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8.10., 25 (Especial) tido do sr• .José AmélOicD., por cuja candi- lhas.'"
- EntI°evistado pelo datura me bato.
"Diario da Noite'" o Se o fiz foi tanto somente para evi
capitão AtUa Soal�es" talo a condnuaeão da fll"anca illfiltraeão co

solnoe a g.oave deullu" m.uniS[3 que estia sendo feita nas fileiras
cia feita IJublic310en- do partido do sr••Josê Amnérico. Aliás, os
te de e§t;uo o pal·tido Nnoinei�ais elelluentos., enlbora lhes não te
du sr. José Amé;"ico uha dechu·ado o nome já sellthoam a cn

sendo p'_°esentemen- leapuea e euterloaram .. bal"rête até as ore

te o I"elugio a que se

estão acolhendo os

mais pel·i�osos comu
nistas., disse:

"Pi\. minha atitude
não teve em v i s t a
menospleeZal" o par- IIII-�-��-���,!,""",����������������-����������������������,�<I

y'-e-or-.i-a--d-a-s-c'-o-m-pensações'A V O Z D O P O V O
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O � A L L A D O

IV I Florianopolis, Sabado 25 de Setembro de 1937 � I NUMERO

N FI 'A RICANIST

�omo o reporter fizesse alusão a uma

carta� que., DO Inomento o capitão AtUa
Soares, estava escrevendo., este remutoll:

- "O deputado Domingos Velasco e§ ..

ereveu-me perguntando se as minhas de,.
elaraeões o atingiam. Estou respondelillidD
a essa carta�••

�"

E
Sem quaisquer Iigaeões politicas

MANOEL DUARTE
(Ex-pres!��n'h� do Estado do Rio) ANO

Especial para A GAZETA I

Dos três candidatos ostensivos á sucessão presidencial, po-!Denunciado
de-se dizer que um é democrata, outro é contra a democracia e e

I

terceiro é um falastrão que se acostumou, na sua vida politica de O interventolo
damagogo, a falar de tudo sem ter segura orienlação. Já se sabe i

qual é este último: é o sr. José Américo. I
O programa deste candidato é ser contra o programa dos

outros. Dos outros dois o sr. Plínio se bate contra o regirnen
Razoalvemente, pois, só ha um candidato, cujas idêas podemos dis.
cutir, para aceita-las ou refuta-Ias-é o sr. Armando de Sales Ohveíra.

Em sua peregrinação democratica pelo ínterior, o candidato I

paulista terá feito uma verdadeira pregação republicana. Expondo Corpo de I Chegou ao Rioidêas, que debate e afirma; discutindo principios, que defende e que I'
•

I g'ai. LUCl·O Dste""espropaga; desdobrando conceitos, que falam a parte estatisca de sua Bombeiros m .-

doutrina e propondo soluções que equivalem ao poder dínamico e I RIO. 25 (Especial) - A cha-
mostram o animo renovador de suas crenças, o sr. Armando de

'I
mado do Minis.tro da Guerra che-

Sales Oliveira fundamenta no credo democratico, como elemento O dia de amanhã assinâla o 11· gou a esta capital o general Lu-
•

asíco, uma doutrina de movimento que é a verdadeira vida da aniversario da inauguração do Cor-I cto Esteves, comandante da Re-
sua físolofia politica. po de Bombeiros da Força Publi-I,ião Militas sédíada em Minas

O candidato popular é dos que creem firmemente que a ca do Estado, iniciativa que se Gerais.
democracia ainda é a formula preferível de composição do Estado deve á operosidade do coronel Pe-

-.-

moderno, nos seus necessários orgãos de governo. Sendo, como é, I dro Lopes Vieira, ao t�mpo ?�- Monumento aos he-uma doutrina do povo, a democracia é, por isso mesmo, uma dou-
, mandante da nossa gloriosa mIh-,trina de meio termo, ou, melhor, de justo meio de equilibrio de '

cia. ,

d 35ponderação de valores e de equivalencia de forças. : O áto de inauguração foi

presi-,
roes e

Ha quantos mil anos o velho sabio chinez, que foi o maior : dido pelo general. Bulcão Viana, RIO, 25 (Especial) Na sessão
pensador politico de seu tempo, Confucio, já pregava as excelen- ! então na presideneia do Estado, da Camara, ocupou a tribuna o de-
das da teoria de compensações ou de temperamento, dentro da achando-se preserltes além de to-

I putado paulista sr. Waldemar �!r.
d 'f' d

SR. H1l1:NIiIQUE DODSWORTH ! d
... �' . I reira, que apresentou um projetoqual se conciliam e se harmonizam to as as teses' Irma as no pen- I (

a a o.flCIalIdadc". as autor.Id.ad.es I para a ereção de um monumento,, t d b . RIO, 25 Especial) ° sr. Henri-
f d dsamen o e em go�ernar. . 1-. • • • que Dodsworth, interventor do Dís- e erais, esta UaIS e mumcipais, no Cemiterio de São João Batista,

As outras sao doutrinas cerenrmas, imaginadas por cerebros trilo Federal, foi denunciado pelo O Corpo de Bombeiros, que fi- aos ?!iciais e soldados mortos, .por
pagãos, de gabinete e de laboratorio; doutrinas que resultam de ge- : advogado do Partido Libertador Ca- cou constituido por 27 praças e ocasiao de, movImento comunista

neralizações absurdas, e apressadas. Assim, os dogmas extremistas,: ríoca, chefiado pelo sr, Pedro :&r- um oficial, tirados do quadro da
de 1935.

__ "'""""'_
-.., tanto do lado do alargamento perigoso do sentimento individualista, nesNtoa· denuncia aí ri .• F a P bli di id teri

O1 Ianati d E�U d I d b
.

d'
.

I d ega-se a cnmma- orç u ica, ispon o ma eri-

candidato do povoque eva ao anatismo o < ,como o a o tam em pretu ICIa, o Iídade politica do sr. Henrique Do- almente de duas bombas a vapor,
desenvolvimento do sentido socialista, são dogmas erroneos, resulta- dswortn, em virtude de nas íntor- uma dita manual, uma manual
dos de devaneios e de fantasias que a ciencia dos fatos condena e re- �açõ;s pl'esta�as á Comíssão deãus- cisterna, seis seções de escadas Viajou para S. Paulo
pele. E como em tudo no mundo' os extremos se tocam sucede que �lça� [l�Ver fpto cl.eciara�oes _

que _o de assalto, uma dita para assalto RIO, (Espe�Ial) - Embarcou,
. .'. . -' mcrrmmarn a tace da legislação eleí- t S'- Pldessas duas doutrmas extremistas, partindo para direções opostas, no toral. de sacadas, dois aparelhos de hi- I

on em, para ao au�, � sr. r.

ambito das civilizações se encontram, nas teorias comuns do impe- ----- drantes de incendios e ferramenta Armando de Sales OlIveIra, can-
rialismo que é tão pesado e criminoso, no regime despotico da pre- A

· N

(t
·

I de sara, dIdato .do povo á presidencia da

potencia de r "chefe, como no engano e na Ilusão da preponderan- ssoclaçao a arl... Foi seu primeiro instrutor 020. Repubhca.
cia coletiva, ...:oisa que não sucede senoo como elemento desorgani-

d [
tenente Domingos Maisonete, do O bo.ta-fora esteve largaI�nente

zador e anarquico. -

nense e nge- Corpo de Bombeiros do Distrito co�corrIdo,. �ompare?endo nele �s
Um e outro dêsses regimes, o do EU, não filosofico, mas

o' Federal, auxiliado por dois sar-
maIS prestIgiOsas fIguras udebIs-

real, do llltegralismo, preconiza a ascendenci::J. de um pensamento, nhelros ge�tos da. m.esma corporação. 'I
tas.

que é o de um homem só, ou no máximo de uma classe; o outro ,FOI seu prImeIro comandante o Seráo ouvidos notlconselha ou impõe o dominio de todos, na ilusão de sua redução I tenente Valdomiro Ferraz de Je-
Brasil os discursosfilosofica dos chefes mais ousados... AÍlm de serem tratados aS3tln- sus, estando presentemente co-

Essa divergencia ou melhor, essa oscilação entre os extre- to� de relevante importanm. w!- mandada pelo tenente Orion de Hitler e Mus- LISBOA, 25 (E3pecial) - En-'
mos das doutrinas, que tomam por base ou o homem isolado ou o nem-se hoje, ás 15 horas, em sua Platt. soUni contram-se em Gibraltar seis al-
homem associado sempre existiu e, pois, é ela que atendeu e respon' sede !'.ocíal, os socios da Asso· O primeiro incendio atendido PORTO ALEGRE, 25 (Espe- mirantes inglezes, pertencente:'!
deu com a sua filosofia experimentada das coisas do mundo real, o daçãú Catarine1ise de Engenheiros. foi a 1 de Outubro de 1926, no cial)-A Radio Farroupilha conse- aos navios da esquadra atual-
sahiQ chinês que ainda fundamentava, para a construção de sua ---------- predio n. 6 da rua tenente Silvei- guiu a retransmissão na próxima mente em vígilancia nas aguas
doutrina, a conciliação da moral com a politica. Ordem dos ra, então residencia do sr. Aqui- terça-feira, 28 do corrente, dos do Mediterraneo.

Dessa conciliação, imaginada por Confucio, foi qüe saÍu, les Santos. discurso� a serem pron.unciados Foi -d-e-s-t-i-t-u-i-d-o-o----afinal, o conceito fundamental da democracia, assentando a sua base O lo. Sargento, chefeda seção, em BerlIm pelos srs. Bemto Mus- •

na vontade do povo, segundo um código de principias que-institu- Advogados José Cordeiro, que faz parte do solini e Adolfo Hitler, por oca-/ _

maJor Tranc@§o
donais, representam a parte doutrinaria do sistema de leis demo- Corpo desde a sua inauguração, sião da visita do Duce ao «fueh- HhNDAIA, 25 (Especial)-
craticas. tomou parte em todos os sinis- rer». Corre que o generalissimo Franco,

to Si, pois, mesmo filosoficamente, a democracia é o conceito A Odem dos Ad70gados do Era- tros ocorridos não só nesta capi- Essa retransmissão será feita
I destituiu o major Tracoso de

;.;:.1.Aque exprime o conjunto de circunstancias que dominam os aglome- síl. por Sl'l S�;,:çã[) n<.ste Estado, t3l, como nos municipios de Bi- ás 21 horas e 30 minutos. I comandan,te da praça de Irun.
'J rados humanos, tambem praticamente é êsse regime o que melhor está fazendo publico qu� requere- guassú, São José e Palhoça, em

se adata ás circunstancias, que regulam a existencia dos povos. Aram inscl'Íçã:> no seu quadro so- numero de 132, a saber: �ontinúa firme 'A passageln do Duce
democracia se firma, como instituição ou regime politico, na teoria c�al os advoga.dos João Fal'ani, üian- Principios de incendio, 84; pe- í BELO HORIZONTE, 25 (Espe- pela Austria
das compensações, dentro da qual ha de se acomodar a atividade sur Guerios, da Secção do Para-: quenos incendios, 27; medios, 4;' ciaJ)-O prefeito de Belmonte, te- ROMA, 25 (Especial) -A pas-
de todOi!, sem agravos ou prejuizos a ninguem... ná e Delfim Mario Padua Peixo-I grandes, 17; inundações, 9'; desa-!legrafou ao sr. Antonio Carlos, sagem do sr. Benito Mussolini

UMA VITIMA RADIO
lO, da Szcção d�_Dí�t1'Íto Federal: lbamentos, 4; explosões, 4.

.. des��ntin?o categoriament.e, a pel� Austria,.revestiu-se degra�-
C SE lIRA EM CORS ARTE N.a pessoa do coronel CantldI? I

notICIa v�lCulada por um
.

jornal de ImponenCla, tendo o J?uce SI-
A 1\

TIOS FINOS' RegIs, apresenta « A Gazeta» a desta capItal, em que se afuma-ia do alvo, por todo o trajeto de

A �A ?,o �AilEIIAe7ft" Força Publica, sua� felicit.ações I h.aver aderido ao sr. José Ame- vivas demonstrações ds simpatia.C ..... o;;I ii IA I&.U pela data que amanha se regIstra. I rIco. ----.-----------

Desastre ferroviario
PORTO ALEGHE, 25 (Espe

cial) -- O trem procedente de
Santa Maria, repleto de pa$sagei
ros, descarrilou perto da estação
de Taquarari, tombando dois va

gões, não havendo, porém, eles
sastres pessoais a lamen tar.

Mandado de segurança Exposição
para deputados paraibanos - avlcola

RIO, 25-Comunicam de João Pessoa, que vários deputa
dos estaduais interpuzeram recurso, perante a justiça eleitoral, no

sen tido de ser-lhes garantido o exercicio do mandato por quatro
anos, o qual está ameaçado por uma emenda governamental, redu-
zindo-o para três anos.

'

Continu'a aberta a 9a. exposição
av'cola, que tem sido concorrtdísst
ma. Ainda ontem, em companhia
das Rev. Irmãs Superiores e profes
soras, as alunas do Colegio Sagra
do Coração de Jesus e Asih de Or
tãos São VIcente de Paula, visita
ram demoradamente a exposição,
colhendo ótima ímpresão,

O Dr. Amaury P08gi de Fegueí
redo.do Serviço doFoment) dlPrGdu
ção Vegetal ofereceu partícularrnen
te uma belíssima taça que tornou
o nome de "TAÇA AMilUR,Y FI
GUEIREDO", para o expositor que
obtivesse o 1'. premio com Legor
nes brancas.

Igual gesto tiveram os srs, Dr.
Emanuel Fontes, alto funcionário
do Banco do Brasil e conheciao la
vrador, e Machado 6: Cia. represen
tante nesta capital da METRO'
POLE CIA. NAC. DE SEGUROS GE�
RAIS, que ofertaram lindas taças
que tomaram os nomes de "Tti.ÇIl.
GRANDE" e "METROPOLE" respe
tivamente.

A filial dos "LABE. RA.UL LEi.
TE" nesta capital fez larga dístrt
buíção de produtos Vetertnarfos,

O sr.Dr. Rodolfo Tietzman.:1, Se.
cretarío da Fazenda e Agricultura,
ofereceu monografias avícolas do
ministerio da Agricultura, afim de
serem distribuidas entre os avicul
tores expositores.

A exposição que acha-se dlaría
mente aberta das 9 ás 20 horas,
está franqueada ao publico, encer
rando'se amanhã.

em

Abatido 72 aviões
LONDRES, 25 (ltspecisl)-No

ticias procedentes do En,e'emo
Oriente, dizem que os cginezes
abateram nestes últimos oito dir:J
72 aviões niponicos,

Almirantes ingleles
Gibraltar

ho ..

A libertação do sr.

Pedro Ernesto
Desapareceu o

general Miler
PARIS, 23 -- Desapareceu,

hoje, misteriosamente, o gene
ral MIler, chefe dos russos bran
cos exilados em ParIs.

O desaparecimento se reves

tÍu do mesmo misterio que en

volveu o desaparecimento do
general Kotiepoff, que foi o

antecessor do general, MiJer, na

chefia dos russos exilados em

Paris.

ofertou a vida em
Nova linha de

onibus
locausto á ciencia

lho cientifico, as emanações do
radio foram-lhe ulcerando pouco n

pouc:o as mãos, dp que resultou
a ar'put::J.ção de 'Vários dêdos .

Não obstante, continuou tra

balhando, não esmorecendo nas
.

suas pesquizas, pelo q ue ficou cé-
O saudoso morto foi o primei- go, em resultado dessas mesmas

TO que em Portugal se OCUpuu da' emanações e por fim paralitico.
,ciencia de que foi vítima, em Le- O di'. Feio de Castro foi tam-
neficio da humanidade. bell'i'l o primeiro radiologista dV;j
Em cODsequencia do seu traba- hObpitais de Lisbôa.

LISBOA, 22 - Representaram
.uina verdadeira consagração pós
tuma, os funerais do distinto·me

.

.

dico e brilhante radiologista elr.

Joaquim Feio de Castro, ôntem
falecido nesta capital.

RIO, 25 (Especial) - A missa
Entrará a funcionar hoje a votiva. que amanhã deveria rea-

nova i,1ha de úníbus que lizar-se, pelas melhoras e liberta
fará o trajeto regular entre FIo- ção do sr. Pedro Ernesto, foi
rianoplís, Itajaí, Bl11menau. Jara- adiada.
guá e JoínviIle. Esse Huna \le O adiamento {@i determinado
'lulbllS <>

'.' ,o ::, (!Ide ela I em razão da ausencia presente-
2m)r::?: 'h;L L", .• e t:m COt1l0lmente desta capital do sr. Pedro
agc:J � 1l:C,,'a. ç".;·,t;j o. ;;1"S. lIih- Ernesto, o qual mostrou desejos
�,h.ldo & (la', com escritorío á rua de comparecer á cerimonia religio
João Pinto, n. 5. 8<1. promovidas pelos seus amigos.

o Duce encarregado
de importantemissão

pelo Papa
BERLIM, 25(Especial) Corre com

insistencia o boato, de que o sr.
Benito Mussolíni vem encarregado
por Sua Santidade, de aplainar a
questão religiosa com O Reich.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZE f.A-Florianopo1.i!'" 24-9-1937

Por 30$000
apenas!

No dia 7 de Outubro próxi
mo, a Loteria de S. Catarina rea

lizará o PRIMEIRO sorteio do
novo plano: CEM CONTOS!
CEM CONTOS por �O$OOO,

que é o custo de um bilhete in
teirol

Quantas vezes, de tão insigni
ficante importancia, que poderá
até ser levada á conta de despe- c finalmente em todas

as alfecçOes cuja orl-

zas corn calésinhos, charutos ou gem sejll aIlIl'IIa registrada Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- Iotnvfíle
alfinetes, quantas vezes de tãoin- • �AVA R I A" dente.
significante importancia, não de- _. Milhares de curados _ O bacharelando Aldo Silva, pertencente li Ordem dos

pende a felicidade de uma cria- GRANDE DEPURATIVO DO S.u.GUE I _;A R T !�Z '=:.5 Advogados e promotor publico no interior do Estado, interroga-
tura, si é que riqueza é sinônimo - QUER UM LINDO CO'RTE do por um amigo sobre os motivos pelos quais os integralistns
de felicidade! SELOS DO BRASIL D�f,A1��I�!iAISO» E CINEO RhEX, ás 5, 7 e �,30 I não cantaram a segunda parte do Hino Nacional, respodeu: «Por-

Os bilhetes para este Iormida-]
C

�

I d 8
l COLHA ENTRE AS 200 �t horas- ornem qu� vZ:jeu! qU6 não sabem».

ve] sorteio, já se acham à venda. sil, o����-�:r s�uoaSnti�ade�a- DRONAGENS. ��a� vge�, e os 3· e � edso. Ante- tal resposta, interveio o major àa aviaão Eduardo
SALÃO PROGRESSO Paga-se bem.

lOS e Janta�ma Vinga o� Sêco. que lhe deu voz de prisão, alegando que Aldo pretendia
Rua Felipe Schmidt n. 5 (cinco). Rua Crispim Mira 29.

h AM��Ã, as t,30 .e 8,3 perturbar a ordem e ordenando que praças do Exercito o con-

�-------.GO••O. 00.0... • oras- rtnceza oemta. duzissem á Chefatura de Policia.

I
CINE ROYAL, ás 7 horas

.

O delegado VaHrido :iloto, n�o encontrando razões para

,-As sete chaves de Bald- a prisão de Aldo, mandou pô-lo e.n liberdade.
pote, e ás 8,30 horas-Patru- O major Sêco interveio novamente, nada comeguin�o.

• Ilhe secreta.

AMANHÃ, ás 5,6,30 e 8,30 12' episodios de O impcrio dos I seriada.horas-Joias funestas. fantasmas; ás 7 e 8,30 horas
CINE ODEON, ás 5 horas - Odio e vingança, e a cinta AMANHÃ, ás 6.30 e 8,30

-Vais entre mil, e os 11' e horasl-Corações dividids.
OI.D�••eO••--------G--------.Ge.GO.OD
C . G

liA' PRACAI
I� �"
• Levamos ao conhecimento dos distintos srs. viajantes e do público $
G em geral que no dia 25 de setembro corrente em deante funcionará uma •

• G Ie moderníssima linhade auto-ónibus e caminhões para o transportes de pas- •• O G sageiros e carga, entre as cidades de FLORIANOPOLIS-ITAJAI-.-JARA- •

I. •• GUA' e JOINVILE, e vice-versa. •fj • Outrosim, temos o prazer de comunicar que nos preços abaixo "

• !. mencionados estão incluidos prêmios, despesas e custo de apolices de se- •
v guro contra acidentes, emitidas en favôr dos srs. passageiros, na impor

ifJ O tancia de rs. 10:000$000.

i.'. .1,.' Díspõmcs, em [araguã e [oinvile, de uma bem organizada Secção
� de Despachos e redespachos junto ás Estradas de Ferro.

Assim aparelhados, agr.idecemos aos distintos srs. viajantes e ao

_ ! público em geral a preferência com que nos distinguirem.

; :; Viaçao CRUZEIRO, LTC)A.
D Não haverá mais caréci1s! G Rua �5 de Novembro 92 -- Telefone 320
• ... G

A __

Bluf""rler'8U
• � • genr-'ias eutorizada�:
., E' D I F E R. E N T E, E' U' N I C A ! e ti [araguá+Avenida lndependencia
• G joinvile-r-Rua 9 de Março Edif. (Casa de Aço)
• " ltajai - Rua Lauro MUller

• LOÇAo BELr:M, é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas- • Fiorianopolis-Rua João Pinto n 5 Telefone 1638

• cer o cabêlo" que apareceram até hoje. é Horario e preços• LOÇÃO BELE?v�, é - realmente -- A MAIOR DESCORBETA DO SECULO • Florianopolís-«Tijucas saídas ás 6 horas J 0$000
• XX, pois virá demonstrar que não é verdadeira a afírmativa de que "não ha ., Florianopolis-Camboríú ,) » 6 » 14$00U
• nada que faça nascer o cabêlo l "

ti Florianopolis-ltajaí »» 6 » 16$000
Florianopolis-Blumenau » »6 "» 25$000
Florianopolis-Jaraguá » l) 6 » 35$000
Florianopolis--joinvile » »6 » 40$000

" Blumenau-Joinvile »» 13 » 13$500 •
G Blumenau-Jaraguá »» 15 » 8$500 ....

• Blumenau-Florianopolis » » 12 » 25$000 ;
O Joinvile-B!umenau » » 6 � 13$jOO O
• [araguã- Blumenau »» 8 (12 horas 8$500.,
• [aragua=Blumenau Todas as noites, após •
• a chegada dos trens 8$500 Cf
G Para informações, passagens e fretes, ..
• MACHADO & CIA. •
� Agentes autorizados •
• Rua João Pinto-5-Cx. postal, 37 - Telef. 1658 •
• Florianopolis D
• •

�
__-_-_-_-_-_-_-_-_�_._._._._·O_·�_·���-�_-_�.O_OG_·••--------� •••G•••••••--------·.--------O.G.�GO.�

2

ELIXIR DE NOGUEIRA

fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElU!
DARTHROS
fLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

�.-ill SCROPHULAS
SYPHILlTICAS

I]
I
I

I

Petrolin. Minancora 10 major-aviador Sêco
I prendeu um bachare

lando

Empregado com successo em todas
as molestias provenientes da syphítís
e Impurezas do sangue:

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

o Tonico capilar. por excelencia

Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a CURI I IBA, 24-Realizaram-Ee, ôntem, diversas festivi-

I r1'1d,� civico-religiosas, em honra dos heróis mortos na rebelião de'
1') J 5. em defesa do regime.

��o final das cerimonias foi cantado o Hino NacIOnal por
todo o pOlVO, tendo os integralistas, que se achavam presentes,
cantado sómente a primeira estrofe.

Terminarias as solenidades. ocorreu um lamentavel inci-

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedio

soberano centra, qualquer Afecção do coura cabeludo.

Em todas as Farrnacias, Drogarias e Perfumarias.

,\

E M F I M

A MAIOR DESCOBERTA DO SE'CULO xx

O QUE TODO MUNDO JULGAVA. IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE
FIZESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

-

L.OCAO BEL.EM
�

[Carlos Hrepcke SA

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

em todas as Cases do Ramo

Distribuidores:

-Os analgesicos cornpo-
....Apyrelina" eln cuaqe- A formula de "Apyretina" -·Atesto que prescrevo com

I
-- Die Zuscrnmenaetzunq

nentes de "Apyretina". es

têlo dosados optimamente, de zelchnetes Prüpurut beson- é de molde a corr-eeponôzr resultados optirnos, 05 co- vor� "Apyretina" ist beralts
maneira que a energia espe-

Iclfica dos orgãos não é alin- ders bei migl'ane (Kopf. perfeitamente aos casos ln· chets. de "Apyretlna" neste ein Beweis der schnellen

gida por efeitos � ecundarios, I
mesmo quando os doia ca- schmerzen). dicadas. ' hospItal, und hpilsamen WirRung in
chets sejam ingeridos simul·
taneamente. Em outras pa-

.

Dr. Georg Richtei'.
lavras, nêla deprime o co-

ração. não diminue o perys· Dr. 6eorg Ríchter. Clini-
taltismo gastro - intestinal

Dr. Paulo de Carvalho.
nem hyperacidifica o esta· ca geral e operações. Diplo. Dr. Alfred Hoess. Clinico Dr. Anton Hafner, clinico
rna10-
- Assinada: Dr. Osvaldo Es
plndola
Dr. Osvaldo Espindola,rIi

niro geral e pediatria. Con'
sultorio e resi�encia: Rua Hospital são 105é, 1araguá, Isabel, Blumenau, Santo Catarina, Blufílenau, Santa xiliaaora, Hova-Breslau-Hc:- pital de Timbó, Santa rat...
]5 de Hovembro H, 84 A-·
Blumenau··Santa ratarina. Santa Catarina.

·-Atesto que tenho emprz-] --Atesto que prescrevo em
toõcs os casos indicados o

qnôo em minha clinico os proõuto "Apyretino" !ao f�r
maceutico Carlos Henriquo?:
meôeiros.

cachets ae "Apyrelina", com D p.r. Iragibe deAraujo
.D:. Piragibe de Araulo.

ClInICO geral e pediatrin. con
sultoria e resiaencia: Ruo
]5 de NO.Jembro H' 8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--Santa ralarina.

·-A '�Apyr'etina", pela 05-
sOI:Íaçao feli'z dos seus ln-·
greaiente9, será um auxilia!"
pr'eríoso nos caS09 indicaaas

DR.VICTOR MENDES
major ar. Victor mendes.

Diretor do Serviço de Saú
de da força Pública CIo Es
taao.

Dr. Alfred Hoess.
den angegebenen Pallen.

rina.

r1inica geral e operações. Dr. I..Wo Salaanha f'ron·
modo na Alemanha e no geral e operações. médico geral e operações, médico

•

méaico diretor ao Hospital co. médir.:o diretor ao Hos
Brasil. médico chefe do diretor do Hospital Santa diretor do Hospitul Santa

e materni6ade mar!a Au·

Dr. Anton Hafner. Dr. Paulo deCarvalho

optimos resuitadoa.

Catarina. Catarina. mania, Santa Catarina.

OOR OE CABECA?
"

" A P V R E T I NA"

,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,------------------------------

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2_,__�_��loriaflO.Jl'àlls-1931 _�������������������

1llIAdolar S;hwa���i -Qulnta-f
Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO ��E��;'-;;;TA. CATARIt'A "30 D E Setembro
Sociedade de Navegação...Paraná- Santa Catarina

Límitada.r+-Rto
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santo::;

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Poso

tões Paraná p Santa Catarina. "'las�m .tor Buarque
de Macedo. Evo . Perynos, f\li dos; viagpns dirétas \'l"

ra SANTOS: hiates-motor 'Piltl'i Jinga, Saturno e Braz

Cubas.
Encarrega-se dr. classificação, mpr"içâ 1 e EMBARQUE de

todas as especies de madeiras ti ( das, 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 ou, do Ex'

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

.i;.I.êe.o.o�� ;_�OGfi�ê.,
• •
• L.INI......Jj O'E"ii L

r-I ' ,

! Gaminhão e (h1r.nibus I
I Leão da Serra :

.

Empreza de Transoorte de Passa �
.

geircs e Encomef'Jdas G
! . •
li Entre Concordía e Marcelino Ramos GI

I EM C0MBINAÇÃO COM A _I:.INHA DE CAXIAS �I "1,11
" de ORTI�ARA & LJ�NERALLl � �;;;;-·iiiiiii·':=::;'�����;';;';íiiiiiiililiiiiiiõiiiiiiiiiíiiiiiõi----iiIiiIiiiiI--_'�

G Passará a funcionar, do. dia 10. de ou. ti!
• trubro em diante �
O DIARIA!\1ENTE!,. saindo de Co�cordia ás 7 horas � I

O .�a manha, regressando as 4 da ,tarde , '11
íl

G Para facilitar a boa mar,:�a da Empr�la, scra colocada em �
� Dr. Ivo d'Aquin (I

O cada povoado uma agencIa para vendas de (lassagens, como �. '

'" abaixo descrimina.mos: . -ÓrÓ»
! AdOVgado I• ConcordIa:-E;;cntan� Mosele �

O SuruvI-Casa Come�clalB?scatt?' Florianopol i,s
• Tamanduá -Casa Comercial Julio.Schn � ,"-1IiiiIiI__iiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil�iiiiiiliiiiiiíiiõiii!:iiiiiiliiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiii �

• Rancho Grande-Hotel de Ma�lmo de Secco i!
• Barra do Veado--'-Ca�a Comercial de Irmãos Poy a

• B�la Vi�ta-Botequim Ro�se. � ,'- II
VIla Rlca-CasaCoEmerc,al MaM2.t:h I ! Dr. Alfredo P. de Araujo I
Marcelino Ramos- scritório ose e � � _

ti
G MEDI ;0

• Preço5: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 = Especialista em molestias de creanças, nervos

• IDA E VOLTA 25$000 a impatudismo e molestias da pele

! Empreza DALLA COSfA I,. Tratamento do empaludismo e das molestia s da pe-
-

'ft6
Je e nervosas pela fiutohemotherapia

�
,

N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu. C I. d I• d 2 � onsu torio e resí encia -Praça 15 de Novembro, 13

• estado, as'passagens terão o acrescimo e 0010;; I Telefone, 1.584 I.......OODe�O••O•.•,G�.O.i) Consa/ta�:-Das_�.!s I�_d��às 16 horas
__

r•••• ••------�.�O•••G:11 I r
'1

: c r e d í toM u t u o P r e d i a I ! .l�.�.;'" . �I � 1� '�'''__...-._._-o_ ....._.......---..____.J

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR. ,-c;&..�.�.._
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PR.E\1l0S FORA�A DESTRIBUJIlOS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$000), EXIGINDu APENAS PA

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE;v1 HOJE
MESMO À NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000, e multas
•

prermos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRA 1 o E HECIBOS Dcl SEuS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON fUALMENTE OS SEU.3 PREMIOS.

•
CREDITO �'IIUTUO PREDIALr �

RUA FEL:PE SCHDMIT'N 2

• G ""
r I' I

'C� RUq \{isconrle de Ouro Prry,t"t N' 3 � �� LUG,A-SE Dr.

�� �;.: �\Íquartos para casal.

(i �.� lr.formações pep fnne n.

........-----------''---am�G•• iIi.� ..436

-

,�

E S T A IIlinda casa pó-
de ser sua pa-Igando ape ...... as

5$000 10$000 ou 20$000 IIIpor �ês na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

MatrIz: - LIBERO BADARO', 103 107
s. PAULO

I
Os melhores preços

Ao alcance de todos
CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO

PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lnclo

.���_:z:=:�����:;-'���r�����"1�zJ�� ���'#
d �
.� Apolíces Consolidadas do Estado de Minas � liJt} «Divida Fundada do Estad,) de S. Paulo � :l
� « Obras do Porto de Pernambuco. ti _ \
.il I!� ,q�

� �

g VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÚ3S � \

� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AnRI- r' (I
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- ��I I

j JANO N. 16. �
.� ��

,1 .,,'
�·�]�������1r_���ftr=':�,����"t1�=_:�J����!1

Estabelecimento moderno recern construido proxi-
.

mo ás aguas térmais ,IIÓptimas acomodações e serviço atencioso, Cozin ha
de primeira ordem brasileira e alemã II
p, eços modicos

Proprletarlo: Herbert Falk
CM au sprlcht deutsch)

GUAqOA -- MuniciPio de Tubarão
Sar-)ta Catarina

ClC Limitada .

elc. AvisoPre .

5.1. aja
! Prazo Fixo vioô.l, ala
3 8.1. ala

�VENOÉ-�§Ê- (SOBRAD) �
-

I
uma farmacia bem afre-

e qne�ada, n'um bom ponto
Pedir.:) de Moura Ferro da linha férrea São rran-

j! ci co.Advogado Para mais informaçõe s
f1.esta redação.

I Dr. Os��Jdo -Silva Sabeck
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.19l

Hotel Térmas

\
d
.l

(
'I

!J

HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OE:)TE cosinha de
) a. ordem, asse.o e hrgiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas e

domingos

r

\1)
.�:' I' -

\
,

Indo Ar'aranguá
----------------

II
Proprietario João Gonzales

SEGUINTES JURUS:

.' J.

Banco de Crédito
Popuiar e Agrl
cola de Smta

Catarina

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Rua TrajanD n. 16
(Ediícío proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RE ECBE DEPOSITO
)

PABAHDa 05

Rua Trajano n.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Filiaes
Metrtz:
em:

FL.O

s=> ')

B,h.nnenau Joinville Sao Francisco �- Lagun. -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçlio deSecção de
FAZENDAS:

IFazendas naclonaes e extrange'ras ",ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneílcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para offiêinat mechanlcas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Macl)inas para laoeirós
Roupas feitas e janellas, tinta Machinaríos em geral para a lavoura: í' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc..
Lnha para coser e se/gir Fogões e Camas f ocomoveis, Motores de espiosão, 'V1otmr.s

f � em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jafhe- electricos
'

I�:: ��l>.?lcnheteoasdeosPeerCfuomlcahariaSs res Material em geral para transmíssõcs: Lo,
"ftN Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
eortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas Iubrlftczntes
toafhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORO P -ças, acces-

. .tos,. �hi:neuos,., m.elas
Productos chirnicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechaníco

'I'
.

'

$iJartos dos afamadse Conservas nacional e extrangeiras Pnearnatícos e camaras de ar aGODYER
Qharutos cDANNEMANN� Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

------------------.---------------------------�---------------------

IR Empreza Nacional de I'-Jave�açâo "�-Ioepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"

I� ,

Fabrica de Pontas "�ita Maria' - Fabrica de Gelo �'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

��V.Â.VAV&a7A���-ml��
li Gazeta
�

,
!iédicos

I Dr. Artur Pereira

I e Oliveira
Clinlea médica de erlan-
.

) ças. e adultos

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

, 4 ás 6 horas

f �nsultorio: Rua João
, Pinto tr 13

fl4 -

FONE-1595

t Rt!sicJência: Rua Visconde

I ti
de Ouro Preto- n' 57

FONE-1524

Dr. lV�iguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult.-R. ,joãO Pint(.., 13
1 elelone. 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 do Hospl.ial

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
�tende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANI'fA GARIBALDI, 49

Bares.

indica:
Dr. Arminio �

Tavares

n
MEDICO-ESPECIALISTA

��O 'd 1\T· G�.' UVl 0- tvartz - ar-

nl gania - Pescoço
I Consultas das 10 ás J2-

12das J 6 ás 18�
,"

Consultório: Rua João IPinto, 7--- TeI. 1456
I

IRes.
Rua Boca�í'14

ITeI. 1317
--

I Dr-.-<-R-ic-�--�-r�do I
Gottsmann
Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (Pcoressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialista em cJrurgla

geral
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 1 O ás 12 e

das 15 às 16 112 horas.

TELEF. 1.285 I
RESIDENCIA- Rua Este-I

II
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Aa\Jt..&al10S
I Dr. f'edro da Moura Ferro f

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

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

rias

R UATRAJANS,lO-sCbrado-no s altos da
orveteria Gloria

\

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

jI
�I �

� BILHETES �
� �
� Federal e Santa Catarina

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FEC[[ADOS� �
� ,�

�l!m�--_._��"N��

No Estreito Ponta do Leal

�·&i22�������"-'��-�����1I�·11m��� .'

'

..���� �

E s p e I h o s I A� Favorita I.S6 os fabrícados em joinville pela iúnica fabrica

I' _

"I
r�

do E S T A D O
_

ll�
PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER I �Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILLE � Em loteria a sua favorita

v,

�

Advogado

I Hl'â Trajano, n· 1 sora.:l

1
__T�lePhone n.14;)0

__

1
Jockey Club F,orianoPolis·1

O mais elagante centro de diversões famí-

"

I
I
fi
•
"
II
•
•
ti
�

VENDE-SE uma casa no dis- utimas instalações. No apr •
trito «})ão Pessôa», Esrrei- vel recanto da Ponta do La-s tJ �
lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AOENTES EM BLUMENAU E LAGES ��

,

com Zquartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. � e
e entar cozinha. .� ---.O•••••G�

Ap,entes, SUb·Agentes I Reguladores de A aaf
em todos os Estadol';o Bralll, no Uruguai na
dlnclpaia praças estrangalras.

Agentes em Flortanopotis: I
a
•
G
•

Rua CJnuihJro Mafra,35.(sobradlJ) Caixa Peita' 19 =lEONE N· 1.083 eEND. TELEGRAFIto ALLIA!vÇA �
�

I Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

R.Aderbal
da Silva
J\dvogado

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

Campos Lobo & Cía.

Escritoríos em Laguna e Itajahí

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

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

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL 70RJO:
1?_ua Trajano n: 17

(sobrado)
Telefone: 724 (manuaI)=

HORAS MARCAD.AS

Accacio Mo-I
.

re I ra tem seu escrip-

tório de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

I Caix 1 Postal, 110.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



1 A PRELIMINAR I . Nesta Aprigio Menezes (reeleito). A LUGA-9E�� . � -I!Jl.-:;:::t� . Os "meninos de ouro'' querem Tenho a honra de co�unica, úBconfortavel predio de resi-

�� Cl5i!I1Z� !!! @j:_} quebrar a invencibilidade do a V. S. que em sessão realizada COMISSÃO DE SINDI- dencia á Rua Spivak, em

Aval. em data de 22 do corrente mês, CANClA: João Pessoa. - Tratar no

Grande é o confronto de ama- foi eleita a nova Diretoria desta Numa P. Cardoso, Agapito Banco Agricola- Rua Tra··
nhã. Sociedade, que ficou assim cons- Veloso. Paulo Rosa e Bruno [ano, J 6 =Florlanopolts,

Quem vencerá? tituida: Lima.
Os quadros: Presidente de honra, Vilmar

TAMANDARE': Hilnoo Dias; presidente, Alcides Bonateli
Felipe Oto (Ovidio) (reeleito); I' vice, Masimino Cas-

do Valdemar de center forward Galego Lidio Armando sese (reeleito); 2' vice, Rosato
e Silvio na extrema esquerda, Osmar, Celio, Barreira, Sá, Ciro. Evangeli�ta; 3' vire, Antonio Ta-

Os quadros: ranto; I' secretario, Aldo Linhares
AVAl': Vadico AVAl': Joel Sobrinho (reeleito); 2' secretario,

Aquino Zé Macaco Pedro Borges Antonio P. O. Neto (reeleito);
Berreta Procopio Diamantino I Vergilio Olímpio Piega I' tesoureiro, Antonio Evangelista

aivi-rubr o. Galego, Sapo, Valdemar, : Cancio,IZacl, Betíoho, Ivo, Laert. (reeleito); 2' tesoureiro, Romalino
Desde Faisca até Aprigio são Pacheco e Silvio. Silva (reeleito); orador, Hipo!ito fi/do Linhares Sobrinho

te d-JS elementos ótimos, não ha- TAMANDARE': Faisca TAMANDARE' FUTEBO'L Pereira; médico, dr. Osvaldo Ca- I' secretario.
\I; ndo talhas. Becão Pinheiro I CLUBE bral; representante, Antonio P.O. Grato ficamos pela comunica- jestic a' rua Trajano na. 4,

O Aval por sua vez porá em N�ma Negrão )�d I lImo. sr. redator esportivo da I �eto (re�leito); t�cnico, Helio Re_ [ÇãO do aivi-rubro. nesta cidade, por inlraçãe dos
•

C;H11pO c seu melhor team incluiu- Artur,Seara,Bola,Chaves, Aprigio, I A GAl ETA.
, gl.s (reeleito); capitão do I'quadro

M"
•

t.lI
artigos 10. e seu § unico, lo.

���.&••••G.O--------.G==�$ O�D'Dg��O.DO••O' InlS erlo r' 30. de.' decreto nO, ••••

R
O

� MBAIXAnDRES O ·

A !I�:m, °M��ist:r::spe�: .�:�:Ih� �:��r�a, s�n., pr:�;a !i���:, Np�;�
L �'j' E df'� V

1

• neste sta o, por infração a infração dos artigos lo, 3 o. e

U á diversos dispositivos da Legis- 100. do decreto na. 24.696
� [ação Trabalhista, impoz as se- de 12 de Julho de 1934. rnu'«
� A

S guintes multas: ta esta prevista �o artigo I lo.
Ú

.

'. C Rs. (2:000$000), ao Ban do cilada decreto.
co Industria e Comercio de San- Rs. (500$000), � Panair
ta Catarina com séde na ci- do Brasíl S.fA.. estabelecida
dade de Itajaí, por infração re- com estação de Radio a' rua

petida dos artigos lo. e 160. Conselheiro Mafra, na. 33 _
.linea «B» do decreto .... 20, andar nesta cidade, por in-
23.322, de 3 de Novembro d- fração do artigo 10. t< § 20.
1933, multa esta prevista no do artigo 40. decreto 24.634,
artigo J 90. do citado decreto. lo. de Julho d"! 1934. multa

Rs. (400$000), a Miguel esta imposta na forma do arti
Feliz, proprietario do Hotel Ma- go 9). do citado decreto.

Desportiva
Amanhã €Mois gigantes em

luta
Promfte o Tamandaré apre

sentar !'aTa o prélio de domingo,
• um esquadrão novo e possante.

A luta será encarniçada apezar
d ter tido o Aval, uma retum

h lote vitoria no turno versus o

,/
J \
I '

\ \

II
�

o

T

s
C

H
I

S
K

\

I
V� G
•

•
• T

Dístri buldoras

COSTA & elA.

Rua Cons.

)

COMISSÃO ESPORTIVA: CASA
�uma P. Card�so, Carlos Pi- Vende-se por motivo de via.

nheiro e' Bruno LIma. jem abaixo do custo um bun
�erto de que continu�rá V .5. gal�w novo, na Estrada GeraI

a dispensar a esta SocI.e�ade. o de São José, a poucos minu
apoio com que�empre a distinguiu, tos do Estreito com 2 salas, 3
subscre.�o-me com elevada estima quartos, cosinlia, bôa àgua, luz,
e consicleração. priva-Ia e dependencias lóra.

Trata-se á rua Crispim Mi
la,29.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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causou ve: ac eira

no comercio de caserniras. 200 lifidCS padrões.
Um fino certe por preço nU�Ci1l visto.

RUA FEL.I Ct-IMIOT, 2_�_". J
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Terezl"nha
-

de Santa
,- De ordem do sr, Presidente, convoco os se-

Distribuieão de dividendosnhores asseclades para a assembléia geral extraor- O Banco de Credito Popnla: e Agrícola de Santa Catarina
dlnarla a realizar-se no próximo dia 30, ás 19,3@ avisa a05 seus acionistas que: está pagando em sua séde, á rua

horas, na séde da Associação Comercial� á rua Fe- Trajano, n-. 16, os dividendos relativos �o 1·. semestre do cor-

Ilpe Schmidt (altos da livraria Moderna). rente ano, a -azão de 8 Ola ao ano (17·. DIVIDENDO).
Assunto :-Reforma de Estatutos, para efeito FlorianopoBs, 23 de setembro de 1937.

de filiação da ACI á Associação Brasileira de Im- O �onselho Diretor
prensa.

Si áquela hora não se verificar numero legal
de seclos, far-se-â segunda convocação? para meia
hora depois, quando então a assembléia se instalará
com qualquer numero.

Florianopolis, 24 de Setembro de 1937.
LOURIVAL CAMARA

A
.

paruco

Popular e Agricola
Catarina

Amanhã celebrar-se-a na Capela do .Asilo solene missa,
com assistencia do Exmo. Sr. Arcebispo Metropolitano que pro
cederá, em seguida, á benção das rosas.

A procissão efetuar-se-á no dia 3 á tarde, encerrando-se
as solenidades religiosas com a b,'nção do S. Socrsrnemo.

Realisar-se-á, depois, uma kermesse em beneficio das
obras da Catedral.

Tiveram inicio Botem, na Capela do Asilo de Orfãs, as

novenas em louvor de Santa Teresinha elo Menino Jesus, cuja fe!!�
será condignamente celebrada, como nos anos antecedentes, em

conformidade com os pontos do programa já divulgado, mercê dos

esforços desenvolvidos pela benemerita Associação de que é Padro
eira a Excelsa Jardineira das Rosas.

Tantos têm sido os milagres operados por Deus e graças
d'Ele obtidas pela intercessão da angelica. Flôr de Lisieux, que não

ha hoje recanto algum do mundo em que palpite um coração cris
tão, onde o nome da milagrosa Santa do Ca-melo não seja amado
e venerado de um modo especial.

No Brasil, que tomou parte ativa 00 processo de sua cano

nisação, tem ela um altar em cada templo e um lugar de honra
em cada lar católico.

Não e, pois, de admirar a afIuencia de devotos ás igrejas
\ .

dem que se venera a sua Imagem, nestes dras que antece em sua

festa.

N O 5, S A VIDA
ANIVERSARIOS r de felicidades.

.

Faz anos hoj:, a g�aciosa me-
CHEGAM UNS

mna Carmen, �lleta fIl�a �o sr. Afim de servir na Base deTeodoro Ferrari, proprietário da Aviação Naval onde f' I"
it d C f'

.

Chi
. ,OI C aSSI-

c�ncel ua a" on eitaría iqui- ficado, acha-se entre nós o sr.
no».

. AYJ\m Jucá, sub-oficial escre-

� pequena amversafl�nte ve�- vente da nossa Marinnha de
se-a cerc�d,:;t das suas mUl\aS amr Guerra. O sr. Jucá que, ha
ga�, que irao se congratu ar pe a tempos, já serviu nesta Capitalfeliz data. conquistou um vasto .rcu-
A efeméride de hoje regista o lo de relações, sendo assim rece

aniversario natalicio da gentilis- bido, com prazer, o seu retôrno
sima senhorinha Enoi Maria, fi- a Florianopolis.
lha do nosso colega Cassio da
Luz Abreu, redator de O ES
TADO.

10. Secretario

Descontos especiais em TaiUeui·s
de lã e Manteaux

DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN
DES DESCONTOS NOS ARTIGOS

DA ESTAÇÃO
NA MODELAR

Procedente de Bom Retiro, on
de é chefe politico de real pres
tigio, encontra-se entre nós o sr.

Vê passar hoje o seu aniver- Guilherme Teofilo Deucher.
de 110$ por 28$000 sario natalicio o nosso conterra- Acha-se em Fforian�polis, a-

" "" fino angorâ de 170 por 136$000 neo professor Manoel Luiz da companhado de sua exma. espo-
Manteaux superiores de 130$ por 98$000 Silva, esforçado diretor do Cur- sa, o sr. Pedro E. Pereira, im-

" �, " 80$ por 53$000 bd"O tde MdadMure�a, e �duc�cionista portante industrial em Blumenau
es aca o. uíto estimado nesta. . ,

.

Redução especial nos preços de RENARDS e I Capital o distinto aniversariante I V�ndo de Imhituba, esta ne�ta
CASACOS de PELLE será hoje muito felicitado. Capital, o s�. Manoel Florentmo

na "A MODELAR" GENTE NOVA Machad?, digno Coletor Federai
O lar do sr. dr. Jorge José

de Imbituba.

RUA TRAJANO. 15 de Souza, i.osso prezado colabo- PELOS CLUB�S
7 rador, e (e sua exma. esposa d. SOCIETA FRATELLANZA

D. Carolina Soares dos Santos, D. Carmen Linhares Co-I--------- BOINAS, CARAPUÇAS -DE Enedina Mafra de Souza foi ITALIANA

lonia, D. Argentina Caldeira, D. Maria Nlad.lena Ferro, D. L.au-I A ELEGANCIA MASCULINA FELTRO E LANS EM NOVE enri iuecido com o nasclme�to de Terá lugar hoje, ás 20 horas,
EXIGE UM BOM CHAPEU um �obUSLO garôto que na pia

na séde da FrateIlanza Itali�na
ra Bom da Silva, D. Malvina Bittencourt, D. Belarrnina Duarte :J,

• LOS DAS AFAMADAS MAR
bastirnal receberá o nome de uma grande festa eomemoratlva

S'I D M
.

B h D AG' D O P L' I
«CREP!» E O UNICO. NO

I 46
' .

dI va, • ana uscn, e . uta areia, . ora . li1e·
"O PARAIZO"

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL Jorge. ao
_

o. arnversano e sua fun-

mann, D. Rut Avila, D. Maria Alves Areias, Sta. Alcina Fonseca, CASA "O PARAIZO" O 1
daçao. O programa consta da

ar do sr. João Barcelos d dSta. Bicota Fedrígo, Sta. Bebê Colaço Cabral, Sta . Zoraida Cu-I U d e de sua
posse a nova iretoria, uma pre-

m gran e
exma. esposa d. Da- leção sobre a data. Depois donha das Neves, Sta. Mari-::ha Daux. Sta. Hilda Ligocki, Sta. EI-I

.

AVISO AO COMI=R Ilila Barcelos.' acha-se em fe�t�s concerto pela grande orquestra
za Carvalho, Sta. Lama Gonzaga, Sta. Alice Souza e Teresinha .. li

t L -,
com o nascimento de sua Iilhi- daquela Sociedade, composta de

Ramos de Paula. .Inquer•. O CIO 1= AO PU' ���A���sí. 25 professores sob a regencia do

A le�lslaeao do Im- L - maestro Graciliano Pompeu, se-
� SOUZA--P1CHINAIT guir-se-á uma soirée.

posto do consumo BLICO Realiza-se, hoje, o enlace ma-
CLUBEtrimonial, da prendada senhori- RECREATIVO PRI-

Do sr, Carlos Conceição, digno e Em virtude do contráto firmado nha Elsa Souza, diléta filha do ,

MAV�RA _

esforçado Chefe do Imposto de

Ren-j em 21Julho-1931 entre a firma abaí- sr. tte. Albano de Souza Lucio, Tera lu�ar hoje, nos saloes do
da, neste �stado. rece_beu o nosso

xo e a STANDARD OIL COMPANY esforçado inspetor da Empreza «Clube P�lmavera ", grande «Bai;redato� Jüao de Medeuos Barbosa, OF BRASIL, concedendo aos mes- Construtora Universal Ltda., com
le da. Pflmav�ra» quando sera

a reguínte carta: mos a exclusividade de venda de se- I Ih d h D d .

"Presado Barbosa. Reconhecendo us produtos como AGENTES RE- o sr. Jorge Pichinait, radio-tele- esco_ I a � ram a. a a a am-

em v�cê um espirito progres__sista. e VENDEDORES PREFERENCIAIS, grafista. maça? relO�nte entre os seus
entUSIasta de todas as questoes fls� temos a satisfação de oferecer todos O ato civil terá lugar ás 16,30 aSSOCIados � de. crer-se que

.

a
cais, aproveito da sua qualidad� de os produtos da mesma cemo se- horas, servindo de paraninfos, festa de h?je seja um. verdadel-
red�tor da A GAZETA �esta capIta,l, jam:-Gazolina em tambores, idem ro ac t t I
o.rgao de grande publICIdade e maIS

em caixas, querozene Jacaré, oleo por parte da noiva o sr. ceI. on eClmen o SOCia.

lIdo em todo o Estado, para ser o Essolube pneus e bat.orias ATLAS Pedro Lopes Vieira e senhora, e: VISITAS
transmissor do

. iné�ito inquerito Flit, Ole� para Soalho�etc. etc, on� por parte do noivo, o tte. Apa-
I

em torno da LegIslaçao sobre o Im- de poderão encontra-los em nosso
..

A
.

C A

h E h'Posto do Consumo convidando as E 't' D 't -t
- nclO rcanjO orrea e sen ora. m compan la do nosso oon-

_
"

. SCrI OrlO e eposI o, SI o a rua I O t I'
.

f t '

t Ed d
.

Assoc1açoes da cla_sse
-

mteress�da Conselheiro Mafra n·. 56. I '

a o re IglOSo, e e uar-se-a, e�raneo sr. :. mun o SImone,
para

_

a
.

apresentaçao de sug�stoes Outr�sim, comunicamos igual- as 17 horas na Catedral Metro-j atIvo representante comercial, es
aos tecnIc(j� �nca!re.gadoJs dessa 101;1- mente que a bomba sita á praça 15 politana, sendo padrinhos, por teve hoje, em visita á nossa re-vavel e uhl miClatIva. unto envIO de Noyembro, da referida Compa- d' J' C I d

- .

d' .

um memorandum organ�zad� pela nhia e a nosso cargo, acha-se em f�te d.a nOl�a, o�: .

aIro a -

Waça?b � 10 ustrIahl paulI�ta sr.

"Revista"Fiscal e de LegIslaçao de condições de fornecer a todos 03
a o, lretor (este lar�o, e sua agI appaz,. c efe da lmpor

Fazenda, beI!:!- como um numero amigos e freguezes a alamada ga- exma. esposa, e do nOIVO, o sr. tante «PerfumarIa Kappaz Ltda» .•
da mesma reVIsta em que trata do zolina "ESSOLENE" (ex-Standardl des. Americo Nunes e srita Odi- de São. Paulo, que entreteve
mesmo assunto .. A_g�a�ecendo ante: e o genuino oleo "ESSOLUBE". IN' di,dcipadamente a InICiatIva que voce FI' l' S b 20 d

a ocetl, representa a pe a exma. conosco agra avel palestra. A
onanopo IS, eteIu ro, e

I d H'Id d P d
.

d f'
..

d'tomar sobre o caso em apreço, subs- 1931. sra. . . I egar e rena. gran e Irma VaI lOtrw UZlr os
crevo·me cordialmenie seu, Amo. CRISTOVAL 6: ULYSSE'A Ao jovem par os nossns votos seus varios e reputad;ssirnos pro-
Agrdo. Carlos Conceiç o." dutos neste Estado-

gra���tJ��:rêssese ��b��,alsu��z�� LIRA TENIS ClUB fLORIANOPOLIS - _����_�_�la visit�.
& C •-a TA dara ao caso, a maiOr dIvulga- --------

)I-
• ção, publicando tudo que a ele se ASSEMBLE�A GERAL FARMA�IA DE

referir. Na proxima edição, dare-
Em nome do sr. Presidente convido os srs. Socios para a reu- PLANTÃO

mos publicidade á circular da "Re-
nião de "Assembléa Geral Ordinaria", que se realizará d()mingo, 26

vista Fiscal e de Legislação de Fa-
do corrente, ás 10 horas da manhã, na séde social, afim de eleser a Di-

zenda", onde é feito um apelo as Estará de plantão, amanhã, a
classes conservadoras e á imprensa.

retoria que terá de gerir os destinos do Clube no beri(ldo social de Farmacia N. S. Aparecida, sita á
Ao sr. Carlos Conceição, agrade- 1-10-931 a 1-10-938.

rua João Pinto.
cemos a preferencia com que. hon- Orlando Fernandes o serviço noturno permanente'
rou A GAZETA, para tomar ini- SECRETA'RIO será efetuado pela Farmacia Cristo-
ciativa de tão palpitante assunto. Florianopolis, 21 de Setembro de 1931. vão, sita á rua João Pinto n·. 16.

Mr1rrw!·ãfü$;j}""",.�r:rr:tWfJ{1g�:;f&U*m:!�*��f·lA��1"� , rene .mr.....��-r�:-�;;r�1êiriA""*"'��*�w<tt;t'trãü@$têã'trt?r.;ç�':1
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Tailleurs de lã' córte lmpecavel

São os seguintes os juizes e mordomos da festa d' este ano:

1 a. JUIZA:-D. Helena GaroffaJis La Porta; 2a. JUI
n.'\:-D. Domingas 8[üggmann; lo. JUIZ:-Dr. Paulo Dall
Aflalo e 20. JUIZ:-Dr. José Batista Rosa.

MORDOMAS:

•

MORDOMOS:

Dr. Osvaldo Cabral. Dr. Ábeylarde Gomes, srs. Agripino
Sousa, Florencio Costa, Hermes Buchele, A I t i n o Flores,
A n g e I o Ferreira, Perminio dos S,'\nt05, M a r i o Mafra,
João Otaviano Ramos, Gercino Gomes, Mario C. Bas
tos e Enio Rosa.

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

Ex·as�istente do serviço de Gin' cologia dos Hopitais:
da Gambôa, Fenda",ão Gafflé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do sarviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRtANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

MACHADO
Agencius e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

FLORIA

Ilepresentaeões
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658
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