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o

amanhã
general Daltro F i I h o

Corn
'Ripper",
Exercito

no "Comandante
um batalhão do

o ilustre militar virá
para Florianopolis,
Naciona�.

Sem

T A �:e�!�:r�:res�����sutr��
moção de desconfiança ao

govêrno federal
A voz ligações politicas.

o general Manoel Rabelo

DO POVO quaisquer
..JAIRO CA�_LADO

, RIO, 16 (Band)--Assegura-se que os leaderes das banca
dali nortistas na Camara Federal procuraram o sr. Pedro Aleixo,
nleadern da maioria, para externar sua estranheza perante os aconte

cimentos que envolveram o governador Lima Cavalcanti e que são

atribuidos á orientação do sr .Agameoon Magalhães, ministro interino
da Justiça e, portante, representante direto do governo federal.

Os representantes do norte teriam, mesmo, assegurado ao

sr. Pedro Aleixo, que o proseguimento da situação atual provocaria,
da parte deles, a apresentação á Camara de uma moção de descon
fiança á politica adotada pelo governo da Republica.

--

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel
mi 776I NUMEHOFlorianopolis, Segunda-feira 17 de Maio de 1937

Reunião do P. C. '1- ---II Telegrama do general

n Flóres da Cunha

I 5. PAULO, 16 - O direto-
ria Eamõuul do PartiOo Cons
titucionalista recebeu o se

guinte telegrama 00 gover,
ncõor flores 00 Cunha:
"Tenho a grata satisfação

àe acusar o reczblm znto do
telegrama dos ilustres mzm

brss da comissão àiretora
00 Partião Constitucionalis-
ta no Qual se referem co m

as expressões mais llson
qelrne para mim ao mani
festo em que recornzr-õo aos

sufragias ào PartiOo Liberal
o nome 00 eminente brasi
leiro 'õr, ArmanOa

õ

e 50112:5
Oiiveira para a prealôcnc a

00 Republica no proximo
quaàrienio. Aprove!to o en

sejo para õeclurur-lhea que
a soüõcrteõuõe que nos uue,
na hora presente. é penhor
certo Oe que sairão vitorio
sos no prelio eleitoral que
se vai ferir, os uerüuõelros
e honestos principias õzmo-

.. !"roticos fóra õos quais não

�I'I' é passivei a feliciào'Oe da
nação brasileira. 5auOoçõlZs

II
<0,0;0;5. (a) fLDREE DA

IICUHHA".

� i" __

MajorTrogílio
Melo

RIO, 16-0 general Manoel Rabelo, nomeado por decre
to de ante-ontem diretor de Engenharia, esteve ontem, pela manhã,
não só naquela diretoria, como tambem no gabinete do ministro, a
quem se apresentou.

Em virtude da proposta de s. s., foi nomeado seu ajudante
de ordens o primeiro tenente Oscar Albuquerque Horta Barbosa.

° general Rabelo assumirá suas novas funções amanhã, á
tarde.

Lllnçada oficialmeDlte a candida
tura do sr. Armando de Sales

terior
Por estes, agradeceu um de

legado, cujo nome não consegui
mos saber.

Depois discursou o sr. Anto
nio Felicio, numa saudação ao

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

S. PAULO, 16-0 Con

gresso do Partido Constituciona
lista de São Paulo reuniu-se ôn

km, na capital desse Estado,
conforme estava marcado.
A sessão diurna começou ás 4

{� 20 horas" sendo a mêsa direto
ra constituída pelos membros do
Executivo Central do Partido.

Abriu os trabalhos o deputa-
I do 'VIaldcmar Ferreira. Disse que
o plena rio ía deliberar sôbre o

lançamento da candidatura do

�r, S;les Oliveira, que não con-

I "$,iderava propriamente uma candi
f]atura de oposição. Aludiu ao

[áto dessa candida'ur a ter encon

trado repercussão no Rio Grande
Jo Sul, no Pará e no Estado
do Rio. Fez o elogio dessa can

didatura.
Em seguida, procedeu-se á cha

mada dos congressistas, que res

pondiam pelos diretorios distritais
e municipais. A mêsa acusou o

numero de 250 respostas.
O sr. Waldemar Ferreira ain

da saudou os congressistas do I{I-

O dr. Armando de Sales

o GENERAL GO'ES MONTEIRO
,.____

O Ceará na

convenção
de 25
FORT/\LEZA, 16 - Para

tratar da escolha do representan
te do Ceará na Convenção do
dia 25, realizou-se em palacio a

reunião do Diretoria do Partido

Progressista sendo escolhidos os

srs. senador Edegard Anuda e

deputado Olavo de Oliveira.

'Iogoverna,d�r da Baía Ifoi trocar ldéas com

o de Pernambuco
RECifE, 16 - Fnlnnôo á

imprensa, o sr. 1uracy ma

galhães àeclarou que viera

a Pernambuco para trocar

idéas com o sr. Lima Caval

canti a respeito é}a sucessão

presidencial, pois Pernam
buco e Baia são õuca for

ças pODerosas que. pesam
na balança economlca, so

cial e política 00 pcls, e sem
pre estive:ra� ligaOos pelos
mesmos ideaiS, sempre jun
tos na mesma estraOa.
O governaé}or' ao Baía 0-

tlrmou que a sua viagem
não era expressamente uma

uiagem Oe soliOarieOade em

face ao ôcn uncia contra o

govl2:rnaôor õe Pernambuco,
pois a sua atituOe iá fôra

rlaramente aefiniOa no tele

grama que enviára ao sr.

Lima Cavalcantl. I
O sr. 1uraci magalhães

III regressou hoje á 6ílía pelo
Qvião õc cnrr-etrc,

--_ .._-

I Viajam generais
chefe do partido. .

Outros oradores falaram, sendo
que o congressista João Batista de
Macedo apresentou e justificou

Iuma moção, pela qual o con

gresso adotava a candidatura do
sr. Armando de Salfos Oliveira á Ipresidencia da Republica, no pró
ximo quadriénio e investia os direto
rios estaduais dos poderes neces

sal ias para, com as outras forças
políticas, submeter aquela candida
tura ao suiragio do povo brasi-
[leiro, São termos textuais da
I moção.

Lida esta, resolveu-se que a

mesma fosse aprovada por acla
mação, havendo palmas.
O sr. Waldemar Ferreira

acrescentou que era preciso que
os congressistas ratificassem a

aclamação, levantando-se.
A' vista do pronunciamento

do congresso, o sr. Waldemar
Ferreira declarou o sr, Sales Oli
veira candidato do P.C., para a

presidencia de Republica, no pró
ximo quadrienio.

o gal. Goes em Curitiba
SÃO PAULO, 16--0 general Góes Monteiro acompa

nhado de seus ajudantes de ordens seguiu ás 10 horas da manhã,
de ontem, com destino a Curitiba.

Vem ao sul em missãoAfim de assumir as funções R
de Velegado Regional, da dele- 10, 16--Vindo de Ouro Preto, apresentou-se

.

di d LJ I autoridades, por ter de partir para o sul da Republica por
gaC18 se la a em nerva J cargo ..

I H d AI M
'

I f
.

d I I ntima,
o corone ugo e encar atos, comandante do

para o qua OI nomea o pe o sr.
t lhã d d

d
' , h

a o e caca ores.
governa or seguira, aman ã,

4

para o oeste do Estado, o ma

jor Trogilio de Melo, brilhante e

valoroso oficial da nossa Fôrça
Publica.

as altas
via ma-

JO' ba-

Organização do 1�· 8. C.
RIO, 16--Para a organização do 11' Batalhão de:Caça

dores com séde em Ouro Fino, foi determinado o embarque de cin
eoenta praças pertencentes ao contingente da Escola das Armas e

sessenta do contingente do Serviço Geografico, num total de cento
e dez homens, inclusive sargentos e praças graduadas.

Comanda êsse contingente o primeiro tenente Ovídio Abran
tes, tendo como subalterno o segundo tenente, convocado, José Pinto
de Mendonça.ficará em

as coisas"
S. PAULO, 16 - Aborda' I Ao'1' despedirem-se os jomalis- irei a Curitiba: em seguida pato

do pelos jornalistas ao chegar a tas perguntaram se a sua demora tirei para Santa Catarina e, quan·
esta capital, ontem, sobre qual a seria 1muito longa

i
em São Paulo. do as «colsas» esfriarem mais

I sua impressão relativamente ao Não-finalizou o sr. gal. G6es no Rio Grande do Sul, se-

manifesto do general Flores da Monteiro-e-deotro de alguns dias guirei para Porto Alegre.
Cunha, lançando a candidatura
do sr. !\rmando de Sales, o ge
neral Góes Monteiro assim se

expressou:
-E' um manifesto simples,

simpático e estetico.

Simples, pelo seu pensamento
rectilineo; simpatico, rela atitude

I
do seu autor; e estetico pela bele
za do pensamento que o ditou.

Sobre aa noticias enviadas do
Rio para esta capital. nas quais
se dizia que o inspetor do Se

gundo Grupo de Regiões viaja
ria para São Pauío em compa
nhia do sr. gal. Daltro Filho, s,

exa, as desmentiu, diz-ndo que o

diretor do Serviço de Engenha
ria do Exercito estivera apo,nas

presente no seu emlarque na ca

pital do país.

Santa Catarina até "esfriarem
no Rio Grande do Sul o ministro da Guerra na Vi Ia Militar

RIO, 16-0 ministro da Guerra esteve ontem em visita á
Vila Militar, sendo all recebido pelos altos comandos e comandan-
tes de unidades.

.

De volta dessa sua excursão, recebeu o deputado Batista
Lusardo e varios generais.

I\lIobilização
gaucha

Estará o general Flôres
concentrando forças em

Porta Alegre ?

fBatalhões de polici�
l á disposição da Gover� I
I no Federal II

RIO, 16-Em sua última edição o vespertino "O Giobo"
publica a seguinte nota:

«Os deputados Demetrio Xavier e Renato Barbosa rece
beram hoje �os dissidentes liberais ,da Assembléia gaúcha, um tele
grama comunicando que o general r'lôres da Cunha está concentran
do forças em Porto Alegre. Acrescentam os signatÕlrios do telegra�'
ma que êles não pedem a intervenção federal, mas que comunicam
achar-se em perigo de vida. Dizem mais que a populacão de Porto
Alegre está alarmada, já tendo começado o exôdo»

:>

16 -O Ministerio da posição do governo federal três
batalhões da Força Publica, au

xiliat do Exercito nacional, afim
de cooperarem com este, eventual
mente, na manutenção da ordem
publica.

Reitero a v. ex. os protestos
de elevada estima e..distinta con

sideração. »

RIO,
Guerra expediu, ontem, 80 gover
nador do Estado de Minas Ge
rais o seguinte aviso:

«Atento à situação que o país
está atravessando, tenho a honra
de solicitar as providencia de v.

LX. para que sejam postos á dis-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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3 • létie
II

ai I'Renunciou Cabal�!!
f

A crise fOI provocada pe,
Ia proprio chefe do

governosecundaria tanlbern
o Avaí por 3xl.

Na lide
HENDAIA, 16,-A Radio

de Bilbáo acaba de noticiar a

renuncia do gabinete chefiado
Ava I, o antigo defensor do Atle pelo sr. Largo Caballero.
tico e Figueirense, mostra-se com HENDAIA, 16-A. Radio
falta de treinos, no I' hall-time, de Bilbáo anunciou hoje que o

estava indeciso, mas no 2'ahrmoll- sr. Largo Caballero provocou
se, anulando diversas investidas do b d V I
A I

.

uma crise no ga inete e a en-
t etJc�. cia, com o fim de eliminar do
AqU1?o, atuo� a contento, �as I governo os elementos anarquistas.

com
. t�elOos tera melhor atuação. A mesma emissora declarou

Bibi, não desmereceu do seu que o presidente da Republica,
valor.

.

dr. Manuel Azana, esperava a

ProcopIo, o melhor de nossos rapida formação de um governo
center-halls,

. teve. uma boa ,atua- de "salvação nacional", com ple
ção, esta fOI mais uma estrea no nos poderes para manter a ordem
presente campeonato. a desarmar todos os sindicatos fi-

Berreta, esteve incansavel,atuou liados á CO.T. (Confederacion
bem. Nacional de Trabajo).Zé Macaco, o veterano de-
r das côrea avaí dirensor as cores aveianas, iver- I
sas vezes campeão da cidade e

do Estado, atuou hoje com a fal
ta de Galego, Zé mostrou que
ainda está em forma, quer numa

lou outca posição, pois de ha t.em

po para cá vem atuando em di
versos postos, e todos eles com a

galhardia de um desportista de
fibra, sendo que na de ônte.nt e
ve uma atuação destacada.
Monguilhot, com Zé fez a

ala direita e atuou a contento.

Nazareno, o comandante do
ataque avaíano, agiu bem e com

técnica,
Medeiros, o (Churrasquinho),

foi o autor de dois tentos, foi dos
bons.
Diamantino, com suas atua

ções anda a fazer sombra a Ca
lico.

RIO, 16 - Sabe-se que o

general Flore;; da Cunha convo
cou a convenção do Partido Li.
beral do Rio Grande do Sul pa.
ra o dia 24. Essa convenção
abrange a comissão central, a re

presentação federal na Camara e

no Senado e os delegados dos
diretorios municipais. Os deputa.
d-is lloristas, tendo recebido o

convite, estão se aprontando para
a partida, afim ue estarem em

POíto Alegre naquela data, Mas

1 sucede que. os deputados dissid-n
que sua atuação de ôntem foi tes e os toais discretos não recebe
das melhores, sendo um elernen- ram convite. Como não se admite
to novo, tem grangeado grandes que se visasse provocar uma situa
simpatias dos apreciadores do ção de maioria fatal, em apoio ao

Ioot-ball. governador gaúcho, essa ausencia
Borba I, jogou bem, não de convite fui muito comentada,

dando uma folga em Diamantino. E. logo se soube que o sr. João
Toureiro, nova aquisição do Carlos Machado recebeu o tele-

Atletico, não foi dos pecres, grama do general Flores da Cunha.
Gato, corno bom half assim fazendo a convocação de toda ai,

se conduziu, mas acha-se cansado. bancada, precisamente no dia em

'Periquito, outro veterano an que seguia para São Paulo. Dess·

tigo defensor das cores do Avai, lute, mal teve tempo de recomen-

está melhorando. dar a um dos seus leaderaâos
Beleleu, esteve regular. que désse conhecimento do tele-
Borba III, para comandar a grama ao senador Simões Lo

linha atacante, não está ainda em peso Assim, espera-se que, regre."
fórma, pois ainda é novo, mais sande amanhã de São Paulo,,'
mesmo assim não esteve máu. antes de ir ao sul, reuna sua,

Irineu, Foi o autor do umco bancada.
tento do ./ltletico.

Claudtno. não está em íorma
pois não sabe dominar a pelota.

Treine seu Raul e r.par ça,
Paulo, substituindo Claudi-

no, foi peor a eme ida q.ie o

soneto.

Serviu com jui l nesta pU',na
o sr, Norberto Dutra, dJ tris,
sendo a sua atuação regular.
A assistencia foi regular, no

tando-se grande numero de gen
tis senhorinhas.

Apresentamos aos desportistas
que disputaram estas partidas, pe
la maneira que se houveram, e as

sim é que deve ser saber ga
nhar e saber perder- os nos·

sos sinceros parabens.

venceu
Sem qualquer incidente a re

�istrar-se, realizou-se, ontem, no

Estadio Adolfo Konder, a 2a.
partida de futebol em disputa do
"Campeonatc da Cidade", promo
vida pela L.F.F., sendo esta par
tida disputada entre as equipes do
Aval F.e. e, Atletico F.C.
A's 14 horas teve inicio a tar

de desportiva com a realização do
jogo dos quadros secundarios, ca

bendo a vitoria ao Aval por 3x I.

A' s I 6 horas pizai am em cam-I O AVAI' , com a estréa de
po os quadros principais, estando Arnaldo e Procopio, melhorou
assim organizados: consideravelmente, o veterano de
AVAI'-Boos,Arnaldo,Aqui- nossos gramados, Zé Macaco.com

no, Bibi, Pro(;opio, Berreta, Zé o não comparecimento.por motivo
Macaco, Monguilhot, Medeiros, injustificavel de Galego, atuou na

Nazareno e Diamantino. ponta direita, tendo uma atuação
ATLETICO-Beija-FIar,Ma- destacada.

tos, Garriga, Borba I, Toureiro, Boos,o arqueiro n. I da capital,
Gato, Periquito, Beleleu, Borba não teve oportunidade de desta
III, Irineu e CIaudino, (depois, car-se.

Páulo). Arnaldo,-estreou ontem 1)0

O ATLETICO

Apresentou um quadro me

lhorado, achando-se no entanto

com falta de um back para aju
dar Oarriga, um comandante de
ataques, pois o atual é muito
fraco e um ponta esquerda, pois
os dois ôntem apreseatados não

estão em forma de atua em

partidas de responsabilidades.
Beija-Flôr, deixou passar três

goal, sendo um àe penalty e

dois, outros difíceis de defender.
Matos, está fraco e não acha

se em íórma•.
Garriga, está na classe dos

nossos melhores backs, sendo

A convensão
do Partido Li
berai Gaúche,

-------�---------------�

As carnes
sul·amarica
n,3S na Ingla

terra

LONDRES, 16 -, Soube-se
hoje que um aumento de vinte:
mil e cem toneladas nas quotas
da importação inglesa de carnes

dos paizes sul-americanos teve Il

aprovação da Conferencia d�
Carne, em 6 do corrente sendo
êsse aumento distribuido da se"

guidte fórma: 7.733 toneladas
para I.l Argentina, 6.741 para o

Brasil e 5.526 para o Uruguai,

TEXACO
MOTOR OIL

MANTEM JOVEM
i'

O SEU MOTOR

PARA

OAUR ..�.

OAURA á

I_E' um produto dos LABOR,ATORIOS "MINANCORA" -

JOinVi_l1e.ll sas com a repressão ao comums-

mo.
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CONFECCOES FINAS
..

HOMENS ACASA
RECEBEU UM LINDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAJS MODERNOS PELOS MENORES PREÇOS

TIPOS DE CAMISAS
OAMISA DE .JERSEV DE SEDA

\TEXACO
MOTOR Oll

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

M ais uma vi- �I������������������
tima do "Hin- Dr. Ivo d'Aquino
denburg"

NOVA YORK, 16 -C-
rnunicam de Lakehost, Nova
Jersey, que o sr. Ouo Ernst,
passageiro do Hindenburg, fa
leceu no hospital local em conse

quencia dos ferimentos recebidos,
o que eleva, presentemente, o nu

mero de vitimas da catastrofe a

trinta e seis.

Adovgado
Florianopol is

Luxo, conforto e ele
gancia encontrará V. S.
servindo-se dê. limousine Ol
DSMOBILE.n· 200, guiada por
perito volante.
Fone

o sr.

em SIM
t;olar
Paula

S. PAULO, 16 --Efta' em

São Paulo, o sr. Lindolfo Colar,
ex-ministro do Trabalho. S. excia.
chegou inesperadamente a esta ca

pital, tendo imediatamente entra

do em contato com varios prece
res do Partido Comtilucio3alista.

Em companhia dos srs. Bar
ros CassaI c Fay de Azevedo,
jantou hoje á noite na residen
cia do sr. Paulo Nogueira Fi
lho.

1.600

POMAO;:I
MINANRACO
....

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERi.
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL!! 1

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo), curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar l
Í

I

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com .uma
50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes I I !

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas pa rticulares.

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

IEnver�enado
Ires do povo

RIO, 16 -As autoridades
sanitarias do municipio de Niteroí,
apreenderam e inutilizaram, no

Armazem Central, da firma Pe
reira & Melo, á Alameda São
Boaventura n'. 912 60 quilos de
lombo deteriorado.

Os infratores foram autuados e

multados em 100$000.
Para represo
são ao comu

nismo
S. PAULO 16-0 governa

dor promulgou o decreto abrindo
no Tescuro o credito de 4.600
contos para a Secretaria da Segu
rança, afim de ocorrer ás despe-

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori- ,

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações!
Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR!! I

MAIS DE 50

SO'MENTE NA CASA
A

RUA

16$OC�O
ir

FELIPE�
, �

;]
lJi;· *amauaG;.Jç�"�f='*ma �+..a.am =- -="••D'Pf.:_i===-=Ht�·,�Iac::==�.===;=.:=��=i::ª*�C..Ia....

-lil

_ .. , .'

SCHM:DT 19N ..

,
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Car fi Hoe�cke
FL.ORIANOPOL.IS

Blur"enau - ..Joinville São Francisco Laguna-
Mostruario permaneote ar:"(':' Cruzeiro do Sul

Secçlio de Secçlio de

MACHINAS:
Machinas de beneticiar madeira

Material em geia! para construcções: Machinas para officinas meehanícas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machiflas para laoelros

e janeItas, tinta Machínarlos em geral para a lavoura: (' ados,
"

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Fogões e Camas , ocomoveís, Motores de esplosão, iv'1otmes
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos

res Material em geral para transmissões: 1-.:0- ..

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-
Productos chimicos e pharmaceutices sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

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

l'Jav,e�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max"
fV1aria '

-- Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

Filiaes

,

Metriz:
em:

i����� :t���i A Gazet� Indica:

� VOrI a I Advogados I Dr. Rica rdo \
� � I I Gottsmann� E NADA MAIS � �ccacio Mo-

E."cheledadinicodoHospi
rei ra tal de Nürnberg, (Pi.oressor� � ,tem seu escrip- Indórg Burkhardt e Professor

�� R. Felipe Schmldt ns, 7 e 17a �I tório de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

ElpeclaUlla em�-clrurgla

\ Visconde de Ouro Preto geral
alta cirurgia, ginaecologia, [do
enças elas senhoras) e partos:
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plasticaICaiu Postal, 110.

R L.� 1-1 E T E S � I Dr. Padro da Moura Ferro I
�;,�e I . �I� � Advogado

� rederais e Sta. Catarina � Rua Trajano.rr 1 sobrado

I I' Telephone n" 1548 I
� Nes classicDs-Envêlopes fechadas �� I :_:=Dr. Renato=� � ==Barbosa==
Q������� ����l�����. ADVOGADO

�à.I.�••�G O Rua Trajano. 2 Msob.)

i Companhia "AIi�nça da Bahía"i \ FO�:d��;�ti::io��"

I FUNDADA EM 18"70 Ilor.Aderbal
� • da Silva
O Seguos Te restres e Maritin10s _ J\dvogado
ti

.

GRua Cons. Mafra,.1 O (sob.

:: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Br'ssil I Fones 1631 p.

129_0,,.\.� CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
"'....

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1 935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.7'17.044:063$157
SINISTROS PAOOS EM 1935 4.280:552$970

)

o

Seoção (:je
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara temor
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
�abonetes'" e Perfumarias

. \lcolchoados e Colchas
-�À1rtinas e Cortinados
roàlI�.jlS e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias

� Deposita,rios dos afamados

I Cht;arutos cDANNEMANN.

Em(::>reza Nacional de

�
Fabrica de Pontas "Rite

.�.A..V,àVAV'�V���§l��

FERRAGENS:

NO ESTREITO,Ponta do Leal
I

Em' L�aguna·Rua da Praia

G
todol OI Eltadol IApentes, Sub-Agentes e Reguladores de AvarIaI �em

c=o Bralll, no Uruguai e nas principais praçal estrangeiraI.

Agentes em Ftorlanopol is:

Campos Lobo & Cía.
Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes em Blumenau e Lag�s

n. 70. - Phone: 1277.-

VENDE�SE uma padaria, a
vidamente montada, com óri
mo ponto e dispondo de b<: a

freguesia.
Para qualquer outra informa

_______________ ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

CONSULTORIO-��Rua Tra�
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1.131

R.

Médicos

Advogados
Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do HOlpltal

(Curso de especialização em

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

D r. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

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.
CONSUL10RIO:

1?,ua Trajano n: /7
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Dr. Carlos Corrêa

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

Res. Hotel Oloria-Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs.

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

VENDE--SEno logar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE�SE uma casa no dis
trito «J()ão Pessôa», Estrei·
lo, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.

Otimas instalações. No aprasil,
vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com [ooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de larar

jeiras, limoeiros e grande quar ..

tidade de enxertos altos de rose: ..

ras, tem para vender
CARL NILSON

....

Dr. Artur Pereira

e IOliveira
CUnlca médica de crlan

çal e adultol

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente elas

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I Adolar Schwarz
••o•••••eo••e�•••••••o'
•

i Dentes alvos
G
D
•
eI.
I.

Indo a JOINVILL--E---iiiiiiiiíiiiiii�1 i
e

Hospe- H t I C trallãde-se no
O e en ra

•
•
•
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"
•
e
�

come a neve

. Endereço Tefegr.: DOLA1� - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.)-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

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

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

Recebe cargas de importação, do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços "'Y"'Iodicos

Espelhos

Halito agradave.

Só os fabrieados em joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

CaSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação

lo.
do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua �Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

,

50 com

Subiol

j Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

___________ .

,._J'

a vossa

PASTiA•••Go���e�(�G�.'�.�.���O��

I A Companhia Editora Nacional =
e LANÇARA' NUM VOLUME DA �
fi Serie Brasiltana o
� G
• Santa Catarina fi
• ". G

: A Conquista - A Coronlsação =
O A Evolução G
• TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA •
• •
•

Um lívro de Osvaldo R. Cabral e

:: POR ESTES DIAS
.

Em todas as Livrarias li
Gee••o.G.�••�.�.GIG.O••G

CHARUTOS?
Só os fabricados -por Costa,iPem!&Cia.,IB
Vende-se no Café Natal, Tabacata:Baíana,!Rtaurante Cascatinha, Cafés Java e B Dia, Char

talia Chie (dá fosforas), C,�arut�ria iPortela (C
Sao Pedro), Casa Savas,ICafeiGlona e �:llãoiProgres

I

\

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

EST
linda casa p"
de sersua p

gandoapena
5$000 ·10$00('.) ou 20$''-'0

por mês na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103
s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de tod

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOC

Sr. Albano de Souza Luclo
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Apólices Consolidadas do Estado de Minas �
« Divida Fundada do Estado de S. Paulo ��
« Obras do Porto de Pernambuco. �

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÚES �
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �JANO N. 16. r.5�I

r.�

���������������������

!Qulnta-feira
-

20 DE M A lO

TS -.'--A'i er.lço ereo Condor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a .. feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-felras 8,50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « -'a5feiras 20 »

ôa-feiras 8,40» õa-teiras 20 »

-Para o SUl
Partidas dos avtões=-Fechamento'das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2.30 horas
2a ..feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

4a.-feiras 8,50 horas 4a,-feiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

caSINHA DE 1a. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DACIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSA.MENTE

ESPERADA

Por estes días

será inaugurado em JOINV!LLE

moderno, confortaval e

higienico Hotel Florida

PRRR FERIDRS, INFLRMRÇÕES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC

.Trotsky
livre

culpa

Urna guerra
universalde

PARIS, 14-0 agrupamento
universal Pró Paz promoveu um

II
grande comício pacifista, tendo

BERNA, 12- O tribunal de di d O" Grscursa o o sr. liveira areia
Basiléa não aceitou a queixa ,.

dA' d
'

.

ministro a ssistencia o gover-
apresentada �ontra o an�l�o lea� no basco, dizendo que não é uma

der �olchevlsta Leon I rots�y, guerra civil. não é uma guerra
que fora acusado de h�ver �elto religiosa, mas sim uma guerra uni
acusações graves aos jornalistas versai a que se desenrola na Es
SUISSOS. panha, pois que se Juta contra

Com essa decisão, o respecti- italianos e alemães.
vo processo não poderá ter qual-
quer seguimento judicial.

V• -t'
Le�antaralh

ISI ara o vôo
B

. .JI �-- ... .-..

. - - raSll'" ,-I: .-"- - -- .,.�".

BUENOS AIRES, 14-Se�
gundo noticia apui divulgada, os

aviadores Dick Merril e Landi,
que trouxeram, em, vôo direto de

HAVANA, 12 - O duque Nova York, o primeiro filme sô
de Cavadonga declarou hoje aos bre a catástrofe do Hinden
representantes ;:!a imprensa que a b

I
' urg, e que tambem regressando

razão pela qua tinha apressado ôo di ti' d
.

di
,

ibili
num voo Ire o, evan o o pn-

o seu rvorcio era a pOSSI I l- ,

fi d d Jdade da restauração da mo.iar- VmeIlro
I me

Aa COr?açãOI e orge
.

, E h E para a meneá, evantaram

qUI� nap dspa� a: acres.cen- vôo á tardinha, esperando chegar
tou.-« o erei vir a ser rei, se ).- N Y k

I F
aman .. a a ova or.

o genera ranco restaurar a mo-

narquia. A restauração é proba-
bilidade, mas não se pode pre
ver a data».

Explicou que era, pela cons

tituição, herdeiro da corôa, por

que o Parlamento não tinha
aceitado ainda sua renuncia.

O novo casamento está pre
visto para o dia 1 7 do corrente.

Depois de casado, o duque e

sua esposa visitarão países da
America do Sul inclusive o Bra

sil, e, em seguida, irão á Es
panha.

Banco de Crédito
Popular e Agrl
cola de Santa

Catarina

, (Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

o sonho da mulher
S#9r bon�ta e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

P,ROCUTOL
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a'cutis e,

I'
que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a péle.

--------
---

FUNDADA EM 1865

Artefátos de couro e

colchões
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

e ditas comerciais
Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia

Colchões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAn�A, ETC.

Rua Tiradentes n, 3
FLORIANOPOLIS

o (juque de
Cavadonga

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

A ITALIA

RECEBE DEPC>SITOS

PA6RHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
CIC. Avísol-revioô't. ala
Prazo Fixo 8'(. aja

Represen ..

tantes dos
libertadDres
PORTO ALEGRE,�16-

Não houve sessão na. Assembléa RIO, 16-A Comissão lta-
estadual, por falta de quorur.l. liana dos Cabos Telegraíiccs

Só comparecendo o presidente Submarinhos (Italcable) eliminou
r. dez deputados liberais. Foi com- da sua rêde cablografica a es

pleta � �usen�ia da .Frente Uni- cala de Barcelona; portanto ne

ca e dissidencia classista. nhum cabo da <ltalcable» toca

Depois de ouvir o Diretorio localidade alguma do território
Central ,do �a�tido Libertador o sr. espanhol ainda contrôlado pelo
Raul Pila indicou o sr. Batista governo de Valencia.
L uzardo par a representar os liber- rodo o trafego àa nltalcabl,�n
tadores na convenção anunciada realiza-se pelos cabos que tocam

para 25 do corrente. Malaga.

não transmite
mais notícias
da guerra

A interven- ,>��-

ção no Dis- A frente oa"

tríto raer"lse ar-
rnandista

RIO, 16 -Nos meios politi
cos, ouvimos ôntem que o conego BELE'M, 16 - A Frente
Oli[J'lpi� de Mélo deixaria o car- Unica Paraense adotou a can

go de interventor no Distrito Fe- didatura do sr. Armando de
deral, para ser substituido pelo Sales Oliveira tendo lançado um

de�utado I Íenrique Dodsworth. manifesto.
I

eleito pelo Partido E :onomista
desta capital. Locomovei

VENDE--SE Compra-se um em perfeito
estado de funcionamento •

Um piano, proprio para com forças de 100 a 120
estudo. H. P.
Preço de ocasião. Informações nesta redação.

Tratar a rua Tiradentes n 3 -

--------._. ALUGA·-SE

ALUGA --SE
'dois sobrados e parte terrêa
dos mesmos á rua Conse-

quartos para casal. lheiro Mafra :1os. 39 e 41
Informações pelo fme n. para tratar na mesma ru�

1.436. no. 41.

• Uma das vantagens mais importantes da
CAFIASPIRINA é a suá acção prompta. imme
diata. Uma dôr desmonchu-prczeres
é immediatamente debellada. sem

deixar vestigios. CAFIASPIRINA é o

remedio de confiança contra dôres
e resfriados.

CARTAZ.ES
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7�ef,8,30
horas, um filme policial da Para·
mount-Detetive ás ocultas,
com Jack Halley, Grace 8radley
e William Frawley.
CINE ROYAL, ás 7,30

horas, um filme da Cine Allianz
-Escolas de cadetes, com

Gustav Froehlich.

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 7,30 horas, um filme da
D,F.a.-[J{.oiies cariocas, com
Mesquitinha, Lodia Silva, Carlos
Vivan, Maria Luiza Palomero e

outros.

�������r#1�����
� Rafael �inhares �
� Margarida Unhares �

� participam aos parentes �I'e amigos que sua filha IIELZA contratou casa- �

di mente com o sr. Osval- �
1dM' 1ft
�

o oretra. �

ti J. PessBa (Estreito), 11-5-37 ��,� rz.l'�����t� ,� � ELZA � �

� �I
� �

�oo�ft e ����
� OSVALDO �
� . �
�

nOiVOS

�
�������

.
,�

.
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R_PRESENTAÇAO
congres5o ào Portiào
'(on5titucionaIi5ta

DOS ESTADOS
no

Da
co

mesa
liberal

fez parte o

catarinense
prestigioso politi ..
dr. A rão ,Rebelo.

S. PAULO, 16 - Pelo sr. ,Waldemar Ferreira, da bancada paraíbana; deputado Fernando Tavora, representante do Ceará; deputado
entre aplausos gerais, foram convidados a tomar assento Luís Viana Filho, da bancada baíana; deputado Trigo Loureiro, representante do Esta
na ,".ilesa os seguintes srs.: João Carlos Machado, líder do de Mato Grosso; deputado Barros CassaI, da Ass. Legislativa do R. G. do �ul'
da bancada gaúcha à Camara dos Deputados; sr. Agosti- Antunes Maciel, ex-ministro da Justiça; Arão Rebelo, ex-constituinte do Estado de Sant;

nho Monteiro, representante da Frente Unica Paraense; deputado Boto de Menezes, Catarina; e Armando Fay de Azevedj, deputado estadual do R. G. do Sul.

Nossa Vida °dS °EfiCiai:-t IDeClaração IMil contos paraa xerclol'
-

IEXONERADOS DA ro- importante ------F-I-o�l.anopoll.s;UCfA DE PERNAM
-_����������� IBUCO

nHIVER5ARIOS

Lourival Câmara

Decorreu ôntem o aniver
sario natalicio do talentoso jorna
lista conterraneo sr. Lourival Cl!O'
mara, redator do nosso vibrante

colega «Diario da Tarde».
Os de A Gazeta enviam-lhe

eletuoses felicitações.

RIO, 16 (Band) - ° presi
dente da Republica assinou de
creto na pasta da Guerra, exo

nerando das comissões que
exerce junto ao Estado de Per
nambucc, o capitão jurandyr
MarneJe. comandante da Briga
da Militar do EstaqIJ.

da dr. Cid Campos

('AZEm AH05 t-1D1E:

I Cid campos, declarou, sába
do último, á reportagem poli
tica de fi Gazeta, que a co

missão diretora do P. R. C.,
manterá o seu incondicional
apôio ai) bravo general Flõ
res da Cunha na atual emer
gencia politica, mesmo com

o seu pronunciamento lavo
ravel à candidatura do sr.

Armando de Sales Oliveira,
á sucessão presidencial da
Republica.

Somos informados de que a agencia do Banco do
Brasil, nesta capital, foi reforçada com a importancia de
mil contos de réis, vinda pejo navio do L10yd Brasileiro
«Aspirante Nascimento».

Menina Mariíw Guimarães

Festejou ôntem mais um ano, Foram, tambem, exonerados a

a graciosa menina Marina, di- bem do serviço do Exercito. o

léta filha do sr. dr. Altamiro capitão Afonso. Augusto de AI·

Guimarães, ilustre presidente da buquerque Lima elo. tenente

Assembléia Legislativa. Reinalde de Oliveira Rei;.

Fez anos ôntem o sr. João O sr, Manoel Ribas I
Grumiché, conceituado construtor. será a rmandista ?

Ofereceram ao sr. Ge ..

tulle um chapéu de
palha de coqueiro

,

EHLAr'E

RIO, 16-Em avião chegado
do Paraná, o sr. Piza Sobrinho
voltou a São Paulo. Declarou
que fora visitar Curitiba a con

vite do governador do Estddo.
Disse que ha ali simpatia em

torno do sr. Sales de Oliveira e

lhe partce que o governador Ri
bas comunga dessa simpatia. En-

Realizou-se sàbado último c tretanto, aguarda deliberação do
enlace matrimonial do sr. Mario seu partido para se manifestar
Machado, radio-telegrafista do sobre a sucessão presidencial.
"Carl Hoepcken com a gentil. "

hOII'nha Virzinia Bianchini I publica, chegou ante·ontem a esta
sen "o

'I
.

I C
.

A
.

AIfilha do sr. Henrique Bianchini. caplta., o ?rcnel. ntonlO. e-

��o álo civil serviram de pa- xancln.no Gala, bnoso oficial do

drinhos, por parte da noiva, o Exercito..
,

SI. cel. Carlos Napoleão Poeta E� seguida a sua chegada,
e d. Hermelinda Bianchini e o

assumiu o com�ndo do 14 B.C.,
sr. Lourenço Bianchini e d. Ma- donde se. havia, afastado,. para

dalena Bianchini: e por parte do fazer a viagem aquela capital.
noivo o sr. Oswaldo Mauricio
Dutra e d. Celia Filomeno Ou'
tr a , o sr. Oswaldo Machado,
representado pelo sr. Humberto
Machado e d. : Licaste Vieira
Machado.

No áto religioso foram para
ninfos da noiva o sr. Anastacio mlS5A

Vieira e d. Dolores Antunes [oaquim de Oliveira Costa
Araujo e o sr. Waldemar Bian
chini e d. Zenit Bianchini e do
noivo o sr. Olavo Camara e se

nhorinha Humbertina Machado.
...._._.:,..

RIO, 16 (Band) -Cheg,Ham I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiliii_

a esta Capital, :arios indios x-.

\/.
·

+a Ia rrentes, que partiram de Goyaz ] a I I j
com o fim de pedir ao presi-
dente da Republica instrumen- O senado r
tos de lavoura, armas tecidos e Chermont
missangas para se enc,·;tnr ern.

Seguindo a praxe ind!geaa. o

chefe dos selvicolas trouxe um

presente Ce paz para o H. Getu
lio Vargas, constituido por um

bastão de páu Brasil, aclamado
com penas de araras e um cha
péu de pa'ha de coqueiro, pro
prio dos dias de gala.

o S�. dr. Fdiz Malburg;
a exma. sra. d. Raquel Ma

yer, esposa do sr. Ernesto Mayer
conceituado representante comer

ciai;
o jovem José Garcez.

° ilustre e acatado procer
republicano, membro presti
gioso da Comissão Executi
va do seu Partido, sr. dr.

GUARDA
NOTURNA

RIO, 16-(Band}- ° sena'

dor Abel Chermont, que já se

encontra em liberdade, em virtu
de do julgamento do Tribunal de
Segurança, ainda não compareceu
ao Senado.

Afirma-se que m proxíma soe"

mana ocupará a tribuna do
Monroe para analisar os fatos
que motivaram a sua prisão co

mo extremista.
O seu discurso será um vee

mente libelo contra aqueles que
procuraram coloca-lo em situação
deprimente perante � Nação.

I

Remete-nos da Guarda de
Visilantes Noturnos:

Esta madrugada a casa co-

merciaI do sr. A. Kotzias, á rua

Conselheiro Mafra, permaneceu
com a porta aberta.
° guarda nO. 3, apelar do

proprietario do referido estabele
cimento comercial, haver-se ne

gado a contribuir para a Caixa
da Guarda de Vigilantes Notur
nos, alegando não necessitar de

RIO, 1 6 -(Band) _ A po-
seus serviços, tomou as provi

licia c a r i o c a está prece-
dencias necessarias, ficando de

dendo varias deligencias para
atalaia durante horas, evitando,

apurar um cornplot que teria si- dess'arte, que a mesma fosse rou

do .planejado por Catherine Li- bada.

bertule, de nacionalidade francesa,
exploradora do meretricio,' para
assassianr o delegado Frota
Aguiar, em virtude de uma por
taria dessa autoridade sobre a

campanha de exploração brancas.
Catherine Lubertule, que é

mulher de antecedentes perigosos,
pois já fugiu da Belgica por ter Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
desfigurado uma sua rival com a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7 -Desta data em diante os BILHETES adqui-
vitriolo, indignadissima com o ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS n�o devem �er inutilizados: P?is
delegado Frota Aguiar, em razão com a devolução dos mesmos V. S. CANDIDA rAR-SE-A em ser pOSSUIdor In-
do mesmo estar prejudicando u teiramente G R A TIS, na escolha de um dos conjuntos expostos nessa sua
seu rendoso negocio, achou de me- nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.
Ihoralvitre mandar mata-lo, tendo com urna maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER ou um

Por êsse motivo II familia Car- para isso contratado um prohssio- radio de dez válvulas da indiscutivel marca WESTtNGHDUSE com uma geladeí-
valho C<,sta mandará celebrar nal. ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.
uma missa, ás 7 horas, na Ca- A exploradora do lenocinio já C E Fi T I F I QUE - Si E I id!:U�eo.c��=1,:en=t.e=R=jcI;:=N=f�ZH:=_F=}teaBl=ta=if=�=4e=���=�zt=�.�=l.z;===$=IS�.=-'="D �se�e�n�co:n�tr�a�d:e�ti�da� �ilDii;;ii;;;;;;ii;;iiiiiiii�;;,.�·#igi;;i';;iti'6;f,�i!;;=rm=n;;=='�;'=.4;.;�;-1;�i·tin,i·,ti.;i;;liliiiEiii;

ComplrJt
contra o

delegada
Aguíár

Giocondo Tasso

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PaSCIlO.1/

Está em Floriatlopolis o nosso

distinto conterraneo sr. Giocondo
T&55'), operoso prefeito mumci

pal de Laguna.

"A
Em Laterias a

FANTASTICO!

FAVORITA" ...
sua Favorita

Não ha bilhetes brancos!

Trancorce amanhã, o 130,
aniversario da morte do saudoso
conterraneo Joaquim de Oliveira
Costa .

fHEBAm UH5

CeI. Alexandrino Gaia

o sabão

"Virgem Especi�lidade"
de Welzel &. Cla••• Joínville (MARCA

,
,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




