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,peclarações do ge- A
neral Pargas
Rodrigues

S. PAULO, 9 (Especial)-Re
Ilre3sou do Rio de Janeiro o ge
neral Pargas Rodrigues comandan
te da Região, a quem vem de ser
incumbida a missão de executar o

I

r-stado de guerra neste Estado. '
.

Falando aos jornais, o general rPargas Rodrigues assegurou que, O sr. Otavio Manga
espera contar com o auxilio do' beira teiegrafa áCou
governo e do povo para o bom

centraeãoAutonomis-desempenho das altas e graves I '

funções de que se acba investido. i ta da Bala
Acrescentou que o governo se

acha aparelhado para reprimir
qualquer anormalidade que por
ventura venha a surgir em qual
quer ponto do território nacional.

MINISTRO MACEDO SOARES

�O Tribunal de Se
gurança em ati- I

vidade
RIO, 9 (Especial)-Dentro de

breves dias o Tribunal de Segu
rança Nacional reiniciará as suas

atividades, de modo a que os as

suntos sob sua dependencia este

jam concluidos até ao fim do ano.

Para tanto, os funcionarias do
Tribunal não gozarão férias.

Nomeação
de oficial

l RIO, 9 (Especial)�Foi . nome�-
-,00 o maj. Ceho Araujo LIma, di
retor do Material de Guerra da

região sédiada no Rio Grande do
Sul.

Prêso no Rio
um falso adi
do naval

a Defêsa ·50cial Brasil
•

e I r

RIO, 9 (Especial) -- Sob o patroclnlo do. Ministro
sr, Macedo Soares, foi fundada nesta capital uma

tituição denominada '�Defesa Social Brasileira."
�����������������������������-- ����

A demolição
do morro de San
to Antonio

da Justiça,
nova

II

Ins ...

A GAZETA

no.

RIO, 9 (Especial)-O
.

sr. Hen
rique Dordswolth declarou que a

prefeitura do Distrito Federal es

tá altamente empenhada na de
molição do Morro de Santo An
tonio.

voz ·D O POVO Sem quaisquer Iigaeões politicas
------------------------------------------

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

IV I Florianopolis, Sabado, 9 de Outubro de 1937 I NUMEROANO 984

Morreu
[Chegou inesperada- ,

Osvaldo mente o sr. Va
ladares

José
Americano

PROCESSOS CON- [I=NfERMOTRA EXTREMISTAS)L
RIO, 7-·0 ministro da Justi- O srça em circular .endereçada aos •

jui�es f�derais, recomendou-lhe a

Aranhaultimação dos processos em cur-

so a que responde, nos diversos
Estados, elementos subversivos.
Cêrca de cem processos existen
tes no Tribunal de Segurança,
segundo informação do procura-

I dor Himalaya Vergolino, acha-
se em termos de julgamento.

• .. a_ .. .. _

Simui taneamente, o titular da
Justiça determinou aos juizes fe
derais a remessa ao seu Minis
terio de uma relação completa
dos acusados «sub judice », com

I as respectivas discriminações. afim
de sobre êles serem tomadas as

providencias da alçada do poder
executivo,

Confiantes
nas forças
armadas

RIO, 9 (Especiall=-Na sessão
da Camara, de ôntem, foi exara
do na áta um vóto de pesar pela
morte do professor José America-

WASAINGTON, 9 (Especial) O
sr. Osvaldo Aranha, embaixador do
do Brasil, acha-se recolhido ao leito
com um forte ataque de gripe.

15 mil soldados
italianos

RIO, 9 (Especial)-Inesperada
mente, chegou ôntem aqui o go
vernador de Minas Gerais sr. Be
nedito Valadares, Após sua che
gada, conferenciou longamente
com os parlamentares mineiros,
dirigindo-se depois para o Palacio
Guanabara.

Conferencias e
mais conferencias

QUER UM LINDO CO'RTE
DE CASEMIRA �
VA' A «O PARAISO» E ES

COLHA ENTRE AS 200 PA
DRONAGENS.

CADIS, 9 - (Espzcíal) - Com
destino l Espanha, desembarca -am.
ontem, neste podo. l'S V1il solda
dos italianos.Os padeiros

estão

-

nao

contentes

---------

A execução
do estado de

guerra
I
EXPULSÃO DE

ES-1
PORTO ALEGRE, 9 (Especial)

TRANJEIROS -Renniu-se 8 Diretoria das Ren-
..; I das Municipais.aíím de apreciar as

..:.,< RIO, 7 - E' pensamento do

II ul'ltimas d�libe�açõeds tomdad.as pe-
}:t{: - os proprietarios e pa arras, os
''',\:i::::::: governo expurgar, pela expulsão . -

h disj t:tiJ.M: sumaria, o país dos elementos qbuad1s nao, sed ac a� !SPOdS os a
•

.

• • • I o e ecer as etermmaçoes o pre-comunistas estranjeiros que o

m-11f
. .

Alb B'festam. Essa medida não atin- eito major erto ins.

girá apenas os extremistas con-

vencidos de atividades ilegais, CASEM IRA EM CORS, ARTÉ
mas alcançará os qne se tenham TIGOS FINOS
tornado nocivos a comunhão 80- CASA "O PARAIZO"
cial, quer pelas ideias que ali- -.------ _

�e�Itam, quer pela conduta per- USOU da palavra omClOsa que tenham. I

O pleito de janeiro sr. Godoy Ilha Chuva de
pedras

GOV. BENEDITO VALADARES

RIO. 9 (Especial) - A comis
são encarregada de executar o es
tado de guerra, composta dos s�s.
�lacedo Soares. general Newton Ca
valcanti e almirante Paes Leme.
tomou posse. ontem. a's lO horas
da manhã.

DR. OTAVIO MANGABEIRA

PORTO ALEGRE, 9 (Especial)
--Na sessão de ontem da Assem
bléia, fez uso da palavra o depu
tado classista sr. Moacír Godoy
Ilha, que expoz a sua situação
como representante da classe e

definiu o seu pensamento em re

lação á sua conduta futura, co

mo membro do Partido chefiado
pelo general Flôres da Cunha.

SÃO PAULO. 9 � (Especial -

Tremenda chuva de pedras caiu no

município de São Roque, destruín
do as culturas.

Algumas das pedras colhidas pe
saram meío quilo. Os prejuízos são
calculados em 3 mil contos de réis.

MºP_'-E!�_�Ç_º�s NOS
-=r...��aww.B1il:!Sfi�___ BIll

AL.TOS COMANDOS
;==--:;.::::::,..;;------;:;;;---------------iiiii----

,DO EXERC ITO

-

----------
---------
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� Ga�e--la
Desportiva

FIGUEIRENSE X AVAl'
a grandioso embate

de amanhã
o jôgo de amanhã, apresenta

rá todas as cerateristicas de um

grande prélio.
Os aIvi-celestes ha seguramen

te uos 5 aoos não conseguem
obter uma vitória sobre a guapa
rapaziada do Figueirense.

Os campeões da cidade, pos
suem um quadro homogeneo e

treinadissimo, sendo para seu rival
um osso duro de roer.

O derby florianopolitano é

sempre um jôgo que apresenta
todas as carateristicas de um gran
de match.

Os valores individuais por si
só, apreseatam uma atração para
o match.

Rt'zende (Renato), Fredi, An
tenor; Carlos, Beck, Helio;Sabino,
Paraná, Iv., Calico e Oscar.

formará assim a bi-campeão e

primeiro candidato a ser nova

men'e camp- ão.
O Avaí porá em campo a se

guinte equipe.
Vadico, Aquino, Zé; Berrda,

Procopio, Diamantino; Galego,
Sapo, Waldemar, Pacheco e SiI·
YIO.

Como vêmos, grande são os

esquadrões a preliarem e por cer

to grande tambem será o match.
Os aivi-negros t- stão otimistas

e esperam sair novamente vito
nosos.

OSCAR

Chegou a esta capital o gran
de extrema esquerda do bi-cam
peão do Estado.

Oscar que forma com Calico,
a maior ala esquerda do Estado,
vem disposto a cumprir ótima per
formance e marcar alguns tentos.

O componente da ala infernal
é digno de elogios, pois possúe
classe, e põe em campo um jôgo
técnico.

como um grande arqueiro.
Rezende tarnbem não desme

rece seu companheiro, pois loco.
move-se com extrema facilidade
no quadrilatero.

No último treino do campeão,
Rezende esteve simplesmente [an
tastico.

Quem colocarà no

cnico do campeão �
arco até-

LIMOENSE x ORLEANS
Amanhã, no stadium do Li

moense, serà travado um grandio
so embate. Orleans e Limoense
são os litigantes.

ELIXIR DE NOGUEm,�
Empregado com successo ern touas

as molestias provenientes da syphíüs
• Impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTI-IROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

....�. SCROPHULAS
SYPH I LlTICAS

e finalmente em todas
as aífecções cuja orí

gem seja alllan:a registrada

"AVARIA"
- Milhares de curados -

GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

ALUGA--SEo coníortavel prédio de resi-
dencia á rua Este,es Junior

n. 179.
Tratar no Banco Agricola,

Rua Trajano 16.

2
--- ------------ ._----�-------------

capilar excelencia

Petrolin.
o Tonico

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

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

Uma Companhia

por
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NOS, LIVRES DE roo» ES 'CCT.:: DERESTHIC

CÕES, PELAS TiU.I?AS 1',L'US MODICAS.

I, --((,

t:' \

aijt!sL Z· -. corréto J:. scnvs o
F.JeitNai, que nessas Iara lidado s
f

I'"locam I'TO,'_( tf a. lí:SCilç2C (�!t:lt.·

ral.
Após vários dia<: de V):;giOm e

perrnanencia, as ilustres ?wo: -ria
eles atenderam a mais de u, zen ..

tos eleitores, sendo que tOdLS
que compareceram ás audieucias
viram Íegalisados os seus p-di
dos de inscrição, os quais, a mais
de dois anos, estavam pendentes
de despachos e deligencias finais.

Depoi� de alguns- dias de des

�:r canço, mesmas autoridades segui .

r' ram para os distritos de Xarim,
j� I Xanxerê,

S. Domingos, Campoe
�;; rê e Abelardo Luz, com o mes

li!. mo objetivo.
r. Jã eslão marcadas audiencias

tambem para os distritos de Ca-
;, I xambú e Guatambú, calculando- , r

�ii Ise em mais de quinhentos o nu-

�' mero de novos eleitores, que au-
I mentará para cêrca de três mil o

contigente eleitoral de Chapecó,
graças ao intenso serviço que
vem desenvolvendo o diretorio
local do PartiJo Liberal Cata
nnense,

27.5
26.7
26.0
25.3
24.5
23.8
23.1
224-
2\·6

��·.i

\19.5
113.8
18. '\
\ 7A
167
'\ 6.1

OFFERECEIH () AOS SEUS SEGURP�-

COM!:.RCIO DE M/\DEIRAS
Com a úhin.a enchente, que

se verificou a poucos dias, des
ceram o lia Uruguai, com des
tino a Argentina, mais de cem

balsas -de madeiras serradas e em

tóras, parte oriunda do Muni
cipio de Cruzeiro, parte do vi
sinho Estado do Rio Grande e

maícr uúmero deste mumcipio.
Esse comercio, o principal daI ' .

.

zona, que quasi sempre Se Vt rt-

fica nesta época, muito contribue
para a maior animação dos ne- -;.. f

'q gocios de terras. colonização e

! instalação de serrarias, como tsm-
! bem para o desenvolvimento do
! município e acrescimo da renda
! pública, a qual, cada ano, au
I menta consideravelmente.
!

I ��}T/' FISCO ESTADUAL
I' "':':':'Foi removído da Coletoria'
i desta Vila para a de Bela VIS·
ta, em Cruzeiro do Sul. o Cole
tor sr. Cczarino Rodrigues Lima,
d;gno Escrituraria do Tesouro do
Estado.
-Encontrd-se nesta Vila, a

companhado de sua exma. e..

posa, o H. Pedro Ton·ens. eslor
,

çado e correto snspetor deFazenda
: do Estado, que regressou de sua
,

Continúa na 6a. página

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DOS AS MAI�: SOLIDA S GARIU;fTIAS.

EMITTINDO AP,JUCí:.'S L.'I TODOS OS PU\.-

de

1920,Fundado: em o seu progresso

s e rru i n f e s c
í

f rc s.se evidencio pelas

relativas ao uHi11:l0 q u i n qu e n n i o j -

Activo Reservas Receita Geral

13.064 contos 6.726 ceatcs

7.941 conlos

1932-17.036 conlos

1933-18.205 centos

1934 -19,943 contos

1935-22.314 conlos

1936-25.973 centos

14.164 coutes

15.922 contos 9.�85 contes

18.427 ccatus

22.373 conlos

10.741 conlos

1�.375 fdnlo�

A SÃO P O
Ffj;J

. IliIJiII

.

II

COMPANHIA NACIONAL DE SEGURr)S VIDADE

DIRECTORIA: -

Dr. José Maria Whiiaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE: - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50

SÃO PAULO
SUCCURSAES: - RIO DE JANEIRO
CURITYBA - P. ALEGRE - BAHIA - RECIFE
AGENCIA: - SANTOS

Minancora

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

Evita a QUE 'DA DOS CABELOS e destrói a

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

õtccõoe.

O ARQUEIRO ALVI
NEGRO �

Renato ou' Rezende defenderá
o arco aivi-negro �

Renato em suas últimas exbi :
ções tem agradado, revelando-se":;:';;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NÃo PRODUZ
(ROSTAS DE (ARVÃO

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- Ioluviile

·-Atesto que tenho ernpre-
' --Atesto que prescreve em
todos 05 casos indicados, o

proDuto" flp"retino" :do far
rnuceutlco Carlos Henrique
medeiros.

Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Plroqlbe oe Araujo.

mnica geral e pediatria. con
sultoria e residencia: Ruo \L

15 oe Noüembro N' 8Z-Blu- "1
Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--Santa Catarina.

•.Ate'Sto que prescrevo com

j':""
-- Oie Zusommensetzung

os co-

zeíchnetcs Prõpcr-ct beson- é de molde a corresponder resultados optimos, von "Apyretino" ist bzreita gado em minha clinico os
,

-Os cnctqestcoa cornpo- • .,"Apyrelina" eln cusqe- A formula de "Apyretina"
nentes de "Apyretina", es

tão dosados optimamente, de
maneira que a energia espe
cifica dos orgãos não é utln- ders bel migl'ane (Kop t- perfeitamente aos casos In
gida por efeitos· ecunõur+os, I
mesmo quando os dois co- echmerzen),
cheta selam ingeridos simul·
taneamente. Em outras pa
lavras, nêlo deprime o co

raçêlo, não diminue o perys·
taltismo gastro _ intestinal

Dr. c eorg Ríchter. Clini-

nem hyperacidifica o esta· co geral e operações. Diplo- Dr. Alfred Hoess, Clinico
ma']o-
Aeslnado: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. Osvaldo Espindola,Cli- Brasil.

nico geral e pediatria. Con
sultorlo e resldencla: Rua
15 de Novembro H: 84 A-·
Blumeoau·-Santa Catarina.

Dr. Georg Richter.

cheta de "Apyretlna" neste I ein Beweis der schneüen
ccchzts de "Apyretina", com

. hospital, unõ hzlleumen WirRung in

rina.

5 t r t· ai S pital de Timbó, Santa CatG-
on a a arma, u Ulilenau, anta xiliadora, Nova-Breslau-Ha-

optlmos !resultados.

Dr. Alfred Hoess. \
den angegebenen fallen,

Dr. Auton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Hospital são José, Jaraguá. Isabel.

Santa Catarina. Catarina.

Blumenau,

-·A "Apyretina", pela as:

sodação feliz dos seus in·
gredientes, será um auxiliar
preríoso nos cosas indicados

DR.VICTOR MENDES
major dr. Victor mendes_

Diretor do Serviço de Saú
Cle da força Pública 00 Es.!
todo.

D
Dr. Paulo de Carvalho.

r. Anton Hofner, clinico
Clinico geral e operações. Dr. Nilo Saldanha E'ran·

modo na Alemanha e no geral e operações. médico geral e operações, médico
médico diretor do Hospital co. m�ôico diretor do Hos-

médico chefe do diretor do Hospital Santa diretor do Hospitul Santa
e moternioade mar!a Au·

OOR

PV
,

:1,

mania, Santa Catarina.
--------------------------------------------�

Catarina.

OE

R
CABECA?

. �
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MERIDlor�AL
--------------�.

__

Companhia de ti.guros
de acldenla de

Trabalho

Capítal sebscríto
Capital real izado

1.000:000$000
500:000$000

= Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is

Dr ... Alfredo P. de Araujo
MEDICO

Especialista em moles/ias de creanças, nervos
impaluâismo e molestias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das moléstias da pe
le e nervosas pela Autohemotnerapta

Credíto Mutuo Predial

Oferece aos segurados em todo Estado

serviço completo de I '

Assistencia Médica, Far--

Irnaceutíce e He-Jspitslar
SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES m:-::-c�������������'CC����oo� �

DO INTERIOR if. I
Agente-geral � Apolices Consolidadas do Estado de Minas

.

I

H. AVILA iiJ«
j Divida FUlldada do Estado de S.

pauJ'I�.. �« �Obras do Porto de Pernambuco. �

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFOf�E 1.561 l'
CAIXA POSTAL, 140 ·-��END. TEL. «AVILA» � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES M

Floríar"lopolis �J NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
Preços modioos

_ J COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- R
.

•
ú: 1.....*"111"';.......

_"_

� fANO N. 16. �
• - ����������������� .!

. ;
• v I ..,����:e� ..���":ICe:::���:Jf':���"1��:JI!:t1f.DI

�

;YN 1-1A I:?E � Melado
· I���""�i.�,��;44!:!!!!$*9!IIIWM!!'!'!!ftI�__

; Oamlnhão .. Om_nlbu. i supenor,
I.
Dr. Osv�I��o ��I�� Saback

-

d 5 � especial inel de abelha, C M f 33
• L••

-

a _ erra .,
ons. .a ra,

• • pimenta malagueta, Fone-1.J91

• Empreza de Transporte de Passa .. Ó laranjas, ban13ndas, etc. -------liiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia__.:
• iteirl)s e EncomerJdas • V. Sa. encontra no

! Entre Concordia e Marcelino Ramos I Mercadinho Popular,
;}� E!v\ C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS' no Cáis Federico Rolla n: 10

�;� de ORTIGARA &: GENERALLI ! Entrega á domicilio
r� Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- _

Ml trubro em diante C? �-iiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii__iHiiiíiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii_ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-;'·
��i DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �g,W .. IJ!!!I� aIl!_�!!'_
f� da manhã, regressando ás -4 da tarde • .�

• Para filcilitar a boa marcha da Empren, será colocada em fi
�� cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como G
(;� abaixo descriminamos: •
�� Concordia-+Escritõric Mosele •
$ Suruvl+-Case Comercial Boscatto •
<fi Tamanduá-Casa Comorcial Julio Schn .1 iiII iiiiiiii�iiiiiiiiiii..�·
� Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
fi Barra do VeadO-CaiSa Comercial de Irmãos Poy fi
if� Bela Vista-Botequim Roese • I• Vila �ica-('aia Comer�i�I.Ma2.1�ti •
,. Marce:mo Ramos- Escntério Mosele ..
• •

: Preços:
CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 •

•
IDA E VOLTA 25$000 a

� Empreza DALLA COSfA •
@ •
� N. B. Em caso de temporais ou de estradas em m.íu •
., estado, aspassagens terão o acrescimo de 20010•

$III:,....�•••\\......I
•
�J
e
..

Consultoria e residencia -Praça J 5 de Novembro, J 3

I Telefone, 1.584
Consullas:-Das 8 às 11 e da_�.2��,���, horas
•••••••••

•
•
•
..
"
•

I

111lAdolar Schwarz-

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES D2 SOR
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\110S FORA�A DESTRIBUl[)OS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1 .200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�� HOJE
MESMO A NOSSA SE'OE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORREl� COM OS SORTEIOS DE .4 E a DE CADA

MEZ.

E S T A 'II
linda casa pó-1
de ser sua ps-I.

4

gando apej�éilS I

5$000 10$000 ou 20$··�oo r I
por nr;ês na I!

Empresa Construto.a
'

Universal Ltda.

Endereço Telegr.. DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AQf!NCIA� DA

Sociedade de Navegação�Paraná-·Santa Catarina

Limitada.t-·Rio
Companhia Salinas Perylias-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, EV(J, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classihcação, medição e EMBARQUE de

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA,' QUE PUBLICA O RETRATO E f�EClBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno recern construido. prox:...

mo ás aguas té rmais
Óptimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

de primeira ordem brasil eira e alemã
Preços modioas

Prop;"ietario: Herbert F.lk
� (Mau sprícht deutsch)

GUf\RDA _ .. Municipio de Tubarão
Santa Catarina

Indo a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOT EL NO�OE:}TE coslnha de

) a. ordem, asseio e higiene

Linha de onibus para Purto Alegre quartas e
�

domingos IJ

Proprietario .João Gonzale s

II

..

; .,.

Banco de Crédito
Popu lar e Agrí
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 18
(Ediicio próprio]

Capital
Reserva

I 36:700$Obo
56:424$498

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

J

I
II REECBE DSP�SI TO

PA6AHOo 09
Os melhores preces

Ao alcance de todos

.
�

.�:,::, ,,� ::-

-

.
- ..... , - ,., .

SEGUINTES JUROS:

CREVA-SE PARA o PROXlMO SORTEIO CIC Limitada e5.I. ala [
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL cic. AvisoPro 6 J 1

t Prazo Fixo aj.· :1:Sr. Albano de SoLtza Lncío I

I IVENDE--S_,_,E, CREDITO tVlUTUO PREDIALs �
RUA FELPE SCHDMIT N 2 - (SOBRAD)

, 'U urna farmacia bem afre-

�,j.',� Rua VI'sconde de Ouro Pret N 13 ! 1I!I1!'�I!IIUIl!l!G)!!!I�II!A!II1I1I!4!!!!.!.II!E!!t�-__iiiiiiiíl_iilIII__.'. qnezada, n'um bom ponto
f.!t18 O •

� A
- Dr. Pedro de Moura Ferro da linha férrea São fran-

• " quartos para casal. cisco.
,�JiíI. � Iníormações pep f"'lle n. Advogado
:r:.,. ., Para mais informaçôc;
........ --1.1:....:;'---"'_'.;;_.. _'*_'",-,--,-"__._"_"._:"":__.';_ç,._!_._.;;;e-:g..........._.:-__.,••••••••• � .43& Rua Trajano D. nesta redação.

Frernio maior 5:175$000, e muitos
premios menores

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Car
Fi4iaes

Matrtz:
em:

NOPQLI
ISlwr'Aenau 4. JoinvUJe Seo Francisco _. La.guna -

Mostruario' permanente em Cruzeiro do Sul

SeoçAo de
. Seoç.o de....Q9.0 de

fAUNljAS:
.e�u QlçJOUCJ e extrange�ras alara tera.. fERRAGENS: MACHINAS :

l\\Qrlu • AlgO.' Machinas de bendticiar madeira
LOJW. Imperm.eav'" Material em g�ral parti coqst.ruçções: Mad�nas para ofjici.�� mechanícas
'f,apetct e trilhos dlmento-ferro em barras. ferragem para portas 'M.achma-s para laoeJJos

��8' feitas e j8ileltas, tinta Matltinarios em geral para a lavoura: r ados,
URM Cat)os galvanizados e pertences grades,' aáltivadorc:s, nroínho etc.
Ln.ha 'para Ç08et e .. Fogões e Camas J ocomovets, Motores de esplosão, v1oro;1es
J.,I- em novellos e....... Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- eléctricos
..bondes e Perfluna,las res "Material em geral para transmis'�G .s: r.o . ��
.NíIPlchoados e �lchas Louça sanitarta - banheiras 1, mancaes, correias de couro e lona :., '

'li'"
eiCortlnados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes

�."�. e. guatda-n� Arame de ferro - télas para todos os fina Automovels e. Caminhões FORO P -ças, ;;\,ces-

'1 çblneUos, metaS·' Productos chimicos e pharmaceuticos 'l i serias, serviço mechaníco
.

Slta.rJos dos alaruadt& Censervas nacional e extrangeiras Pnesrnaticos e camaras de ar GCiODYER
Oharutos cl:fANNEMANl\Is Bebidas nacionaes e extrangeiras Material" eJectrico em geral

."-,pr... Naoi.<an:a' ele. l�ev��eçãO. "Hoepc�e"--vapores "CSf! Hoep�ke" "Anne" e Max"
.

Jl'atirlee II. Pontaa IIPtite Maria' _. Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro Arataoa"

A Gazeta
.. \ t': �...... • lrrdtce:

Advogado

II?l:á Trajano, rr 1 sora.f

I'
;

Telephone n '145b I
-

..-,- .

,. *.1 ,�.:�

!nõ"iárl?PÔliS II
�- .: '�--e4:nais eiagante centro de diversões íamí-

Iiàres:
.

'

... -

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
�

Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

cionais e estranjeiras.
ernsF�ne camente iluminado com instalações 'mo

.... J

lVIédico"s
Dr. Artur Pereira

e Ol:iveira
tllnles Jnllllca d. ertan

ças a adultos
,

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: '.
Rua [oão

Pinto n: 13

F.ONE-, 1595
Rf!EiJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 51

�FONE-1524

Dr. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
I Pinto, 7"-- Tel. 1456

I. Res. Rua Bocayuva, 114

I
.

Tel, f3J17'
-------

It)�: Âlca�dol
G·ott.smann
Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (Pceressor
Indórg BurkhaJdt fi Professor

Erwin Kreuter)
Eepeclallslà em clrurg'a

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

'"

operações de plâêtiea

CONSVLTORIO---Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horás.

TELEF. 1.285· "

RESIDENCIA- Rua Este-I
Lve��Junior

'N. 26

IlELEF. 1.1)1

D r'. Miguel
Boa:bald

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do PU1111ão �

Consult-R;' jóã6'Pinto; 13

r J elelone, 1595
Res. HbtéI6loria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

RUA TRAJANS;�C-' �Cblé.do- no li altos da:
Oi vderia Gloria {.':���

.
... _, w.. -

.. �

�.. . ,;

Dr. Carlos'Corria

Partos�- Molestlas de

�enhoréW. � "

Molestias de crianças

Diretor da. Mat�rnidade
Medi'" do' Hospital

( , �'. r "

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
t\tende na Maternidade
até ás 8- 112 'da

.

manhã
e á tarde '- Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

: :; ;2 2 - � _

I

Joc.�ey Cluo

rias

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Síppel
Formado no _Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca

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

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL70RIO:
W_ua Trajano tr /7

(sobrado)
Telefoner 724 (manual)::

n. 70, - Phone 1277.- HORAS MARCADAS
.

I
..

I
- !O.:'-:".8.a_.

-- .G•• iUt�.�';.�.;.:.�..
:,�..�.',ICaixj Postal, 11 O 'C'�.

•

�..::'

------1 Companhia "Alllança da ��
• Bahia"
I
••
e
•
"
•
.,

•

I
I
G
fé
�
:��
Cf RUI C,);1iB�l11tG r�1J:rJJ 35 (ult.trlJ) CaixI"Pcital19 �f.ij

I . LEONE N· 1.083 -�_.,
�� END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA ii;

1 N I) �S:l_;

VE.NDEJ-SE �.!"na "CteB li dis- lütimas indsta açpÕ.eS't dO apLr �. Escritoríos em Lagu na e ttê}J: ah í t.:.'{;.·.·.�.·.�...·,tnto «não r'"Sf.Oél:', I ,1, I- ve recanto a 00 a o a· 5 fII.t1IJ ,. '-

I d N '2 P
.

I T t ) - � U·SB-AG.ENTE� EM BLUMENAU E L,t.'GE.S o.,�.,..'.,,:.,.,;:io, a rua o estci r.o. 4 t reço especla. Ia ar com �oa •
.� -

".�

com2quartos, salas de ""ilae Alves, no Canto do Estreito. •
'

.

�.��
Ventar cozinha. .�•••DG... ..a•••�ei

Esn�, I h o S

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

N o' Estreito Ponta do Leal
...

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

S6 os fabrícados em ]oinville pela iúnica fabrica
do E S T A O O

PEÇAM PREÇOS-C li �A PIEPER
Rua 15 d� N@v6mbro n. 36& JOIi'iViLLE

;=wq; fi r. ·.7

ET E'SEJ t I

Federal e Santa Catarína

Aderbaí
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

LO."
1631 .. 1290

IAccacio Me-I

FUNuADA EM 1870 �
��
�x�
�Sí

9.000:000$'IOv ;;;.
50.000:000$000 �i>�

B.

SE'DE Bl\HIA

t eguros [Terrestres e Maritimos

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPR1EDADES IMOVEIS i4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 {tê!.
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 ";,,,

SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660
��-'i-';';:::-�.�'f.�

Ap,enteí! Sub-Agentes 8 Aegui;d;.:e9�=da A Hif
em todo. �8 t:StSd'1li r:n Br�ull, n12 Uruguai tl3
álnclpais prsças estrangeiras.

;

Agentes em Flor-e nopolrs:

•

reira tem seu escrip-

t6J io de advogacla á rua

Visconde de Ouro Preto

Campos Lobo &" Cla,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I
�---�-��������������-���.: CA RTAZES

'II OVO Plano CINP�X,á�,11:8,30
horas-Alanhã rubra, e os 7'
e 8' epísodios de O fantasma
vingador.

AMANHÃ, ás 6,30 e 8.30
horas-O general morreu ao I
amanhecer. I

CINE ROYAL, ás 7 horas
-Otimista, e às 8,30 horas
fi's oito em ponto.

AMANHÃ,ás 5,6,30 e 8,30
horas-Amor com amor se

paga.
CINE ODEON, ás 5 e 7

horas- fi lei do gatilho,
os 3' e 4' episodios de O cava

leiro alado; e ás 8,30 horas
Entre inaios e piratas, e a

cinta seriada.

pl'tei·G.ühd u. )IS"
trito FederaiNovo Plano

culnto-telro
(ll«dltlul

1-" fIJMtúJ
<l';

I
AMANHÃ, ás 6.30 e 8.30

he.ras-'Dr. Socrates.

,

PARE!
Q OUÉO� DE SEUS C�BELOS

USj:lNOO

PETROLINO MINQNCORQ

U I
INF�LlVEL N� C�SP�

RIO, 7 (Blln�) EnCf,nt:am-se
em mãos do procurador "Ir .,,; d
Dist,.!·,y 'n '11:0'1 (in' r �r·_

latívo
-

,S:' ...esta )ai�
do no �

.

..l. de Comp .. ,1 Pre
feitura. São apontados corno res·

ponsaveís os srs. Pedro Ernesto, Je
ronímo Cerqueira, capitão Dabne {
Freire e outros. No prazo de 15 días
deverá o chefe do rnínísterío pubh-

I C:I�C�C:l_
a competent-

.. :�"lH�r� :"

E' MUITO
,

Padre se

questrado
por bandidos
LONDRES, 7-Telegrama de

Mukden para a Agencia Heuter,
anuncía que foi sequestrado por
bandidos, o padre católico norte
americano Gerard Donovan, ao
norte de Fushun (Mandchuria).

Os raptores exigem 50.000 do
lares pelo resgate. As autoridades

I japonêsas resolveram intervir no

caso. '

• • •F

PORQUE:

.... '" ." ..... ,_.

CONSEGUIR EOONOMIAS'"
TE O AMIGO COMPRAR A SUA INDU-

• • li!!

EXPERIMEf'J MENTARIAEA DESUAFAMILIA NAS

Casas Pernambucanas
,.,.,

AS CORES SAO FIRMES

TEM SEMPRE NO'VIDADES
-

os PRECOS SAO FIXOS
� . -

E' PROPRIA A FABRICACAO
"

F E L. I p'E S C. t-I M I C T �N. IS .

••••�••D... • ••••••••lg�����������������R
:;
A' p'RACA!� Cálculo de qualquer Planta,execução,fíS- §]

O < a
..
,! � estrutura em con- calízação e direção ���

�, � .:: � ereto armado de ob,as' �
..

Levamos ao conhecimento dos distintos srs. viajantes e do público • � e ferro Aparelhamento com ku
:: em geral que no dia 25 de setembro corrente em deante funcionará uma G � pleto para constru- ��
e moderníssima linha de auto-onibus e caminhões para o transportes de pas- • � ções de pontes em �
O sageiros e carge, entre as cidades de FLORIANOPOLlS-ITAjAI-JARA- I � concreto armado �
• GÜA' e jOINVILE. e vice-versa.. .

� � f �

G Outrosim, temos o prazer de comunicar que nos preços abaixo ti � �
� mencionados estão incluidos prêmios. despesas e custo de apólices de se- • .:r4 .

- " §�
guro contra acidentes, emitidas e-n favôr dos srs. passageiros, na impor � CONS1'RUTOR. IGUASS ��1
tancia de�1�ph����$e�OjaragUá e [oinvile, de uma bem organizada Secção �

".'f!i"5;7'P

M . U' Ltd. �
de Despachos e redespachos junto ás Estradas d� �erro. . . � �7J'''''h.'� ��1

Assim aparelhados, agradecemos aos distintos srs. viajantes e ao ft] O C
-

R-b
-

FI
-

M �J

público em geral a preferência com que nos distinguirem. l� mar arnelro I elro - auslno endes da Silva ��
Viaçao CRUZEIRO, LTr)A. � rÀ\l

Rua �5 de Novembro 92 Telefone 320
,-'1 ENGENHEIROS �IVI"S �j

Blumenau � �
• Agênr�ias autorizadas: • � Rua 15 de Novembro 416.181 SALAS 12 e 13 ��
G Jaraguá-Avenida lndependencia ti � '1' ANDAR f·f

Joinvile--Rua 9 de Março Edif. (Casa de Aço)
I
�

Tel. 1503
�:d:

ltajai - Rua Lauro Müller � Curitiba • Paraná �
Florianopolis-Rua João Pinto rr 5 Telefone 1658 tJ.l �l\1

Horario e preços � �
Flurianopolis-Tijucas saídas ás 6 horas I 0$000 � G � ��J
Florianopolis-Camboriú f> »6 » 14$00U ��1 ���.-� _�A l\'t4

Florianopolis-Itajaí »» 6 » 16$000 �� ���u �� rJ�l

Florianopolis-Blumenau » »6 » 25$000 � ••••••• ��
Florianopolis-Jaraguá » »6 » 35$000 � l\�

Florianopolis--joinvile » »6 » 40$000
� Obr,!f.Ws contratadas. no I_ seme=tre'

�1'
Blumenau-Joinvile »» 13 » 13$500 • \�

IA
_ �

Blumenau-Jaraguá »» 15 » 8$500 Q � de 1937 ��)!:�

Blumenau-Florianopolis » » 12 » 25$000 fI.� � r�
Joinvile-B!umenau » » 6 » 13$jOO ��, � Po t �
jaraguá- Blumenau »" H 112 horas 8$500 .;.� ���

n e em concreto armado sAôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) ��jaraguá-e-Blumenau Todas as noites, apás �
Ponte em concreto armado sobre o Rio S João (Estr. Curitiba-joinvile) �

» Prefeitura e Forum de Mafra
a chegada dos trens 8$500 • � Grupo Escolar de Mafra

kÃ
Para informações, passagens e fretes, : �,� ����MA'CHADO & CIA. � Grupo Escolar de Rio Negro jI"A'i

Grupo Escolar de Iratí
Agentes autorizados G � M t d �

Rua João Pinto-5-Cx. postal, 37 - Telef. 1658 � �
a er_:ti ade d� Rio Negro. . ,#,1

Flor ia nopo i i9 � � E�taçao Expenme�tal de VI!lcultura em Tijuco Preto (Paraná) ��
� � Diversas construçoes de resldencias ��

:.G••••e«t.o-----·G-----e•••aC;f�)G� e���i?!���KR.��ii\,,������VA�����
.��

t
�.�.,.... -"

.

.,. .. -.�., - � ,_

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



t
-

..

i

A

c

(

(

f

'1

c

f

Il
I

(

f

j.

NOSSA VIDA

2a. PARTE

A GAZ
nova

Alemanha
ANIVERSARIOS

ALMIRANTE PINTO DA LUZ

A POVO
�����������������������������.--������

Proprietario e Diretor Responve)
Ji�IRO CAI"" A

Deílue hoje a data natalicia
do nosso ilustre conterraneo sr.

almirante Arnaldo Pinto da Luz,
ex-ministro da Marinha.

v OZ DO L DO

L I R A T E N I S C L U B E CONCENTRAC�O
..J

MARIANA
CAP. ALDO FERNANDES

Transcorre, hoje, o aniversaaio
natalício do sr. capitão Aldo
Fernandes, da nossa milicia es

tadual.
Oficial valoroso, dotado de

uma bravura impressionante, foi
o capitão Aldo Fernandes um

dos que muito contribuiu para
que o Batalhão Catarinense, na

campanha do Alto Paraná, con-I
seguisse glorificar-se como tropa
de escol e de elite.
Dando grandiosos exemplos de

arrojo, especialmente durante a

luta cruenta desenrolada em Cen
tenario, impôz-se aos olhos dos
chefes como oficial competente
e destemido.
A GAZETA, Ielioita-o, envian

do-lhe um abraço afetuosissimo.

/ a) Minueto de Bizet
20.-

b) Carrilon » »

a) Valsa

Realiza-se amanhã, na cidade de Tubarão, a Primeira Con
centração Mariana.

Os marianos deixarão esta capital hoje sob a direção do
revrno. padre Emilio. Duíner, diretor da Federação das Congrega
ções Marianas, auxiliado por vários congregados e pelo revmo. cura

da Catedral, cónego Harry Bauer.
Nove onibus conduzirão os numerosos marianos até Imbitu

ba, onde tomarão o trem especial que os levará até a cidade de Tu
barão.

"

Todas as paróquias do sul do Estado, enviarão grandes
contingentes. S. Joaquim da Costa da Serra, tambem enviará seus

marianos para a grande concentração.
Reina intenso júbilo par. essa empolgante demonstração de

fé católica, que será presidida por s. excia. revma. d. Joaquim Do

mingues de Oliveira, que ali já se encontra.

Senhora Nerêu
Ramos

CEMITERIO DE
ITACOROBI'

o sr. admínrstrador do Cemíte
rio Publico de Itacorobí está con-

. vidando os interessados a fazerem
limpeza de sepulturas para Filiados,
avísandc, ao mesmo tempo, que a

construção de canteiros só pôde
ser feita ate' o dia 29 do corren

te.
A Administração fará. á revelia,

a. limpeza dos tumulos, correndo a

despesa acrescida da multa de •••••

í 0·1. por conta dos interessados.

A convite do sr. dr. Carl Stei
mer, digno consul da Alemanha,
neste Estado, tivemos. ôntem, o

prazer ds assistir no cine Royal,
á exibição de filmes sonoros da
produção cultural alemã, pelos
quais se pôde ajuizar e constatar
a pujança daquele país amigo .

FOI focalizada a pelicula « Eco
da Pátria »,na qual se vêm evolu
ções do Exército, constituindo
verdadeiro deslumbramento.
Perante uma multidão incalcu

lavel, falou o ministro Goebbels,
urna das mais impressionantes fi
guras do século.

O delirio com a presença do
Fuehrer atinge o auge.

Mais um governado
enquadrado no ··em

peaellmenf'�

RIO, 8 - Noticia-se que sur

giu um novo caso politico na Ma
ranhão. O governador Paulo Ra
m J':; será enquadrado no «empea
chment ».

"Deus lhe pague��
não pôde ser r.

presentada

RIO, 8 - O capitão Felisbert
Batista, diretor geral da Estatis
tica, resolveu por portaria de on

tem, cassar, d i ordem do Chef
Policia a autorização para se

representada a peça« Deus lhe pa
gue» de autoria de Jurací Ca
margo,

del São os seguintes numeros que seguirão nos diversos onibus:
230 da capital, 30 de S. José, 30 de Santo Amaro, 30 de N o vai
Trento.

3°.-Delibes
b) Pizzica to

40.--Dansa das Ondinas, de
Catalani.

JOSE'

Transcorre hoje, o aniversario
natalicio da nobre esposa do sr. dr.

I Nerêu Ramos, governador do Esta

do, a exma. senhora d, Beatriz Pe
derneiras Ramos.

Dama dotada dais excelsas vir

tudes, coração diamantiuo pulsan
do por todas as causas filantropi
cas, ainda agora sua generosidade
vem de ser posta á prova na dire

ção da campanha prõ-preventorío
Santa Catarina, relembrando a fi

gura místíca da rainha Santa Isa

bel, na sua obra imortal de ben
çãos e de proteção aos enfermos e

desamparados.
A GAZETA, congratulando-se

com o transcurso da significativa
data, apresenta ânobre dama, suas
felicitações, com os votos para que

I
ela se repita por longos e felizes
anos.

o governo vai proee
der a ri�ol·osas
investigaeões

OS AFAMADOS CHAPE' US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

Oculos--perd:u-se u,
domingo ui

timo, no Cine Odeon ou na prr
ça 15. Gratifica-se bem a que
entregar nesta redação.

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

CLUBE DOZE DE AGOST

Florianopolis. 5 de outubro de 1937:
A DIRETORIA

A' PRAÇA
Declaro que nesta data transterí, por venda, á firma H. O. L

GOC.KI, desta praça, a LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmid
27 � IIv�e .e desembaraçada de qualquer onus, esperando que a sucessor
seja dIstmgu�da por p�rte do c0J.!lercio e do pu'blico em geral com
mesmo acolhimento dispensado a firma Na extinta.

FLORIANOPOLIS, 1'. de outubro de 1937.
VIUVA SARA SCHULDT
De acordo: H. O. LIGOCKI.

(Firmas reconhecidas)-

I

Cia. I
Ilepresentaeões I'Rua João Pinto, 5

Telefone, 1658 jNOPOLIS,

MACHADO &

Ora. JcsErrír,a Ftaks Schweídson
MEDICA

Cientista
brasileiro

IRLANDA, 9 - (Especial) - o
sr. De Valera recebeu, ontem, em au

diencía especial o grande c-enttsta
brasileiro sr, Simões Silva.

RIO, 8 Falando a reportagem,
o ministro da Justiça declarou que

trado no nosso "carnet" soeial ,o governo vai proceder a investiga-
.

I ções rígorosas em todo o uaíz em
com letras de OIro. I torno dos adeptos do credo verme-

A nova diretoria que gerirá os ,. lho e acrescentou que as autorída

destinos daquela agremiação no: d.es a�irão, porém, �om o neces�a
periodo de 1937 a 1938 está as-

no �Uldado, para nao cometer m-

.

tit id
' íustícas.

srm cons I UI a: -------------

Presidente, Vitor Busch;l' vice
presiden te.Henrique Bruggemann;
2' vice-presidente, Helmuth Fett;
i: secretario, Orlando Fernandes;
2' secretario, Ewaldo Moritz; L'
tesoureiro, Alberto Bruggemann;
2' tesoureiro; Tte. Manoel Pereira
da Cunha; orador, dr. Afenso
Wanderley Jor.; bibl.otecario,Clo
vis Viegas; diretor esportivo, Ma
noel da Silva Morais; comissão
fiscal: dr. Cid Campos; Euclides Para a eompra de
Gentil; Francisco Medeiros, e é Ultu. terrenO
uma garantia do progresso e da
marcha gloriosa do "Lira Ténis",
que já se tornou urna das socie
dades mais queridas. Lá está na

colina, o magestoso prédio, ates
tando o que de esforço e dedica
ção tem emprestado a sua direto-
ria, que em tão curto tempo.con-
seguiu guindar aquele Clube ao

ponto em que hoje está.
A GAZETA fica proíundamen-MADAME CYRO VIDAL te agradecida pela a gentileza do

Encontra-se enferma, recolhi- convite que lhe foi feito, para as-
da ao leito, na visinha cidade sistir a noitada elegante de hoj e. E

.

t t ri
.

d C' I
de São José, Madame Cyro Vi- � _X-:SSiS en e, o' r,vl�o e ln cn ogia dos I-lC)pltals.
dal, diléta esposa do brilhante D. RINDA DE GALOS

da Gambaa, Fcod'i�50 (Jathé-Guinle e S. FranCISCO deAssi�&"
oficial do ;Exercito Nacional e amante EX-1ntetna do sôlyiço de Pediatria da Policlínica

Da diretoria do <Limoense bravo comandante do 20. Grupo Realiza-se amanhã no Estreito, de BotafClgo
Esporte Clube», recebemos aten- de Artilharia de Dorso, coronel RIO. 9 (Especial) - Telegrafam ás 11 horas, sensacionais brigas de DOi: NÇ!\S DE SENH: )RAS E CRI ,_iNÇ (iS
cioso convite para assistirmos Cyro Vida I. ;le Minas Gerais. que um garimpei- galos, tendo vindo de Joinvile, o

C)'
ao baile que aquela simpatica A GAZETA, faz votos pelo ro, em CaramandeJ, encontrou um

sr. Arnoldo Luz, e de Brusque o sr. OnStl tono: Rua Tr;ljaJlO n' 12-Sob.
Antonio Luz, especialmente para Con 'ui tas D 10' 12 d 2 5 hagremiação levará a efeito hoie, rapido e pronto restabelecimento diamante de 168 quilates. cujo va- assistirem aQ interessante diverti-

!.-i: as as e as Jras

á'ls��2�0�h�0�ra�,�e�m�Fl�u�a�s�é�d�e�s�0�ci�a�l.�da�d�is�t�in�t�a�e�n�o�br�e�d,�am�a�.���lo�r�fo�i�0�r�ça�d�o�em�5�m���1�c�.(l�n�to�s�.��m�e!lln�to�.�������������F�L�O�_R�I�I-��_N�O_P_O_US SANTA CATARIN.'

u ç ã O!
-----------------------

CASA "O PAR.AISO" causou ve.rdadeiro panjco
no comercío de casemiras. 200 lindos padrões.
Um fino córte por· preço ·nu�ca visto.

RUA FEL.IPE SCt-IMIOT, 21

HAROLDO CALLADO

Pela Lei 175 ficou o Poder Execu
tivo autorizado a adquirir, por com
pra, um terreno de V·�ldemar dos
Santos Ferreira, anexo á Penitencia
ria e avaliado em 18:000$000.

Pique-nique em Imbituba

. A':'I'amos a?s srs. socios que, para o prque-níque que este CI
be .reallzal'J em Imbítuba, no proxímo dia 17, foi estabelecido
gutnte:

_. a�--a in�c�ição para ��cio é de l�$OOO por pessoa. A Juizo da dí
reto 18 scra admítída a inscnçao de convídados dos srs. socios, á razão d
20$, _ J por pessoa.

.

\'))--Os Interessados deverão �nscrever-se até a noite de 14 do cor
rente, I0.·retenvelmente, estando a lista a sua disposição diariament
das 19 as 21 horas, no Clube.

'

c)--O Club� forne�erá t�ansporte para os farneis dos inscritos.
d}--A partída sera da sede, onde haverá concentração ás 6 J

horaz, e o regresso as 11 horas.
•

Agenebls e

Teleg.: PR. MUS
Caixa Postal, 37

FLORIA

IO.-Abertura da "Forza
Destino" de Verdi;

20.-Dansa das horas da "Gio
conda" de Ponchielli;

30.-"Salut d'Amour" de Eld

gard;
40.-Sinfonia do "Guarany" de

Carlos Gomes.

Seguir-se-á um grande baile

para que é exigido traje de ngor
...

e que será um acontecimento de

VITOR BUSCH,abnesado presídente I grande repercusão e ficará regis-

Faz anos hoje o jovem José
Haroldo Callado, filho do nosso

saudoso conterraneo Haroldo Cal
lado, e quartanista do Ginásio
Catarinense onde, com brilho in

vulgar, �e impôs pela sua dedi- Terão lugar hoje as grandes co

cação ao estudo, revelando-se um memorações do 11' aniversario do

dos mais exemplares alunos da- querido e triunfante "Lira Tenis

quele acreditado estabelecimento Clube:', expoente da nossa mais

de ensino e vem conquistando fina sociedade.
. .

desde o inicio do seu curso o Os seus abnegados dirigentes,
primeiro lugar da classe. \ d�ntre os quais justo é salientar

Ao jovem aniversariante A GA- Vitor Busch, Alberto Bruggemann
ZETA abraça. e Orlando Fernandes, estão de

parabens, por mais uma etapa
Fez anos ôntem, o n0SSO dis- I vencida. A's 21 horas, realizar-se

tinto conterraneo sr. Lafaette I á nos seus lindos salões grande
Carpes, fiscal do consumo apo-I concerto pela orquestra do Clube,
sentado. I

sob a regencia do distinto maes- i

tro conterraneo Tenente Astrogil-I
do Teixeira da Costa, um dos 1\mais brilhantes musicistas caí ari- ;

nenses, obedecendo o seguinte
I fprograma

la. PARTE I f:.Çê�
IO.-Abertura da ópera "Mar-! ALB:��O :RU�GEMANN,d:dicado

J tesoureiro

I
'

FAZEM ANOS HOJE:

a senhorinha Silvia Lopes;
a exma. sra. d. Matilde Dau

ra Jorge, esposa do sr. Alfredo

Jorge, do alto comercio local;
o sr. Altarniro Costa.

BATISADOS

,Será levado a pia batismal
amanhã, na Capela do distrito
de João Pessôa, o robusto garo
tmho Eduvaldo, filhinho do sr.

José Geraldo Vieira, e de sua

Iexma. esposa. Serão padrinhos o

sr. Celso Vieira e senhorinha
D6ra Souza.

OUTROS PARTEM

DES. GUILHERME ABRY

Para Blurnenau segue hoje
o sr, des, Guilherme Abry, ilus
tre membro da Côrte de Ape
lação.

DR. GUEDES PINTO

Segue hoje para Itajaí o sr.

dr. Guedes Pi.nto, integro Juiz
de Direito daquela comarca.

ENFERMOS

Acompanhado de sua exma. ORLANDO FERNANDES,
família segue hoje para Tijucas secretário
o sr. dr. João Bayer Filho

operoso

tha" de Flotow;
CHEGAM UNS

DEP. PLACIDO OLIMPIO Gratos pela gentileza.

Regressou de Joinvile o sr.

dr. Placido Olímpia, deputado es

tadual.

PELOS CLUBES

LIMOENSE ESPORTE CLUBE

ln euitavel a reva I
A

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




