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"Onde estal"Íam o ilustre sr. �José Amerieo� e muitos dos eo estaleia hoje na peullmbloa do seu Tribu

.1ue se embandeiram com a sua eaudidatura� si o sr. Arman- unI ele Contas.
d@ de Sales� .. SIO. Flores da Cunha e as oposif)ões militantes es- Não! N[10 sOlnos� os IJloasileit°os� ulna

d.wessem COIlD o eatete? Teria� siquer� surgido a candidatuloa :ua�}ão de illgratos� QU auésieos. Muito me-

José Americo? Onde est:uoia êle? nos de beocios. (�inito bem).
UM POPULAR Estal"ia agaloloado ao Tribunal d(� Con- A naeão ba de IIODI"al" COlO o seu apoio

(us. os tlue fical"am a seu latlo. (Palmas) os qlle�
O SU. OTAVIO MANGABEIRA - E� justo o apal"te. entl"e 4) entete e o I·egime� p.oefeloiraul fie�lr
Não tivesse havido a atitude do sr. Armando de Sales: com o loegime; os que., üiltloe o�atete e o BIoa

fruio tivesse havido a atitude do sr. Flores da CnDb�l: não tives-I sil� In-efel"iraln· ficalo com o Brasil! (Palmas)��.
DR. OTAVIO MMWABEIRA

se havido a atitude das oposieões militantes� o sr. dosé Ameri-
.

(Trecho do discurso, em Bagé, do sr. Otavio Mangabeira)

ORDEM DE FRANCO
ao governo inglês

RIO, 21 (Especial)-O Superior
Tribunal Militar,confirmou a sen

tença que foi imposta ao Capitão
Osvaldo Vieira, por ter agredido
a bofetadas um civil, que se en

contrava prêso.

\

A G Ef;

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

A VOZ D O POVO Sem quaisquer ligaeões politicas
- __ -

PARIS, 21 (lIspecial) O general Francisco Franco, enviou um
telegrama ao governo inglês, ordenando-ih � que faça retírar imediata"
mente os consuíes brítanícos em Bilbau e Santander,pois caso contrário
serão expulsos.

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O CONDENADO
ANO IV I Florianopolis, Terça-feira, 21 de Setembro de 1937 I NUM-E-�-R-O---9-6-9
_---_________ o capitão Vieira

Fabricando moedas A MORTE REPENTINA DO
metálicas DEPUTADO VITOR

RUSSO
é extraordinária. Varias comer

ciantes da zona do norte estão
emitindo vales e fichas, que cir- PORTO ALEGRE, 21 (Espe- I era formado em Medicina e Di-

culam como moeda. Afirma-se cia1)-Em trem especial chegou a I reito con tava apenas 43 anos de

que alguns negociantes de Montes esta capital o cadáver do deputa- idade.

Claros e Salinas mandaram fun- do Vitor Russomano, falecido ôn- ------------

dir placas metálicas, valendo $200, tem subitamente, em Caxias. O velho Borges$400 e $500 réis. O cadaver foi transportado da '

'

'"
ga.re para o .trapiche da <Vari-g, eneabeeará a chapa

J:sta enfermo o dr aíim de seguir para Pelotas, acom-!
L • panhado de grande numero de

pessôas, vendo-se entre outros os

Epitacio Pessoa I srs. general Flôres da Cunha, Dar-

1
ci Azambuja, Poti Medeiros e

Otavio Mangabeira.
I

RIO, 21 (Especial)-O estado
de �a�de �o dr. Ep_it.acio J?essoa I PELOTAS, 21 (Especial)-Pelo
esta msplra�do se�lOs cuidados avião da «Varig », acompanhado
aos seus medIC?s ftfiSI�tentes. do deputado Simões Lopes Filho PARIS, 21 (Especial)-Todas
Durante o dia de ontem, o es- e do ajudante de ordens do go-

as atenções dos governos francês

RIO, 21 (Especial)-Abordado; tado febril do ilustre enfermo vernador Flôres da Cunha che- e inglês, estão presentemente vol-

pelos jornalistas o sr. Pedro Alei-
I

c�egou a causar grandes apreen- gou, ôní.em, a esta cidade,
,

o ca-
tadas para a tentativa de rapto

xo, sobre o propalado golpe da soes, tendo pela tarde baixado daver do dr. Vitor Hussomano, do submarino C. 2, pertencente
prorogação _dos ;nandatos, resp�n- sensivelmente.

.
_ I. ..,

ao governo legalista da Espanha,
d C po .sa PELOTAS 21 CE I) A pelos nacionalistas sob as ordens

e,u que nao �e em orno s
TERNOS FEITOS DE 50$000 I;' ,

_ speCla.
- s

b_aver base parti uma tal resolu-
PARA CIMA SO' NA CASA ; 9. horas da m.anba, de hoje, r.ea-

de Flanco, que se encontrava an-

ao I f I d d V

]. cRoreadgo rneosPsoroto dedBerest.c .

. I "O Paraiso" Ilzou-se o uneea Q r. itor

Remata.ndo declarou cat:go.n- i . Hussomano, tendo comparecido, RIO, 20 (Band) Está sendo espe-

camente,. julgar
a prorogaçao in-

,

p
I
por assim dizer, toda a população

rado nesta Capital, de regresso da
,

sua viagem ao norte do paíz, hoje
:viav�·_,w I ara çensurar o pelotense. re avíão,o ministro da Agricultura'

sr 'J ose" Ame"rl·co daS��n;t����:��op��sus�u d:of��: SR. BORGES
--

Di'"MEDEiRÕS=-� governadores sr. Odilon Braga.

PROTESTO • .. tor Russomano, pelas suas excep- PORTO ALEGRE, 20 (Band)
Em suspenso

DA U D B cionais qualidades de "pirita e
- O Partido Republicano vaí or- RIO, 21 (Especial)-Com desti-

• • • de coração, era uma das indivi- ganizar, no proximo mês de No- no respetivamente á Baía e Per- RIO, 21 (Especial)-«ODiaria
dualidades mais queridas da po- vembro , sua chapa de deputados narnbuco, embarcaram, ôntem, 08

da Noite», em nota destacada

pulação pelotense. federais, qUI é encabeçada pelo srs. Jurací Magalhães e Carlos de
diz não estar ainda totalmente

O dr. Vitor Russomano, que. sr. Borges de Medeiros. Este de- Lima Cavalcanti. afa�tad? o perigo da prorogação,
J

- I putado virá á está capital presi- pengo esse que dia a dia mais se
BRINS D� LTN�O PARA I dir a organização da mesma. A ELEGANClA MASCULINA

avoluma.
TERNOS INCLUSn E O S 120/ _ EXIGE UM BOM CHAPEU.

As demarches feitas, giraram
TAYLOR NO

A fO'.
AI

d ACI" «CREPI» E' O UNICO. NO apenas em concertar os governa-

____"_O_Paraiso" _I luaçao a a "O Paraiso'�
dores no sentido do amparo ao sr.

Conyocado O ter-/ A�sodação Brasi-IDeputado ,
��:���::���;�:':ss��;:'���:

celro. depu.lado Ilelra de Imprensa I JoãoMangabeíra .-------------------------

M b
Juiz substituto

anga eira J Reune-se, amanhã, ás 15 horas,

(
�. . I em salão especial .a Biblioteca Pu'-

RIO, 21 Especialr=Por meti- blica, a comissão encarregada de
vo da morte do sr. Vitor Rossu- dar parecer sobre o ante-projeto de
mano, o sr. Pedro Aleixo, presi- Estatutos da Associação Catárínen
dente da Camara fez a convoca-

se d� Imprensa, elaborado pelo sr,
_ .' LOUrival Camara.

DR. JOSE' AMERICO çao do respe�Ivo suplente sr. Car- Essa comissão se compõe dos srs,
los Mangabeira. dr. Carlos Corrêa, Afonso Wander-

RIO, �O (Band) --: _:;\caba de O sr. Carlos Mangabeira, que ler Junior, Oton de Gama Lo�o
ser organizada a Comissão de

cen-I é irmão dos srs. Otavio e João d Eça, J.J. de Souza Cabral e Jau

WASHINGTON 21 (E
.

1) di d J' l\Jr b "d ,Guedes da Fonseca.
. , specia sl1ra. aos Iscursos o sr, ase _/langa eIra, reSI e em Bage, on- O projeto de Estatutos será de-

-O sr. Osvaldo Aranha declarou Aménc�, compos�a dos srs. con- de é antigo e acatado chefe polí- pois, pOSSivelmente na proxima' se�
estar grandemente empenhado em de PereIra CarneIro, Batista Lu· tico. ml;lna, lido e discutido em assem-

que o governo brasileiro decréte a zardo, Benedito Valadares e de blea geral,para aprovação definitiva.

:lei relativa aos frétes para 08 Es- conselheiros técnicos entre os' ��ssa, aprovaçã� está de.pc�delldo a

. ..' .. O
·

·t d fllIaç"o da ACI a AssocIaçao Brasi-
ttados Umdos. qnaIs se melue o sr. Cmcmato CirCUlO O leira de Imprensa.

Sabe-se, entretanto, que um Braga. As peças oratorÍas do can- Após sua filiação á ABI, nossa

alto diplomata comunicou ao sr.
1 didato majoritario serão submeti- Ch�padaf'IWo

Associação iniciará, em todo 0_Esta- Acha-se enfermo guardando o

Osvaldo Aranha, que três tenta- das previamente a analíse da re- li �g;"S���t:ãOc��ranh'!d em prol da leito o nosso presado conterraneo

lItivas para rehgul�):' os 'dfrétfes. de ferida c?missão, que �fetuará a: RIO, 21 (Especial)-O circuito .E assi�, de ����i:ia em con- S. PAULO, 20 (Band) Regressou �âPutad� I:ens de AAraujo, ilustreüngo curso a,:"'Iam SI o eItas. necessarIa censura, aSSIm como do Cbapadão, em Campjnas, foi q�u.sta, vai a ACI se !irmando deU- I
a esta Capital. procedente de L1n� I. er !llaIonsta na ssembléia Le

pelos Estados Umdos, tendo todas I em todos os dIscursos já pronun- j vencido pelo volante Benedito
I
mtlvamellte no conceIto de

quantos,! doia, o deputado João Mangabeira gIslatIva Estadual.

�la5 gorado. I ciados. Lopes. �:-n��:�o�stac1o, se dedicam ao qU� seguiu hoje para o Rio de Ja� I Fa�emos votos de pronto resta-J nelro.
. beleClwento.
I

A

BELO HORIZONTE,20 (Band)
- A falta de troco neste Estado

N

prorogaçao
é inviavel

DR. PEDRO ALEIXO

RIO, 21 (Especial)-O Depar
tamento da União Democrática
Brasileira, dirigiu ao governador
de Goiás um veemento protesto,
lontra o fáto das autoridades po
liciais de Anopolis, terem proibido
a realização de um comicio em

prol da candidatura Armahdo Sa
]es.

Declaração
:Em vista de ser necessario para

meu governo, não ficarei responsa
vel por contas feitas sobre a firma

.Angela szpoganicz de Castro Mene- ,
zes, a contar desta data 16-9-937.
EDGARD F.DE CASTRO MENEZES

A lei de frétes

Determina
ção papal R���!s�r��dilon

Braga

ANO

Rapto dum
submarino

VATICANO, 21 (Especial)
Sua Santidade acaba de proibir
toda e qualquer manifestação de
caracter católico, no territorio es

panhol que se ache sob a depen
dencia do governo legali"lta.

Companhia
de Navega

ção
PORTO ALEGRE, 20 (Band)

Admlte-se nesta Capital que esta
semana se realize a instalação da
Cia. de Navegação Riograndense,
cujo capital inicial é de 10.000:000$.

Por se achar vago o cargo de
.

Juiz substituto da 5a. Circuns
crição Judiciaria Com sêde em

Lages, Curitibanos, Campos No
v�s, Bom Re�iro e São Joaquim,
fOI aberto edital de inscrição pa
ra o concurso que se verificará
com o fim de preencher o mes
mo.

l .------------------------.

DEPUTADO IVENS
DE ARAUJO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A .Q.AZE'tA-Florlauu}Jun� 21-9_�3}
BRASIL E5.;tranho Do Río de .Ja-

achado neiro aBelém
num dia de

viajenr"i

demecratlee
SELOS DO

Compra-se sêlos do Bra-
sil, qualquer quantidade.
Paga-se bem.
Rua Crispim Mira 29.

Expla.ão
numa p••te

I...ia LONDRES, 17 - Crianças
que brincavam na praia de Santa
Anas (Lancashire) encontraram

uma gArrafa fel.hada, em cujo
interior havia uma mensagem
com os seguintes dizeres:

..E�tamos na ilha Wake, que

alcançamos depois de um naulra
gio. Quando lerdes esta mensa

gem estaremos mortos. Tenente
B. Edward, dr. Louis, 9 de
agosto de 1932».
A ilha em questão encontra

se no Oceano Pacifico.

Quem afirmasse tal possibilidade
ha dez anos passados poderia
passar pelo dissabor de ser con

siderado um desequilibrado men

tal. Todos quantos viajam entre

o Pará e o Sul teem experiencia
da longa viagem de duas sema

nas ao longo do litoral, nos vapo
res de cabotagem. A cobertura
do percurso em sete QU oito dias
constituía um recordl

Hoje ... hoje a Panair reduziu
o tempo do tcajéto primeiramente
para três dias, mais tarde para
dois dia. e agora vai cobri-lo
num dia Ce viagem. Um progres
so cumprido tio naturalmente, tão
sem alarde, tio insensivelmente
que a noticia é recebida como

um fáto banal. Entretanto, repte
senta um grande acontecimento
na historia das comunicações en

tre o Pará ou, melhor ainda, en·

tre o Norte do Brasil e o Rio
de Janeiro, além de ser uma ex

pressão singular das possibilidades
da aeronautica de comercio,

". Belém-Rio de Janeiro num

L.OC
,dia! J..fa bem poucos anos isso

AO BE L.EM seria uma novela juliovernesca.
,

� Hoje é uma realidade que abre-

I ao Pará e ao Amazonas perspe-

I A MAIOR DESCOBERTA DO SE'CULO XX tivas mais amplas, fornecendo ao

Brasil recursos preciosos para o

HIO, 20-Na madrugada de Foram apreendidas varias ma- seu desenvolvimento. '

ôntern, as autoridades da Central Ias de Pauline que tambem foram • • �o dia, 12 do corrente a Pa-
de Policia andaram preocupadas conduzidas para ala. delegacia : 0t' nair inicia regulârmente o serviço
com a descoberta de um grupo de auxiliar. Cf aéreo Rio-Belém num dia de

senhoras que se ocupam no co- Já alta madrugada, investiga- G • viagem, sendo a unica empr- la

mercio de entorpecentes. dores da Secção de Toxicos En- ! • a transportar passageiros.malas pos-

S d d
'

bid t t d b � � tais e expresso aéreo num
J •. -

egun o a enuncia rece , a orpecen es eram uma usca na
O : entre a capital do pais e a eapipela secção de toxicos e entorpe- casa da praia do Russell 10, pois _ v_

centes diversas senhoras Irancêsas que Pauline tinha enviado alguns i'IB ii tal paraense, batendo um verda-

teriam ido a bordo de um transa- embrulhos para aquele local antes • ., deiro erecord> em servic o pu
tlantico receber uma amiga que da chegada da policia ao Cáis • • blico, numa demonstração el.,

trazia para negociar grande quan- do Porto. A Policia encontrou O • quente de esforço, de tenacidade

tidade de cocaina entre a sua ba- ali grande partida de cocaina. • • e de organização.
gagem.

e
. • Estio de parabéns o Par'. a

Essa amiga era a sra. Pauline CARTAZES: Não haverá _mais carécí1s! ! Avom�eZr:n"çiao �1'gOnl'fBI,.,raa8Iu·lm' rOnllolvOo neos=Guilhon, parisiense, qu� se riesti- DO D IA u e � -

nava a esta capital para residir.á. • timulo ao desenvolvimento dos

praia do Russell n.lO. CINE REX, ás 7,30 horas. E' O I F E R E N T E, E' U' N I C A ! • nossos recursos potenciais pela
Uma caravana r-olicial índo ao -Preludio de amôr. it:i • ampliação do comercio e d� in-

Cáis do Porto all deteve a rele- CINE R�YAL, ás 7 'lO I LOÇAo BELEM, é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas-
tJ d�stfia s?b o impulso vig.;roao d;..

rida senhora e maio três suas ami- horas-O crime de ser boa.,� cer o cabêlo" que apareceram até hoje. • viação aerea.

gas que alI se encontravam, con- CINE ODEON, ás 7 30 ho- ;: LOÇÃO BELE�.Il, é - realmente - A MAIOR DESCORBETA DO SECULO •. '
_

d�u"""!z�in�d�o!"""-a�s!"""a�C�{.�í'J'!f:ra�l�de�P�o�li�cl�'a�."""!r�as��O�b�r!"!!a�d�e�T�i/�a�n�s�.��I • XX, pois virá demonstrar qu: não é verdadeira a afírmativa de que "não ha 160$000 �AQ����E:t�

I • nada que taça nascer o cabêlo l " � COSIN HEI RA A·

PARA HEMORROIDAS .. aUAJOSE' VEIGA 91.

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

_�__��__� ��� � "1 1 __

jOINV!LE, 20 (A Gazeta)-O jornalista '\urino �oa
rcs diretor do vibrante diario A NOTICIA, organizou domingo gran
dioso comicio pró democracia.

Antes das 19 horas em frente a redação de A NOTI
CIA estacionava grande multidão, notando-se a presença de
crescido numero de operários. Os chefes integralistas receiosos
abandonaram a cidade. A's 20 horas chegavam ao local os srs.

deputado Carlos Gomes de Oliveira, jornalistas Jáu C.uedes e

Oswaldo Melo, Marcilio Santiag'), Oswaldo Haeser e dr. Leo
nel Costa. Sob entusiásticas aclamações a comissão promotora
dessa demonstração de fé democratica, a frente de formidavel
massa popular rumou para a praça Carlos Gomes, onde a aguar
dava avultado numero de pessôas. Apelar do máu tempo rei

nante o comicio decorreu num ambiente de grande vibração cívica.
Falaram eloquentemente os jornalistas Jàu Guedes e Os

waldo Melo que empolgaram a multrdão.
A seguir foi prestada expressiva homenagem ao deputado

Carlos Gomes, dirigindo, se 'o povo para o escritorio dêsse politi
co, ovacionando-o entusiasticamente.

O nome do Governador Nelêu Ramos foi vivado cons-

tantemente,

Gru�oL senhoras
ne§tJociando taxicos

entQrpecent�s!
e

Prêsa, ainda a bordo de um
paquete �ancês, a passa
geira Pauline Guilhon--Apre-
endida urne partida de

cocaina

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Minarvina"

ELIXIR IE NOGUEIRA ARGELIA, 19 - Sessenta
pessôas ficaram feridas em come

quencia de violenta explosão
ocorrida numa pastelaria da rua

FERIDAS
ESPINHAS Ísly, que é uma das artcrias mail
ULCERAS movimentada. da cidade.
ECZEMAS Presume-se que tenha explo-
MANCHAS DA PELLE dido um. das garrafas de gazDARTHROS
FLORES BRANCAS comprimido que alimentam o for-

RHEUMATISMO no do estabelecimento.
SCROPHULAS O maior numero de vitimas

SYPHILlTICAS foi causado entre os transeuntesE�� e finalmente em tadaa
e os passageiros de um eletcico,aa alfecçOes cuja orl-

lIII1Ia registrada gem seJa a que passavam na ocasião pela
"AVA R I A" frente da pastelaria. VENDE _SEftar���:!�f:eg�::
_

.

:Milhares de curados _ Onze pessôas foram recolhidas zada, ã rua Con-
selheiro Mafra n. 64.

�6RANDE
DEPURATIVO DDSA;�GÓ.eÕ;_g_ra_ve_.__••e••••ratar na mesma.

O

, I
•

Empregado com successo em todas
IS molestías provenientes da syphiliS
.4mpurezas do sangue:

, zU.lt1l\.·
tl)Gl,lflll,l.&lLl--\

fã
�

,_

IE M F M
o QUE TODO MUNDO JULGAVA. IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE

FIZESSE NASCER CAB�LO", ESSE PREPARi\OO APPARECEU:

•

todas as Casas do Ranloem

Dislríbuidaresl

Carlos Hoepcke SA

--Os analg�siros rompo' ....Apyretina" ein ausge· A formula de "Apyretlna"
nlzntes de "Apyretina", es-
tão dosaàos optimamente, de zeichnetes Praparat beson- é de: maldIZ a corresponder
maneira que a energia espe-
cifica dos orgãos não é atin- ders bei migl'ane (Kopf. perfeitamente aos casos in.
gida por efeitos � ecunàarios,l
mesmo quanào os àoia co- schmerzen).
,rhets sejam ingeriàos simul
taneamente. Em outras pa
louras, não deprime o ro-

ração, não àiminue o perys· Dr. E eorg Rfchter. flinl-
ta1!15ma gastro - intestinal
nem hyperaciàifico o esta- r:a geral e operações. Diplo. Dr. Alfred Hoes!5. flinira
malo-
Assinado: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. Osualdo Espinàola,m- Brasil.

nico geral e peàiatria. fon-
sultorio e resiàemia: Rua Hospital 5ão José, Jaraguá. Isabel. Blumenau,
]5 àe Houembro N, 84 A-·
Blumenau .. 5anta fatarina. 5anta fatarina. fatarlna.

Dr. Georg Richter.

Olcados.

"

rlna.

50nta fatarina, Blur.lenau, 5anta xiliadora, Hava-Breslau-Ha-
pital Oe Timb6, Santa fata-

15 àe 140llembro H' 8Z-l3lu-

sultorio e reslàencla: Ruo

.·Rtesta que prescrevo com

j
-- Die Zusammensetzung

resultaàol!l optimos, os ca· von "Apyretina" ist bereits

chets àe: "Apyretlna" neste I eln Beweis der !5chnellen

í hospital, unà h"i(samrzn WirRung in

Oen angegeblmen fallen.

Dr. Anton Hafner. Dr. Paulo deCarvalho

·-AtEstO qUE tenho empre,

2

O estatuto
da mulher

gaio em minha clinico os todos os casos inOlcadas. o

cachet!!! àe "Apyretlna", com proOuto "Apyretlno" :00 far-

-·Atesto qulZ prescr&�vo em

Dr. Nllo Saldanha Franco. Dr. Piragibe deAraujo

maceutico farias Henrique.
meàeiros.

menau·-5anta faterina.

Dr. Alfred Hoess.

Clr. Paulo àe farvalho.
Clr. Anton Hafn�r, clinir:a

rlinica geral e operações. Dr. Nilo 5aldanha r:ron. Dr. Piraglbe 1312 Araulo.
maào na Alemanha lO! no. geral e operações. méàlr:o geral IZ operações, méàlco

m 'à' ,,"' t à H It I rlinic:a glZral e pediatria'. con-e Ira ... Ire ar o osp a co. m�Oico ôlretor 00 Hos-
méàico chefe 130 àlretor do Hospital 5anta dlrlZtor 130 Hospital Santa

E matErniõaOe mar!a Au·

optlmos resultados.

" .:-' .

.,

OOR OE CABECA?
�

A PV R E T I NA','

['atarina.. mania, 5anta fatarina.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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:in�:-:"i�!e:�:�:Ea�·�:;;a�T�-p�=::=�:t;�-;;I�I�Ba!ti���;;��Id;;:e;;:"&·�;"�iégidriji�io�·cola de Smta
de ser sua pa-I Catanna

gando ape �as (Soe. Coop. Resp.Ltda.)
5$000 ·10$000 ou 20$"000 I J

Rua Trajano n.16
Por mês na (Ediieio proprio)

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO'. 103 - 107
s. PAULO

Quinta-feira
.-

.

23 D E Setembro
Sociedade de Navegaçãojf'arana+Santa Catarina

Limitada.ç+-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn

tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo. Évu. Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS: hiates-motor Piratil'linga, Saturno e Braz

Cubas.
Encarrega-se de classilicação, medição e EMBARQUE de

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto de> Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterio

Recebe cargas de importação,( do País QUI do Ex

terior, para
<

desembaraço e redespacho para
as praças do interior

. SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ...-y'lodicos
. . íf 2& Mi'_iilíiiiiiiiil 1ÍIi

�.G �.����$���GO�e•••G.�
� e

:1...1: �A OE:
� Caminhão e On'�nibus I
��

s I!� Leão da erra •
: Empreza de Transoorte de Passa.. é
• gelrcs e EncomerJdas '!
� ,

. !
� Entre Ccncordía e Marcelino Ramos �

� O
�;t� EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS , 11.-1���������������-tl� de ORTIGARA & GENERALLl ., ii
� Passará a funcionar, do. dia 10. de Ou- G
�� trubro em diante •
;�� OlARIA�ENTE, sa'ndo de Coucordia ás 7 ho ras � ._III!!!II!!!!!I!!!!!!!!I!!!!!'!I!!!!!!!!!II!!!!!II!!!!��!!I!I!!'!'!!!!!!!!!!I!!!!���-� III�� da manhã, regressando ás 4 da tarde � IiiA !! aw ; !I ; Si ,; Mal AI at ! ; se 2' ! ;

�� Para íuciliter a boa marcha da Emprc:-za, será colocada em � Or. IVO d'AquinO I��'� cada povoado uma agencia para vendas de passageas, como •��w �

;.� abaixo descriminamos: � AdOVgado
�� Concordia-e-EscritôrioMosele. I@ SuruvI-Casa Comercial Boscatto O Florianopol is
� Tamanduá -Casa Comercia I J II lio Schn • iliiliiiiiiiiil.-lliiliiíiiiliiiilliiiiiii_iiIiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii_1
• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
{'� Barra do Veado-r-Casa Comercial de Irmãos Poy ti
t� Bela Vista-Botequim Roese U
� Vila Rica-rasa Comercial Ma2.l.:ti O
• Marcelino Ramos-Escritório Mosele •
• G

. � P reça s:
CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 •

:: IDA E VOLTA 25$000:
• Ernpreza DALLA COSfA �
� .
U N. B. Em caso de temporais ou de es�radas em máu. Consultorio e resídencia -Praça IS de Novembro, 13
llIIiI estado, aspassagens terão o ecrescimo de 20010: I cenS;;

.. I���.�.�nti�� .�8à�
__

11 e_d_._a�i 1.4_à._s._. 1_6 horas
��.�tlt.G�.e.��••��.G••••e - .. ,-

-
.,� -

••�••fl ••-�---G.�e••••• iR

&,_4.,• a

i C r e d í toM u t u o P r e di a I! ",__
,,!:".

•
•

I

t'�
��

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR�
TElaS DO BRASIL, SO' EM PR.E\1IOS FORAM DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA�
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

P. de Araujo
-------------------�----

.........,........." ......�,.......,..... ............... .,.... ' ................-....... ,.",.,.... ...... ''''''' ,_" .....

't.tl
�� ..���.L.������.L�� ..������ ��� -"u

_� I!'l

� Apolices Consolidadas do Estado de Minas �
ij «Divida Fundada do Estado de S. Paute �
� «Obras do Porto de Pernambuco. _ �
� H
W VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇ03S �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AfiRI- �
ij COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- F
� IANO N. 16. !
1.4i-:....�""'"".....-,,.,... .....m_......,...,.....,...D _••_ �..,..._-...r.a..-,,,_.�P1iiii:I�
L.�� ...........����.���....� - ..�� .::'!fIII.�� �.............�L.....AL....'4Ita�

Endereço Tersgr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIr\A
AGENCIA' DA

Alfredo
MEDI (�O

Especialista em molestias de creanças, nervos
tmpaludismo e moles tias da pele

Tratamento do ernpaludísmo e das molcstia s da pe
le e nervosas pela Autohemotherap ia

aa ;g

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Dr.

4t = » _,$ . +' 4 4••• 4

Premio maior 5:175$000, e muitos
•

prerruos menores

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno recern construido proxi-

mo ás aguas térrnais IIOptimas acomodações e serviço atencioso, Cozinha
de primeira ordem brasileira e alemã II
Preços modicas

Proprietario: Herbert F.lk
(Mau sprtcht deutsch)

GUARDA -- Municipio de Tubarão
Santa Catarina

Proprtetar!o ..Joao Gonzales

Inda a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OE.:iTE casinha de

I a. ordess, asseio e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas e I
domingos

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

REECBE DEPQSITO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lnclo

�

PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5.1. ala
[

CIC. AvisoPre vio6.1. ala 'i
Prazo Fixo 8.1. ala '

�
CREDITO MUTUO PREDIALr • RUA FELIPE SCHDMIT'N 2

• • n

� Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 • ALUGA-SE Dr.
�� f.� quartos para casal.

�� e Informações pep f()ne n.

�.G•••®G-------------'•••••••011 � .436

,

JVENDE--SE,'- (SOBRAD) �
.
-.

'� •
urna farmacía bem afre-

; '&' , " ri> «Pê f qnezada, n'um bom ponto
Pedro de Moura Ferro I d.a linha férrea São Fran-

j
Cl�CO.

Advogado para mais
.

informações
nesta redação.

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA,

�

QUE PUBLICA O RETRATO E r�ECIBOS DECt SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

Rua Trajano n.

>,
-

;�
• .;.-�-. �.:�- �-;., ;.'

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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g C a r los te e SI••
f\1I_triz:: FL.OPtIANOPIDOL.IS

FiJiaes Blwr'-'enau - Joi.nville Sao Francisco Lagur).-
MGs.truar,io permanente em Cruzeiro do Sul

Seoçêo de ge09.o d.

em:
5eoçêo de

fAZENDAS:
��ndãs nacioll�s e extrange'ras tlar3 tera
�orins e Algodaes
Lonas e Impermeaveís
�pete8 e trilhos
Rop.pas feitas
Itdas
Lnha para coser e u.Wr
1,.1 em noveUos e meaà.
Ia netes e Per{ymariAs

lchoadps e Colchas
'oas e Cortinados

e guarda-napas
10$, �eUos, miJaa
C$irios dos ala.m.ad,�
Charutos cDANNEMA�iI

&rnpre�a NeoiGnal de
Fabri_ ae Pontas "P'tita

A uazeta
Médicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CUnlcl mélhca de crian

ças e adultos

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas dieriamenie das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua Jsão
Pinto n: 13

FONE-159S

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

D r. MI�uel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Fone 1.3.33
Consultas das 13 ás 16 hrs.

'.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade

i até ás 8 1.{2 da manhã

\i' e á tarde - Consultorio:

J ANITA GARIBALDI, 49

líares.

MACHINAS:
Machinas de b'endliciar madeira

��terial em geral nara CGgJ�trucções: Macbinas para omém. meehanlcas
C'tlttento-ferro em barras, ferragens para "ortas Maehin�s para laceírés

e janellas, tinta Mat'mnarios em geral para a lavoura: C" ados,
CapQs galvaníeados e pertences gtades, cultívadores, moínho etc.
Fogões e Camas f ocomoveís, Mott>res de espiado, Mow!'f.s .fj
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electricos

res Materioal em geral para transmlssões: Lo' I
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubríjicantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO P iças, acces-
Productos chlrnicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
Censervas Racional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER
B8bidas nacionaes e extrangeiras Materlat electrlco em geral

------�--------------------�-----------------------------------

I"a",e�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max.,
Maria .. Fabrica de Gelo ólRita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

tr.dica:

Advogado

I RUd Trajano, no 1 sora.1

I Telephone n: 1400 I
Jockey Club F!;ianopoirs-l

O mais eiagante centro de diversões farní-

Dr. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12- r.

das I 6 ás 1 8.<.:
�.i'-

Consultorio: Rua João �
Pinto, 7--- Tel. 1456� I
Res.R��h���1141

- ---

I Dr: 'Rí�iird61
Gottsmann
Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (PIo.\)ressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (d.·
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSVLTORIO-··Rua Tra·
ano N. 1 8 das t O ás 1 2 e

.

das t 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

AaVO&adOS
I Dr. Pedro de Moura Ferro \

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

cionais e estranjeiras.
ernsfane camente iluminado com instalações mo

rias

RUATRA]Al\S,10-sCbrado-no:s altos da
orveteria Gloria

n. 70. - Phon-- 1277.-

I
----------- ••••••_. •••00•••••

e D

= Companhia "Alílança da :
I Bahia" :
• FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA •
· �
" t eguros [Tertestres e Maritimos G
• •
• r
� CAPITAL REALIZADO '9.000:000$QO", •'fjjfiJf RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000• BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS

'

14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949:184$897 G

• RECEITA EM 193· 21.421 :54;$220 •

-/ SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

Ap,entes, Sub-Agentel I Reguladores de A asf

I
em todo. o. Estadol r:o Bralll, no Uruguai na
dlnclpais praças estrangelra8.

� Agentes em Flortanopotis: &
G •

:: Campos Lobo & Cía. :
• Rua Cilnultllro Mafra, 35 .(sobradJ) CaIxa Pcstal19 G

•• •
• cLEONE N· 1.083 «I
� END. TELEORAFIC,O ALLIAlvÇA •

VENDE.SE uma casa no dis- Otimas instalações. No apr (6 E ltori L I
.

h'
�

trito «J()ão Pessôa», Estrei- vel rer .nto .d'i Ponta do La-s • scn onos em aguna e taja i �.�
io, á rua do Nestor no.42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES t�

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. � �
e entar cozinha. • ---••••••S•••

t

FERRAGENS:

Só os fabricados em Joinville pela gúnica fabrica
[do E S T A D O

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

EspelhoR

------------------�

I Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese .a

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

tias da Boca.
CONSUL70RJO:

�ua Trajano tr /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual):
HORAS MARCADAS

Aderbal R.
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

I
Fones 1631 e 1290

I
IAccacio Mo-I

•

re Ira te'l1:seu escrip-

tór io de advogacía á rua

Visconde de �Ouro Preto

I Caíx 1 Postal, 110.

- I

N O Estreito Ponta do Leal hI
��I w,� BILHETES �l

� �
� Federal e Santa Catarina ��

� �
� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS':: I� \��
,g���--������

1
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A CME�-FlQri.an.opoli�:, 21-9-1937 5
------------------------------------------------.---------------------------------------------------

Q'azelã'"
Desportiva

Os valares individuais do
prélia de ��aminga

Os do vencedor:
Renato: Esteve ótimo, nas pau

cus intervenções a que foi chama
d:".
Fredi-Antenor: Foi uma óti

ma zaga, firme, nada deixando
passar.

Beck: Atuou muito bem.
Carlos-Godinho: Foram dois

perfeitos halís de ala.
Sabino-Paraná: A ala direita

não destacou ·se tanto, apezar de
Paraná ter desempenhado um per
fClto1association" .

Ivo: Não foi o homem de
sempre.mas não prejudicou o team,

Calico-Oscar: Foi a melhor
parcela do jôgo, a ala esquerda
do campeão é infernal. Esteve
simplesmente assombrosa.Oscar se

locomove otimamente pelo grama
do, sendo sempre auxiliado pelo
seu ótimo companheiro de ala:
CALlCO.

O tricolor:
Beija-Flôr: Atuou destacada

mente, sendo indelensaveis as bo
las que alcançaram suas rêdes.

Garriga- Toureiro: Ambos jo
garam bem.

•

Borba: Não foi dos melhores
center, contudo não prejudicou a

atuação de seu team.

Julio-Gato: Estiveram bons,
• fi as Gato desmoralizou o tricolor ,

desobedecendo ao juiz.
Pinquito -- Forneroli: Foram

hem sucedidos,
Matos: 1'11<).0 jogou bem, pois

possúe ótímo jógo, mas para a .ruo. 20
.

Moetra�·il0s.
defesa. hCJ, so sr, Lima Csval-

Bnrbi.,ha-Piega: Ala muitis- csnu ,> td.gram�. de Bele
, s.mo [raca, é ala de quadro se-! HO!'ZIJ.. �\,. qu� dIZIa que o

cundario. sr, Jose Amenco não havia

I renunciado o cargo de mi-

UM JUIZ A'S Dh<En AS ni-tro do Tubllnal de Contas
"

a pe.+df' dele Liroa, para
( v:tar lU' () sr. Agunenon
Magalhães losse o seu su

ceseor no governo de Peroam
buco.

O sr. Lima
1105 respondeu:
-.0 assunto em que en

tra Q sr. Agamenon Maga
lhães é para mim indiferente.
Nlo me preocupa o destino

que tome essse cavalheiro. Afi-Inal de Icontas, o Brasil é
tio grande . ; . Que importa 1

uma pulga em oito milhões
de quilometros quadrados» ?

...

I

o encontro realizado domiugc,
no stadium da F.C.D., loi teatro

de um ato anti-desportivo.
Figueirense e Atlético eram os

prei.adores.eendo releree da pugna
o sr. roní Pereira.

No desenrolar do match o jo
vem juiz, mostrou possuir golpe
de vista, e conhecimento claro das
regras do Ioot-ball, o essencial a

um bom referee.
Marcàndo quasi de inicio, uma

penalidade máxima, mui justa, loi
criticado pelo sr. Patricio Borba,
dizendo este que o penalty, havia
sidc batido com um adversario
dentro da área. Mas como havia
sido goal, ficáre em branco a falta
do adverserio. Aí está a primeira
perfeita e acertada decisão do sr.

JUIZ.
No 2' período, o centei tricolor

quando vai dar nova saida após
o 5' goal do alvi-negro, o faz er

.rado,
.

o juiz consigna tiro livre,
-estande nisto falso.

Na saída após o 6' goal do
!Figueirense, o mesmo. center 8

propósito põe a bola duas vezes

para o seu lado, quando devia

o
Cavalcanti.

XCELLEN&JAS

��
A J K H S

ç�
ENADORES

.1

A
Ineuitauel a
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1-1
I
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K
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nascido acabara, assim, ser

vindo de repasto aos cães.

Clara afirma que a cnança
nasceu morta.

Gorou a tenn
lativa uru-

...

gU_la
MONTEVIDEO' 20

s
c

I
o

T

W
H
I

Si •

IK
V� �
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Dístri bu idores

COSTA & CIA.

Rua Cons.

Mafra,

Ftorianopotls
APPIOVAOO f AeciJMHIWAOO

DElA
BIlITISI/ ANAlV TlCAL <:ONTgOt...�TD.

1..0NOQl:>

-

revoluçãol
causou verdadeiro

.

parucoCASA "O PARAISO"
no comercio de casemiras. 200 lindas padrões.
Um fino certe por preço nunca visto.

�������U����F�E���IP�·�Ei��S���H��,�I[).��i�'�2�li���
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A L.OTE 00 EcI� 4T 00
impetrou mandado de segurança'

TA

Com a presença do srs, dr. Ne-

rêu Ramos, Governador do Esta-

A P f·
""'

do; Gustavo Neves, Secretario do re eitura . nao
Interior e Justiça; Hodolío Tietz-
mann, Secretario da Fazenda e

•

Agricultura e outras pessoas gra- quer passeios r-

das e grande massa popular, foi b d Aniversaria-se, hoje, o nosso
domingo ás 11 horaspelo sr. Mau- es uraca OS ilustre conl.erraneo desembarga-
1'0 Ramos, prefeito da capital, A Diretoria de Obras Munid- dor Gil Costa, professor da Fa-
inaugurada a 9a. exposição avi- pais está fazendo publicar um culdade de Direito, influente
cola .promovida I?ela Sociedade I edital no DIARIO OFICIAL. inti- membro da U. D. B., e brilhan-
Catarmense de AVIcultura. mando todos os proprietários de te jornalista.
Prêso Dadiani predíos a conservar os passeios que! Cavalheiro de fino trato, cul-

I se acham estragados, sob pena tôr do direito, justo orgulho das

I de ser feito o lançamento de 4$000 ! letras juridicas em Santa Cata-
a-RECIFE, 21 CEspeciaJ)-O fal-

Cpor metro linear de frente. rina, o desembargador Gil osta
so principe Dadiani foi prêso nu-

�

d t d h

ALUG �...�' .. _S E- que tem, no jornalismo barriga-ma pensa0 mo es a, on e se a- ,

vêrde, escrito o seu nome emvia hospedado, Uma boa sala de frente com letras de ouro, disfruta em Flo-Declarou Dadiani, que o Pro- dois compartimentos. I d d
.

PO_!tTO ALEGRE,21 (Especial) motor Publico pretende submetêl-o Tratar á rua Saldanha Mart- rianopo is e gran e estima, e

O Japão está e!l'penhad� na com- a um exame psiquiatrico ao qual nho n', 10 l serâ hoje, por certo, muito ho-
pra de algodão braaíleíro, tendo"

'

nesse sentido solicitado condições' se opora, estando pronto � reque-

LIRAa vartos produtores residentes neste I rer um habeas-corpus, pors nunca

Estado, que já enviaram as respett-! foi doido, nem jámais padeceu
�mostras. I das faculdades mentais.

sacrilegos!O SR. ARMANDO DE
SALES ESPERliDO

NA. BAIA

Condenavel
Exposição Avícola

Rio, 20 (Argus) De Belo Hori
zonte,informam que em Anopolis, o
delegado local deu ordem ao desta
camento policial para que destruis
se todos os cartazes de propagan
da eleitoral das candidaturas dos
srs. Armando de Sales e Plinio Sol
fiado. Cumprida a ordem pelos sol
dados, a população ficou em estado
de franca agítacão sem saber para
quem apelar.

o Japão quer
godão brasileiro

ladrões

milionaria
Sieler P·

um oficial para

reclsa ..se ��ados Luis

CALÇADOSWETTERLE
Blumenau

RIO. 19 - Na séde do Ban
co Holandês Unido realízoc-se a

abertura da mala da senhoras Ga
briela Síeler, ordenada pelo juiz
�r. Antonio Nogueira. Nela foi
encontrado um pequeno caixote.
dentro do qual havia ínumeras
íoías e brilhantes, entre os quais
um grande colar de perolas, ava

Iíado em 50 contos.
Depois de conferidas e exami

nadas, pelo Juiz e pelos avaliado
res. todas as ioías, foi la
vrado o auto de arrolamento e

ordenada a remessa da caixa
bem como 320 contos em di
nheiro�{d para o cofre [da 5,' Sul
Ameríca.

MINISTERIO DO
TRAnALRO� INDUS
TRIA E �OMER

�IO

Inspetoria Regional
O sr. Inspetor Regional. aten-Idendo a conveníenda do serviço

e possibilitando as partes o tem
po para reclamações. consultas.
etc., resolveu estabelecer a 16a.
Inspetoria o seguinte horario de
expediente:

nas 12 ás 18 horas,
Sab1do�: Das 12 ás 15 hs,

OlA""'

o sabão

Ex-assistente do serviço de Gin cologia dos HQpitais:
da Gambôa, Fenda. ão Gaff,é-Guinle e S. Fr&ocisco deAssiss.

os Realizou-se hoje, em Tiiucas,Ex-intema do Sol viço de Pediatria da Policlinica o enlace matriomonial da pren-
de Botafogo I dada senhorinha 'Acilina Gallot-

DOENÇAS DE SENHORAS E CRI�,NÇA S li, diléta i,filha do saudoso de-

Consultoria: Rua Trajano n: 12--Sob. putado Benjamírf Gallolti Jor., Para exercer o cargo de �_
C It O 1 O

r

12 da 2 5 h ra
e d. Amelia Buechele GalIotti, legado .de Hígíene no muníc....·n.onsu as: as as e s . oras

d T' R'b' d "'!t�'"com o sr. r. lago 1 erro e Indaíal fOI nomeado o sr .11.,FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA Pontes, integro Juiz de Direito Clemente B. Lacerda.
• IP.!..

lla-!+M'!!fC?"rl}!!fWt§!'P!PWP!!f!==-3!'f! :2·,19"i$IIJHi' .± iit..."._��.JaI"� ==,; ill- .•_�---.._.- -- - ---------......-"' - mp-tuo-3;;, i:sAi

Festeja hoje o seu aniversa
rio natalicio a senhorinha Liege
Goudin, gentil filha. do sr. Vas
co Gondin, conceituado repre
sentante comercial.

PROF. SILVIO SCOZ

TENIS CLUB flORIANOPOLIS
ASSEI\IBLE'A GERAL

Em nome do sr. Presidente convido os srs. Socios para a reu-
I

nião de "Assembléa Geral Ordínaría", que se realizará domingo, 26
do corrente, ás 10 horas da manhã, na séde social,

.

de 110$ por 28$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 data de hoje registra o na

talicio do sr. SilVIO Scoz, adean
Lado industrial e operoso pre
feito de Rodeio, onde goza de
grande estima e real prestigio, e

para cuja comuna tem emprega
do o melhor do seu esforço.
De uma grande visão admi

nistrativa, a par de uma hones
tidade invulgar, tornou-se credor

I da admiração dos seus in.umerosamigos que hoje, lhe darão-as
I mais inequívocas provas ele apre-
ço, ás quais A GAZETA se

associa.
FAZEM ANOS HOJE:

o jovem José de Souza Lima,
filho do sr. tte. Souza Lima;

a exma. sra. d. Zulma Linha-
res, esposa do SI'. Fernando
Ávila.

RIJA TRA�JANO� 15
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Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA

ENLACES
GALLOTTr - RIBErHO PON

TES

Ora.

!'r"f**

O

RELIGIÃO

FESTA DE SANTA TEREZI
NAA DO MENINO JESUS
A Associação de Santa 'I'erezí,

nha do Menino Jesus, ereta na
Capela do Asilo de Orfãs São Vi
cente de Paulo, realizará a' festa:
de sua San!a Padroeira, êste ano"
com o seguinte programa:
De 24 de Setembro a 2 de Ou

tubr?-novenas, ás 19 horas;
DIa 26 de Setembro - Missl'll

cantada ás 9 horas com três sa-
cerdotes e com a assistencia de
Sua Excia. Revma. o senhor Ar
ceb�spo Metropolitano, que se dig
nara pregar ao Evangelho, fazen
do ao final da função a benção>
solene das rosas de Santa Tere
zinha.
Dia 3 de Outubro-Miisa com

Comunhão Geral da Associa,ãoás 8 horas. A' tarde do mesm;
dia, procissão, que percorrerá o
itinerario do costume. Em segui
da, defronte á Capela, quermesse
- favor das obras da Catedral
Metropolitana.

Promotoria da Palhoça
o sr, dr. Governadn; do Esta

do, nomeou o dr. Paulo ltiacie1de Sá Pereira para �xerçer o
cargo de Promotor PubIico da co
marca da Palhoça,
Delegacia de Higíene

..

(MARCA REGISTR.ADA, ,il

"Virg m E p
de Welzel & Cia. II.

recornmenda-se
•

i

}
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




