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I
o sr, Armando
depois de

de Sales Olivei."a, futuro presidente da
excurslonar pelo Rio Grande do Sul, irá di

Curitiba, vindo após a Santa Catarina visitando
por ultlmo, Florlanopofls

[íepliblica,
rétamente a

Jelavlle, B�umenau, e,

Prestes fez revelações
escandalosas GAZET

RIO, 8 - Teve inicio, hoje, no Supremo Tribunal Militar,
o julgamento dos cabeças do movimento extremista de 1935. ���������������������������������������������������������

. .

Ao ser interrogado, Luís Carlos Prestes fez revelações sen-

IAsacwnalS.
,

Entre outras coisas, declarou que nenhum dinheiro havia
recebido de Moscou por intermedio do sr. Pedro Ernesto, acrescen

tando que todo o dinheiro por êle recebido, havia passado antes pe-
las mãos dos srs. Osvaldo Aranha e Getulio Vargas. ANO IV I Florianopolis, Quinta-feira, 19 de Setembro de 1937

Durante o julgamento e depois da sessão, a policia efetuou \-----------------------------varía prisões, tendo os detidss sido recolh.dos incomunicaveis a

Policia Centeal. I Mentalidade iii
Nova empre- AD�STATU� DE HERCd ILlO Velho a�g���! do Rio,

DIA DA IMPRENSA

za de -,trans- u-se que ViII ser arranca a, por contou-nos um fato ,ultra int:res-, Amanhã é o dia da Imprensa.
• sante e em comentar-o senso ínte- B t i -f- t-

.

f
.-

t falta de pagamento ao fundidor gral!sta em S!a. Catarina. astao e s gnl rea Iva e a e elue.·I-

por e u9 li DIsse-nos ele, e vae a' sua d� para os que vivem neste laborioso
conta a historia. que se achava e inJCrato mistêr.

Publicamos, ontem, uma nota, ia para a fundição. O monumen- em palestra no gabinete do chefe de A imprensa. com a mesma abne-Com 5 modernissimos e pos- cl
I

f
. 7

.. protestan o veementemente con- to ficou pronto, per erto, Policia do Distrito Federal Capm. daeão com que enaltece valores e alu-santes.ommbus, <;IlSpondo ,de .toda tra o modo como o -speacker s] O fundidor, porém, viu apenas Felinto Mudler, quando aquela �
-

-d
_

comodidade possivel, sera. mau-
I Lamartine Babo, se havia referi- I parte do dinheiro. Como resulta- autoridade lendo a sua correspon- para os oprimi os, vergastela os opres

gurado. dentro de poucos dias uma do á grande e inolvidavel figura do muitos entendimentos, ficou dencia, começou a rir

desbragada-,
sores e desmascara os vilões.

no.va IJI�ha �e trafeg� ted p�ssa- do saudoso dr. Hercilio Luz. resolvido que o pagamento do mente a ponto de levar as mãos E' de grande alcance o seu p:!ltelgerros, IIgan. o a �aplta O" sta- Fizêmo-lo, não tanto, pela cau- restante se processa�ia parcelada- a' barriga. na vida e na socie�ade.do a J o I n v I 1 e, escalando
sa que determinou a apreciação e te sendo que oito contos de D is d h Ih d

'

J
' - "" rn n , epors e O..lS garga a as 1ll- Conferindo prêmio aos que a i.lepor Itajaí, Blumenau e aragua, jocosa do « speacker » do« Clube da I réis logo no áto do embarque do

I satisfeitas, ainda, aquela autorisob a denominação <Empreza Meia noite», mas pela forma de I monume?t� para Santa Catarina, dade vendo a nossa surpreza com
fizeram jús, sabe tafobem castigar os

Viação Cruzeiro Ltda»
como ousou chasquear da memo-: onde sena inaugurado. a sua alegria intempestiva expli- passiveis de punieão.
ria desse grande vulto catarinen-I O volume foi para o Cáis do cou-nos, então: Com verdadeiro jubilo, I.egisü.anlos
se, cuja vida foi um grandioso Porto. O conhecimento de embar- -«E' um ofício da Camara {du- a auspiciosa data.
exemplo de civísm?e de bra;ura. que foi aprese�tado, �as .0 pa- nícípal de Iaragua', no teu Esta-IO nome de Hercilio Luz e da- gamento combinado nao fOI feito. I do, que me pede licença para o

Iqueles que se cantam em poemas Protelações constantes desafiaram porte de armas 1 • • •

Em homenagem a data, não eh·cn-
e não em toádas carnavalescas á a paciencia do fundidor. Cansado

II
Iarão, amanhã, os vespertinos locais, I �

láia do «Cai Balão» pela bôca a- de cobrar sem resultado deixou
T bl aux I

sendo que, ás 9 horas, os trabalhado- G
vinhada de qualquer jogral. que tudo corresse como Deus a e

res da imprensa, incorporados, it-ão IIEssa a razão principal porque quizesse. Emquanto .�ão viessem

Fechada uma II ao monumento de Jeronimo COeU10.repelimos a grosseria, ridicula e os «cobres», Hercilio Luz em esco- _ �

7

nojenta, que em cheio, atingiu, a bronze fica,r.ia jogado nos arma-. I depOSitar flores. I!tOW:f���a�;�r�ne��::·o protesto,
zens do Cáis Ia mista no ma- -- .!
A·· • O t d peculia-ms indicen tes, que com-.surpreza

nlclplo de Itajai S orpe ea- parece ioa nLe de juizes.
E de fáto durante mêses a ar- mentostistica obra alí ficou. Passam-se Tendo em conta a sua situação

os tempos. Um belo dia o fundi- de estabelecimento escolar que fun- b ddor abre as páginas de um jornal clonava contra dispositivos regula- O ra e
e lê, surprezo, esta noticia:« Com mentares, Isto e', lecionando de-
grande solenidade foi inaugurado terminadas disciplinas em idioma Va Ienc ianesta cidade (era um telegrama extrageiro, o governo do Estado
de Santa Catarina), o monumento determinou o fechamento da esco
do sr. Hercilio Luz. O áto trans-

la� mixta particular do Alto BJ,u',
correu festivo e teve a presença do :municipio de Itaiaí, regida pedas altas autoridades do Estado, 10: professor Artur Grahl.
banda de musica, .

muito povo, �ssa escola, que era filiada a
etc. etc.> ,-�J <Evangelísches Píarrante, Blume-
Era demais- pensou-que fi-

nau», Vinha desde ha tempos sendo
zessem a festa, mr s pagas sem, Irecomendada pe as autoridades do en- turbar a paz mundial, como únicaE assim pensando, o fundidor . ,

h

\iniciou
uma ação que presente-

«no, para que se encamm esse
i formula salvadora da derrota ine-

dentro das normas leg .ís,

I
vitavel".

mente está em marcha para a D I .f
e nada va eram. porem, as ponae- O governo de Salamanca prova

O deputado Francisco Queiroz solução final e cujo objetivo é o
rações d ins et e d l'

,

t' d tDR HERCILIO LUZ

\
d

� os m p or s o mun CI· I que se es a preparan o novo a en-

de Almeida faz anos hoje.Horriem' seguinte: arrancar a praça pu-. d E t d ld
.

d
. .

-

f' PI!) e o s a o, e a provt encia i ta o com os mesmos carateristícos RIO. 8 Ao entrar no recinto
de grande força de vontade, pro- encontramos a afirmação que nos blica o monumento que nao OI afinal tomada foi a unica solução

'I
do "Deutschlan". do Tribunal, Luis Caslos Prestes

duto do seu esforço, conseguiu foi feita por um dos membros mais pago l» encontrada para que respeitados íos- O governo nacionalista encara queíxou-se do espancamenro de que

galpar as mais altas posições na destacados da comissão que to- Gravissima é a revelação que sem os dispositivos regulamentares. a conferencia com a tranquilidade
fora vitima por parte de Belini, co-

;c • �

d
'

f' a mandante da Policia Especial, aprt-carreira que abraçou e todos os mou a peito a ereçao o menu- ai IC . _

C b
A sentando ao general Andrade Neve",

degraus Iacil lhe foi ascendBl\ mento declarando-nos formalmen- a e aos que tem a responsa- UMA CR IANÇA que o chamara, a face ensanguen-
peja sua proverbial honestidade e te ser 'uma infamia de não haver bilidade do caso, explicar, por tada.

dedicação ao trabalho. Como po- a obra sido integralmente liquida- forma ineludivel, o que ha a tal
'

O GLOBO assim narra o fáto:

lj·I'tl·CO nenhum lhe leva a palma- da. . respeito. E cabe, antes de tudo, DE MESES "Quando chegaram os pr!sos, os
II

I A' guardas quizeram revistar Prestes,
em !ealdade e abnegação,-daí o Hoje, porém, com surpreza ma- que esses mesmos responsavels não tendo este permitido. Nêsse mo-
grande prestigio que desfruta em guante, vem de chegar-nos ás evitem, �ue se faça passar o po-

num outro de deprav·aça-o mento. o chefe do destacamento.

ltajaí, sua terra natal, onde é mãos um exemplar do grande vo catarmense pelo vexame, pe-
'

Belini, agrediu·o, secundado pelOS
Prestigioso chefe. vespertino A NOITE, do Rio de lo desaire e pela vergonha de seups SUbalt';fnos..

d d 4 d t d I t
. restes oriton, estabelecendo-se

«A Gazeta» felicita o ilustre JaneHO, data o � o corrente, ser apon a o como c� o eIro aos" A nossa reportagem foi ontem Informada de um caso, que ne- � tumulto.
parlamentar pela auspiciosa data. onde a par do chché da estatua olhos de todo o BraSIl e de ver cessita ser prontamente atendido, por quem de direito. I Os animos serenaram depois de

em aprêço, se abordam os seguin- arrancada de seu pedestal, por Edith Lo�o, dec�id�, respon�ayel pela pen�ão de mulh�res de! algum tempo, verificando-se que o

\ t entarios sob o titulo: falta de pagamento ao fundidor, vida facIl, de que. � propnetari? o indIvIduo Seb�stiao Rosa, largamente
'I
rosto de �restes sangrava, apres-"ues com,

.

. .

h
.

d'
.

I conhecido da pohCla, estabelecIda no Beco LoureIrO n·. 4, dirigiu-se ha tando vanas equimoses. Levado 3;)«Quer arrancar o .monum;nto, c por um meHm o lU !Cla, a eS4
tempos á Martern.idade, acompanhada do aludido Sebastião, e uma vez recinto do Tribunal á força, ali, de-

Vão O saudar candi- o sub-titulo: «CurlO�a açao em tatua daquele que fOI uma ex- ali, declarando·se honesta e casada, e morar no Morro Nova Trento, con- pois de ter feito a saudação comu-

d
- I II torno d.e uma estatua »; pressão aurifulgente d.o genio, do r;eguiu ludibriar as piedosas �r1:llãs, fazendo com �1:le esta� lhe entregas- nista, dirigiu·se ao general Andradeato naclona «O' curioso. Cogitava-so valor e do heroismo cívicos da sem uma criança do se�o fen.'llmno. que declarou Ina pei"fllhar. Neves, a quem_relatou o ocorrido.casoe.

b
.

_ d ,�esse modo. fOI a cnancinha, que atualmente apen8:s tem dois alegando que nao era necessario que
.

.

. de homenagear a fIgura de Her- gente arnga ver e.
A • meses de Idade. levada para o antro deleterio do Beco LoureIrO, onde a o revistassem. Nessa ocasião velf-CA.?'IAS. 8 •• Estev.e reumd�ro dI-

cilio Luz. Nada melhor, portanto, Falem aqneJes que tem obnga- fomos encontrar, ontem. coberta de chagas. nos braços da decaida Edi- ficou-se novo tumulto.
'

l'etono loc.al dlO PdartId'!t�neiPzuar lcuamnoa I-considerou-se--que erigir-se uma ção de falar, para tranquilidade th, que a alimentava com uma mamadeira emporcalhada. O presidente fez, então, soar osLiberal reso ven o oroo - . I D' d fIto aIs a t 'dad ctt t t ti di''

f' d ir cumpri- taL a a grande político e ex- do povo da nossa terra tao Vlva- enu}1clan o o a u on es om-pe en es, es amos cer os mpanos e ec arou que os Teus re-grande caravana a 1m e
,

es u o
1 •. I d bõ I. d de que tomarao, sem delongas, as providencias que o mesmo exige. cas· quereram que fossem levadJ,;" ámentar, na sua chegada a port� I governador ue Santa Catanna. mente a �rma o e a a. a o com

Ugando ainda o HONRADO CASAL, que querendo passuir um herdeiro, presença do Tribunal para se de:ícn-AI�gre, o dr. Arm��dOt de d�ale:e�� l
Veiu o artista, apareceu a "ma- a nota d A NOITE, aCIma trans-!não teve escrupolos um iludir a boa·fe dos dirigentes daquele estabeleci- derem e não pora provocarem con�

�1���: futuro pres en e •

<;fuete« e pouco depois o modelo crita. mento de assistencia social.
,

lusão.

POVODOvoz Sem quaisquer ligaeões polidcas

J A I R O CALLADOProprietario e Diretor Responsavel

I NUMERO 960

-

sao POLITICOS EM
VIAJEM

o candidato
nacional ven-

�

cera em

Minas

BELO HORIZONTE, 9-Está
calculado em 550 mil o coeficien
te eleitoral que Minas Gerais da- .

râ nas próximas eleições de ja
neiro
Deste total, acredita-se que

280 mil votos serão para a União
Demcicratica Brasileira.

PORTO ALEGRE, 8 Pelo avião
da Condor seguiu esta madrugada
para o Rio de 'Janeiro, o deputado
sr, SImões Lopes Filho.

Para a cidade do Rio Grande se

guiu, tambem, hoje, o sr, Maciel
Junior.SALAMANCA, 8-A propósito

da reunião das potencias do Me
diterraneo, sobre a situação in
ternacional, os circulos autorizados
declararam que conseguiram saber
"que os piratas de Valencia pre
param uma tentativa para per-

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"Deputado
Francisco de
Almeida

._---------------

Prestes foi
espancado

ir

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A c.A.ZE fA-Florianopoli.c, 9-9-1937

,.

IG

RIO, 7 (Argus)-Esteve na

Associação Brasileira de Imprensa
a comissão constituida da enfer-
meira diplomada pela Escola dr O sr, dr, Nerêu Ramos, Go-

d b
'

I barcar, de avião, com destino ao Paraguai.ferreira do Amaral,da Cruz Ver- vernador do Esta o, a nu, pe o

Ih Bra ileira Noemia Guedes decreto n. 20, um credito de
BU �NOS AIRES 9 N" d d P

.me 3 S ,

72,000$000 I t
' _I E. I

-- oneras prece entes o araguaiMendes, enfermeira diplomada pe·· , sup ernen ar li ver
'f o movimento está v txioso.devendo o corou- ao ranco

la Escola da Assistencia a Psico- ba 535 do orçamento em vi- In ormam que
.

F d gôr e que se destina a' recons-
reassumir o governo.

patas, Luis Mesquita rota, e a
de-

aluna da Escola do Sindicato do� trução da rede de agua da rua

do Enfermeiros Terrestres, Hercilia José Veiga-Pedia Grande.

Costa, afim de tornar público que Esse credito foi aberto a vis

fôra iniciada, nesta Capital, a ta da urgencia dos serviços, poisFrança, 9-Parece que a lenda dos quatro Cava- h fi' '1 d é precario o estado da atual re-
campan a nanceira em pro a BUE"TOS !\l-RES 9 O' is nubli

. ,reiros do Apocalipse vai repetir-se. Tudo indica que den- Casa. do Enfermeiro. de daquela zona, requerendo, des- 1.... I ,- 5 Jornal� pu icam a notrcia,
tro de po C I a 'f" irnent d de haver o coronel Franco sido detido em Formosa, quando se d.·u as ior s se ven Içara o compnmen o as re- sa forma uma solução que se tor-
lações diplorr.aticas entre a Russia e a Italia.

I
SELOS DO BRASIL na imprescindivel. rIgla para Assunção.

Roma 9-0s jornais noticiam 2. última hora ter a
I

. Compr1a-se sêlos t�dO dBra-lTesAlIllro do I BUENOS AIRES, 9 - Um comunicado de Assunção
. ,

'

-'

' 'sll qua quer quan I a e. ..,.. ,

f I F
'

h d dlt.alIa rompido suas relaçoes diplornaticas Cair. a Rus- Paga,se. bem. E t d
ln orma que o corone ranco que seguiu acompan a o o tenente-

sia. Rua Crispim Mira 29. S a o coronel Fr .Jerico Varela e outros politicos para o seu pais, recebeu
orden de abandonar imediatamente o Paraguai.

O avião em que vIaJavam tomou rumo desconhecido.

o SR. BENITO MUSS')LlNI, r- Ministro da Italia

t1ótilão, 8 - «II Popolo» diz-se autorizado a

clarar, que a ltalia não tomará parte na Conferencia
Mediterraneo, desde que a Russia compareça,

CA.RTAZES
DO DIA

2

•

I
•

I a uação
•

ea
é rnais perigoso

que antecedeu ao

Seraveio

o ,mornento
do que o

ate.ntado de
Londres, 9--A tensão de relações entre a Russia e

a Itaha, provocou grande panico na bolsa de valores desta

capital.

R!,canstr!l" A revolução paraguaiaçao da rede�.�����������!��
��e agua não está resolvida

Casa do
Enferrneiro

BUENOS AmES, 9 -o Coronel Franco acaba de em-

BUE��OS AIRES, 9 -Os últimos telegramas proceden
tes de Assunção denotam que a situação uão esta' definitivamente
solucionada.

Administração fecun ..

da e proveitosa
CINE ROYAL, ás 7,30 RIO, 8 - Ao embarcar, com destino a Porto Alegre,

horas-Ilusão da mocidade. o deputado Barros Cassai. abordado pelos jornalistas, declarou:'
- «Vou ao Rio Grande do Sul-afirmou o ilustre poli

tico-sentir mais de perto a vibração civica do povo riogranden
se, que se fraá sentir de maneira excepcional, por ocasião da pro
xima visita do emieente paulista, dr. Armando de Sales Oliveira.>

d eisrnografo desta cepital registrouA uma pergunta do repórter, disse que não era porta or
d dO d d I

.

t>
, .'

d um terremoto e gran es propor-a rren a - e qua quer missão, mas apenas «como povo» Ia assrstir ao gran e
_

men to dos acontecimento politico no seu Estado que acredita <vaí repercupetir i çoe;: é _

destroiers de modo excepcional em todo o país.» ,_ � ao �resedte momento nao

E terminou o deputado Aníbal de Barros Cassai com as' nau ah nOh�lf� de que o

mel
smo

RIO, 7 (Bar:d)-A momento-
.

I se ten a ven ica o em qua quer
sa questão do arrendamento dos seguintes pa avras:

h bit dO d A d d S I OI'
. " p zona a I a a ..

"destroiers'' americanos pelo Bra- «, ,r. rman o, e a es IVelT� pronun:lara em orto
_

sil, que tanta celeuma levantou, I Alegre" �OIS ;mpotta�tes dlscurso� DOS quais traçara os fU,tu,cos r�- O reCOn hec j
parece que agora vai entrar nos

mos politicos d:>,Br�sII e mostrara os fru,to� de uma administração menta do go-
devidos moldes em virtude da no-

Iecunda e proveItosa para a nação brasIlelTa. »
Verno de

ticia semi-oficial do governo equa- RdgistrD. de Os gatunos Franco
t xiano, de que a referida ReIJu-
blica pretende arrendar dois na- armas a9 i I�dovios de guerra dos Estados Uni
dos, destinados d mesma finalidade
de instrução dos oficiais de arma- A Secretaria da Segurança,
da e para o estabelecimento de por intermedío da Fiscalização
um serviço de vigilancia no arqui- do ConJercio de Armas e Muni
pelago de Colon, de combate ao ções, está publicando um edital
contrabando. Ao que se diz, as chamando a atenção dos possui
referidas unidades manterão co- dores de armas de fogo para
municação regular entre o conti� que as registrem dentro do prazo
nente e as ilhas Galapagos. Como de trinta dias, a contar de 5
bem se vê, o Brasil nada estava deste.
fazendo de anormal, que justifi- Os que tenham as suas armas

casse a gritaria levantada ha pou- registradas deverão renovar as li-
COI dias. ceoças anualmen�e,

CINE REX, ás 5, 7 e 8.30
horas-O segredo de Lady
Helen.

CINE ODEON, ás 5, 7 e

8,30 horas-Mulher domina
dora.

Ao encerrar-se o movimento
da Tesouraria do Tesouro do
Estado, no dia 6, existia um

saldo de 1 .189:82 J $700, que
passou para o dia 8 de Setem
bro.

CA�EMIn,A EM CORS, ARTE
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO" Novo
embaixador
do MéxicDCôrleda

Apelação RIO, 8 - Argus] - Che-
Súmulados julgamen tos da gou, ôntern, pelo Horther

ultima Sessão Prince, a esta capital, onde
Habeas-corpus da comarca de vem assumir as funções de em

lndaial, em que é impetrante o baixador do México junto ao
dr. Antonio Bastos de Araujo e governo brasileiro, o ilustre di
paciente Helmut!. Volter. Rela' plornata e homem de letras sr,
tor o sr. des. Presidente. Rubens Romero considerado o
A Côrte concedeu a ordem maior novelista de seu paiz

impetrada, para o decretar a nu- na atualidade.
liciade do processo crime que a Conterraneo e amigo particu
Justiça Publica promove contra lar do presidente' Cardenas, por'
o paciente por não ter obedeci- suas magnificas qualidades, distm
do o ritimo do processo especial. gue-se pelo espirito de mode-

Habeas-corpus da comarca de ração. Foi Consul Geral em
Porto Umão, em que é impe- Barcelona, de onde regressou
trante José Demetrio de Albu- ha alguns mêses, e nomeado
querque e Silva e paciente An- ministro no Uruguay declinou
gelo Pavarim. Relator o sr, des. do cargo, para aceitar are-
Presidente. presentação no Rio de Janeiro.Convertido o julgamento em Receb�u-o em nome do em-
d ligencia para que seja avocado baixador Pimentel Brandao,
o prOCéSSO original. ministro das Relações Exterio-

Recurso crime n. 2.8 JS da res, o Secretario Otavio Brito,
comarca de Canoinhas, em que da Protocolo do ltamaraty.
é recorrente o dr. Juiz de O;.
'reito e recorrido João Lielinski. L'nh e .av i a to-
Relator o sr. des. Medeiros ria
Filho. LISBOA, 8 -Acaba de cha(-

Negado provimento ao recur-- gar a esta capital um avião italia-
50, para ,confirmar a sentença no, em eXf>eriencia dp, urna nova

que julgou prescrita a lição penal. linha aeria entre Roma e Lisbôa,

Foi registrado
um terre
moto

BUENOS AIRES, 8 - O

° Guarda

MON fEVIDEU, 8 - Pelo
chanceler uruguai já foram rece

bidas 16 respostas, á consulta
feita sôbre o reconhecimento Iei
to pelas potencias do governo de
Burgos.

Sabe-se que os Estados Uni
dos e o Chile se manifestaram

comandante da
Noturna comunicou ôntem á S�
cretaria de Segurança, que 05

gatunos tentaram penetrar no ar

mazem do sr, Cruz, situado á
rua Fernando Machado. 46; no

Moinho joinvile; na casa n. 53
da rua BocaÍúva e numa Ref...
nação de Assucar, . á rua Almi
rante Lamego, o que foram im
pedido� de fazer, peI05 gUllrdas
noturnos de serviço ás respecti-

centra o reconhecimento.

A lu-m�o���r:! !:
dois compartimentos.
Tratar á rua Saldanha Mari

nbo n·. 10va, ruas.

CA P I T A L- FIL.IAL.
Rua Conselheiro Mafra (esquína Trajano)

lfIIW

GRANDE L.IQUIOAQAO ANUAL.
DE TOCOS OS ARTIGOS A PARTIR DE 26 DO CORRENTE

ATE' 10 DE SETEMBRO_
)

A

I
- ..
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,Car
Fijiaes

s
f\lIatri2::
em:

.'"

e
FL.ORIANO�OL.I.

Bh.... r'nenau JoinviHe Sao Francisco - Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro Glo Sul

Secção de SecQlio de$.Qção de
fAZiNDA&

eazen4as naclonaes e extrange'ras t>ara tcl'llOl
Morins e Algoc.1õ.es
Lonas e Impermeaveis
T41petel e trilhos
R.oupu

.

leitas
lüdas
Lnha para coser e IQIIIJ
lA em novell�s e meada
kbgncM e Perfwnarias

Ead.oS
e C�lchas

II , Cortinados
.

• guarda-n�
llliatOJ. ttlinellos, meias
"'sJildQs dos Q{am.ado� I

m-utos díANN'EMAN�

Emproa:a NeciGnal de
FabrlM d. Pontas .1Ftit.

Gazeta
l�dicosC
1)r, Artur Pereira

e Ohvera
tUi'IG� métho" dI ertan

Ç8. ., Ild�ltijs
LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas Jictriamenle das

-4 tlS 6 horas

Consultoria: Rua [eão
Pinto n: 13

) .

.

,

FONE-1595

Rc'!�ic;ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

Tratamento moderno das
motestias do Pulmão

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

Res. Hotel Oloria·Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.
-"""_-_._-_.. _ ... _-_...

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico de Hospital

(Curso de especialização em

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

FERRAGENS:

I

li
,I)
II

)
\.Ij

I
MAGHINAS:

Machinas de eeneícíar madeira
Material em gera! para censtrscções: Machinas para ofticinéf mechanícas
Cimeuto-ferro em barras. rerragens para portas Machinas pt.-fa Iaoeírôs

e JanelJas, tinta Mac'frtnarios em geral para a lavoura: � ades,
C.a.nos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
P(i)gões e Camas f ocomoveis, Motores de esplosão, 'Vlokl:tes
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos

res Material em geral para transmisszes: 1-:0' ,

Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de �ôuro e lona
Tintas a oleo e esmaltes ')leoi e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões PORO P -ças, acces-
Proãuctos chimicos e pharmaceuticos scriss, serviço mechanico
Censervas Racional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar 000L>YER
Btibidas naci0naes e extrangeiras Material electrico em geral �

I"av,e�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
Maria -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �

-

,_-
. �.ÃVÂ.V.6Y�VA

lndica:
Dr. Arrnlnío

Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido _. Nariz _. Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás I 2-

das 16 ãs 18

Ex·chefe da clinicli do Hospi
tal de Nürnberg, (P.\)ce&sor
Indórg Burkhardt e Professor

�rvvin �reuter)
Elpeclallsla em cirurgia

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

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. II e. das 1 O ás 12 •

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285 i

RESIDENCIA- Rua Este- i
II

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131
---

Aovogados
I Dr. "edro de Moura Ferro I

Advogado
RUe! Trajano, rr 1 sora2f

Telephone n'145b

-Jcic�key Club Florianopolís
° mais elagante centro de diversões íami

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

cionais e estranjeiras.
ernsf'ane camente iluminado com instalações mo

rias

Espelhos

I
--------

_--'- ••••••••••
· �

------1 Companhía "All1ança da ::
• Bahia" "

I FUNuADA EM 1870 SE'DE B/�..HIA ::
· �

I � eguros [Terrestres e Maritimos :
• CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 c

: ����Rrit�!\�I�p��iOS e
;0.000:000$000 G

terrenos) 15.503:893$549
PROPHIEDAD�5 IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949:184$897 gRECEITA EM 193 21.421 :545$220 '

0/. SINISTROS PAOOS EM 1936 4.737:405$660

Ap,entes, Sub-Agentes I Reguladores de A alf

I
em todol OI Estado.';o Bralll, no Uruguai na
dlnclpais praças estrangeiras.

• Agentes em Ftortanopotls: it
� �� ,&;.�

:: Campos Lobo & Cía. =
: Rua C Jnulhlro Marra,35,CsabradlJ) Caixa Pcstal19 =
• GLB ONE N· 1.083

e
• END. TELEGRAFIto ALLIAlvÇA ti

V�NDE.SE uma casa no dis- Ótimas instalações. No apr. .., . , �
trito, «João Pessôa», Estrei- vel recanto ,da Ponta do La·s" Escntonos em Laguna e ltajahl •

RUATRAjAN; . ) _', » \ do-·no:s altos da (o, a rua do Nestor no.42, Preço especial. Tratar co� Joeã. USB-AGENT�S EM BLUMENAU E LAG�S . .,
orveteria Gloria com2quartos, salas de 'visitae . Alves, no Canto do Estreite, •. �

�"'--iI1IIIiiiíiiiiiiiiill""""liIíIiiiíliiiliaíiiiiiiiiiiilllllliUilli__íiiiiiiiIlIliiiiilIiiii...iiiiiiJl 11 entar cozinha. •......... ====cHltOCtll•••••

Só os fabrícados em joinville pela �única fabrica
ido � S T A O O

PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

I Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
tQese e pontes em todos
os sístemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL70R/O:
1:?,ua Trajano n: /7

(sobrado)
Te1efone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

Aderbal
da Silva

R.

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 e 1290

•

rerra tem seu escrip-

tÓI io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phon-- 1277.-

I Cai:>. 1 Postal, 110.

)
�
�
�

Federal e Santa Catarlna �

i NOS CL<\SSICOS ENVELOPES fECIIADos·1� \$�
.g�li1� -'-���:kJ

Ru'a Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

I LHB

"

I
,I

I

J

ij
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I
',i/'IO I Bra, ,

Encane'." o , '.,. : • ,-\,,'-.2 - E. c

Itodas as especies, de rnaden as ,oel r -idas, benehciadas e em
',

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer .

porto do Norte ou do Sul do Paí5, bem como para o Exterio
Recebe cargas de ímportação.r do País OUI do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

p,.eço'� .,....odi�os

� ����������������������H
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas A

� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo I
�

«Obras do Porto de Pernambuco.
H

r.� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇ03S �.;i NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- I'!/

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �
IL:.-=�_""""",_"""""",,,,,,,,,,,,__.......1
Dr. Osvaldo Silva Saback

A o V O�G A o o
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

MEDI�';O
Especialista em molestias de creanças, nervos

I impaludismo e moles tias da pele

E S T A IIlinda oaS3 pó-
de ser sua pa-Igando ápel"'�as

.

5$000 10$oo� ou 20$'�)oO I' Ipor ("r·)es. na .

Empresa Construtora !
Universal Ltda.

'

Banco de Crédito
Popular e Agri .. '

cola de S anta
Catarina

(Soe. Coop, Resp. Ltda.) I·
Rua Trajano n. 16
(Educio proprio]

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 107
S. PAULOPremio maior 5:l75$ooo, e muitos

prernlos menores

REECBE DEPQSITO

I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:Os melhores preces
Ao alcance de todos

Cle Limitada 5.1. ala
elC. AvisoPrevio6 I. a Ia
Prazo Fixo =8.1. ala

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

NSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE, NOSSO INSPETOR L0C/\L

Sr. Albano de Souza Lnclo

:,:VENDE--SE.,CREDITO MUTUO PREDIALr SRUA FELIPE CHDMIT' 2 - (SOBRAD)
• O � urna farmacia bem afre-
fi • ti filw'ee-tWen!:"'#,@fp - ., í'i t'tG· .qnezada, n'um bom ponto
• Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 • ALUGA-SE Dr. Pedro de Moura Ferro!da linha férrea São fran-
• '-' quartos para casal. \ cisco.
• • Ir.formações pep fone n. Advogado I Para mais informações
........_' '"

�_••••••••••.436 Rua Trajano n. 1 'nesta redação.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



e as medalhas pertencentes aos Os jogadores do Aliança sairam
integrantes do quadro. bastantes machucados devido 1'1 ���������������������I

Não tendo recebido, nada até má disciplina existente no Clube
a data de hoje, o Figueirense en- local. Portanto snr. Redator, para
viou o oficio n. 48 de 1 de se- jogar com o Flamengo em Capo.
lembro de 1937,á F.C.D. pedin- eiras é necessário ir com metralha
do, como estava quite com a doras e fuzis. Grato pela publica
mesma Federação, a entrega dos ção desta, fica-lhe o

.
ERICO

premies a que fez jús. TASCA, Presidente do Aliança
E o que respondeu a F.C.D.? F. Clube.
Arquivou o oficio, e declaran- .

----·-a-P-e-ns-ã-o-F-a-m-i-
O Tamandaré vem treinando Tamandaré e lris farão a prelirni- do ao campeão, que esperasse VENDE_SEliar, b�m aíregue-

._ zada, a rua Con-
(GrYJ afinco, com o único fito, de nar. ocasiao oportuna. selheiro Mafra n, 64.

Íevar vantagem sobre seu valoroso Dado a potencia dos dois teans Ísto é até ridiculo. Ver e tratar na mesma.

(;. ruagonista. é de esperar um jôgo ótimo. Pois possuindo, a nossa mater, V-
�

-.' •

O esquadrão da aIvi-rubro A tempo vem a esquadra se- homens, yerdadeiros pugnadores a I espeCta-
a' resentar 'se-á remodelado, cundaria do rubro-negro, curtindo pelo desenvolvimento do espocte I iza r-se
o lris por seu turno, quer re- o desejo, de um match versus os barriga-verde, como não podem

P' tir a [acanha do primeiro en- meninos de ouro então resolver tão importantes PR'"::t .'. bl ara o 10 seguiu ontem, o

Dommgo será dado ao Íris a pro ema? I
E it io d C-' bi t d Id.

'

E" d'd I SCTl urano o ...a IGe e e en-
����������������������oportunidade do encontro. este o nosso Justo pe I o.

·f' M' J O'
:;:c

. ,
tI reação ano aques Ias, queA rapaziada alvi-rubra está
em ígual dependencia da Polic-ia

toda confiante. Civil do Distrito Federal. esta-
ALIANÇA FOOT -BALL

giará apreleiçoando os seus co.CLUBE
nhecimentos,

f:'T\ conjunto.
Apezar de derrotado, domingo

último frente ao grande esquadrão
ú Lauro Mueller, quer domingo

I
Toda a vontade de um vence- Domingo p. p. realizou-se no

levar de vencida o conjunto rubro dor reconhecido, é ter o premio gramado do Flamengo F. Clube
negro. de sua vitória. em Capoeiras, o encontro amistoso
O Iris apresentará seu team I Assim (I atual campeão da ca- entre este Clube e o Aliança F.

costumaz. pital, tambem tem o justo desejo Clube de Coqueiros, retirando-se O dr. Cjaribalte Gaivão, Se-
Por certo, domingo procurará de possuir os troféus de seus tri- o Clube visitante do gramado an- cretário da Segurança, usando das

preencher a lacuna de centro-rné- untos. tes de terminar o encontro, em atribuições que lhe confere o art.

cio; visto que seu atual center- O alvi-negro da capital, foÍ virtude das brutas grosserias pra- 6'. dos Estatutos da Guarda de
halE, ser fraco, para a dificil poci- declarado em 1936, pela F.C.O. ticadss por elementos do Clube Vigilantes Noturnos de Floriano
ção. como o campeão de Florianopolis, local. Um destacado elemento da polis, nomeou, por portal ia de

devendo portanto esta F.C.D. en- Diretoria do referido Clube,entrou ontem, José Lopes Ferraz para
A PRELIMINAR. tre�ar ao dec�arado, campeão da

I
no gr�mado ameaçando b�f�tadas exercer �s fU,nç�es, de comandante E' um produto dos Laboratorial "MINANCORA-Jolnville

Os esquadrões secundários, do entidade, o diploma de campeão, a um Jogador do Clube VISItante. da refenda mstituiçâo. I .

-

.

7����"7.A.��A..q������������I•••�E�.G���1������V.Â..VÂ��������l"A��

�CASA TRÊS IRMÃOS�
� P A L A C • O O A S S E O A S, �
� que é o orgulho do povo de Florianopolis m
� - �
� Grande abatimento no mês de agosto em todos m
� os artigos de inver no e meia estação

. �
� �� Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE'. ��.� Agasalhos de inverne-.)
� CLaQUE' JACQUARD. PEAU O'ANGE BRODE' ESCOSSES �
� �

� Lindos CASACOS DE PELES. curtos e 314, REN -\RDS AR- DE LÃ para vestidos e ostumes, Lãs para vestidos e man- �
� GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legit'rnas teaux de todas as cõres, artigos superiores e finissimos por g�
.. e de reconhecida durabilidade e zarantia preços ao alcance de todos. �
O �

O
• •

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

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

� nhos Irrepreensiveís. no gênero, satisfazendo ambos os sexos. �
� �� �
� ta� �

I de afamadas marcas e insuperável qualída- para homens e senhoras, de diversos tipos. �
�

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

m T ff· A·· & I
E[llflrlO':ROPRIO A· FELIPE SOHMIDT, 22 �.� U I irmr: r-moas F L o =- I� NNO� o:':����Ri>;VAV'&�&�'i�l��JWl�[����.���••e&e��·��������afêl���v.&���i
R A C I o

L. O

A G.AZãi'A +Floríenopolis, 9-9 -1.937

a�e'ã
Desportiva

TaRlandaré e Iris farão a

2•• rodada do l�eturnD

COI troo

o Tamandaré promete, lcvan
tnr O returno, será verdade?

Tem realizado ótimos treinos

Vigilantes
noturnas

JUSTO DESEJO

Imensurável partida de UNHOS BELGAS,

I

5

Melado superior,
especial inel de abelha,

pimenta malagueta,
laranjas, banandas, etc.
V. Sa. enconf a no

Mercadinho Popular,
no Cáis Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio

o anjo protetor de seus filhos é a

"Lombrigueira Minancora"

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

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

remédios.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA,

T
,Um novo super radio ao alcance I

• Vendas á vista e á pras,. I
Oístríbuidores para o Estado deS.CatarlnaG.erken&Ci-a. I

......iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiillíiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__Uiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiil�Fi__U;..;;;.;;.A.i.iiii.iiiiiiiiiiiiiiiCONSELH�IRO M��,�_A, 10 ....ç. POSTA � ,-_141

o padrão de qualidlJde
de qualquer balsa
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==A GAZETA Florianopolis, 9 de Setembro de 1937
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CIVismo

de
comprobatorlas do valor mllltar, dos de

nodados soldados que integram a Guarnição Federal, comandada
pelo espirito fulgurante e valoroso do cei. Zacarias Assunção

Empolgantes e

e patriotismo,
imponentes foram as demonstrações

TUBARÃO-7 (Do correspondente)-Decorreram imponen-! Falando em nome do Sor. Comandante e dos demais
'elil e brilhantissimas as comemorações do DIA DA PATRIA nesta oficiais da Guarnição Federal, eu vos advirto que nesta festa vai
cidade, onde presentemente estão acantonados o Batalhão Escola, I todo o nosso tributo de gratidão, antes que uma mera retribui
tropa de elite; Companhia Escola de Engenharia e Companhia de I ção das que YÓS nos tendes oferecido.
Transmissões, briosas unidades do Exercito Nacional. I Aceitae-a, pois, não como um pagamento corporeo e mate-

. Fáto. a?miravel. e surpreendente de civismo e de br�silida�e rial, mas como um.a recompensa espiritual e psiquica da vossa bon-
fOI o que assistimos, pOIS, numa eloquente prova de culto a Pátria dade, do vosso carinho, do vosso amor.

vimos confraternizados iubilosamente nas comemorações Povo e Não obstante ter soado para todo o Brasil o Toque da Li
Exercito, notando-se alegria radiante em todos ao demonstrarem com berdade, particularmente, para nós tal não aconteceu, porque o

entusiasmo o seu acendrado amôr ao Brasil. vosso coração, numa metamorse sublime, se transformou em alge-
Pela manhã iniciando as comemorações foi hasteado, nos mas para aprisionar eternamente os nossos pulsos, frageis deante de

quarteis, ao toque de alvorada, o pavilhão nacional, com a presença tanta grandeza.
de toda a tropa. Senhor Comandante!

Em seguida desfilando pelas ruas da cidade com garbo e Cumprida que foi a vossa ordem, embora em poucas pa-
entusiasmo as unidades militares mereceram os louvores da

pOPula-llavras,
mesmo porque não era intenção minha paralisar por muito

ção que em todas as vias públicas apreciava orgulhosa e envaideci- \empo os movimentos animadores desta casa, eu vos peço permissão
da a marcha dos denodados soldados do Brasil, garantia destemoro- para levantar em nome da Guarnição, um brinde a esta gente, que
sa da Patria. tanto quanto nós, sabe amar este BRASIL COLOSSO !

No campo da Aviação, ás 9 horas,- presentes o major Mar
colino Cabral, operoso prefeito de Tubarão; dr. Edgar Pedreira, in- Agradecendo a significativa homenagem falaram os srs. ceI.
tegro Juiz de Direito da comarca, oficialidade dos corpos militares I Ernesto Lacombe e dr. Artur Gusmão, pronunciando expressivos e

que compõem o Destacamento de Cobertura Santa Catarina,enorme

I
magnificos discursos recebendo muitas palmas.

massa popular, onde se notava o elemento feminino tubaronense,- As dansas ao som de explendido jazz-band prolongaram-se
.

Dia 9 ás 19 horas no pré, ANIVERSARIOS
realizou-se a solenidade de juramento á Bandeira pelos novos COllS- até alta madrugada. dio da Rua General -Biten
critos. Falou, com eloquencia o dr. Edgar Pedreira, que pronunciou O coronel Zacarias Assunção, brioso e ilustre comandante curt 103 serão vendidos em
formosa e vibrante oração que, ao finalizar, mereceu fartos aplausos. da Guarnição, num requinte de gentileza atestador da sua fidalguia I leilão ''':ovei'' para quartoEm seguida receberam a Medalha Militar, por contarem mais de 10 de perfeito GENTLEMEN, reunindo os representantes de A GA-I

�

I
':' o

,

anos de serviços prestados á Pátria, o tenente Lacerda Campos e o ZETA e A NOTICIA, de Joinvile, ofereceu uma taça de champagne I sa.a d� Jantar quadros lou-
sargento Ernani Guimarães. ças, VIdros, etc, etc.

Todas as escolas estaduais e munieipais participaram dessas
solenidades. Logo após foi servido ás autoridades e senhoras da so

ciedade tubaronenses saboroso e esplendido churrasco, regado a finos Descontos
vinhos. •

Depois das 13 horas, teve inicio a tarde esportiva,que cons

tou de lides de volley-ball, basket, corridas, saltos, hipismo e outras

provas, que decorreram empolgantes e disputadissimas dado o valor
dos contendores.

O povo recebia sempre com aplausos frementes os que tri
unfavam.

A' noite nos elegantes salões do querido Clube 29 de Junho
realizou-se suntuoso baile oferecido pela valorosa Guarnição Federal
á sociedade de Tubarão.

Nessa reunião imperou a cordialidade e a alegria.
Ao champagne orou o distinto e bravo tenente Euzebio

Queiroz, que designado pelo comando, saudou em palavras belissi
mas a sociedade de Tubarão. Damos a seguir o seu discurso,que ao

finalizar foi fartamente aplaudido:
«Não poderia haver dia mais propicio nem data mais gentil

para uma retribuição tão merecida, como a de hoje, em que tudo
no Brasil é vibração civica e frenesi patriotico.

Raiou cantando a alvorada.
Como trovões, rufaram os tambores.
Como gorgeios, trinaram os clarins.
Tudo foi festividade e horhorinhe.
E a bandeira, que baloiçava no espaço, serena e fagueira,

do seu altar dizia:
Avanta brasileiros!
Eu sou a vossa estrela guia.
Permiti, senhores, que eu parodie um tão conhecido e

celebre poeta polaco, que descrevendo em magnificos versos, uma

floresta encantada do seu país, imaginou que as aves e os animais I

ali nascidos, quando sentiam aproximar-se a hora da morte, vi
nham todos, voando ou correndo expirar á sombra dos bosques
onde haviam nascido.

Jamais podemos sentir a desdita dos passarinhos da Po
lonia, porque, qualquer um de nós que sentisse agora as ancias
dos últimos momentos, já distinguindo a grotesca e fantasmago
rica figura da morte, de certo que duas cousas seriam do nosso

desejo:

saudando com palavras carinhosas
ai. imprensa catsrinense. Em ra

pidas palavras o diretor de A GA
ZETA agradeceu.

Não podemos finalizar es

ta nota sem tecermos nossos lou-
vores ao ceI. Zacarias Assunção, culto Q denodado oficial, pelo bri
lhantismo das comemorações, prova eloquente da sua capacidade
de militar disciplinado e disciplinador.

O capitão Samuel Pires foi de nimia gentileza para com
os representantes da imprensa, tendo para com os jornalistas o
melhor das suas atenções.

Deve-se ainda a imponencia das demonstrações de pátrio
tismo á cooperação valiosa do major Marcolino Cabral, digno e aca
tado prefeito, que tudo facilitou para que as comernoraçães milita
res no "Dia da Patria> se revestissem do máximo fulgor.

Pelo representante de <A Gazeta" foram batidas algumas
chapas fotograficas das comemorações.

Gal. Eurico Gaspar Dutra,
Ministro da Guerra

L�jlão NOSSA VIDA

SERGIO VIEIRA

A efeméride de hoje registra
o aniversario do sr. Sergio Viei
ra, conceituado negociante no
distrito do Saco dos Limões.
A GAZETA cumprimenta-o.
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DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN-'a deixar O P�"ISDES DESCONTOS NOS ARTIGOS
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DA ESTi\ÇÃO
NA MODELAR

Faz anos hoje
tonio, filho do
Sant'Ana.

o menino An
sr. Tolentino

Tailleurs de lã' côrte impecavel

Vê passar hoje mais uma prí
r r s" ter expirado a 27 de mavera o galante menino Zêca

J' Ih ,>

d I filhinho do SI' Hermínio d'-u o U LI no o prazo f'

perma-I R L'
a

nencia no Bra�il da turista Au-
osa uz.

zuste Caroline Zanow e não I GENTE NOVA

de 110$ por 28$000 I t'�lld() a Secção de Tu;·jstas da G'lb t' d .

" "" f"
,

d 170 136$000 . - . . I
I er o, e nome e um ínte-;no angora e por PoliCIa Civil de São Paulo o ressante pimpolho qr

.

M t "d 130$ 98$000 . I· ue veio en-
an eaux superiores e por prorrogado por novcn a dias,

j
nquecer o lar do sr. Nagib Mas-

" " "80$ por 53$000 como fôra reque- ido, visto não sad e de sua exma. esposa.
Redução especial nos preços de RIENARDS e ter sido êsse requerimento nro- C .

dCASACOS d PELLE .
. r-. om o nascimento e um ro-e

. mGvi.d,o em for�']a habil, fOI a busto garoso, que na pia batis-

na "A MODELAR" refenda extrangerra, que se en- m�l recebera o nome de Dalmiro-
centrava em Hamonia neste Es" Jair, acha-se em festas o casal

RUA TRAJANO, 15 tado, compelida a dei�ar o Ter- Alcides Rosa.

ritorio Nacional, consoante soli- CHEGAM UNS
citou a Secrelaría da Segurança
de São Paulo. Encontra-se nesta Capital o

sr. dr. Anes Gualberto, da Di
retoria de Estradas de Rodagem.

Guarda
turno
Mercado

N 60$000
E' QUANTO SE PA-

U 11'"' GA POR UMA BOA
COSINHEIRA A'

do RUA JOSE' VEIGA 91.

Montepio
No dia 6 de Setembro, o

Montep;() dos Funcionarios Pú
bEcos, fez emprestimos a 132
contribuintes, num total de
26:912$000.

I\tp o dia 4 de 3etembro a

Coletoria Estadual ..:Ie Florinno·
polis arrecadou a quantia de . .

19:241 $000.

FALECIMENTOS

Coletoria I
SRITA. NENEN COLAÇO

E5tadua I. Em Tubarão faleceu ante-ôn
t�m � snrita. Nenen Colaço, di
leta filha do falecido ceI. Pedro
Luiz Colaço.
A extinta era muitissimo esti

mada naquela cidade, onde o seu
passamento causou profunda cons
ternação.
A' familia enlutada apresenta

mos pezames.

Flôres dos jardins de Tubarão para nosso travesseiro e

colearmos até junto á bandeira do Brasil para dela fazermos o ere'dita ps ...nosso lençól mortuário.
Abri,. mediante um fenomeno de heterospecção as portas obras pu'de nossa alma e deixai que. eu nelas penetre, com todo o respei-

..

to que podeis emprestar a um oficial do nosso Exercito, para que b I iCa5 Ex-assistellte do serviço de Gin 'cologia d(JS I-:hpitals:Possais sentir, bem de perto, quão sinceras são as minhas palavras. da ;�aml)o'a F�nd� ão G ff ' G
.
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.

dA' LIV�AMENTO, 8 - Teve inicio o'
�. ,ç -�'t a le- um e e o. rancisco e SSI3S.E' comum falar-se de sinceridade como objêto de assun-
E' d

.

d P
. raid Llvramento--Rosario-Livramen_

tos variados; mas para nós, eu vO'3 afianço, a franqueza constitue Pelo decreto n. 21, do Sfr �x-lIltetna o SéHVIÇO t: ediatria da Policlínica to. A primeira etapa foi vencida'
uma virtude, tanto quanto a hipocrisia uma veleidade. dr, l'lcrêu Ramos, Governado de Botafogo pelo volante Abrão Mendes.

.

Nesta hora, em que homenageamos a sociedade de Tu� do Estado. foi aberto um cre- DO�i�ÇAS DE SENHORAS E CRi �NÇAS am�nhs:.gUnda etapa serã coberta:

barão, fazemo-lo sob o signo dessas duas entidades coletivas que dito de 200:000$000, suple- Consultoria: Rua Trajano no 12-Sob. Corre com Insistencia o boato de
se chamam 7 e 29, por isso que, nessas duas casas favoritas da

'b 529 d Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 hor as
haver capotado o carro n·. 9, não se

cidade, é que se reune a gente mais fina e onde baila a mais mentar a ve� a J I o orça- sabendo, entretanto, se ha desastre
pura élite. [mente em v'gor. ! FLORl!\NOPOLIS SANTA CATARINA pessoal a lamentar.
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O sr. Mauro Ramos. Pre
feito Municipal de Florianopolis
baixou uma resolução nomean

do Calino Cirilo Alves para

exercer> interinamente, o cargo
de Guarda Noturno do Merca
do Publico.

Ora. Josefíl1a Flaks Schweidson
MEDICA RAID AUTOMOBI�

LISTI�O ESTADUAL

o sabão
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"Virgem Especi�lidade".
de Wetzel Bt Cia••• Joinville

re·con1menda-se tanto para roupa fina como para roupa commum
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




