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R DA CU'RIA
prlnclpe da Igreja,
com que reveste

nos apresenta um

passa. Perfeito na forma,
tlte redige, suas palavras
te catarinense.

que com a suavidade, a

todos os seus pensamen
comentarlo subtil e preciso da hora que

como tudo " quanto o eminente antls
traduzem, no fundo, o sentir da gen-

voz de um

a serenidade
E' a

força e

tos,

RIO, 7 - ° "Globo" informa
que não foi dada ainda ordem de
prisão contra Hamilton de Mo- ANO
raes, o agente «XX », conforme

floLiCiamrnalgUn, i:.!�,.

--'1 Não quiz diminuir Protesto da Federação "25 de Julho" Dep. �Iarico
· DIALOGOS FO'RA DO II

o povo paulista RIO, 7 (Band) _ o deputado Dini, Junior lêu na Camara,
Caluby

TEMPO E DO ESPAÇO um protesto da «Federação 25 de Julho«, organização dos teuto- SANTOS. 7 - A bordo do avião
RIO, 7 (Band) - O sr João brasileiros em Santa Catarína, que se manifestam contra á campa- de carreira da Condor. que parte

Neves nega que tivesse procurado nha desencadeada no referido Estado, procurando-se inoulcar a idéa amanhã. ás 9.30. de Santos para
diminuir o povo paulista em seu de que os descendentes germanicos pretendem formar uma minoria o sul. viajará para Porto Alegre o

I discurso pronunciado na Baía, etnica. O sr. Diniz Jr. lêu ainda os estatutos da mencionada orga- deputado estadual Alarico Franco
I

sendo que sua explanação sobre o nização, afirmando que os seus membros amam o Brasil, e se con- Caíuby,
1 Iessam defensores do regime vigente. O distinto parlamentar paulista

vae ao Rio Grande do Sul af m
de participar da caravana política
que fará uma excursão naquele
Estado em propaganda da candi
datura do sr. Armando de Sales
Oliveira á presídencía da Repu
blíca,

o "Agente
XX�, voz

(Palavras do deputado Ivens de
a nota da Cúria Metropolitana)

ZET
Araujo, na Assembléiaapreciando

NerêuDr. Ramos
Afim de ascultar os anseios e

constatar, de VISU, as necessida
des da região serrana, seguirá, no
próximo domingo, para Lages,
acompanhado de grande comitiva,
I'!. excia. o sr. dr. Nerêu Ramos,
digno e ilustre governador do
Estado.

DO POVO Sem quaisquer liga�ões politicas
-----------------------

J A I R O CALLADO

IVI
Proprietario e Diretor Responsavel

GETULIO VARGAS: «Toda a obra de governo é obra
de conjunto, snergia de €sforços, de colaboração no plano de
bem comum,» (Discurso da Hora da Independencia.)

JOSE' AMERICO: «Eu sou o domador das sêcas, sou

um creaelor de riquezas; as barragens feitas; a recuperação
da baixada fluminense, milhares de quilometros de estrada
de rodagem; portos e aerodrornos.» (Discurso da Esplanada
do Castelo),

GETULIO VARGAS: <Melhor a resguardam e a prati
cam (a democracia) os que trabalham em silencio e cumprem,
sem alarde, os seus deveres cívicos, não o mercadejando (o
voto) em beneficio de ambições próprias e alheias.» (Discur
da Hora da í ndependencia).

JOSE' AMERICO: «Essa iniciativa ninguem me tirará,
porque me custou os maiores dispendios e sacrifícios, que me

ficaram marcados n'alma. E' um quadro de soluções objeti
vas O aparelhamento das estradas, a eletrificação do par
que f,erroviario, a solução dos transportes urbanos O)... e o

Metropolitano virá... PELO QUE EU FIZ, PODEREIS
AVALIAR O QUE FAREI,» (Discurso da Esplanada do '

Castelo.)
GETULIO VARGAS: -«As florestas desbravados ce

dem lugar ás searas e pornares.s (Discurso da Hora da In
dependencia.)

JOSE' AMERICO; «Deus encheu o, Brasil de pomares
nativos e vitaminas baratas.» (Discurso da Esplanada.)

GETULIO VARGAS: -« Ninguem póde governar sem

atender primordialmente ás necessidades do povo.> (Discurso
da Hora da Independencia.)

JOSE' .ç\MERICO: - «A Sergipe ... dei-lhe pouco e êle
foi mais grato do que os que receberam tudo.. (Telegrama
do Estado de Sergipe.)

GETULIO VARGAS:-«Não o ameaçam (o regime),
aqueles que produzem e respeitam as leis. » (Discurso da Ho-

II ra da Independencia).
JOSE' AMERICO:-«Eu sei onde está o dinheiro. Em

1.1
vez de um arranha-cêo, serão duzentas casas. � (Discurso da

II�
Esplanada.)

t. � �__� �..__.. , �

Faleceu repentinamente
O governador

RIO, 7 (Argus)-Foi sorteado
na Auditoria do Departamento

Serão censuradas do Pessoal do Exercito, o Conse
as declara�õas do lho de Justiça que terá de pro

sr. José Amerieo cessar e julgar os capitães de ad-

Lamartine Babo, um palhaço ministração Graciliano de Abreu
barato que tem nas barbas o re- RIO' 7 O DIARIO DA NOI. Gonçalves e Nestor VerIssimo ela

. trato perfeito e inconteste da pro- TE publica hoje a seguinte no.' �on�eca. Esse c�nselho �I�O� com

BOINAS, CARAPUÇAS DE I pria alma (si é que a tem), Ia- ta: "Estamos informados que, tituido dos segumtes OÍlCIaIS: ma-

malogro n e FELTRO E LANS EM NOVE zendo pelo microfone da Radio em v�rtude do alarma .causado [ores Felipe Marques, Valetim
sse S LOS DAS AFAMADAS MAR Mayrink Veiga, P.R.A. 9, do Rio, ���u�!��UIO�u�ov�rn:r�en.::�:, p::� Coelho Portas, Plinio Paes Bar

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL propaganda da casa comercial da- pronunciando, criando uma sítua-: reto �ardoso e Alberto Augusto
RIO. 7 - Faleceu hoje. repentí- nos. explicando-lhes a razão de- CASA "O PARAIZO" quela capital «O Dragão da rua ção de verdadeiro paníco nos meios Martms.

t t I ;n L f I b d '

9 30 políttcos que o apoiam, os seus
namente, nes a capí a, o sr. ma- suas atitades. arga», a ou, sa a o as , em partidarios resolveram constituir
rio Correia da Costa. governa- umtom de humorismo vagabundo, um comité de censura e revisão,
dor resígnatarlo do Estadogde Ma-'O J U·IZ de O·I·re·lto de líamenia sôbre um imaginaria caso reíeren- a cuja aprecíação serão, pois �;ub-

to Grosso. U lU te á esta tua do saudoso e ines- metidas previamente todas as de-

Desde que tiveram início os su- quecivel catarinense Hercilio Luz, clarações ou discursos que o can- RIO, 7 (Argus)- Já estão sen-

t
·

t d M t ed d . didçto oficial tiver de pronunciar
I
do tomadas as necessarias provi-cessos políticos que o afastaram es eve ln erna o na a ernl a e dizendo que o�escultor estava mo- daqui para o futuro.

. dencias I" t id d
..

_

do govêrno de sua terra. aquele vendo uma açao para reaver a Este comite', segundo íntor- .

aa pe as au O�I a� es mUTIlc.I
homem publico

'

I dit tát
�

h
.

id I mes ser i' constítutao d03 drs pais, para a realização, no d13
começou a expen- .

. I a es a ua que nao aVIa SI o .' . .

•

2 A

mentar os resultados do abalo em Acaba de chegar-nos ás mãos, homem completo, com voz de ba- paga.
BatIsta Luzardo, VirgllIo de �elo 5. do corrente m�s, da Festa .da

d fazla ussí da l a sezui
..

Cheri G H
.

P d
. � Franco, e Roberto Simonsen. Primavera que teralogar na Quin-sua sau e. que se azia assrm ca a a segumte estravagante e cunosa ntono, no ermg ross OSPI- . essoas a comissao promotora t d B 'V· t

vez mais precária.
I

informação: tal, de Londres, dêle saíu trans- da ereção do monumento, infor- a a oa IS a.

Trssladando-se para esta capital I
formado em senhora Edith Wes- maram-nos que a alegação é uma

mesmo assim acompanhava Interes- -«Hamonia, 7-0 dr. Juiz de ton com voz de soprano � Ou te- infamia. Mas o que maior indig-
sado a marcha do processo de res- Direito da Comarca, esteve inter- i ria o dr. Teixeira, ido cortar o nação nos causou foi a paródia
ponsabílidade que contra ele esta- nado durante vários dias na Ma- nariz, que Deus lhe deu, a exern- que o palhaço Lamartine Babo
wa sendo movido lia Assembléa ternidade de Nova Breslau. A ti- pio de Tania Mara ] Tudo é pos- fez, com a musica da canção po
Legislativa do Estado. tulo de esclarecimento comunica- sivel. pular <Cae, cae balão », enxova-

Em face de delongas que se mos, que existe em Hamonia um As mulheres de Hamonia, po- lhando e ridicularizando um bra- RIO, 7 (Argus) - Está sendo divulgada pela imprensa da-
Iazíam, resolveu' o sr. Mario Cor- ótimo hospital, quasi junto á re- rém, alheias aos progressos da ci- sileiro emérito, que vive sempre qui, em certo tom de escandalo, a reportagem publicada no «Times»
reia renunciar ao cargo para (l sidencia daquele magistrado». encia, em face das aparencias, na nossa saudade e na nossa gra- referente á penetração nazista no Brasil, provocando as revelações
qual tinha sido eleito e que de- Fantastica noticia L.. afirmam que no caso ha dente tidão. do orgão londrino os mais vivos comentarios. Os jornais dão espe-
sempenhou cêrca de um ano e Em que estado interessante de de coêlho... 'I Não compreendemos, tambem, cial importancia ao seguinte trecho do referido artigo «Nazis no Es-
anelo. Esse gesto fê-lo com intui- doença se teria recolhido o douto E assim. ' á cautela, fieis ao di-I como a direção da Mayrink Vei- tranjeiro, aspétos do Brasil»: <Emquanto o movimento fascista bra
to de provocar o pronunciamento Juiz de Hamonia ao jeito da Ma- tado de que mais vale prevenir ga, permita que se irradie aos sileiro e nacionalista chamado <integralísmo », é condenado pelas
das urnas. na escolha de seu subs- ternidade de Nova Breslau, sabi- do que remediar, dizendo-se es- I quatro ventos, infamias de tal autoridades estaduais de Santa Catarina as atividades nazistas con

.títuto. por isso que justamente I do, como é, que maternidade e bulhadas de um direito, que não I jaez, e em desrespeito á memo- tinuam infrenes. Em Porto Alegre publicam-se varios jornais ale
amanhã completitríam 2 2.nQS de obstétricia, andaram sempre de só a Constituição como. as pro-I ria de um estadista nacional, fei- mãis, dos quais o mais importante é o «Deutsches Volksblatt ».
:sua ínvestígadura ao govêrno. Ú braço dado � pria; leis da Natureza lhes ga-' ta pela mentalidade doentia de, Quando se aventurou a críticar as perseguições religiosa;; da Alerna
:governador Mario Corrêa deveria Será que o Juiz de Hamonia ran tem, vão requerer á Côrte de uma cria ordinana que parece ter i nha, os agentes nazistas no Brasil proíbiram aos alemãis aos teuto

dirigir-se hoje. pelo microfone da procurou repetir a façanha de Apelação, um mandado de segu-I vindo da Favéla. Ahi fica o nOS-I brasileiros que o lessem e nêle anunciassem. A sua entrada na Ale-
�adio Tupi. aos seus co-estadua I Mark Weston, que tendo-entrado I rança... so protesto. 1 manha foi proíbida.»
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A irregularidade nos ser

viços das Inspetorias de
Veic'Jlos

Politica do
Amazonas

De novo voltamos a insistir na I para que assim aconteça, e muito
necessidade de uniformizar o im- menos para que exista a dispari
portante serviço de veículos, em dade manifesta de, em IJ.n" essa

todo o territorio do Esta�o. I fiscalização perter;cer ás pr�feitu-
Trata-se de uma medida que ] ras 0 em outros as delegacias de

se impõe, não só no interesse da policias.
coletividade, como ainda no que Sem uma lei que uniformize
concerne á propria segurança pu- I

tais serviços, não poderá haver o

blica. equilibrio necessario á bôa mar-

A situação anacronica, como já cha que os mesmos reclamam.
dissémos, que êsse serviço apre- Todos os Estados, á excepção
senta presentemente, não pode de Santa Catarina, têm êsses ser

perdurar.Existem municipios onde viços metodicamente regulariza
a policia não pode exercer a vigi- dos, havendo muitos, até, que os

lancia que lhe cabe sobre os veí- centralizam num departamento
culos que por êles trafegam, uma especial.
vez que esea vigilancia está ex- Voltamos a insistir para que
clusivamente entregue ás preíei- uma providencia seja tomada.
turas.
Não ha justificativa plausivel

RIO, 7 (Argus)-Tem-se como

certo nas rodas políticas desta ca

pital que o deputado federal Car
valho Leal será o futuro governa
dor do Amazonas e o sr. Alvaro
Maya senador.

DEPUTADO

Graçólas de palhaço

Conselho de Justiça
Militar

papel deste último Estado na for
mação politica e .social do Brasil
é conhecida por todos os histo
riadores. A Baía e São Paulo
foram os dois grandes Iócos de

penetração e civilização de nossa

terra, do mesmo modo que a

Inconfidencia Baíana tem seu

grande valor sem deslustrar de
modo algum, a Inconfidencia Mi-
neira.

FESTA DA
PRIMAVERA

Comentarios em torno da
reportagem do "Times"
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I T FILIAL.
Mafra (esquina Trajar,o)

�

OE L.IQUIO ..

· OJ!�\.O ANUAL
os AF�TIGOS A. PARTIR DE 26 DC CORRENTE

A -r:E' 10 I:)�s_ç:_:rEMBR C;L__;;;-;;aiiMiiiiiiiil__iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiliiliiRiiiiiiiii.iiii....-..__iiIiíiiiíiiiiI�iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiUiiiiiliiiiiiiiíii;;
I

'

"ror Vilain, dribla Cruz. dá

ai nos I . ÂL'/�;/! .' � 4""",'� �� -lY-z.�mtrJ' Sabino, e este aos 4 minut?s d
�tj � @_g � � 9� luta faz o

_______________

-----'----------------: 2' goal do Figueirense,
Desport iva empatando a partida.

O Íris, esboça uma reação,
indo ao arco de Rezende.

Antenor e Fredi, amarraram a

linha dos rubros,
Braulio consegue fugir a vigi

lancia, ap�oxima-se de Rezende,
mas..; fica tonto, mandando fóra.

Rezende bate uma, duas,. três
vezes o couro, e põe-no em circu
lação.

I vo finta diversos adversários,
e dá ótimo furo, Calico como um

foguete, vira-se e atira em goal,
Em um jôgo, assás equilibrado, I 1" goa/ do Iris. consignando aos 14 minutos', de

O QUE TODO MUNDO JULGAV J\ IMPOSSIVEL: "U iV1 PREPARADO QUE o bi-campeão, logrou, mais urna O alvi-negro reage, mas a de- pugila o

FIZESSE NASCER CABÊLO" ESSE PREPARADO APPARECEU: I vitória sobre seu grande. adversa- fesa rubra está alerta. 3' goa/ do a/vi-negro.
,

I
rio, Damata, serve bem a Nizeta, Cruz é o baluarte do I is.

_. r
Ficou, ôntem mais uma vez de- este at.ira em goal, mas surge Re- Consegue o full back rubro

• OCAO � E LEM
monstrada a fOiça da esquadra I nato pegando otimamente. negro aliviar, por diversas vezes

_ � . I alvi-negra. ,
r

'

Caltco, recebe passe alto de o trabalh- de Vilain, qUF' não está

�
Não tombou ainda, uma umca Oscar, cI� por cima de cabr-ça, confirmando.

I vez, o bi-campeão da capital, no Feza ao querer passar para VI- O ai vi-negro domina.
f

A MAIOR DESCOBERTA DO SE�CULO XX
corrente ano. lain, faz aos 26 minutos de luta, o I Calico passa bem a Oscar

I Não houve falhas, no Figuei- t goa/ do a/vi-negro. I este faz lima jogada pessoal :
I rense. Ha reação de ambas as par- chuta, fazendo aos 25 minutos de

• � O Íris, não possúe o essencial: te�, quando � minutos mais tard�, I p�l�j�, um �elis�imo tent? Era a

., � linha média; sendo que as restan� Nizeta aproxima-se do arco alvi- vitóna do Flgueuense, pOIS estava

� � tes partes da esquadra rubro-ne- negro, atira bem, no canto, Rena- feito o 4' goal para sua turma,

� G gra, bôas. I t� joga-,e: ma,s não consegue des- Ha reação enérgica do Íris.
• fj viar ,a trajetona do couro. Estava

.

Decorrido 1 minuto após este

f.í� fJ O JOGO

I'
consignado o feito de Oscar, Damata aprovei.

� � A's 15 30 h ' d 2'. tent,o. do rubro-negro. tando um rebate de Rezende,para
e;:;J � , , ,

' oras e ado o Oi atai] jCS revezam-se, fazer o

e _
IniCIO a p�gna. E?tram. em campu, D 1m,aL). atúa com estupidez, 3' tento do rubro-negro.

,� • os esquadroes, aSSIrJl alinhados:
proc -randc a todo passe machucar

• � I FIGUEIRENSE: Rep.ato(Re-
o a(ívers�; io. ,

p e d) A F di C I
GodHuo substitue Haroldo,

� � zen e, ntenor, re I; ar os, d d fi
'

� �.�. B k H Id· (G di h ) S bi que estava atuan o e ciente-
�m

Não haverá
·

carécas! . ec, aro o o In o; a mo,
mente.

I �a IS = Paraná, Ivo, Calico, Oscar. O jôgo é repleto de lances

� e IRIS: Vilain, Cruz, Dante; emocionantes.

• E' D I F E R E N T E, E' U' N I C A ! � Feza, Baixo, Castiçal; 3raulo, Sem mais termina o lperiodo.
• ,.' Mirar Nizeta, Damata, Godinho 2' TEMPO
�� LOÇAo BELEM, é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas- OD (FaAria). 'd 'd d I I' d� , sal a e a a pe o rIS "S· Após o descanso regularrnentar�� cer O cabalo" que apareceram até hoje. "

' �

• LOÇÃO BELEM, é - realmente -- A MAIOR DESCORBETA DO SECULO , cendo logo ao atflque: Miro apo- é reiniciada a peleja.
� XX pois virá demonstrar que não é verdadeira a afírmativa de que "não ha ��.�. dera-sRe do couro, batHa em goal O alvi-negro apresenta um novo

� , ""

para enato pegar "m goleiro, é Rezend�, que no decor-
::: nada que faça nascer o cabêlo l " � A I' h dI' vt,· fi
� � m a o rIS a ua com r· rer da partida mostrou, nas poucas

mela, sendo bem recha3�ada por ocasiões em que foi chamado a

Antenor, que está atuando mara- intelvir, ser um guardião seguro e

vilhosamente. Fredi secunda bem ótimo.
seu companheiro de ala. A' s 16,25 horas é iniciada a

São decorridos 6m. de luta, segunda parte da peleja.
Fredi comete hands, sobre a linha O Iris apresenta Faria na ex _

da área perigosa, Cruz é o encaro tremCi esquerda.
regado de cobrar a falta, fazendo I A saida é dada pelos alvi·ne
bem, mas ... Renato salva. gros, indo, imediatamente, por m-

Braulio, é servido por Miro, termedio de Oscar, ao ataque. OS TENTOS
escapa vertiginosamente por sua O Figueirense consegue impôr- Sodi abre o score com UID ba-

C I H k
ala� vira para goal, Carlos tenta se ao adversario. laço.

a r OS·
.

�pc e S A
tirar de cabeça, mas e infeliz en- �Jã) abillldona o campo do NelI imita o gesto de seu ad-

�
.

vian30 o couro para dentro de seu rubro 'negro impa'nd.1-1h � um do- versario, fazendo em bél(. estilo o

I arco. minia completo. ]" goal dos solteiros.

I E t 'd 8' Paran� apod d A Neri cabo;: novamente a ta.;;-4�
.

s ava consigna o aos mmu' a, era-se o couro,

�-------DG�,.Oe�-----D�G�O••-------.-;� tos de luta o aproxima-se da méta, guarnecda Continu'a na 6a. pé\gina.
------_.------------------------

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

A
�IA-}Jo.rtaf,l.u�Ull'� 8--9-,1.93 7

��... �

2
--

Rua Conselheiro
GRA

DE TOOOS

Casado pelo praso de 20

Anexou, ôntem, :� Figuei ..
rEinae, iDeais Ui:la v�tória,

a sua bél� carreira
de Icuros

RIO, 7 (Band)-Acerca do lado pela imprensa em virtude autorizado judiciariamente em fa_
. momentoso contrato realizado pe- &1 alegação da última, de que ce d � documentos com que pro.
lo capitão da Marinha Mercan- o referido oficial lhe havia rap- vou a incapacidade moral da sra

te, Manoel Mariano da Costa tado uma íilha de 4 anos, nas- Remi!des,
com a senhora Remil�es d� An-! c,ida dessa U:l!ãO, o capitão �a. E-L-E-,G-A-N--C-IA-M-A-S-C--U-L-I-N-A-S-O-drade, para uma existencia em nano falando a reportagem, disse COM CHAPEOS "CRESPI DE
COJlJUm, durante o praso de 20 I estar em posse da menor Marina, / LUXO
anos e que acaba de ser veícu- � por meios absolutamente legais. CASA "O PARAIZO"
�- ••••••• ••••••• .
r '

IE M F I M!i
P�raná, o núrnero 1 do ata

que alvi�negro

O jôgo é agora desenvolvido
em meio do campo.

Quando, sómente faltavam 3
minutos para encerrar a peleja,
Uamata perde ótima oportunida
de.

...
Sem mais termina o interessan-

te rnatch.

em todas as Casêts do

Distribúidores:

RanlO

A preliminar
CASADOS 2 x SOLTEIROS 2
Terminou empatada a grande

pugna.
Os quadros:CASADOS: Car

valho, Aldo, Mundmho; Osní,
Morais, EucliJes; Aparicio,Soares.
S3lum, Sodi, Fonseca (Arnaldo)
(Waller).
SOLTEIROS: Helio, TonI,

Trancredo;Gualter ,Zigomar,Aldo;
Gu"\sparI, Germano, Nerl, João.
Celio.

Faráll de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

Para seu uso ou para a sua familia, temos

Modernos, baratos, lind_'s

C saPern
FEL.IPE S

tecidos que

r'esistentes
nunca desbotam

e I
I

H
canas
10 T, IS;

"

I
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Ca rios
_'

cke
FUiaes

f\/latriz::
em:

�••ção (je
f'AZiND AS:

6aze_(lQas nac10naes e extrange'ras tlara remOi
160rins e AIgpflões
Lonas e Impermeaveís
l)petes e trilhos
�bupas feitas
Sil4as
Lnha para coser e seclr
1.1 em novellos e meali.
Iaboneres e Perãirnaries
Moolchoados e C�Ichas
Cll!rtinas e Cortinados
�tlÜhas e gua�a-nap9S

I_tos., c:hinellos, meias
�sltarios dos éliamadQ�

Charutos «DANNEMAN.r4a

e.rnpre;r;.a NeclGnal dê
Fabrica de Pontas upt,te

trL..ORIANO'-OLIS

MACHINAS:
Machinas de benc:ticiar madeira

MaterfaI em gora! pera censtracções: �achiÍ1as para offiêintf mechanicas
CimeDto-ferro em barras, rerragens para portas Machinas para laoeirús

e janeílas, tinta Mat'ftinarios em geral para a lavoura: r ados,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, nmínho etc.
Porões e Camas l ocomsveís, Motores de esplosão, t'Aotú,f,S
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos

res Material em geral para transmisszes: Lo' I

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de �ôuro e lona
Tintas a oleo e esmaltes -lleoi e graxas Iubriíícantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e.Caminhões FORD P �ças, acces-
Prcãactos chimicos e pharrnaceuticos scriss, serviço mechanico
Censervas nacional e extrangeiras Pneumatícos e sarnaras de ar GOOl;)YER �
&bidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

I'-Iave�açâo "Hoepcke"--vapQres "Carl Hoepcke" "Anna" 8 Max" �
Maria -- Fabrica de Gelo ó6Rita Maria" - Estaleiro I

Arataca" �
�V..ôM�.

EiJ,·h... r"P\enau - JoinvUle Sao Francisco - Lag�n. -

Mostr'uario perrnanente em Cruzeiro do Sul

Secção de SecQilio de

fERRAGENS:

Gazeta
édlcos ·

r. Artur Pereira

e Oliveira
lol�a médica da crian

ças a adultos

I ABOR.ATORIO DE
NALlSES CLINICAS

onsultas diariamente das

4 ás 6 heras

onsultorio: Rua [eão
Pinto n: 13

fONE-·159S

�ú{\ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Cff. M ígWf3'"
Boabeid

CLlNICA GERAL
Vias Urinanas

ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão
onsult.-R. joão Pinto, 13

1 elelone. 1595
es. Hotel Gloria-Fone 1333
onsullas das 13 ás 16 hrs.

r. Carlos Corrêa

artos - Molestias de
Senhoras e

olestias de crianças
tretor da Matarnidade
.dlco dI Hospital

urso de especializaçãc em

molestias de senhoras)
tende na Maternidade
té ás 8 112 da manhã
á tarde - Consultorio:
NITA GARIBALDI, 49

Indica:
Dr. Arminio

Tavares

MEOICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 1 2-

das J 6 áS 18

Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pcoressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin K reuter)
Especialista em éJrurgla

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

operações de plastica

CONSULTORIO--Rua Tra
ano N, 1 e das 10 ás 12 I'

das 15 as 16 112 horas.

TELEF� 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-l
'I

ves junior N. 26

ITELEF. 1.131
-- -

'Aavo�ados
I Dr. Pedro de Moura Ferro I

Advogado
I RUe! Trajano, n· 1 sora21

1
__

TelePhone n·145b

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí

líares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeíras,
ernsF�n� camente iluminado com instalações mo

nas

RUATRAj '\N l. I ) - i) )
.

I do-no:i altos da
orveteria Gloria

���������·�����·I���� ,

�

IA Favorita I
S6 os fabrícados em joinville peja i única fabrica l�·j ��

do E S T A D O �.� ��

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER �j' �
�iiõiiiiiRuiiiliiiiiia..15iiiiiiõlõiiíiiide_N_o-=ve_m_br_Q_n._3_86iõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiJO_IN_VíiiiiiiiIL_LEiiiiiiiiiiiiiii_ �IEm loteria a sua favorita

..

-----_._--

Espelho�

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica gelai e prothese d�
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos .

Tratamento das moles
tias da Boca.

CONSULI0RIO:
�ua Trajano n: 17

(sobrado)
Tdefone: 724 (manual)

n. 70. - Phor«- 1277.-- HORAS MARCADAS r:;::ll

I
-

. •••••••••i
• • •

------1 Companhia "Alllança da :
I Bahia" I

FUNuADA EM 1870 SE'DE Br�HIA •
• •
• t eguros [Terrestres e Maritimos •
• •

! CAPITAL REALIZADO 9.000:000$�0 I� RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000• BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPI-<lEDADE5IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMrOAS
EM 1936 2.933'949:.184$897

•. RECEITA EM 193 21.421:545$220
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

I
I

Apantllr Sub-Agantas. Reguladoras da A alf
am todos os Estadol C:o Brasil, no Uruguai na
dlnDlpais praças astrangelras.

� �gentes em Flortancpotis: I
G •

: Campos Lobo & Cía. :
: Rua Cl1naa�h)ro Marra, 35l(lobrad3) Caixa PC8tal19 ;
• ,:, LEONE N. 1.083 •D END. TELEGRAFIto ALLIA!vÇA •

VENDE-SE uma casa no dis- Otimas instalações. No apr • U
trito «João Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do La's. Escritoríos em Laguna e Itajahí •
lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES •

comZquartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. • •
e entar cozinha. .. --_..- .

R-.I Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Consulto riu: Rua [oão
Pinto, 7--- Te}. 1456

..

Res. R�eEo�f4 \ I
l'Or. Rlcar� I

.

-IGott,ernann Accacio IV�O-I

Dr Aderbal
da Silva
Advogado

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

-+-
RUa Felipe Schmitd n·.7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal
1

I �
� B -'-r L H E T E S �

� Federal e Santa Catarina ��� �

� NOS CLb,.SSICOS ENVELOPES FECHADOS'

�
.!!!:I�-����

•

reira tem seu escrip-

tÓI io de advogacia á rua

Visconne de Ouro Preto

I
I

I Caíx i Postal, 110.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•• e
D o

:�INI-IA D.EII (;aminhão e On, nilbus �
• G
• Leão da Serra :: Empreza de Transporte de Passa.,,,

;
... ,:.".�.",.

geir. s e Encornetvdas

�....�.•�.'.";f:7 Entre Concnrdía e ��narcenn('í q .

t..... ""� �.

� .
;. EVl C0\'\BíNAÇÃO (:0"1 .\ I I 'H" f)L '_ "X:,\::: �
.•. , de O�TI, .ARA &: uLNt::R/\LU e,. ..-

._......._�;...;,,;.--.__......__..... _

� Passará' a funcionar, (la dia lo. de Ou- •
• trubro em diante a
i DIARIA!\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora" ��
�l da manhã, regressando ás 4 da tarde � � . .

-���-O Para facilitar a boa marcha a, Empre'la, será colocada em • Dr. Ivo d'Aqu ino -

ii cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como e
e abaixo descriminamos: G Adovgado

]� Concordia:-E:;critório Mosele e
I� SuruvI-Casa Comercial Boscatto G Florianopo is

• Tamanduá-Casa Comorcial Julio Schn 01 &iiliiliiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiõiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiii1iíiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiíiilliiiliiiiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiii�
• Rancho Grande-Hotel de Ma�imo de �ecco �
• Barra ?O Veado-rCasa Comercial de Irmaos Poy g
ti Bela VIsta-BoteqUim ROEse • l-O Vila l3ica-rasaComerci�I,Ma2t:ti ! Dr. Alfredo P. de Araujo.. Marcelino Ramos-Escntono Mosele � .

� _

ii G MEDI ';0
� Preço s: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 , Especialista em molestias de creanças, nervos

•Ii· IDA E VOLTA 25$000:': tmpaludismo e molestias da pele

A.
Em preza DA L LA cos rA !.� Tratamento do empaludismo e das molcstías da pe-..

w le e nervosas pela .Jlulohemolherapia: N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu. Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 I• estado, as passagens terão o acrescimo de 20 °10 •

I Telefone, 1.584 I• • C"nsultas:-Das 8 às 11 e d_... a.. ��_I. _4.... a_'.S .

16 horas
__

.

OO.O.DO.�D •••0••••••• _ :::::..::.:::'-iii-·.'"m'�����������••••e ••-·_·__.. _--G•••Ga••� Im .g;etEi �������
• •

E S T A II.I C r e d í toM u t u o P r e d i a I I linda caS3 pó-• •

I
� • d��'I'SI

� e ser' sua p.a-• �5'
E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo

dTEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\1IOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
'

ga n o ape, as
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDo APENAS PA- 5$000 10$000 ou 20$ ')00 /' iRA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE

por rJ,ês rla IMESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA Empresa Construtora

MEZ.
Universal Ltda.

_,44*','.1$4.11 X

Il�jAdolar Schwarz�
--------------------�----.----------

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

(AGENCIA' DA
Sociedade de Navegação .Paraná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rlo
Pring Torres & Cia. Limitada �Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque

I de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa-
5

ra SANTOS: hietes-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de macieiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de importação.. do País OUI do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Quinta-feira
D E Setembro9

I I
I

r
., .

t ,:. ... �.

'ii ...,_..""",-,. """"''''' ",_,.'''''''' .............,...,.... .�........ .,..... """'".... "'"'" r""" .,.,..,. ,_.. r.e;:w

r.ii<'Í�
��(I�.,Q .....�r.::w i...����...:._...��L_�� ������r....,.. ���"�

W �� ...,;' ,Ap�!ices C?n.solidadas do Estado de Minas
��

.
- .

;,;.:-;2'« DIVIda Fundada do Estado de S. Paulo HI : "T;�« Obras do Porto de Pernambuco.

a
ij n5��"VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇ03S �� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- -i� COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TRA- �� �
� JANO N. 16.

�.� ���������,:����e��������������

Osvaldo Silva Saback1 Dr.
A D V O:G A D o

�1 Cons. Mafra, 33

.7'� Fone---1.191
iiMo'.

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de S anta

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edíicio próprio]

Capital
Reserva

.

136:700$000
56:424$498

Fremlo maior 5:175$000, e multes
premias menores

Matriz: - LIBERO SADARO', 103 107
S. PAULO RSECBE. DEP8SITO

t\
' .....(I •. ,�_ ....-.,-_._-

PABAtiDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5.1. ala
:iC. Avisof'reviog}, ata
i-razo Fixo �8.1. ala

Os melhores preços
Ao alcance de todos

NSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE, NO�SO INSPETO,( LOCAL

Sr. Albano de Souza Lnclo .

ÕÊ fi e pp.' t
•

f.

,VENDE--S�
•

CREDITO MUTUO PREDIALr •
SRUA FELIPE CHDMIT· 2 - (SOBRAD)

.1 uma farmacia bem afre-
• i111i1ii8iiiIiiiil1illli.....__IIII!!!!!ilíiIIllíiiiiiiIiiiliiiliiiiiiaiilliiiiiiiiiiiIiWiiiiiililiiíiiiiiiiiiíiiii�iiiíiiiliiiii·iíiiIJ: qnezada, n'um bom ponto(I Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 • ALUGA-SE Dr. Pedro de Moura Ferrolda linha férrea São fran-fi
�. quartos para casal. I cisco.O
fi Ir.formações pep fone n. Advogado I Para mais informaçõfS:.-...·-----------�--••GO••D.· ••436 Rua Trajano n. 'nesta redação.

I' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASS{STEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE'.!" SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON fUALMENTE OS SEUS PREMiOS.

.' ......

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA +-Flcrlanopolis, 8-9 -- 19.11 ;
----------------�--------------------------------------------�----------------------

CASiA SELOS DO BRASIL CASEM IRA EM CORS, ARTE I L .-.-Vende-se por motivo de via TIGOS FINOS e I ao
jern, abaixo do custo um bun' Compra-se sêlos do Bra- CASA "O PARAIZO"

galow novo, na Estrada Geral sil, qualquer quantidade.
Jde São José, a poucos minu- Paga-se. b�m.. julgamentoRua Crispirn Mira 29. -

tos do Estr=ito com 2 salas, 3 irrad iado
quartos, cosinha, bôa àgua, luz, _ .

prj�ja e d�pendencias. fó,.a. . VENDE -SE�ar:��:�f:eg�;:1 rata-se a rua Crispirn MI zada, a rua Con-

29 selheíro Mafra n. 64.
la, . Ver e tratar na mesma.

especial nnél de abelha,
pif"Y"\enta malagueta,

lar�<)nja�., banandas, etc. I
V. ss. encont: a no IMercadinho Popular,.

no Cáls Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio

superior,

, I
--'-

o

T

Dia 9 ás 19 horas no pré,
dia da Rua General -Bíten
curt 103, serão vendidos em

Leilão moveis para quarto,
sala de jantar quadros. lou
ças, vidros, etc, etc.RIO. 7 (Band) - Vão ser

irradiados todos os debates que
se travarem durante ") julgamen
to da apelação dos srs, Pedro
Ernesto, Luiz Carlos Prestes e

Harry Berger, que se inicia ao

meio dia e 30 minutos do pro
ximo dia 8, no recinto do Su
premo '1 ribunal Militar.

------- .�.1L_

Falta
de moedas
divisionaria

Contrato
maritima de
lankee ..Bra·a

sileira

w

S H
I I

C s ,

IK

O V •
•

• T•

W
1-1
I

S
K
V

Dístri bu idores

COSTA & CIA.

Rua Canso

Mafra,

APPIlOVAOO E RECOMMENDADO
DElA

BQITIS� ANAlY TICAL CONTQOL, LTO
LONDQES

Associação Catarinen
se de Imprensa

Matrieula de jornais e ofieinas
impresso..as

ç�
E�JADORES

1Ja Secretaria da Associação Catarinense de
Imprensa, pedem-nos a publicação do seguinte:

No int�ito de evitar passiveis equivoquos, avisa
esta Associação que a matricula das oficinas impres
Safas dos jornais e periodicos é obrigatoria de-

·1' vendo ser feita em cartorio do Registro de Tit�los e
Documentos e, na [atia dêsse, nas notas de qual
quer tabelião local. tDecreto n: 24.776, de 14 de

I.'
julio de1934--Lei de Imprensa.)

O pedido de matricula será instituido com di.
versos documentos, entre os quais:

Prova de pertecerem o diretor e redatores (de
jot nais ou periodicos) á Associação de Imprensa lo
cal e deser aquele brasileiro nato, )Art. 50" I, letra
b, do mesmo decreto).

A Secretaria desta Associação fornecerá aos

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

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

clarações exigidas no artigo anterior e das alterações
supervenientes, bem COTiZO falsas declarações, serão
pantdascom 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 ou pelo Ministerto Publico.

R A O
L.

I O
Op I T

o padrão de qualidlllde � Um nova super radio ao alcance
de qualquer bolsa - Vendas á vista e á pra50

Distribuidores para o Estado de S. CatarinaGerken&Cia. I
RUA CONSELHe:I�O MAFRA,_LO - c. POST�L t!_4_1

-l5��
- , � ------ , * -5E57i1S t '. -

.
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==A GAZETA Florlanepolls, 8 de Setennbro de 1937 ====

Ogra.llHdea�a"iO PARAGUAI
que Japones PRIMEIRA fO'R A

.

RIO, 7 (Band) -o governador ANIVERSARIOS
rela de desempatar, que faz com TOKYO, 7 (8and)-Asse II • • Jurací Magalhães declarou que
brilhantismo. vera-se que o anunciado <gran- _.......,_, ãiiiiiiiiiiiiii iniiiiõ ainda não enviou convite ao sr.

de de ataque» japonês será desfe- ASSUNÇÃO, 1 As tropas desta capital revoltaram-se, exi-
chado por estes dias e que os Igindo o regresso do general Rafael Franco. O comandante Ju-es-

'. I' A "d lio Jera, tomou a seu cargo a dlreção do atual movimento. Aoexercuos c .nneses em torno e
que parece, a Marinha e o Regimento de Cavalaria rr , 2, Cf'lO

Shanghai seriam ani iuilar1r s. \ I dispostos a resistir.
-, ,d -, O comando em chefe da revolução comunica que se CG,_::;-

n,cmora a sua exec�çao esta no, tituiu um governo composto dos coroneis Franco, Smith e Ayala,lato do coma .10 'TlIhtar do. h-I
de carater inteiramente politico.

pão P ·�C, .ar I .m ,!' pr VIr! !lelaS
ASSUNÇÃO, 7 As forças que se pronunciam pelo core-I no,

.

•
1

.

' "�I •
; nel Franco, integradas por militares, estudantes e operaríos, domí-

u .' I prop·lft,-a<.., d � 5 CI rnes.,s L .ntr .
nam a capital, estando em negociações com o resto de forças

I adversas.
n um jao» P·'. Por 'utr() lij-lo "3!

I

o dr. Murilo Coimbra juiz

Dia da Patria �oç�treito da Comarca de Pa-

a
.

exma. sra. d. Maria Frago
so Koerich, esposa do sr. dr.Comemorou-se, ônLem, solene- Aquiles Gallotti Koerich, dignomente? "Dia, da Pátria" na nos- juiz de Direito de Campos Novos;sa Capital. As 9 h?:as teve lugar o sr. Major Elpidio Fragoso,a grande parada militar. alto funcionario estadual aposen-Fôrças do Exercito, Marinha,' tudo;

�ôrça _Pública, .Tir?s ele Guerra, 'I a sta. Tereza Fortkamp Dias.Escoteiros e Ginasio Cal.arinense •

desfilaram, garbosamente, Coman-I OUTROS PARTEM
dou o Destacamento o major Can-
dido Caldas, do 14 B, C. I DR. OSLYN COSTA

S. Excia., o sr. dr, Nerêu Ra-I Para I I
.

I .

h'. G d d E'· 1 I ne ara, seguro oje, viamos, overna or o. < stac

o,acom-, terrestre o f dh d d I ' .
" nosso con ra e srpan a o e a tas autoridades CI- dr Oslyn C t d

.

'T . . .' os a, provecto a vo-

ciVIS el' mi !tares'l assistiu ,o desfile gado. Os nossos votos de bôaas orças, no ugar previamente viagem.estabelecid: no programa organi-
zado pelo '� .mando da Guarnição. CHEGAM UNS
N)3 estu'ielecimentos escolares

realisnram le festivais comemora
tivo A'3 �4 horas teve lugar na

I\sse,nb� '.' I Legislativa urna sessão
exl"aoro.iü3.ria.

.Foi dada a palavra a deputada
st'a, \.ntonieta de Bano.;, Produziu
a ik ,tre educacionista peça ura

taria de grandes conc:eltos e de
fino lavôr.

Cornpõe um hino ao cllIto da
Patria e aprecia o momenLo na

cional. Sucede-lh� na tribuna o

sr. Bar.reiros Filho, figura degran
de proJeção no, nossos m�ios in
telectuais e politicos que, como a
sua coléga, empolgou os que ti
veram o prazer e oportunidade de
ouvir pregações de puro naciona
lismo e justeza de análise do mo
mer. �o politico brasileiro.

Abertura da I

URéia Nipo- Tiro de guerra n. 40 Aproveitando a es-
nica E' de lamentar, que, ainda ôn- turidão OS larapiosTOKYO 7 (Band)-Por oca-I te.m,

não houvesse sido dada a_o
sião da instalação da sessão ex _

TIro de Guerra 40, a. oportu�ll- agemd
.

d O·'
-, dade de formarem conjunto, aíim

trao� ,maCIa :'.I leta, NlpO!llCil. de estreiar a sua bandeira, adqui-
o rmrustro lrota, no discurso de rida com tanto sacrificio pelos Começam a sentir-se as conse-

abertura, fez um retrospécto da, seus dignos componentes. quencias da falta de luz. A gatu-
causas que determinaram o con-

E' de justiça assinalar e relem- nagem, aproveitando a anormali
Ilito assim lando os ro 't d brar, que, no ano corrente, se re- dade, não perdem o seu tcmpo,a-,d P pOSI os e .

t
. ,. . .

I
.

1 d
. .

d'd - glS rou o vIgessImo amversano (a

I gm(
o com uma au aCla mau ILa.

paz o Japao. Entretanto, esse maior formatura realisada no Rio As vítimas da noíte paiSsada fo-titular declarou, em pleno parld- de Janeiro, em a qual tomaram

Iram
os S1'S. I' tenente da Arma

mento, que a China éra a uni.-:a parte 22 mil homens, obtendo o da, sr. Oton Oliveira Pinto e o

culpada pelos aconteci'Ilentos e
Tiro de Guerra (tO, o segundo lu- funcionario publico sr. Eugenio

que a guerra deveria ser continua- gar na colocação .geraI das unida- Cordei�o I?utra. ,

"
" des da sua espeCle. O prImeirO, que mora a rua AI-da, ale a vltona completa do lil- Daqui, o não ser de mais, que mirante LamegO, n' 21, queixoll-

pão. se lhe proporcionasse o ensejo de se á policia de que ontem, cêrca
estreiar o seu estandarte, o que das 10 horas, um individuo de
admiravelmente se coadunaria côr parda, aproveitando a sua au

com a gloriosa data que ôntem sencia, penetrára em sua residen-
se comemorou. cia sllbtraindo um guarda-joias

BELO HORIZONTE, 7 - contendo os seguintes objetos: 1

Em virtude da instalação da fa- caixa de prata com banho de ou-

ro; 1 terço de prata, 1 anel debrica naci :mal de aviões militares MI" d
· ·

brilhante com uma estrela, 1 al
de Lagôa San�a, 'JS aluguéis das a ueo e JUIZO ••• fine te de gravata, 1 medalha de
casas l'lcais foram aumentados I ouro contendo um cabelo, 1 anel
de 500Jlo, estando sendo ocu Ontem, na Assembléia, em a de ouro quebrado, 1 prata de

padas por militares e opr!rarios,
sala dos Passos Perdidos, vieram 5$000 e alguns nickeis.

, . ,á b'aila os discursos inflamados. O segundo que mora á avenida ------

-<:;--A-'-R--T--A-Z--E--S-- ��epuosbamzatel)os f(�,fuglOs grt�tUltos do sdr. José IAmeri�o, dqlle estão J Trl��potwski, n' 21 6, �eclarou na

6'0$000
E' QUANTO SE PA-

OO D IAre a. or esse mo IVO, o pon o a pu ga atras a orêlha po lera erem os arapIOS penetra- GA POR UMA BOA
vigario local, padre Meneze5'ldo sr. Valadares, com o emperra- do em sua residencil'l, arro:nban-' COSINHEIRA A'

CINE REX ' 7 30 h f 't d b d
..

, d d t d d RUA JOSE' VEIGA 91.,as, oras- trans ormou sua casa em abrIgo men o o on e mmellO... o um as por as a varan a,
Grande motim. d b

'"

d
.

I
Alguem obsérva: conseguindo furtar a importanciaos po res,�mc)an o U�l mOVlmen· -As orações do Zé Americo, de 291$000, que se encontravaCINE ROYAL, ás 7 e 8,30 to hlantroplc�. �ue visa a cons- não são para as élites, são para dentro de um guarda-roupa. Instrumento decl·sl·- FALECIMENTO.Shoras-Ilusão da mocidade. t

- d _] f I F I hruÇfhO e e []I ICIOS para 05 mes· o povo...
'

. � eceu, oJe, em sua residen-CJNE ODEON, ás 7,30 ho- mos. Já foi doado um terreno que Uma voz retruque: VO p�r� !:l sorte
Cla a rua Conselheiro Mafra n.ras-O caso das pernas bo- permitirá a construção de 20 pe-

-O que êle é, é um maluco. I tU! U U 94, o sr. Alfredo Novais, viti-
nUas. Contrariando, o major Acacío D t d·

mado por pertinaz enfermidade
. , q_ue_n_a_s_casas. apresenta, a seguinte emenda:

.

esas re O reglmen q?e o reteve no leito por varios.Ora. Josefí"a Flaks Schweidson -Um maluco de juizo... 1\1. dIas.

M E D I C A
E tirando da lapéla o camafêu aViatorlO PORTO ALEGUE, 7 'B

O extinto deixa viuva e filh'ús
com a efigie do candidato majo- O d d

\ and) e era sogro do sr, Ganimedeí<;
ritario, passa-o de mão em mão,

- eputa o Fay Azevedo ga- Schenkel de Melo f
. .

�

Ex-assistente do serviço de Gin:cologia dos Hopitais: para que todos se certifiquem RIO, 7-Capotou, esta tarde, rantiu que não renunciará de! Paraná
' UnClOnal'lO no

da Gambôa, Fenda'tão Gafflé-Guinle e S. Francisco deAssiss. não apresentar êle, sinais lombro- um av ião pilotado pelo capitão n�oldo. algudm Ea Assembléia Le-I Seu �epultamento será efetua-
E d

. Leye 1· glS atIva o stado, porque con- do a's 16 ho a ..,x-intema o sarviro de Pediatria da Policlínica smnos.
'd d I r s, no cemlterlO pu-:r O acidente ooorreu quando o SI era o seu man ato, no mo-' blico dos Coq

.

de B t f

I' t t
.

I uelros.o a ogo -

aparelho aterl'lzava no campo do me�.o presen 'e, um. lllstrumento A' familia enlutada A GAZE-DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
LU ...� A. Si

Hiate CI�be, para se rebastecer d�CISIVO pa.ra garantIr a

al�tono-I TA apresenta seus pezamesConsultorio: Rua Trajano n' 12-Sob. A '.::JII ��
- E I de essencra. mia do RIO, Gr�nde do Sul, a -,- .'

Con�ultas.' Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas t!ma boa s�la de frente com

I
O piloto saíu ileso. ordem constltuclOnal e atô a

j
OS AFAMADOS CHAPE'US,} dOIS compartImentos. Ih h r I .

t d
.

d "CRESPI DE LU "

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA Tratar ã rua S.aldanha Mari- O apare o teve uma e Ice pro�fla sor e, o regime emo- .,', . XO
nho n·. 10 partida. I cratlco no P�IS�_,. CASA "O PARAIZO"___IiiII 1!IIII �RM te S8wr�ímYt'7"�( *ªtJttMW#!#=iii:::e #®�"'�Q&&1MPA _-&Rã... ·;e:r.:::::;;=êdSt 69$ -Daí h;J. ;4*:;3+'*429 PJ]. "

GESTO FIDALGO DO
SR••JURA�I�Uesportos

Continuação da 2a. pagina
VOLTA A'

Soares, recebe um passe
\Valter, consignando em bélo
tilo o

2' goal dos casados

O VESTIARIO

De�de [11 III , '- J '-'.

s. ntindo a necessidade, de
vestiario d'ê! ente: p 11lR' r

'I; , .

BUENOS AIRES, 7 O coronel
• I I.! 1 [ I

I
;j e te do Par'!Buai, l'ec�ntemente d�,'l<ostosuas roupas, I" que partira amanha, as 5 horas da

�:. certos "rapaze5"qu'" na hora

I
Iros 8f'CIO, es u g o, o J"s. LV.U-

j
a capital Paraguaia.

do Jogo vão ao vesnarro fazer a nas c]llP e eric. itram em ohaog-
"limpa". I

haJ e av.irn, noderern completar
,

h'
,

A I
A prova disto está. nos sapato c-rn exito o o letivo que têm em I Descontos especiais ean TaiUeul.s I

do presidente da L.P.F.que como I mna. I de lã e Manteaux Iestava jogando, deixou no "VfS- Gréve de DURANTE o MES DE SETEMBRO GRAN-tiario'' seu calçado; lá chegou um i
.

DES DESCONTOS NOS ARTIGOS
dos "rapazes" e beleléu, lá se foi

I coveiros DA ESTAÇÃOo ���o se vê a F. C O devia ·1' KANSl\S CITY, 7 (Band) NA MODELAR. . .'
.

�
- Verificou-se nesta cidade lima

orgamzar um vestiano onue ao, '

menos haja segurança. greve CUriosa, a dos coveiros,

que provocou enorme sensação,
Oito dos I 1 cermterios existen
tes, desde o dia 26 estão fecha
dos. por falta de operarios. Em I
consequencia, numerosos são os

cada veres insepultos. As autorida
des tomaram imediatas provi
dencias, fazendo admitir n0VOS

elementos, qUI! já abriram 300

Rafael Franco, ex-presíden
informou á United Press
madrugada, de avião, para

u

GOVERNADOR JURACl'

MAGALHÃES

Tallleurs de lã' córte lmpecavel

Armando Sales para hospedar-se
no Palacio da Aclamação quando
visitar a Baía. Entretanto, opor
tunamente o fará, dando-lhe hos
pedagem oficial e a mais ampla
facilidade para a propaganda de
sua candidatura no Estado.

de 110$ por 82$000
" "" fino angorâ 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"

A Lote .. ia do
Estada de
Santa Can
tarina

E a sorte grande
que saíu para

Imbituba
O PAGAMENTO D, PRE
MIO AOS SEUS POSSUI

DORES

covas.
15TRAJ._L\_NO�RUA

Ha dias noticiamos os nomes

dos felizes ooss.idores da sorte

(�rande da extração de quinta
feira 19 de Agosto findo, a

qual havia saí rio para a vila de
I nbituba, com o n. 6.226.
Agora temos o ensejo de anun-

ciar o pagamento que os srs.

Angdo La Porta & Cia., con

cessionarios da conceituada Lo·
tena do Esta20, acabam de fa
zer aos felizardos possuidores da
quele bilhete, o sr. Severiano
Albino Corrêa, gw:nte cio Ban�
co Industria e Com rcio de San
ta Catarina, em Tubarão e 501-
àado Vicente Aniceto, do 10().
B. C. acantonado em Irnbituba.
O sr. Severiano recebeu a par
te que lhe coube. de 9 decimcs
e foi portador da parte que to

cou ao refelido wldado, relativa
a um decimo. Assim,' entrar !I.ID
os dois feliuldos na posse dos
50 contos que lhes couberam.

Casas au rnentad as
500',.em

o sabão

"Virgem Es
de Wetzel Bt Cis.

ciãJidade"
Joínville••

(MARCA REGISTRADA) .\J.

reconlmenda-se tanto para rDupa fina corno
iH ; ; -mA; !tA" '4 --h' h"I Rlãffli&f4'Cí ::#g '.**&sf,*,ef2"sr:T'i'A 'i'

para roupa
.-- .&2 3

(

NOSSA VIDA

SRA. GUSTAVO NEVES

A data de ôntem registrou o

aniversario natalício da exma.
sra. d, Benta dos Santos Neves,
digna consorte do sr. Gustavo
Neves, atualmente exercendo o

alto cargo de Secretario do In
terior e Justiça.

'

A' virtuosa senhora A GA
ZETA cumprimenta.

SRA. ABIL10 CARVALHO

Faz anos hoje a exma, sra. d.
Juventina da Costa Carvalho
esposa do sr. major Abilio Ca:'�
valho, capitalista.
Dama de altas virtudes critãs

muito estimada nesta cidade �
distinta aniversariante receb�rá
muitas felicitações ás quais jun
tamos as nossas.

DR. CELSO SALES.

Decorre hoje o aniversario do
sr. dr. Celso Sales, provecto en

genheiro da Diretoria de Estra
da de Rodagens e dirigindo,
atualmente, a residencia com sé
de em Blumenau.

FAZEM ANOS HOJE:

CEL. PASSOS MAIA

Encontra-se desde ôntem nes
ta capital, o esforçado prefeito
do municipio de Cruzeiro do
Sul, sr. coronel Manoel dos Pas
sos Maia.
A estadia do prestigioso che

fe politico serrano, em nosso
meio, será de alguns dias.

ALBERTO DALCANALE
Vindo de Cruzeiro do Sul,

o?de g�z� de um solido presti
gIO POhtlCO, chegou ôntem a Flo
rianopolIs, o grande industrhl
daquela região sr. Alberto Dal
canale.

ANGELO LA PORTA
Pelo avião da Panair vindo

do Rio de Janeiro, chegou, ôn
tem, a esta �apital, o capitalis
ta �r. Angelo La Porta, amigodedIcado desta folha e honrado
concessionario da Loteria de Sta ..

Catarina.

S�����Rçel&t
EspECIAlIDADE

corn nu m

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




