jogará versus o tricolor.

Medeiros o veterano, ainda
brilha.

lo, ANO DA ESCOLA
MODELO

Jany Alves, Ledo Lomelino
Costa, Linoura Wagner.

3'. ANO: MA'XlMO 00.')
PONTOS: 130

Dulce Fernandes, 128,5 pontos
Neli Carvalho, 127 »

Alaíde Balsin, 122,5 »

Maria Lauee, 120 »

Hilda Castro, 119 »

Maria C, Kehrig.118 »

Cu rso vocacional
I. ANO MA'XIMO DOS

PONTOS: 80
Alice M. de Faria, 79,5 pontos
Emilia Piazza, 78,5»
Ivone Luz 78.5.
Neli 300s, 78,5,.30. ANO: MAXIMO DOS Liberatina Pucini, 77,5 ,.

PONTOS: 110 Teodora Oliveira, 77,5 »

Olindina Cascais, 95» Cu rso ginasialBenta Cherem, 91,.
Dirce S. de Souza, 90»

1. ANO: MA'XIMO ODS.
Jurema Soares, 85» PONTOS: 1300

Dorita Stamm, 1260 pt,Htlda Silva, 84»
Carolina Brüggemann, 1230»Vanda Kuenser, 84 »

Elt)á A. da Costa, 1190 ..

Curso Normal Se_JCarmosina B.::ller, 1130 »

cundár+c ,.
Dirce Baixo, 1110 »

I ANO MA'XI �.KO DOS Marina Vela Cuoha, II 13 »

'. ,: .Vi
2. ANO: MA'XIMO DOSPONTOS: 110

PONTOS: 1400Maria C. Gomes, 107,5 pontos Cleuza Bott, 1375 pontosOda P. Moreira, 105,5 »

Irene Maria Luz, 1365 »I vone Ferrari, 106 »

[ulia Cascais, 1330»Ligia Leal Bauer, 106 »

Zulma L. da Luz, 1315 »-Maria de Oliveira, 105 »

Ivete Silveira, 1240 li>Erminda Muller, I 04 »

Edite Moellmann, 121 5 li>

2', ANO: MA'XIMO DOS Vanda Gruner, 1215»
PONTOS: 120 3. ANO: MA'XIMO DOS

Olendina Schuekmann, 110 PONTOS: 1600
pontos. Edla Truppel, 1570 pontos.

Elin B. Claudio, 113,5 pontos M. de L. Haberbeck 1570 »

Hilda Boar, 113,5 ».L\I�íl R. Wendhausen 1560 li

Vanda B. Claudio, 112 » Hela Kather, 1520»�
Alvina Niehl!er, 106,5 li) Irma Riggenbach, 1510 »>

Dilma Corrêa. 104 »Ingeborg Sippel, ] 500 »

•••O•••••••� ..
• • •

I Vicio da embriaguês :
I Um só vidro do •

I REMEDIa MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES i·• basta para a cura desse triste vicio!
'

O O
• A' venda nas bôas Fa.rmacias. •
II E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinville "
• o
e••eeo�••••�G••••aG••••'.

conferenciou com o
ministro da Guerra
RIO, 31 - Esteve hoje em

conferencia com o ministro da
Guerra o padre Arruda Câmara
Nêsse encontro com o genera
G�srar Dutra, o deputado per
nambucano teria relatado ao mi
nistro da Guerra o incidente
com o governador do seu Esto
do, qu e teve como consequencia
a cassa ção da sua patente de co

ronel honorario da Brigada Mi
lira. de Pemambuco.

ce,

O Avaí conta com renomes Matos é um d s melhores za-

no nosso futebóI. gueiros que possumos, seu compa-
Assim temos Proeopio atual- nheiro de ala é muito bom.

mente o maior : centro-médio do Borba é excelente. Gato por
Estado. I hora o melhor hall-esquerdo que

Arnaldo o veterano zagueiro é possuímos.
-

""�--------:

Forneroli o center-raio, o me

nino revelação de 1937.
Diamantino é ótimo extrema.

Os tricolores tem identico po�
derio,

Beija-Flôr é um grande guar
da-méta.

Associação Catarinen
se de Imprensa

Matrieula de jornais e ofieinas
impressoras

Beatriz r\1oellmann, Vania
Maria Oliveira, Eunelzita Cor. I
rêa, Maria Antonia Campos, I

Luiz G. Medeiros, Ferminia
Silva.

30. ANO
Célia Lol.o Figueiredo, i\tlarÍa
de Lourdes Valente, Soraia
Daura Jorge, Ana Rita Ca-
bral Machado, Maria de Lour
des Damerau, Marion Fritscher.

40. ANO

A EXCURSÃODO ALVI- Carmen Modlmann, Sonia

RUBRO Moellmann, Clotilde Kraemer,
Maria da Conceição Moura,
Jussara Portela, F lorisbela Go
mes, Nice Faria, Cecilia Me
deiros.

20. ANO

Melado superior,

20. ANO DA ESCOLA
MODELO

Mafilda Luiza Dias, Tere
sinhl da Luz Cordeiro. Ber
nadete Campos Garofá!is, Lila
Castro.

especial r"el de abelha,
pimenta malagueta,

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

Mercadinha Popular,
no Cáis Federico Rolla n' 10

Entrega á domicilio

30. ANO DA ESCOLA
MODEf O

Anésia Wagner, Maris do Caro
mo Vieira, Jurema M. Por-
teia.

Curso Norma; Pri-
mário

10. ANO MAXllVIO DOS
PONTOS: 60

CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO" Leila Freysleben, 59 pontos

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•••<pão de
PAZINrfAS:

Pu,ruias nacioJ!l.es e extrange'ras �al'a terno,
ltlortns e Alg$GiGes
l.:onal e Imp.ermeavels
lIipete.a e trilhos
f{oupas feitas
S04as
LIba para ceser e ....
� em novelles e mulae
�net.s e Per�art."s

.

choados e Colchas
�

.
tinas e Cortinados
hal e eua,rda-napes

. tos, tbW.tlos, mtial
'-.

,,,nos dos �amadj�
Obarutos .oANNEMAN�

Empr... Naoi.nal d.
Fabrl.. fit. pt.ntaa II fl'tite

Diretor da M��f;rnidada J\a VOSad I[) �;

�;u:::·d�:,:e:;�::::a. em I Dr. �.tlr. !lo �1""r. ;orro II:"
molestias de senhcras) I -

I�tende na Matemidade I" .L,V!>i' ,gad.} Iaté ás 8 1 [2 da manhã Ie á �ai'�e _.

CfJnSUitOrio:, t<r&,
..

,l raJ.ano,'. n.'
1

,sopn }
ANITA C.P,RIBALDI, 49 I r elephonc n' 1 '}4 8 !

�����-��-�_"
__

�,_'"""'"�'
I

I-WJ�o�c�.-k2e,ry -CT�lub�,�:fO-�'�ano'�,-.. i.-;'�'!�, ..
" & «2 'I�� �),�':;��...b I�r. O' .{l

;
, malS e,agante centro de diversões famÍ- :1

liares. : �

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

anais e estranjeiras.
ernissFe.er camente iluminado com instalações m

miaS'

RUATRAJANO,S 10-sobrado-nos altos da
orveteria Gloria �",.,

....... �"l.-:'� ..

I
I I

I
.

Galeta

;.ii�l1; :�� méf;;;�:;�' ét {,ít'1&.9�»
9�� e gduU!)$

t ABOJ1ATORIO GE
:\!'�f" USES CLlNICA. S

Ccnsultas diariamente das

4 ás 6 heras

Consultorio: Rua [são
Pinto n: 13

FONE-1595

R�tiJência: R ua Visconde
de Ouro Preio n' 57

FONE-1524

Dr. IViigLJel
Boet,aid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento modema das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. Joâ� Pinto, 13
1 elefone, I 595

Res. Hotel Gloria·Fone J 333
, Consultas das 13 ás 16 hr�.
-_.�--_. �-----�-�- ........"-

Partos - Molestias de
Senh(,ras e

Molesfias de crianças

Dr. Carlos Corrêtl

t��,.
'11i

m NO�OL..cl. . �Btwr?\ensu· _'oinvHje Sao Francieo'o Laguo.e � _S'g'8::'l '3
Mostru'sris permanente em Cruzeiro do ,S'ClI '�

Seoção de 'Seoç_o de ;
FERRAGENS: Mach:f�:;�ticlar madeira !_,Material em ger.al para C6lJ�nlcções: Mae;hiQ:_as�par.a ot.fi_ -rnechanicas �

éunelito-ferro em ba.;ras. ferragens para portas Mac,WJJ,as para laoeirüs -��e joo.e1tas, tinta MathJ.n,a�ios em geJia.l para a lavoura: r idos,
G6nos galvaníeades e pertences ira...es, . cuítívádores, mnlnhe. etc, •

�s e Camas J o<'O,m,Q)\eís, ( Motores Qe .. esplosão, ,i.1otc �f.S 4i
Leuça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-

M �ecl'(ricos I
I �res ateria em gera para [ranstnis:"�;·';!S� Lo; •.

Louça sanítarta - banheiras mancaes, correlas de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes ')lros e graxas Iubrtíícantes
Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORO F -ças, ,;_;,:ces-
Proàuctos chknícos e pharmaceutícos soríes, serviço mechaníco
Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e eamaras de ar GC'Of>YER
ife&idas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral

l'-!ave�éH�âo "Hoepcke" ....vapQree "Carl Heepcke" "AnQEl" e Max" >.�
Maria - Fabrica de Gelo "Rita Maria'! - Estaleiro ·Ar.ataca·.·· �

���.

Il��.�� A' F- IIt �
______ .....:: . �� ..

avo ril a ��
Só os fabricados em joinville pela única fabrica �'kl, \17',.�,�do E S T À D O _

íJj -.-j

l\íED'C'J lO'S 'E'""[ \LlSTA PECAM PREÇ03- C Pt S A � a �;:� ,�_�
\�, I

.

i l -L :' \.... r
_ iIF""" r..... r-"........ � \t(4 I

�!&a i5 í2e �@IP(�m1l�� n, 3�6 JOItiViLlE � 'E I 't
' ·

sua favoritaOUV���t-a N���c-oç�ar- I' ���--:;;;;'m;;;-;;;;m;;;õiiõiUii=rmitiiUii iõiiiiiiiõE�iiíãiiiiiiiiiiiiiiiii� �.� m o ena a ·

Consulta, das 10 ás 1 2-

I --Idas 16 ás 18 I C·
· - Rua Fe,lipe Schmitd n· 7 e 17 a

I Dr ttderba.! R. I a. ru rgiao
I Consultório: Rua João aia SPv� d tlr t

1'1.,'�,;�.i,��.:?..:::', ..�"�,.l.,_Ix1f"..�,t.1
�. "t:" en IS a

,�.""'�"""... , "___"'''"'''''''�'w J\.cvogado Dr H Gg SippelRes. Rua Bocayuva, 1 J

4;[:, :�Uf.< CO!B. Maha. 10 (wb.
•••

Te!. 13 i 7 � Fones 1631 f! 1290 Formado no Brasil
Alemanha

IrRica rdo I I
Clinica gerrio:trothe,e da

I .,,,:;�,oi� t_sma n n . Accaclo fl�o ... ! Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

1(ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

!
�
O
�
�
li
-.

1((' •

VE.NDE.SE uma ",casa �o di�-I utimas instalações. No a�0;' !,.:.'.,_ Es.critorí-os- em La,g,ou.,._n.a e ltajah í. �,�,'�.�_�tuto «JqãO Pessoa», t'

strel-j
vel recanto da Ponta do La li

� �
-

�.

lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com }ocli e-'- Us-&ABE-N.:rEf-E-M -Bt-UMEN-AUE L/\GES ,.
2 I d I C dE' • �

CO� e��:;tos�o:rnhsa. e 'visitae A ves, no anta (,) strelto.

••••••;, (t.•

_'K"'· • c[;·.

J\l1atriz::
em:

•

___
I

- :� -- :
-

_@Nd__*."__*.'

-·�l Companh��h';:.�nança da i1- FUNuADA EM 1810 SE'DE B,"-HIA :
j� j'. t eguros Ter�estres e Maritimos �:
I C

: 'CAPIT)\.L�, REALIZADO g.ooo:ooo�ooo ��
�' RESE1RVAS MAIS DE, 50.000:000$000

I!.. '

'BENS DE RAIZ' (prédios c

terrenos) _
15.503:893$549 I�.��r��r�:J?E��;��(��Fj\SSSUMií;;:�61 :966$549 I

EM 1936 2.933 949: 184í�897 ����
RECEITA EM 193. ' 21.421 :54)$220 .,

0/ SINIstf<OS PAdo� E/vI 1936 4.737:405$660

I'A�(mtu, S�b·"1.0ellte9- o Ael}�larior�fi de �\ �fjf

II
{;ff!: tedos oa Esh�!if��� ':�n Bfas!i� �m Uruguaí lia
lHrl'�ipft�$ pra9rH� .. utrifm1}U!IirE\IS, h}

1'. ,',' ....:l. ,'0' fe <:' r, >r<y., r:: ;,',(). �,: '. j'�.:"_n i', P:Q i ·I.r:�', ,. ,

� 1?t. �� � :" 1., � ':\'_�);" . r .

..A i � ......... ,.jf ''':�\;.�

-,
,-'

I

Ex -chcle da clinics do Ho�pi
tal de Nürnberg, (P • eressor

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

E&JulIcJansla em;: cJrurula
1i6r1lli

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

operações de plastica

•

_ ..

CONSULTORIO---Hua Tra
ano N. I e das 10 ás 12 (t

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285
I

I hF5IDENCli�\- �ua Este-I
" ves" JUnior

N. 2ô

\TELEF. 1.131
___ o �

I :

�:.\�I �I �

��-l, B I L H E T E S ��
[�.J.�l�; 1

�: Federal e Santa Catarína �
�I �

�: .

NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHADOS'" ��
._---'�����

a

te i ra tem seu escrip-

tór ia de advogada á rua

Visconce de Ouro Preto

No Estreit-o 'Ponta do Leal

n. 70. -- FhoJ'''· i 277. _.

flua Consil;hlrlJ M'fra, 35 (sobrado) Caixa PCltal ia ;
," LEONE N, 1.083 •

END. TELEORA'fIdo . ALLIAlvÇA •
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A GAZETA -Florianopolis, 1-9 -1937 5

Quadrilha
cadores

de

no Rio Grande do Sul
Segundo os calculas feítos,
o fisco federal foi lesado,
até hoje, em 500 mil

contos

p T

60$000
E' QUANTO SE PA-
GA POR UMA BOA
COSINHEIRA A'

RUA JOSE' VEIGA 91.

f!
�
,.;;===. o •

O· padrão dle qualidade 11 Um nDva super radio ao alcance
de qualquer bolsa • Vendas á vista e á pra50

Distrtbuidoras para o Estado de S. CatarinaGerken& C ia.
RUA Q_:it·NSEl-��m;�·isO M,AE-F3cA, __ I.O__=-S. P-OS'TAL •• 4
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==A GAZETA Florianopolis, 1 de Setembro de 1ei7

o ADVOGADO OE PRESTES E MA .,

RV BERGER DENUNCIOU AO MINIS.,
TRO OA JUSTICA EL.EMENTOS DA
.

,
----------------,--------------------------�

POL.ICIA QUE PROC_URAM DIFICUL.AV
-

TAR.,L.I-IE A MISSAO
-_.! .-.

pelo sr, Sobral Plnto á Ordem dos Advoga
convocou urna sessão extraordinaria de seu Conselho

tratar do assúntó --- O patrono dos chefes extremistas indicado, calu
agente de ligação dos mesmos com outros comunistas.

governador NOS S A V IDA

Igual protesto foi dirigido
dos do Brasil, a qual
para
niosamente, como

RIO, 31-0 DIARIO DA NOITE noticía que o advogado
Sobral Pinto, indicado pela Ordem dos Advogados para defender
Luís Carlos Prestes e Harrí Berger, perante o Tribunal de Seguran
ça, dirigiu ao ministro da Justiça um oficio no qual denuncía vario s

elementos da policia de estarem procurando dificultar a sua missão,
chegando, até, para conseguir êsse fim, a denunciá-lo anonimamente
como agente de ligação entre Prestes e outros comumstas soltos, fa
cilitando, assim, uma nova eclosão comunista no país. No mesmo

oficio, aquele causidico solicita providencias enérgicas para reprimir
tais ocorrencias. IO sr. Sobral Pinto, diz ainda o DIARIO DA NOITE, diri- I

giu igual protesto á Ordem dos Advogados, no qual denuncía tarn-]
bem uma agressão física de que foi vítima Luís Carlos Prestes em:
sua presença, quando ainda se encontrava no quartel da PolicirêEs-

I

pecial. O vespertino em questão ouviu o sr. Raul Bittencourt, pre
sidente da Ordem, que se recusou a entrar em detalhes, confirmando
apenas que recebeu já o aludido oficio do advogado sr. Sobral Pin
to, acompanhado de copias de uma carta por êle mesmo dirigida ao

ministro da Justiça relatando o fáto.
Disse ainda o sr. Raul Bittencourt que, em se tratando de

um representante da Ordem, diante dos gravíssimos Iátos relatados
naquele oficio, convocou uma sessão extraordinaria do Conselho da
Ordem dos Advogados do Distrito Federal, afim de serem tornadas
todas as providencias contra a coação, intrigas e desrespeitos de

que é alvo o sr. Sobral Pinto.

C1!EGAM UNS

Processo contra o

Cavalcanti
PREF. MARCOLINO CABRAL

Virgolino, procurador do Tribu- ANIVERSARIOS
nal de Segurança Nacional, apê
lou da sentença que absolveu o

governador pernambucano, enten-
dendo que efetivamente êle au- Decorre hoje o aniversario na-

xiliou os organizadores do movi- talici� do l?rof. E?,idio Abade'
mento subversivo de novembro Ferreira, dedicado DIretor do Ins
de 1935.

1
títuto de Educação da Capital.
Em homenagem á data ani-

Il'ersaria .

de seu diretor os _alunosdo Instituto de Educaçao da
Depredaeões na Fa-

'I Capital
mandaram celebrar uma

culdade de Direito missa, na Catedral" ás 7 horas,
com Comunhão e canticos do

RIO, 31 Noticia o "Gh)bo', côro, composto de alunos e alu
que estão se desenrolando graves nas do Instituto. Foram feitos
ac�mtecimentos na Faculdade de Di- dois solos pela nossa festejada e

relto,�omo protesto contra o estado, aplaudida virtuose do canto se-de rumas em que se encontra o es-' .

'

tabelecimento". : nhormha Ivone Brueggmann, an-

Diz o vespertino que os estudan-
; tiga aluna do mesmo Instituto

tes investem depredando todas as
I

de Educação.
depe�dencias. Já s� verificou um A's 9 horas, no salão nobre Iconníto, tendo partído para o local d E I N IS· ha policia. a sco a orma uperror, ou-

ve uma brilhante festa oferecida
ao aniversariante.

' ......�

PROF. EGIDIO ABADE
FARREIRA

,.�ÁRTAZES
DO DI.A SRA. GALDINO VIEIRA

A data de hoje marca o na

talício da exma. sra. d. Julieta
Galdino Vieira, digna consorte
do sr. Manoel Galdino Vieira,
conceituado comerciante estabe
lecido nesta praça.

GREMIO CRISANTEMO

Com a graciosa e gentilíssima
senhorinha Zilda (FIlomeno, dilê
ta filha do sr. José Filomeno
acatado comerciante e pre3ident�
da Associação Comercial, contra
tou casamento o nosso estima
do conterraneo sr. Humberto
Machado, competente telegrafista,

WANIA GRUNER
Faz anos hoje a graciosa senho

rita Wania Gruner, elemento de
realce da nossa JEUNE'SSE
DORE'E e diléta filha do sr. PELOS CLUBES

Wílly Gruner, proprietario do
«Café Bubi» e elemento de des-Na Alfandega desta capital taque nos nossos circulos socais.

h d· d
. Está despertando grande in-ac am-se rversas merca erras A GAZETA apresenta sinceros

em caso de serem arrematadas parabens.
teresse o prometido « Baile Blan-
che» que o vitorioso Gremio

pnra consumo, se no prazo de
FAZEM ANOS HOJE: Crisantêmo, pretende levar a efei-

30 dias. a contar de 3 de agosto I a senhorinha Maria Gomes to, no dia 11 do corrente, nos

seus donos ou consignatarios não' filha do sr. WiIly Gomes; 'salões d? querido «Clube 15 »,
as despacharem, as mesrr.as se- a senhorinha Zenaide Marques; G_ran�e e a ,azafama da nossa

-

o· did d' " d o menino Amaurí Guimarães
« ieunésse-dorêe s para a brilhan-

[a ven I as, e acor o com a I t .-

f·'.
N

. . Born; e reurnao, que icara registra-
ova Consolidação das Leis das

I
o menino Rudi Carlos, filho da,. com letras. de ouros, nos

Alfand.egas � Mesa� de.�endas. do sr. Noberto Dutra; anais da nossa vida elegante.
Maiores informes, os mteres- a senhorinha Lucí Costa;

sados poderão obtê-los do «Dia-I o sr. general reformado José
FALECIMENTOS

rio Oficial». I Vieira da Rosa; ANTONIO PACHECO JUNIOR
o sr. Flosculo Augusto Platt.

IN
a Capital da Ilepublica,

Aforalnento OUTROS PARTEM onde residia, faleceu o sr. An-
MME. GILBERTO GREUR tonio Pacheco Junior, alto fun-

de terreno A

Pelo «Carl .Roepcke» �eguio cionario da Fazenda Federal e
ontem, a passeio, com destino á que por longos anos, exerceu
São Paulo, a exma. sra. d. On- as funções de inspetor da nossaHo «Diatio Oficial» está sen- dina Simone Gheur que, apro- aduana.

do publicado um edital n0tifican- veitará sua estadia na capital A noticia do passamento do
do que a senhora Criçafina Ata- bandeirante, fazendo um curso distinto patricio causou profun-

RIO, 31 seaundo estatístíca .

f
de aperfeiçoamento de canto. d.a consternação em Florianopo..e na510 requereu a oramento per-agora publicada pelo Departamento A' distinta virtuose A GA- IIs, onde era muito estimado.

Nacional de Sau'de Pu'blica, vê-se Lourival (;amara petuo de um terreno de marinha ZETA faz os melhores votos de A' família enlutada A GAZE-
!��te� pt;b:�:,lose ocasiona 4.890

>I 10. SECRETARIO stuado na rua BocaÍuva. boa viagem. TA apresenta pezames.
iiii ·.a ==mt*e em#ME'=W=**'*mEm==DB..�==a··m' -=ms-=�mm�==�'---=·�����·������-��-���..=-�

houveo que

na Assembléia
A' hora regulamentar foi aberta

a sessão, presidida pelo sr. Alta
miro Guimarães. Ata aprovada e

do expediente, constou um pedido
de reforço á verba 54, do orça
mento em vigôr, feito pelo Exe
cutivo. Ocupou a ti':buna o depu
tado Renato Barbosa, que falou
sôbre a nacionalização de Santa
Catarina, lendo dados estatisticos,
publicados pela Ação Integralista
Brasileira. O sr. Ivens de Araujo,
em aparte, diz que a origem da
estatística não merece fé. Conti
núa o orador dizendo que Santa
Catarina, concorre com um nú
mero verdadeiramente alarmador!
Prossegue na ponderada e judi
ciosa analise e diz ver «na reali
dade do vale do Itajaí, um ver

dadeiro alarme dentro da comu

nhão brasileira»!
Pede que, dentro da lei, se fa

ça «uma campanha, sem treguas,
aos extremismos brutais».
Não houve materia na ordem

do dia.

J. CASTRO

Mortandade
pela tuber

culose

H**W;S

GOVERNADOR LIMA CAVALCANTI

Venda de moveis
RIO, 31 - Deram entrada

Por preços convtõotluos uen-I hoje no Supremo Tribunal Militarõern-se um quarto àe casal, cena-
tonào àe 5 peças; uma sala õz ui- os autos do processo contra o go
sitas toàa cncopuôo e uma sala àe vernador de Pernambuco, sr. Li
jantar com mezu elástica, seis ma Cavalcanti. Os autos foram
caàe;ras. e guaràa louças.

. âquele tribunal em gráu de re-
Para lrator na rua 6eneral 6.,- a

.' ..

,enc:ourt, 103.
'

curso, VIStO que o sr. HImalaIa

SRA. BULCÃO VIANA
Aniversaria-se hoje a exma.

sra. d. Augusta de Bandeira
Bulcão Viana, esposa do sr. dr.
Antonio Vicente Bulcão Viana.

Chegou, ôntem, a esta capi
tal o nosso distinto conterraneo
sr. major Marcolino Cabral,
prestigioso e acatado chefe do
Partido Liberal em Tubarão e

operoso e dedicado prefeito na

quele municipio.

CINE REX, ás 5 horas
firtistas, e ás 7,30 horas
Garota do interior.

CINE ROYAL, ás 7 e 830

I
horas- Dois aguias em vôo.

Descontos especiais em Tailleurs
de lã e Manteaux CINE ODEON, ás 5. 7 e

DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN- 8,30 horas-G-men contra o

DES DES(;ONTOS NOS ARTIGOS I imperio do cr irrt8.

DA ESTAÇÃO, Mer·-c-a-d-o-rí-a-s-
NA MODELAR

lfOlVADOS

a serem arre

matadasTailleurs 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"
RUA TRAJANO, 15

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 FORlVl:ATOl\l1-

NIMO, a fineza de o fazerem até o próximo día 1·. de Setembro

Florianopolis, 23 de Agosto de 1937.

o sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia••• Joinville (MARCA REGISTRADA, iiI

recommenda ..se tanto para roupa fina como para roupa
.rw"'t'**,f�,. "' •• ·;_1Irlt:;;rx1"íf1a0'iãi'i?X7�-:<HNl!ja::t,·;n,.! g !.da 12''7m• fi1il7limbriêUâ!üÜtê) E'-Cu ·.4M '4' 4klíGWê'wr'Y1#�r;-;r"':=_?'�t·�;:-· .' .:d���!4

commum
*

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




