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não corn os hornens de minha
.

confiança intima, mas com osll ..

I ���ç�n�aq��ç��,���T;�eagO�rl,��í
I .José Arr'erico.

li As oposições �� RIO 2- t' , '.

I"
estaduais Ilt, J - .)0 um nomem

� � apareceu de capa no recinto
Iit C? Partiao R�publ�cano c�- � do Monroe. Foi o sr \;Va�� tcrtncnse reumr-se-a no pro- r.�. .

. 1 C

� ximo aia lo. alZ junho, afim � shington PIreS, de capa e

�i
ae apreciar a situação pulí- rw charuto ostentando as suas� tica nacional e resolver, en- �" .'. I "

P tão, .aefinitivamente, aõbre o �. f.rmldavels sobrancelhas.
:ft commhp cltomor IZ o rumo i' Causou certa sensacão o� a slZgulr. �,I. .(

� Afi.T alZ .assistir Ó nluôlôn � aparecimento daquele estra
'ii reunrco, fOI tlZllZgrafaào ao ii nho e exquesito ornamento�� sr. Aàolfo Konaer o qual, ��

_784 H por esse motivo, está sendo H da Convençao, provocando
H eepercõo nesta Capital. i curiosidade.
���������� --------------------

..

.. :1 Emfim,jUntosllQ M IIfcandidato RIO, 25 --l!m ,dos pri- an I e
melros convenclonal� a che- RIO, 25 - Subscrito por todos os convencionais, é
gar. ao Monroe fOI o sr. este o manifesto de lançamento oficial da candidatura doBatista Luzardo, �epresenta�� sr. José Americo de Almeida:tes da Frente Unica do RIO «Os signatarios deste manisfesto, representantesGrande do �uL Logo ao en- dos Partidos políticos e organisações profissionais de to-

'

trar no recinto, encontro .uo do, os Estados da Federação. vêm trazer ao pronunciasr. Costa Rego. Este, ahrin- menta dõ eleitorado do país o nome do sr. José Americod? os braços para aquele do Almeida parei suceder ao ilustre presidente sr. Getuliodisse
E: f'

.

I Vargas no quatríenio que se inicia a 3 de maiode 1938 e
- mnrn, Juntos. termina a 3 de maio de 1942.

A sua candidatura surgiu da vontade expontanea
do povo brasileiro representado pelas suas agremiações
politicas. Foram consultados não sómente os Partidos Que
apôiam os governos dos Estados da Republica como tarn
bem as oposições. A Convenção, pois, em que proclama.
mos o nome ilustre e digno do candidato, obedece ás mais
senuras fórmas democratícas. E a escolha não podia ser
mais acertada.

A inteireza moral do sr. José Americo de Almeida
os conhecimentos objetivos dos problemas flmdamentai�
da economia nacional, a sua experíencia politico-a�minis
trativa,o seu arraígado espirito publico, o seu vigilante patriotismo e o seu amôr ás instituições republicanas, são os
altos objetivos com que o apresentamos ao sutragío dos
brasileíros. O nosso dever está, pois, cumprido; resta ag\l_
ra que a Nação se pronuncie pela maneira livre e exponRIO, 25-0 sr. Lima Caval- tanea com as garantias que lhe asseguram as nossas leiscanti dirigiu ao sr. José Americo eleitorais.

o seguinte telegrama: Não pedimos aos eleitores brasileiros senão que«RECIF E, 25-Ministro José cumpram o seu dever para com a Patria examinando bemAmerico-Rio-Deante do resul- as qualidades do candidato que já tem por si um passadotado da Convenção indicando o de administrador e político, e que se manifeste livrementenome de v. ex. candidato á pre� sôbre O acerto dessa escolha, que fazemos com os mais alesidencia da Republica. quero ex- vantados propositos a bem do Brasil.»primir-lhe minha sincera satisfação �����������������������_

I O sr. José AmericG II
I vir. a �ant. Cata�:�i

• •

rimei as declaraç
prefes
Villaboim

.� ,

RIO, 2[" - o _ professor
Villaboirn, antigo «lcader- do
P. R. P .. foi muito abraçado
ao ingressar no Monroe.
+-O bom filho á casa tor

na-diziam.
E o velho mestre ela Fa

culdade: de Direito de São
Paulo e da politica, pegRní�o
pelo braço' o senhor Cincina

I to Braga, ajuntou:
--Vamos embora Cincina

to. Estes meninos estão mui
to conversadores.

I

II

� I,' .:.: ", ....
" :�, '�,' I J",' ,:. "

too POVO

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
---------

IH I Florianopolis) Quarta-feira, 26 de Maio de 1937 I NUMEF�O

lO pensamento da

José Americ\) de Ahneida
após haver estado no rádio, de au

I vida á escuta ao desenrolar da

J.l_,�����convençãD CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

'RIO, 2 j-O rmmstro José dade, para se sedimentar, Hnal- deza.
Americo, desde a tardinha, tinha mente, nalma coletiva daqueles Falam-me qualidades intrim
lua residencia cheia de amigos, mesmos que não a fizeram ou secas para realizar por mim essa

Era II juventude empreendedora, que foram contra ela. ingente aspiração; mas possuo

que sempre o acompanhou nas Aqui estou para obedecer á uma que vale por todas juntas
�U8S iniciativas publicas. Todos, voz que recolhestes do seio do Possuo espirito de cooperação
á volta de um «radio:.. iam ou- povo, na interpretação da verda- para poder administrar, não

vindo o desenrolar da Convenção. deita democracia que não se atem com os homens de minha con-

Foi nesse ambiente cordial, aOI! valores políticos artihciais, e fiança intima, mas c:om os ho

que. finda a Convenção, "em a não procura o prestigio. ao con- mens que mereceram a coníien
comissão de convencionais encon- trário, dá prestigio a quem não ça da nação,
tiar o candidato. O sr. José Ame- têm. De mãos dados iremos longe,
rico conservava perfeita serenida- Foi a voz que encontrou seu fóra das contradições do mundo
de. E após ouvir a comunicação éco mais poderoso nas. monta- conte�p�rane(), sem Q eg?ls.mo.
da aclamação do seu nome, o nhas mineiras, com uma inflexão autonrano das ext�emas. direitas,
candidãto assim falou, na primeira de comando por todos os outros nem a vocação de rumas das

demonstração publica do seu pen- quadrantes. extr:m�� esqu�rd.as, de�tro da
sarnento de administrador: Preferistes�me, talvez, porque realidade brasileira, orientados
_ liA confiança publica que eu era só eu mesmo, ��s t;n?2I pelos fáctos económicos .e. :ocií'lis

coníeris, com essa força de coe- de' sobra uma Rama politica dis- que marcam a nossa civilizaçã ...

são política e essa sensibilidade posta ao sacrilicro e ardente do até á efetivação do gov�rn(. mo':

democratica que congregam ho- desejo enorme do desejo deses- demo de que o BraSIl carece,

meus de gov�rno e homens de opo- perado �e lazer alguma coisa II pelos' milagres de �daptação que
.

" nos em volta do meu pelo Brasil. tornam a democracia eterna pa-SlÇaO, me
.'

I
. .

nome, do que de uma fórmula Sero fiel aos compro�mssos ra coroar suas u timas conquis-
rdealista de solidariedade impeli- que contraí convosco. aceitando tas».

:poal tem um sentido inedito em o vosso apoio, seguro de que
lloS:. vida republicana. jámais passaria pela v�ssa me[�te

Não batí as vossas portas sacnfir.ar os compromIssos maIO"

nem viéste até mim. Encontra� re� que temos todo� nós para com

mo-oos numa encruzilhada e to' a naçio.
rnámQs juntos o climinho direito. Renundo, desde logo, em vo�-
Eu não tenho nada de polí- sas m�os, a toda pretenção poh�

tic!, não tenho nada de creden� tica. Bastar-me�á, a autorid.ade
ciais Dão tenho nada de meu. E moral. Bastar�me�a a autonda

'6ch�$tes por bem construir um de propria. Bastar-m.e-á a cer�

�utro espirito publico com o tela de q�e me dareIS mão f(,r�

:grão de areia que rolou da mon- te para aDlm8r e .r��us!ecer todo
aanh o meu poder de Imc�ahYa:;.

.

Abri mão de tudo no momen- Retribuirei, de. minha part�,
to tllais propicio de minha car- esse concurso efetivo dos parti
feita. dos solidarios com todas as com

Apaguei�me. Escondi-me do pel'lsasões qu� não colidirem com o

�'1tllundo político até que êle se Interesse nacIOnal.

;transformasse, �m pouco, pela �ssim vivere�os bem. E o

:tnterven ão das influencias impon- BraSil lucrará mUIto fazendo do
'der,avelJ5ç de uma revo�ijção que governo da Republica,' não o

,já vinha perdendo tOQ� �;xteJi9ri- seu del!cr�dito, mas o sua gran
�

que. por varies motivos, me causa

essa escolha.
Pessoalmente. honro-me do

acerto com que desde as primei
ras sugestões seu nome, fazendo

P ..... '
justiça ás suas qualidades, assegu·

romoçoes Irei a simpatia com que o iria RIO. 2j -.0 sr. José Ame� mento fazer um discurso, encaran�'

no Ex'a"c·lta ac?mpanh�r. Como �evolucionario, rico confessava que seu pensa� do o� grandes problei'llas econo"I I
velo mantida, na umão do compa� mento, se fosse e�colhido candi- micos brasileiros. O problema do
nheiro de 1930 em torno de sua dato unico, era, uma vez adota� café será então examinado.O sr. presidente da Republi- candidatura, a ideologia por que da sua, candidatura,. ausentar�se

I
De São Paulo. ira o candida�

(a assinou aecreto na pasta da lutamos naquela época e de cuja do pais. em uma v,agem de re� to rumo ao sul, passando emGuelra promovendo. entre outros efetivação seu governo iarantirà a pouso, e mesmo de estudo. En- I Paranà e Santa ';:atarina. Em
os nossos distintos conterraneos e continuidade. tretanto, " sua candidatura aprl'- Porto Alegre, fará o segundo dis.briosos militares uso Silvio Pinto E' desnecessario dizer o sentido senta·se em luta com a do ex- curso politico da campanha.da Luz e Alvaro Veiga Lima patriotico desse jubilo,dadas as qua- governadot de São Paulo. As�
ao posto de capitães do Exer� lidades que v. ex. porà no serviço sim, após a leitura do seu manifes- Gane ra I Lu ..

do pais e que explica o entusias- to, pretende iniciar uma s�rie de C iO Este 'Ves
mo acerca sua candidatura. Con- excunOes, viaja,ndo �articularmen�. Esteve, ôntem, nesta Capital.gratulo�me com v. ex. pela conh- te o sul do pais. Ira logo a São Jantando no Hotel Gloria, o ilus-ta-os. ança das forças politicas nacionais Paulo, onde deverá faler o seu tre general Lur.io Esteve,;, coma 0_Tambem foi pl'omovido a ma- em seu nome e manifesto a cer- primeiro discurso politico na ca- dante da Região MilitaI séd'a�'jor o capitão Antonio Carlos Bi teza da vitoria de sua candidatu· pital paulista. E, como um dos em Porto Alegre.

• I a

tencourt, que durante longo tem- ra. Cordiais saudações.-Carlos centro.! da maior vitalidade agra� Entre outras viroi'as. recebeu O>po serviu na Guarnição desta de Lima Cavalcanti, governador ria do Estado, lambem irà a Ri· dIstinto ofíciaJ� a do sr. Gove&'-capital. 'de Pernambuco.» .

beirão Preto. t\í, é seu pensa- nador dQ Estado,

Congratula.
ções do go
vernador de
Pernam
bucD

cito.
AOI denodados oficiais A GA
ZETA, prazeilOlamente, felicj�

lo>
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de Credi pularoco

•

5

aricola de

afinal, descoberto em uma casa Luxo, conforto e ele-
da rua Montes Claros, á mar· gancía encontrará V. S.
gem da estrada de rodagem cha- servindo-se d? limousine aL-

Um policial morto e ou.... tro ferido mada. «A�aba Mu.ndo». .
DSMOBiLE rr 2QO, guiada porFOI entao organizada uma di- derito volante

BELO HORIZONTE, 26 a prisão de um perigoso extremis- Luiz de Barros. o qU!1I. Ioragi- lige,ncia ,Policial ao val�acouto dp, Fone
.

1.600
_Registrou-se nesta capital uma ta. Desde ha varies dias as au- do dessa copital, se achava aqui Jose LUIz de Barros. integrando
ocoifencia impressionante, verih- toridades da Delegacia de Or- homisiado. ii caravana os investigadores Eu- tiliano José de Suuza.
cada por ocasião de uma dili- dem Social procuraram localizar O agente de Moscou. depois doxio de Castro, Acacio Ribei-

s�}im ,0 paradeiro do comg::i,ta l;f de vario.:._dt., de pesqui.a. foi;,.;.o. Rosalv? C�=te '��'"��.iESI!!
C_ONFECÇOES
HOMENS ACASA OAU �
RECEBEU UM LlNDISSIMO SORTIMENfO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPO'" 1'lIA1S MODERNO� PELOS M':NORf;S PRECOS
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

-- .1:

OAMISA DE .JERSEV CE SEDA A

o interior do conoeituado estabelecimento bar"lcario

O dia de hoje marca a passagem do 100 aniversarlo do Ban
co de Credito Popular e Agrícola de Santa Catarina, Sociedade Coope
retiva de Responsabilidade Limitada.

O desenvolvimento dêsse estabelecimento de credito nestes dez
anos de trabalhos profícuo em nosso meio bancaria bem demonstra a

segurança das diretrizes traçadas pela dirctoria da reterida sociedade.
Tendo-se iniciado a 26 de Maio de

1927, após pequeno prazo de organiza
ção para a formação do seu capital em

ações de 50$000. íntegralizaveis em pa
l;amcntos mensais de 10 010, começou o

Banco Agricola a funcionar à Rua Con
sclheiro Mafra n: 6, sobrado, passando
se, depois de mêses, para o andar terreo
do prédio n: 4 da Rua Trajano. Dado o

seu progresso e o desenvolvimento cons

tante de todos os seus negocias, animou

se a sua diretoria a adquirir por compra
o prédio onde hoje se acha instalado o

dito estabelecimento de credits. á Rua
Trajano n: 16. irnovel confortavel e num

dos melhores pontos da nossa capital ofe
recendo á clientela do dito Banco a faci
lidade das suas transações.

O Banco que hoje comernóra um de-

ceni? de bo�s serviços no ramo a que s� FACHADA DA SE')E DO
V'E'RBASdestina, opera atualmente em todas as di- BANCO AGRICOLA

Fundo do reserva
versas transações bancarias, tais como descontos, conbranças, passes de

Reserva pa. Depreciaçõesnumeraria, ordens de pagamentos. empréstimos, et�. Para o� seus inu-
Ordens de pagamento 378:278$840

meros serviços entre praças do Estado e do interior do pais, mantem,
Cobrançasdesde ha muito. uma corréta rêde de correspondentes em todo o inte-
Titulas descontados � '.���::�� �I �1��rior de ::;anta Catarina e bem assim em todas as praças nacionais. �

tl 2 950 648�'180.

C· f
.

.(. , t.mpres Imos .. �aA. SOde�ade o?perattva a que nos re .enmos man . .m, alem
Depositos 2.597:139$574dos serviços acrrna descritos, uma bem desenvol vida secção de depo- MOVIMENTO D.\ CAIXA'

sj!O�. er,1r� as quais avulta a. de Deposi,tos Populares, a �uros de 501°, Entradas�'
,

8.167:25 J $092 17.287:383$670 25.454:634$762destinada a pequenos .deposItantes, desde 5$000. As cifras sempre Saídas. 8.114:741�059 16.981 :371 $499 25 095:842$598acrescentes dos depOSitas em CICorrentes, conforme se observa nos 1r o

_

seus relatarias anuais e mesmo !lOS seus balancetes mensais, são um

índice segara da confiança do publico depositante para com o Banco de
Credito Agricola.

E' de notar que o Banco de Credito Popular e Agricola de Santa
Catarina foi o primeiro Banco fundado nesta capital com capital exclu
sivalrnentc nosso, razão bastante da simpati.i em que é tido o aludido
estabelecimento qu: VJ.í, dia a dia, c),13Jldl Li J a su i flr nez a e dd·�n.
cia em todos os seus negocias.

Per uma especial gentileza da diretoria do Banco em questão,
publicamos abaixo uma ligeira estatística do movimento das principais
verbas durante o l: e 2· quinquenios do período do sua vida córner

cial, em cujas cifras se observa, com maior clareza, a ve rdade das nos
sas asserções,

Encerrando estas linhas de homenagem ao Banco de Credito Po
pular e Agrícola de Santa Catarina que hoje completa um decente de
feliz existencia em nosso meio bancaria, Sentimo-nos satisí ... itos em

apresentar á digna diretoria dessa sociedade, na pessõa de seu ilustre e

operoso diretor-gerente sr. Armando Ferraz, os nossos efusivos p arabens.
O dinamismo e espínto ernpacendedor do sr. Armando Ferraz,

que vem dedicando o melhor dos seus esjorços ao engradecimen tos do
Banco Agricola, muito tem contribuido para o invejavel conceito de que
goza êsse estabelecimento bancario.

MOVIMENTO DAS PRI\JCIPAIS CONTAS D') l«. e 2 l. QUINQUE
NIOS FINDOS NESTA DATA

I· quinquenio
16:450�500

2' quinquénio
22:548$047
.35:907$952

811 :933�486
2.999:90: $322
1.614:221 $500
6.207:402$700
4.887:529:917

Total
38:998$547
35:907$952

1. J 90:212$326
4.200:302$485
2.686:042$81 I
9.153:050$980
7.484:669$491

o cornunista
•

reagiu

FI NAS

..

I a
"AHi·S--1 .....

c asses

armadas
não podem' aceitar
função de p! oteger
agrupamentos em

choque"
/ncísivas declarações do ge.
neral Guedes da Font. urc

CURITIBA, 25-0 «Dia -

I rio da Noite> desta capital, ou'
viu o general Guedes da Fontou'
ra, comandante da 5a. R.Moo sô'
bre a situação no Rio Gra'lde do
'Sul. e os movimentos de tropas
assinalados naquela unidade dt
federação.

O general respondeu nos �e.

guintes termos:

-"Não faço misterio do meu
ponto de vista. Ele é franco, po
sitivo e sincero. Completamcnb
alheio ás competições polüices,
ninguern ousará indiciar-n e parti
dario desta ou daquela corrente.
No entrechoque das paixões. ca

be ao Exercito. em nome na Na.
ção, & pratica do poder controla
dor.

Com o dever precipuo de i,m.
pedir a desordem. as classes ar.

madas não podem aceitar a. fun.
ção de proleg"r qualquer dos agre
parnentos em choque. I

Ao Exercito não cumpre a

missão odienta dos capitães de
mato, que outrora caçavam el

cravos para senhores impatentes ..
!

Tenho e uuregado os maiores
esforços para evitar que sôbre s

dignidade do Exercito pairem pé
chas infamantes. E alimento I

esperança, senão certeza, de que!
seja vitorieso nosso ponto àe vis
ta. tradução do pensamento dai
maioria do Exercito.

As eleições presidenciais d.
Republica devem se processa
num ambiente de tranquilidade e

ordem. Após o pleito em norma

legais, o candidato que Iôr legi
timamente escolhido, ha de ser

empossado.
Qualquer outra, solução para o

momento grave que a Nação atra
vessa, importaria numa promoção
da dcgordem. numa atitude indig·
na, de consequencias perigosini
mas, atendendo-se ás ameaças
dos extremistas e dos impenientes
"pescadores de aguas turvas".

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

-

PA
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FL.ORIANO�OL.IS
Filiaes

Msrtrtz:
em:

Advogados I

Blurnenau - ..Joinville Sao Francisco Laguna
Mostruario perrnaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tiara temo. FERRAGENS: MACHIN�S:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveís, Motores de espIosão, '/i(.)to!�s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões- Lo,

. Aleolcboados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(,:Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Fealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, '1_ CI.!S-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�teria) electrico em geral �m Ernpreza Nacional de l'Jav·egação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita fVlaria" -� Fabrica de Gelo ó!Rita Maria" .. Estaleiro 'Arataca" tl:�����éW������������-������������8��������������

I���r.-�'-----.�����i A Gazela Indica:
l� tl\a

� OrI � Aovogauosl� ��

� � I · I
� E NADA MAIS � �ccaclo Mo-

� � e I ra tem seu escrip-

� R. Felípe Schmldt ns, 7 e 178 � tório de advogacía á rua

\ Visconde de Ou.ro Preto

NO ESTREITO-Ponta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia
n. 70. - PhOlIP�. 12770-

I Caix 1 Postal, 110.

�
D 1-1 E T E S; j/Dr. Pedro do MDura FerrDI

�� E3 I L. ..., �

� � Advogado

� Federals e 51a. Calarina � RlId Trajano.rr j sobrado

�j � I Telephone rr 1548 I� �
� Nas classicDs-Envelopes1fechadas �� I � Dr. Renato=
�� _ � ==8arbosa==
Q�������� ��������fSi!�. ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (,(sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior o

�i••G�••aG·------. ..eHeOtt••

i Compa" ia "Aliança da Bahía"i I
G .1� FUNDADA EM 1870 Õ Dr.Aderb':ll
• • da Silva

• S T t M lti O G J\dvogado
t� eguos erles res e arl Im s

U RuaCons.Mafra •. IO (sob.
o Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil" Fones 1631 e

129_0 /!: CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 "
,.�< RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
ç:,INISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

I
R-.I

Médicos

(Curso de especialização em

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

.!:l�l'!,
��

IodaI OI Elladol I
Dr. Carlos Corrêa

ÁJl;E:ntes, Sub ..Agentes e Reguladores de Avarias. em
GO Brasil, no Uruguai e nas prlnclpaís praça. estranoelr2il.

Agentes em Florianopolic;:
I Campos Lobo & Cía. o

ffl •
ij� �

� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 O
(J 7ELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlv{-A •
G •

Escritórios em Laguna e Itajahí o'G �tlj2� Sub�Agentes erro'! Blumenau e Lages �,� ;;
.�Oe.i� �7I�-----fb-----.IO.ee•••v

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Malernidade
Medico do Hospital'

\Drr RicardO!
Gottsmann
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.úressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeclaUsia em�'clrurgla

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

operações de plástica

Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr, Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2f.J

Clrurgiâo
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

CONSVLTORIO-�-Rua Tra
ano N. 1 e. das I O ás 12 e

dás 15 ás 16 I f2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEFo 1.131

Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL TORJO:

�ua Trajano n: 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

- o_. _

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 padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bó;?

freguesia.
-

Para qualquer outra informa
ção, dirigir-se ;; Gerencia deste
jornal.

D,..·. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

VENDE-SE uma casa no dis
trito «J."lão Pessôa», Estrei
lO, á rua do Nestor no. 4,2

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

utimas instalações. No aprasil,
vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

jeiras, limoeiros c grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CAR L NILSON

7ralamento moderno das
mo/estias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrso

Dr. Artur Pereira

e [Oliveira
Clinlca médica de crian

ças 8 adullos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamenle das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA-Flo,rianopoUs-1937

�#�t���m�����z�OO��1Apolices Consolidadas do Estado de Minas
� Divida Fundada do Estado de S. Paulo
« Obras do Porto de Pernambuco.

dolar Schwarz
--_----

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

5a.-feiras li ,50 « 5a -Ieíras 20 »

ôa-íeiras 8)40» 5a.-feiras 20 »

Endereço Telegr.: DOLAR· Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio

. Companhia Salinas Perynas=-Rio
Prir.g 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, Perytias, Aliados; viagens dirétas pa·
ra SANT OS: 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

SE� vrç i GAr('-\NT!OO E RAP!D,)

�1������������#�:_���(.w-·��'���·��,�o�,_.�r_��i���O�������:?b -
� • ''_JJ

Osvaldo Silva Saback-I
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
f0ne-'-1.191

Para o SUl
Partidas dos aviões-i-Fechamentodas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

4a.-feiras 8.50 horas 4a.�feíras 7,30 »

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

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

Secção de maquinas

Dr.

/
%

fi

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

, i
\

ESTA

linda case pó
de sersua pa-

gando ape "\a5

5$000 .. 10$000 ou 20$000 I
�.""""" ',j"'Q �".

por rr,-� " .,

Empresa Construtora
Universal Ltda.

� Matriz: - LIBERO BADARO·. 103 - 107

� I E AT II a Imperatriz das Aguas � s. PAULO

� DEPOSITº FPOLIS. -_ FONE N. 1350 m Os melhores pre��salcance de todos
� A G U A R O E M� INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

� () proximo lançamento do carburante nacional � PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

� A LCOOL-MOTOR
, �I

.

Sr. Albano de Souza Lucío

�. F E T T �I RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 -. (SOBRADO)

.�����v�--· ...�... ������al�� iiiiiiiiiiíiiii"""'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii�íi!iiiiiiiiiiii��

,I
,.
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A G AZETA -Florianopolls , 26-5 -1937 2 -...,
\

:::.-------_

=== Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florlanopolts

11--- � I_:Cas"a BEIRAO'
I FUNDADA EM 1865

f:::�-rtef"áto,5 de couro e
t""'r-"! r= ho(-:::.,slowJ ._� - ...." '.,..__

o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascer a péle.

QUinta-feira
27 DE M A 10

A MALA AEREA F!CHA

TODAS AS QUINTAS-FEIRAS

Locomovei

ALUGASE
quartos para casal.
lrformações pelo bne n.

1.436.

m C ar i m b O especial
c o m e me r a t i v o

Vende-se uma casa com o

terreno numa area de
1,782 metros quadrado,

instalação de luz e agua etc. '

por preço de ocasião. A tra-
tar com Quincio Silva, no

Estreito, esquina da Rua D.

ULuiza n. 163.

do 250· .ôo d. Condor.Lufthllnsa

Banco de Crédito
Popu lar e Agrl
cola de Santa

Catarina
CARTAZES
DO DIA

Especialidade em fabrico de pastas para escolares,
e ditas comerciais

Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
Colchões para ramas de casal e solteiro--Tem sem- Compra-se um em perfeito

pre em stock estado de funcionamento, I

i TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC. com forças de 100 a 120

I Rua Tiradentes n. 3 H. P.
As traveseias aereas do Atlan-

: F L O R I A l'f o P O L I S Informações nesta redação.
! .

_ __ tico Sul, iniciadas regular e pon-

I;!_�m����,�--���-

����-���4�M�t�ii�±�������i;;�""1 ALveUIGpAré--dSl·Eo' deo rec�l_ndfeOnrctal'a- tualmente pela Coadcr-Lutthansa
.. em Fevereiro de 1934, desde eu-

I O h d Ih
á Rua Spivack, no dis- tão têm sido executadas a con-

'i
-

SOn O a mu er trito de «João Pessõa-. tenro dos países europeus e sul
A tratar 110 Banco Agri- americanos servidos por essa linha.

! cola, Rua Trajaao n. 16, Agora estamos diante de outra

"

S ''3 r b ",,", n i ta e p red i iéta I

nesta capital. data memoravel para o serviço

.i f'ealizar-se ..á usando o VENDE--SE Condor-Lufthansa, que lerá o dia
9 de Junho, quando em Santiago

CR EM E V I TAM INOSO uma farmacia bem afre- do C�i1e será d�do o sinal para

quezada, n'um bom ponto
a �artlda do avião que tra�spor-

P� O C U T O L da linha férrea São fran- tara a 250a. �ala de correio �e-
cisco. reo transoceamco daquela via.

Para mais informações �ssa mala deixará o nosso Con-

nesta redação.
hnente 8 11 de Junho, devendo
chegar, dois dias depois, á Europa

VENDE--SE I
Central como é de praxe. O fato
do Atlantico Sul, anteriormente

Um piano, proprio -

para considerado o mais serio obstacu-
estudo. lo á aviação, já ter sido cruzado
Preço de ocasião. 250 vezes pelos velozes aviões

Tratar a rua Tiradentes n. 3. que mantém á ligação aerea entre

Santiago do Chile e Frankfurt

(Alemanha], é altamente significa
tivo para o progresso contempo-

.�.".HHl!._�••_.,: Vicia da embraiguês o
• •
'. Um só vidro do •

:1 REMEDIO MINANCORA CCNTRA,EMBRIAGUES I
O basta para a cura desse triste vicio! .,

I A' venda nas bôas Farmacias. I
19 E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - ]oinville .,
• •
••_••••••�••••••• '•••••• ;--'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"":

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

CINE REX, ál 7,30 hora.
O diabo branco.

CINE ROYAL, á. 7,30
horas- Um brinde ao amor.

raneo, do qual participamos em direção à Europa. Identicos pedi
proveito dos nossos proprios inte- dos Iôrarn feitos aos Correios de

outros países sul-americanos, que
tambem autorizaram a aplicação
do dito carimbo.

Assim sendo, os colecionadores
de curiosidades postais terão ati
ma oportunidade para enriquecer
suas coleções filatelicas com um

exemplar que apresente o Carimbo
comemorativo da 250a. travessia
do Atlantico Sul pelo serviço
Condor-Lufthaosa.

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva

CINE ODEON, á5 5 e 8
horas--Livre sobre palavra, e

ás 6,45 horas-'Dona de casa.

resses.

Afim de dar maior realce a esse

notavel acontecimento, o Sindicato
Condor Ltda. solicitou ao Depar
tamento dos Correios e Telegra
fOI a aplicação de um carimbo
comemorativo em todas as cartas

aereas a serem transportadas pelo
serviço da Condor-Lufthansa no

avião que deixarà a Capital Fe
deral a IOde Junho próximo em

RECEBE DEPQSITOS

I?fl6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
CIC. Avísof'revioô'j. ala
Prazo Fixo S·I. ala

ALUGA-SE uma con

fortavel residencia á
Rua Esteves Junior.
Tratar na mesma rua n.

150.

A GAZETA I
CÃO PERDIDO

Desportiva- Gratifica-se a quem encon

trar um cachorrinho Fax, pre-
S. PAULO, 24 (Band)- to e branco, que aten?e pelo

Assegura-se que está definitiva- nome de -Dago-. Entregar
mente assentado o comparecimen- á rua Fernando MaCha?�o.:�
to dos estudantes brasileiros á O CO rnun is ta
Paris, onde serão realizadas as

Olimpíadas Universitarias mun

diais.
Os preparativos estão sendo

ultimados, sendo que o Comité
de Seleçllo pretende organizar um

reagiu
Continuação aa 2a. página

Na noite passada, pois, os

quatro policiais dirigiram-se para
aquele local. Ao baterem á POl
ta da casa, Eudoxio e seus com

panheiros foram surpreendidos
com sucessivos disparos de re

vólver, partidos de uma das ja
nelas laterais. Luiz de Barro$
recebia á bala a caravana poli
eial, atacando-a de surpresa,

Os policiais, com tudo, reagi
ram á altura. fazendo uso de
sua. armas tambem. Dois dêles,

t

entretanto, atingindos pelos pro-
RIO, 24 (Band)-Encontra- jetis da arma do extremista,

se nesta Capital o conhecido tombaram em frente á casa.

avante paulista Waldemar, que Foram êles Rosalvo e Quin
veio ultimar as negociações para tilianc. O primeiro, ferido na CH

ingressar nas fileiras do Flamen- beça teve poucos minutos mais

go. de vida, ficando Quinl:liano em

Waldemar declarou aos jor- estado gr(\ve. Este foi :ihospitali
nais estar satisfeito com a pro- zado, havendo poucas esperanças

posta que lhe fez o rubro-negro. no seu salvamento.

RIO 24 (B d \ O
..

t José de Barros, em seguida à

d M
?
h

an '1- mt1msãro cêna brutal, fugiu pelos fundos
- a ann a aprovou Il cons ruç o d

,.

d
d "d 50 16

a casa, tomanao rumo Ignora o.
e uma plscma e x

Q d
.,

d 1
-Ilh d 1..' d uan o, requistta o pe os outros

metros, na a as rsnxa as, d'
.

icad I
L, de Eso t d M

OIS mvestiga ores, c legou o

para a 19a e apor e a j a- f li
,

I
. , .

,

h
re orço po reter, era la muito

rIO a.
t der e.

E' intensa a atividade policial
para a captura do perigoso co

munista e assassino.

interessante programa para esca

lar a equipe que nos represen
tará na Cidade Luz.

RIO, 24 (Blnd)-Está sendo
esperado Desta Capital, proceden
te do sul o presidente da Fe
deraçlo Riograndense, que vem

iniciar as demarches para o

ingresso do esporte gaúcho nas

especializadas.

Dr. Pldro di Moura Flrro
Advogado

Rua Trajano n, 1

Dr. Alfredo de AraujoP.
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
impaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludismo e das molestlas da pe
le e nervosas pela .,Autohemotherapia

Consultaria e rescdencia-wiec» 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584 _jConsuttas=-Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas
-- , �_. "_., _ .. � ,.-.•... -._ .. �._�_ '--�._"._.".'"., , .. - -

Por estes días

será inaugurado em JOINVILLE

moderno, confortavel e

higienico Hotel F�lor,ida
caSINHA DE 1a. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOS<\MENTE
ESPERADA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ograma de
FLORIAMOPOLIS, 26 di Mail di 1'�

----------_

brasilidad
partidos que apoiam o sr. Arm�ndo de Sales

gregar·se numa grande organização nacional
RIO, 15 � Ultimam�e a organização da União I ���'�--����-��-����-��-�C-A-'-FE-'�B-O-M--S-O-'-N-O- �_·��-S-�--��id�Dernocratica Nacional, poderosa coligaçãopolitica que en- O decurso dos traha- ..JAVA ��S����Ieixará todos os partirias que apoiarão o nome do sr. Praça 51 de Novembro AtiIVER::;, H�I05

Armando de Sales Oliveira á presidencia da Republica no Antonio Paschoai
próximo quadrienio. lhos na Convença-oo grande partido nacional terá o seu nucleo central
constituido pela união do Partido Constitucionalista, Par- nais presentes.
tido Republicano Liberal, Partido Republicano Mineiro, Nac I-ona I Por ultimo foi nomeada uma
Partido Progressista de �'.ilinas, Frente Unica da Parà,' comissão afim de transmitir ao

Concentração Autonomista da Baía, Partido Social Demo- sr. José Americo o resultado da
cratico do Estado do Rio, e partidos oposíolonistas do RIO, 25-A sessão foi presi- Prestes. Na primeira fila das ban- Convenção e bem assim combi-
Amazonas, Espirita Santos, Paraná, Sergipe, Alagôas e dida pelo sr. Benedito Valadares cadas, assentaram-se os ministros, nar com Sua Excia. a leitura da
outros Estados, bem como os Partido Libertador Carioca que convidou para secretaries os os presidentes da Camara e do sua plataforma presidencial, a

e Partido Liberal Autonomista do Distrito Federal, senhores Cunha Melo, senador Senado, interventor do Distrito qual ficou constituida das repte-
Prestigiam. ainda, a poderosa coligação oitenta de- pelo Estado do Maranhão e o sr. Federal e outras personalidades. sentações de São Paulo, R. G.

putados federais. Diniz Junior, deputado situacionis- Tambem estiveram presentes as do Sul, Paraíba, Baía, Amazo-
A União Democratica Nacional, que terá escrito- ta pelo Estado de Santa Catari- senhoras Berta Lutz, Maria Luiza [nas e Ceará.

rio central no Rio de [aneíro e sucursaís em todos os Es- na. Bítencourt e Maria Sabina, que Foi tambem nomeada outra

tados, afim de melhor atender á grandiosidade e seu pro- O Monroe apresentava um a- representavam a Liga Progressista comissão afim de levar ao co

grama, situar-se-á ao arnbito das necessidades e dos pro- pecto imponente. A� galerias e Feminina. nhecimento do sr. Getulio Var
blemas comuns a todos os brasileiros, ao serviço do farta- tribunas estavam repletas. Mesmo Os trabalhos foram abertos pelo gas a deliberação da Convenção
lecirnento das bases da nacionalidade. a bancada da imprensa foi inva- sr, Benedito Valadares que pro- Nacional escolhendo o nome do

.JI O t d dida pela multidão. O recinto re- nunciou breve discurso, dando em sr. José Americo de Almeida can-Eu IICaiçã.. is in9u i D gorgitava não só com a presença seguida li palavra ao sr. Clemente didato á sucessão presidencial da

P rJ I itica uPartidD dos politicos convencionais, como Vlariani, delegado do Pi:\!tido So- Republica, a qual, foi designada
de varias pessôas, que all ingres- cial D�mocratico da Bala que pelo governador Benedito Vaia-

l�.:l
RIO� 25 -. A pr�s;dencia dA Liberal saram por não teren encontrado propõe o levantamento da candi- dares e ficou assim organisada:

vpubhca vai ser disputada por lugar nas tribunas. datura do sr. José Americo, pro- senador VAlas Bôas, de Mato
dois inteletuais: um grande roman- O Par/ido Liberal Cata- Atràs da mesa dos dirigentes ferindo um admiravel discurso. Grosso; deputado Pedro Rache,
cista, o sr. José Americo, c um rinense, d� que é eh ele o sr. dos trabalhos, compnmia-se uma Como em seu discurso, o sr. representante dos empregadores;homem de imprensa e orador dos Nereu Ramos, foi ontem desta- multidão. Um exercito de Iotogra- Clemente Mariani hou vesse pro- deputado Barreto Pinto. repre.
maiores que temos possuidc, o cado expressiva e significativa- [os, cinematografistas e speakers pôsto que a escôlha f06se feita por sentante do funcionalismo; depu
sr, Armando Sales,

mente, com a escolha do depu- espalhavam-se por todos os cano aclamação, o sr. Benedito Valada- tado Batista Luzardo, represenAmbos os candidatos são expo- tado situacionista dr. Diniz Junior tos. O Monroe era acanhado para res declarou, em nome da Con- tante do Partido Libertador Rio
entes da nossa cultura e prezam

para secretario da Mesa do h.s- conter tanta gente. venção Nacional, o sr. José Ame- grandense: deputado José Augusmais as atividades do espirito que torico conclave que se realizou No recinto. misturados, estavam rico de Almeida, candidato oficial to, do Rio Grande do Norte;
as manobras politicas. no Rio de Janeiro, para li es- revolucionarios de trinta e velhos das [orças majoritarias da Nação. Francisco ,Moura, delegado dos

Isso e a garantia de que tere- colha do candidato das forças pohticos. O sr. Manoel Vilaboim, Após, num empolgante discur- empregados e senador Néro de
mos uma campanl a presidencial majoritarias á curúl presidencial. sentado ao lado do sr, Magalhães so, o sr. João Neves da Fontoura, Macedo.
revestida de elevado sentido idea- A escolha do deputado cata- 'Barata, o sr. Batista Luzardo ao aprecia o momento politico brasi- ------------
l;sta e isenta de personalismo. rinense, para o importante papel lado do sr. Cincinato Braga, en- leiro e congratula-se com a escoo Uma fo rtuna! !

Prenuncio d�s�a nova e carate- de que foi invertido, representou quanto o sr. Cezar Vergueiro la- lha do sr. José Americo. -0-
istica que se vai ��pflml� 1\01 nos·

I
uma penhorante distinção para a lava com dois outros representan- CORl a palavra o Senador Si-

sos costumes políticos e o gesto nossa terra e uma prova de con- tes perrepistas, com o mesmo ar rnões Lopes. prestou rendidas ho
do sr. Armando Sales, oíere- fiança dai correntes oficiais no tranquilo com que em 1929 par- menagens a Minas Gerais e ao

ceado, ao sr, José Americo, o situacionismo catarinense. ticipara da convenção do "sr. Julio seu governador pela maneira pa-
eu livro de discursos «[omada G����:.:*-:�r*������������]._� triotica com que orientàra él coor-

Democratica.> com a seguinte � � denação, sendo que, a seguir, OH.
dedicatoria: � Se'maila do Fonto I � Ribeiro Junqueira, senador minei-
4' José Americo de Almeida, � � ro, propoz uma m'Jçã.o de congra-
notavel expressão moral e in- � �� tulações ao sr. Getulio Vargas.
teletual do Brasil oferece Ar- � Numa louvavel iniciativa, merecedora de encomios, � Com a palavra o sr. Benedito

,71anda Sales». �
o nosso "distinto patricia sr. J. C. Paiva, organizJu a h Valadares agradeceu os termo!.

L::'l�Es3e oferecimento se fez no sa- � Se rnana do Fon to I, sob J pa- �'elogiosos com que se referira ao

bado último, isto é, quando o � � seu Estado e ao seu governo.
d V· � trocinio da Farmacia ja Fé. Wl.:Jme du ex-ministro a lação �� ,� Em nome dlls classes trabalha.

d· d d'd ai Assim é que êsse acrt'ditado. espl.:!ndldo e po, � dá estava in Ica o pare. can I ato � �� dora3, hipotecêin o solidariedade
Jas ooerentes governamentais. � deroso produto Fontal. r"médio contra a dôr, d)

r.� ao sr. J086 Americo, faluu o de.._ ij conceituado Instituto Medicamento Fontoura & Serpe, ti

R'e I iIo1 IiIII a-o �� de São Paulo, distribuido gratuitamente segu1da- � J�taUo�;�.eral ela.s
sista

FranC.I·scog � feira pela Farmacia Santo Agostinho; terça p�la �
r.� Rauliveira' quarta pela Moderna; quinta p�la Po· ij

Falaram posterIormente oss r5.

fESTA DE CO�PUS.CHRIS- � pular; sex'ta pela N, S. da .Jlpareclda; sàbado pela W Manoel. VIIaboi�, pelo Partido
Ti NO, ES 1 REITO ,J Craz Vermelha e domingo pela Sanitas (de plant�o), � Republicano PaulIst.a;Cu�ha V.as-

Amanhã, a� ,1,6 horas, re�h- � dará ensejo ao povo de recJnhecer o quanto é eflcaz,2 � c�ncelos, pelo Acre, Mana LUl.za
zar-se-á no dlslcIlo do EstreIto, �� e infalivel êsse acreditado produto. � BlteucoUlt,deputada estadual.b�la-
com brilhantiõmo, a s�l�nidade � Durante toda esta semana ét FARMACIA DAI� na, em nome da mulh�r brll51leua; A
em louuor á Ccrpus-ChmtI. �� FE' distribuirá gratis amostras de Fonlol, 'if senador alagoa�o Costa Rego.

Logo a?ós á missa soJ�ne ha- �
,

Sente dôr ou resfriado? Com Folltol � deputados BarreIrO Pinto e José
verá proCl!;são, sendo abnlhan,ta- � � I Augusto.

. .. .

da pela banda de música ela for-
��

está curado,
't1J

Em s�gulda fOi lido o mamf�s-
a Pu'bll'ca I r;..... ..,...,.. ..,.,."__...,....,r_,.�...,r-_....,."......... ,........r.......p� � ........r�"Z.,.�'Z"!'s�'&!... to, subscnto pelos 62 convenclO- DB Ia� be. r-tç. -� �-���-��-�s� ....._�- _�R_'�__�

����������������������������!�.�'��'��
FAVORITA" ...

Os vão c

Sta. Mmia de Lo
Medeiros

Festeja na data de
seu aniversario natalicio a

sima senhorinha Maria (

des Medeiros, elemento
taque da nossa melhor l

e filha diléta do sr. (

gador Medeiros Filho,
da Côrte de Apelação,
A distinta aniversaria

tadora de elevados dotei
pirite e coração, será
mente homenageada.
Sra. Maria L. Vaz

Docorr<! hoje o anive
talicio da exma, sra. c

de Lourdes Vaz Sepiti
sa do sr. Togo Sepitibr
funcionario da Diretoria
tradas de Rodagem.

Já chegaram e se acham a ven

da os bilhetes da LOTEf�IA
FEDERAL para a extração de
S. JOÃO.
r- premio DOIS MIL C, )NTOS
2' MlL CONTOS
3' QUINIIENTO�j CONTOS
4' DUZEN lOS CONTOS
5' CErA CONTOS) e outros

4.357 premios diversos!
tvlAIS DE SEIS MIL CON·,

TOS EM PRE'\1IOS !

Prefeito Manoel Fe
Silva

Passa hoje a data �

do sr. Manoel Fdi_l?e c

operoso Peefeito M.UI
Porto Belo.
A Gazeta o cum

afetuosamente.
Bertolino Rtin

Decorre hoje o �

natalício do sr, Bertd
nert, conceituado indust
eazern Ati05 H01E

Completa hoje o seu

versano a graciosa me

cinéa, pupila do nos:

se. Aristisdes Oliveira
da aluna do Grupo E.sc
Velho".

.

A' sua residencia a

certo, grande numero

amiguinhas, que irá c

doi estima em que é tic
versariante.

a exma. viuva d. M
ker de Campos;

o sI. Miltoa Lemos

E' formldavel!!
S.!\LÃO PROGRESSO,
SEMPRE O SALÃO PRO·

GRESSOI
Rua Felipe Schmidt n.5

(C'\jCO)

do;
a exma.

Lopeii;
vluva d.

a meni.nd Maria da
filha do sr. Francisco
do, almoxarife da ,

Oficial do Estado;

IMPORTANT!
SERR;�:\RIA

DELAMBr::R
AV ISiA a sua destinta fregu(

passarà a cobrar de 1', d� junho em diante 12$O(
raja de lenna,

-

Em
FANTASTICO!

Loterias a sua Favorita
Não ha bilhetes brancos!

Imperíal
---------------------------------------------------�-------

Casino"

Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILlIE fES adqui
ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
com a devolução dos mesmos V. S. CANDIDATAR·SE-A' em ser possuidor in
teiramente G R A T I $, na escolha de um dos conjuntos expostos nessa sua

nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.
com Llma maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER ou um

radio de dez valvulas da indiscutivel marca WESTINGHOUSE COrri uma geladei�
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.
C E Fi T _I F I QUE - S E

no majestoso prédiO do Clube Martineili
ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS. Q:JE DESLUMBRj

ENCANTAM COM SUAS ADMiRAVEIS DANÇAS E CANÇOES.

Danças -- Serviço ir, epreensivel de bar e restaurai

Otirne o"'''questr " - B ·:>1........ i:;aba,r��tie

--,._-....._ !'- �.-.- •..-�•••. , •• l"�.. -.,;
.•
�

...��o:::'.,'I�� ,._._--

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




