
•

:..

I a o
� IT Ij i fi

•

i
'\. r' UI ···A 11
f ,,�. ...

li
, '

o ponto de vista do dr. Vitor ,MOA
.�

Se o P. R. C. estiver desobrigado do com-

promisso assumido para corn o gal. FlOres .da
Cunha, a maíoria da con�issão executiva da
quelePartído, aconlpar.hara' o sr.Adolfo Konder,
no seu apoio a' candidatura .José Americo.

r

A situação politica estadoal, no que se refére ás oposições coligadas, conti
núa sendo o �prato do dia" de todas as palestras, tendo as informações de A Gazeta,
ontem publicadas, provocado viva sensação nos arraiais politicas do burgo, surprêsos,
na sua quasi totalidade, com a atitude tomada pelo sr. Adolfo Konder, sem consulta
aos maiorais da corrente politica que chefía.

Fieis ao desejo de trazer o publico devidamente orientado, a nossa reporta- Este ponto de vista logrou sair vitorioso entre os membros da Comissão Di ..

gem politica. tem andado numa verdadeira roda-viva, não se poupando a esforços, no retora, presentes á reunião.
sentido de acompanhar a marcha dos acontecimentos, colhendo de quantos a podem Todavia, é mister, assegurar, existirem nessa comissão, figuras altamente
elucidar, com conhecimento de causa, os necessarios esclarecimentos, afim de torna-los prestigiosas, que se mantêm irredutlvels, na manifestação do apoio integral ao general
públicos, nesta hora excepcional para os destinos da nacionalidade. ' Flôres da Cunha.

De interesse palpitante, temos hoje, o podermos assegura, que dentro da co-

missão diretora do Partído Republicano Catarincnse, se acham em flagrante desacôrdo A certa altura da sua exposiçao, o sr. Vitor Konder destacou a personalidade
com a atitude assumida pelo sr. Adolfo Konder, colocando-se, com se colocou, ao la- do governador dos pampas, dizendo mesmo dever-lhe inolvidaveis gentilezas, não sendo,
do do sr. [osé Américo de Almeida, os sr. Fulvio Aduccí, Bulcão Viana, cid Carn- porém, a gratidão de que lhe era devedor, de molde a levai-o a uma atitude contraria
pos e Djalma Moeümann. ao Partido Republicano, a que pertence.

Até este momento não são conhecidas as tendencias dos srs. Edmundo da \

Luz Pinto, Abelardo Luz, major Acacio Moreira, JOSé Filomeno e Antonio Lehmkuhl,
politicas estes, que, só virão a pronunciar-se, em definitivo, após ouvirem a palavra
autorizada do seu ch.fe, que é o sr. Adolfo Konder.

A nota sensualista do dia de ontem, foi oferecida com a presença nesta ca

pital do sr. Vitor Konder.
Logo após sua chegada teve o ex-ministro da Viação uma demorada confe-

rencia com varias proceres do Partido Republicano. Estamos ainda seguramente informados, que a reunião que estava marcada
Nossa reportagem politica, conseguiu apurar, ter nêsse importante conciliabulo para o proximo dia primeiro, foi adiada para seis de junho, sendo que, conforme já

o sr. Vitor Konder feito sentir apresentar-se prematuro qualquer pronunciamento, sem pre- j'
acentuámos, o sr. Adolfo Konder provar nitidamente a coerencia da sua atitude e ficar

viamente serem conhecidas as razõ -s determinantes de haver o sr. Adolfo Konder ade- positivamente definida a desobrigação do compromisso assumido para com o general
rido á candidatura do sr. José Americo. Flores da Cunha, a maioria da Comissão Diretora do Partido Republicano Catarinense,

Declarou o sr. Vítor Konder. na sua exposição, tornar-se necessarío, antes acompanhará o sr. Adolfo Konder, no apoio á candidatura José Americo de Almeida.
de tudo, conhecer do sr. Adolfo Konder, cerno chefe do Partido Republicano Catari- Este pronunciamento provocará uma expressiva cisão no seio do P. R. C. e o

nense, se esta agremiação partidária está desobrigada do compromisso de honra assu- desligamento natura! deste partido das correntes oposicionistas Legião Republicana e

mido para com o general FICHes da Cunha, compromisso tanto mais sérío, quanto é P<.>rtido Rep;lblicano Liberal Catarinense.

certo, haver sido assumido por escrito.
Só depois de comprovado, por forma absoluta, estar o 'Partído Republicano

desobrigado dêsse compromisso, se poderà tomar uma diretriz harmonica com a honra
e dignidade da velha agremiação.

Acrescentou, que se o sr. Adolfo Konder provar, com nitidez e precisão inso
fisrnaveis, a desobrigação do compromisso de honra assumido pelo Partido Republicano
Catarinense para com o general Flores da Cunha, a Comissão Diretora tomará então a

atitude que melhor se adapte á sua consclencia cívica, depois de um acurado estudo do
momento politico nacional.
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: �. A re�pDsta do sr. Ar.., �
� mando de Sale� ao sr. �
� Jusé Amerlco �
� �
� S. PAULO, 27 -O sr. Armando de Sales Oliveira �� respondeu o telegrama do sr. José Americo, dizendo que re� �
� cebeu com especial agrado seu despacho, comunicando haver �

I
sido aclamado candidato á presidencia da Republi.;a, pela � AHC� Convenção Nacional. ��

M �centua que n�o lhe .causaram surprez� .os elevados �
F prop05�tos do sr. J�se Amenc?, com relação a Jornada de-

� O Chefe do E._ M... do. Gal. A nova Me'ca da pc_rJ mocratica, que sera empreendida. �
fi Dep�is de. lembrar q�e o sr. José Al�erico .0 h�nrou � Goes no ManlsterlO
,� com sua Simpatia, por ocasião de sua renuncia, finaliza dizen- � d G
I

d
.-. que jámais �oncorrerá p,ua o desvirtuamentos dos prin- ij a nerra II-tl-ca nac 1111ona I
crpios pelos quais se bate. � I

lL.�X-�������1����������r��� RIO, 27-Em missão especial do general Goes Monteiro,
Será julgado CAF.JE'ABOVMSAO' NO inspetor do 2' grupo de regiões, foi recebido pelo Ministro da Guer

ra, o coronel Gustavo Cordeiro de: Faria, chefe do serviço de estado
O governad c, r Praça 15 de Novembro maior daquele grupo.
,Ma rio C�rrêa Antonio Palchoal

CUIBA', 27-A AS3embléi�, Gaz helium noLegislativa decre ou, por unaml-jdade dos deputados presc_nte;_. a
----- .

acusação contra o sr. MarIO '- or- O .,... d V'
-

:rêa, ficando este automaticamente mlnls-.,rD a laça0 50",

8fast�do do cargo.. licit. pareeer dos téc-
FIcou [ixada aproxIma ses-

.. • !III •

são para a eleição dos deputados nlcosOfICia fS
que constituirão, juntamente tom

iQS 'desembalgadores, o tnbunal RIO, 27-Em aviso ao da cópias do oficio e outro doeu
especial que julgará o governador, Agricultura, o ministro da Viação mento recebidos do De'partamento
já afastado do cargo por efeito acaba de remeter áquele titular de Aeronautica Civil, solicitando
da intervenção federal. providencias no sentido de ser

" - Organizaçao d d I dOMfg ...n Iz.çao ; � :.à n I" t!:::l r'la do
estu a a, P'= os técnicos aquele

fiII
.

� .;;.;,;0....... Mi isterio, a qualidade das fon-
DO PARTIDO LIBERAL Brasil tes de gaz Helium existentes no

AUTONOMISTA SANTIAGO DO CHILE, Brasil, tendo em vista a sua uti-
CARIOCA 27-O higienista dr. Long, que 'lização não só para o abasteci-

RIO" 27 - Durante a sessão acaba de regressar de sua visita mento dos aeróstatos, como tam

de hoje no Senado, ú sr. Cesa- ao Brasil,. declarou ter verificado bem para outros fins.
; rio de Mélo falou sóbre a reor- que esse paiz possue magnifica

:ganização do Partido Liberal Au- organização sanitaria e que os seu'

tonomist a, expondo os principais gc.vernantes tem a nitida com

ponto!> de seu programa e lendo preensão do que cumpre fazer
um manifesto ha pOJjCO Jansado. em defesll da saude do povo.

AZET
A voz: 00 POVO Sem quaisquer tigações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel .lAIRO CALLADO
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RIO, 27-0ntem, desde ma

nhã cedo, numerosos eram os po
Iiticos e amigos que afluiam para
a residencia do sr. José Americo.
° -ministro da Fazenda, sr.

Souza Costa, esteve com o candi
dato, conferenciando por um re

gular espaço de tempo. Percebia
se que trocaram idéas sobre o

problema do café, que é a nossa

principal equação economica. E'
natural que o candidato tivesse,
então aludido ao seu desejo de
visitar ii America do Norte, uma
vez que as urnas lhe conferissem
a vitoria. Ainda á tarde. recebia
o sr. Jose Americo a visita dos
deputados e senadores mineiros.
A' noite, não diminuiu a afluen

cia de visitantes. Muitos deputa-

dos do norte chegavam a todo
momento.

A's dez horas, entravam os

baianos, tendo à frente o sr. Cle
mente Mariani.

Num dos intervalos, o sr. José
Americo conferenciou com o ma

jor Carneiro de Mendonça,cliretúr
da Carteira de Redesconto do
Brasil.

rasiilTempestade
em Londres

LONDRES, 27-A's 4 horas
da tarde desabou violenta tempes
tade sobre Londres, acompanhada
de chuvas torrenciais. A tempes
tade durou hora e meia. Caiu um

raio sobre uma casa em Dulwa
eh, causando apenas danos mate-

A LAVOURA ESPIRITOI
SANTENSE COM O CAN
DIDATO BANDEIRANTE

nais.

CEM MIL
VOTOS

BAIAN03 ARMAN�
DISTAS

RIO, 27 --- ° Partido da
Lavoura do Espirita Santo
lançou um manifesto, apoian
do a candidatura do sr. Ar
mando de Sales Oliveira.

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

RIO, 27 - Segundo calculos
dos senhores Otavio Mangabei
ral Pedro Lago e Simões Filho,
revelados aos «Diarios Associa-
dos», o sr. Armando de Sales ° dr. Vitor Konder, momentos antes de regressar á BIume.
Oliveira terá, na Baía, um ffil- nau, declarou á diversas pessôas o seguinte: «Os KOllders eslã()
nimo de 10u.000 votos. unidos no seu apoio á candidatura José Americo,»

Sensilcional declaraçãD
da dr. Vitor Kondetr'

i. ...�
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Viuva, filha, genro, netos, ir
mãos e cunhados.sentidissimos com

a perda de seu inesquecivel es- Solidarias
poso, pai, sogro, avó, irmão e

I· O senado norte - ame- cunhado oom O sr.

ricanu atende ao ap."" IJOAO RICARDO SCHULDT Arrnando
confessam-se profundamente agra- Sa Ies

II lo do Com.ndanla decides a todos os seus amigos, RIO 26 Entreos partidos que for-
I aos irmãos do Centro Amor e Hu- marão a União Democratica

II Eckner
__iiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiilol

mildade do Apostolo, Osvaldo Nacionat inclue-se a Aliança
_

Melo,Pedro 20elho e Altino Oli- Autonomista Fluminense, de

veira, aos visinhos, ao prestimo- alta significação politica pela efi·

alemãeis, alegando que o futuro 50 medico dr. Rernigio e demais cienc.ia eleitoral que empre.sta a

do serviço aéreo germanico de-I parentes e pes�oas que por tele� 1 candldat�ra .

do sr. Arm�ndo de

pende, da resolução do governo gramas, cartões e flores, os Sales Ohv�lIa. �
.

.

b ité do S acompanharam com a sua con- A Aliança Autonomista
amerIcano, o su -comi e- . .

nado norte-americano, na sua ses- fortadora assistencia neste doloro- F_/ummense fOI funda�a. :,por

são de hoje, decidiu, quasi por so transe até final s;pultamento CI�CO. dementos, de prestigio do

unanimidade, recomendar o [orne- do que�ido morto. A todos eter- Dlstnto Federal: srs, Prado K�I-
.

t d z' Alemanha na gratidão. Iv, Lontra Costa, Hermetro SII·
cimen o o g11 a.

[
-

..

C I Bd'
A GAZET A

va, Alípio osta at e an eira

CAFE' BOM 50' NO Vaughan.
.JAVA O

· Tambem formarão com a União
Praça 51 de Novembro esportiva Dernocratica Nacional os deputa-
Antonio Paschoal dos Sampaio Corrêa, do Dia'

Flortanopolts X Cip trito Federal, Artur Santos e

Paulo Soares, da oposição para

Domíngo proximo, a popu- naense.

lação de Itajaí assistirá no E-.-.--C-D-m--.-O-7-,estadio a uma grandiosa e re-

nhida pugna desportiva dis- ale ,"apenI1Sputada entre as valorosas _

equipes do -Florianopolis S. com =78 .nas
� ... , que excusion�rá áquela

..B
VARSOVIA 27-A senho

cidade,
.

e a d? «CIp A), lo�al. ra Magdalena ��Nlekdziale, com

Daqui partírã uma _Iuzldóa a idade de 107 8M" anunciou
caravana composta na� s

o seu proximo casamento com
de .torcedores do Floriano-

o Ir. jan Brazfe �.de 78 L�anos
polts, mas também de am'!; de idade"Jamboslda cidade de
dores do futebol.

. .)d Rzeslow,.a oeste da G.licia.
A condução partirá dornin- A noiva se acha em excelen

go, ás 4 horas da ?1ar.ruga- tes condições de saude e já en

da, defronte do Cate Estrela, viuvou dt! dois maridos. O noi.

Lux) conforto e ele- vo é empregado c�mo port�iro da

�anc{a encontrará V. S. Prefeitura local.

servindo·se dê limousine OL
DSMOBILE n' 200, guiada por
derito volante.

Quando sentir falta de apetite,
digestão dificil, erutações, esto

mago pesado e forte sonolencia
após as refeições, procure verificar
a origem destes transtornos.

Na maioria dos casos, mesmo

quando se apresentar certa azia

(originada pela fermentação gas
trica,) a causa decorre -la insuli
cienc.a de acido chlcrydn-o no

suco gastrico, o que é faci! cor-

RlO, 27 -Ontem, ao chegar rigir com o uso dos compri.nidos
ao Tribunal de Contas, o mi- rf", Acidol- P"p�in':l da Casa
nistro José A"Tl 'rico viu-,e ,o,1ec.- Bayer,
'do de 5eu;; :'u;e;Cil, " ;;.(, j, O sta io·ull:1 n;:ia r'�"Jlta d

funcionalismo de t"da; as d!r,'- mi d'g· stão dilt albuminas, res

tarias do i ribunil, que Ih, apre- fJonsavel por va,la série de desor
s !ntaram cumprimentos e votos dens de ordem toxica.
de felicidades. Os indivlduos com dispepsia
O diretor, sr. Alexandre Som- hípo-acida ou com falsas díspep

mier, pronunciou algumas pala- sias acidas, que perd�m tempo a

vras, demonstrando a satisfação usar alcalinos ao invés de usar

do corpo instrutivo daquele ins· os aludidos comprimidos, apresen
tituto pelo resultado da Conven· tam-se quasi sempre com mal es
ção de ante-ôntem. tar, erulações frequentes, sendo
O ministro José Americo rt;S- tambem vitimas de enxaquecas e

pondeu, dizendo que faria tudo 1a varias outras pe,turbaçõc>s.
para bem corresponder á con- O u'o do Acidol-Pepsina da RIO, 20-0 deputado Do-
fiança de seus cO'1lpatriota�. Casa B lyer re,tabeltct'" a diges- mingos Velasco, delegado da opo-

Terminou declarandJ q'J I·· tão, fdZ dtsaoarecer o e"tado sição goiana á Convenção, assistiu
vwa a melhor impressão do rfi· auto-toxico, tornando \' individuo aos trabalhos da propria lesiden.
bunal, do convivia com o seu perfeitamente euforico. cia do candldato.O sr. José Ame'l.funcionali�mo e do seu eficiente tJão perca, pois, tempo e2use- rico fez-lhe esse convite muito
trabalho. os ás refeiçõe$. particularmente.
��.-=� ..

Casino Imperíal
o dr. CatY")ilo
Marciooom

o sr.Armando
Sales

no majestoso prédio do Clube Martinelli

Procissão de Corpus
�

Christl

Faço publico que, domingo, 30 do corrente, ás 16 hora.
(4 da tarde,) realizar-se-á a solene Procissão do Corpo de Deu,

I,ai?do da Catedral Metropolitana, e obedece�do ao seguinte itine:
rano: Praça 15 de Novembro, lado do PalaclO, R. Vuconde de
Ouro Preto, R. Artista Bitencourt, R. S"ldanha Marinho, Praçt IGetulio Vargas, R. Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira e Oli.
veira, R. Arcispreste Paiva, Catedral. jComo de costume, haverá três altares artisticamente

prc./parados, um na frenle do Colegio Coração de Jesus, outro no adr()
da Capela de N. S. da Conceição, e o terceiro na Praça Pereir, I

Oliveira, em frente á R. L\rcipreste Paiva, onde serão d!ldaa a,
I

bençãos com o SS. SacrAmento.
Para a procissão ficam convocados e nela deverão tOlll1f

parte, alem do Revmo. Clero, tanto secular como regular, todas a,

associaçõ -s e entidades catolicas, as quais se reunirão no adro e

dentro d:l C itedral, um pouco antes daquela hora, e pela ordem,'
quanto possivel, que deverão observar no préstito, a qual serà 8 le

luinte:

ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTE]ADAS ARTISTAS, QUE:DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ir. enreenstvel de bar e restaurante

PORTO ALEGRE, 26-
O deputado Fay de Azevedo e

o dr. Gabriel Pedro Moacir, se

gundo soubemos, acabam de re

ceber do dr. Camilo de Freitas
Mercio, membro demissionario do
Diretorio Central do Partido Li
bertador, um fonograma em que
lhes afirma que tudo fará pela
candidatura democratica do sr.

Armando de Sales. .

O dr. Camilo de Freitas Mer

cio, que já por diversas vezes tem

sido membro da direção liberta
dora, é dos políticos mais influ
entes na fronteira, sendo inegavel
o seu prestigio sobretudo no mu

nicipio de São Gabriel, onde re

side.
I-Colegio Coração de Jesus
lI-Grupo E�colar Arquidiocesano S. José
111- Asilo de Orfãs
lV-Pia União das Filhas de Maria
V-Congregação de Nossa Senhora das Dôres
VI-Associação S. Teresinha
VII-Damas de Caridade
VIII-Apostolado do Monte Serral

IX-Apostolado do Menino Deus.
X-Apostolado do Parto
XI- Apostolado S. Luís
XII-Apostolado S. Sebastião
XlII-Apostolado da Catedral
XIV-Congregação N. Senhora do Bom Conselho
XV-Congregação N. Senhora do Desterro
XVI-Congregação N. Senhora da Conceição
XVII-Liga de S. Pedro
XVIII-Irmandade do Monte Serrat
XIX-Irmandade N. Senhora do Parto
XX-Irmandade N. Senhora da Conceição
XXI-IrmanJade N. Senhora do Rosario
XXII-Irmandade do Espirita Santo
XXIII-Irmandade do Senhor dos PdSSOS
XXIV-Ordem Terceira de S. Francisco
XXV --Irmandade do SS, Sacramento, sob aidireção

do Revmo. Cura da Catedral, e auxiliares que designar. A' Ir
mandade do S5: Sacramento seguir-se-á o Palio, e, atraz, o grupo,
de cantores do Asilo dr. Orfãs. Banda de musica. Povo,

Aos moradores dos referidos lugares, por onde ha de pastar
S5. Sacramento, onde se encontra o verdadeiro Corpo I'! o ver.

adeiro Sangue de N. Senhor, sob as especiais ou aparencias lac[a.

mentais, recomendo os tenham limpos e alcatifados de flÔrel e w·
nadai como Ih'o inspirarem a sua piedade e devoção para com () \
Nosso Divino Mestre e Redentor.

Otirne. orquestra Bom Cabar'etier

I
':<"r.

...

Florianopolis, 22 de Maio de 1937
P. Frei Evatis to Schürmann

Vigario Geral

.

Agradeci
mentoI Forneciment�

de hellum

PremiDS de
virtude

mias de virtude,
Estiveram presentes o mlDla

tro das relações Exteriores, o DUO·

cio Apostolico, o reltol da Urd'
venidade, o presidente da Soo
ciedade de Peoi&ce Iça, alem d�
outras personalidado:!F de destaque,

WASHINGTON,27 - l)
comandante Eckner declarou ao

Comité de Negocias Militares do
Senado norte-americano, que o

fúturo do serviço aéreo comercial
da Alemanha depende da deci
S10 dos Estados Unidos sôbre o

fornecimento de gaz helium, di
zendo: <Se,n o vosso auxilio, a

continuação do nosso serviço ae

reo seria impossive], considerando
as crrcunstanciss presentes.>
O comandante Eckner ofereceu

aos Estados Unidos, em troca do

gaz helium, a experiencia alemã
sôbre serviços aéreos, «adquirida
durante lon�os anos com grandes
sacrificios» •

�BUENOS AIRES, 27.-
Realizou-te no Teatro COIOll a

tradicional distribuição dos pre-
.------�--------------.----�--

No casa

c3igestão
dlficll •••

de

3 AMA MAS Mas &'4 S*

WASHINGTON, 27- De
pois de ouvir op edido formula
do pelo comandante Eckner, pa
ra que os Estados Unidos Come

çam gaz helium aos dirigiveis

.-w

CONFECÇOES FINAS
HOMENS ACASA

PAR ..A

OAUR.A

OAURA
19

h

U
I�

�..m= WB""""""""""""""""""""""••""" �e=*'=m!i.' p=?T��:;:af ,._!.
\'

RECEBEU UM LlNDISSIMO SORTIMENfO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS 11POS MAIS MODERNOSPELOSMEN�)RESPREÇOSMAIS DE 50 -rIPOS DE CAMISAS
.

OAMISA DE .JERSEV DE SEDA A le;$C)(.)O
á RUA FELIPE

o MINISTRO
JOSE' AMERICO
NO TRrBUNAL DE
CONTAS

Fone 1.600
.i;lJ

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

"

Umadeferen
eis especi �I
do sr. José Americo
ao deputaao Velasco

CASASO'MENTE NA

·d '. • .....

',.
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A GA_zETA-Fl..olianop,olls-l,.CW

ii Adolar Schwarz Apolices Consolidadas do Estado de Minas
c Divida Fundada do Estado de S. Paulo
« Obras do Porto de Pernambuco.

Ser.lça Aéreo C and...

Endereço Te�r.: DOLAR - Caixa Postal, 3l
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

'AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná=Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Río
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 SAN10S: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega·se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as eepecies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

as praça q d- I ir tertor

"(

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·feiras 8,50,. 4aAeiras 10 »

5a.-feiras 11,50 c: 5a .Ieíras 20 ,.

ôa-íeiras 8,40,. 5a.-feiras 20 ,.

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

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

4a.-feiras 8,50 horas 4aAeiras 7,30 »

5a.-feiras Il,50 horas 5a.-feiras 11 ,.

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.,A.

Secção de maquinas

\
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Mat����e��2nVill!A�9r!n:i�L.IL�:una _a�s� �Filiaes em: Mostru.rio perrn.neDt••n:t Cruzeiro do Sul ��
Seoçlio de SeoçAo de Secçlio d. �FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,.>ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas * beneticiar madeira

l'Lonas e Imperrneaveís Material em geral para construcções: Machinas ,-ra officínas mechanicas
'

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. rerragens pari portas MacÀmas pira laoeíros ,.:

Roupas feitas e janellas, tinta Machirlarios em ,eral para a lavoura: r ados, 1Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivaéores, moinho etc. '{t�Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de espIosão, ''11otQ7es �
U em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantlr -;talho- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssz :$' r.o .

. \teolchoados e Colchas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Certinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes v

rOfllhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automóveis e. Caminhões FORD P eças, 'o' ...",3- �
�atos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico

.. \

Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �:'�,�Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
Empreza Nacional de l'Jave�açao "Hoepcke"--vapore. "Carl Hoepcke" "Anna" e Max," �

Fabrica de Pontas "Rite Maria' .. Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Aratace" :�i � �
esrAVA'/"V'à'Q � h�VAVÂV����ô

,���������� ������4I A Gazeta
I vo rllll � Indica: �:'::g�d:rrlOS
� . � Advogados \Dr. Ricardo\ D����:b��:����

��: E NADA MAIS � I �ccacio Mo-\ :'C�f��.:i:�o�:i FP��:I�raiano n. 2�

r;\�1 rei ra tem seu escríp-
tal de Nümberg, (P.úressor __}

[:f] Indórg Burkhardt e Professor

� R. Felípe Schmldt nSII 7 e 178 �I tório de advogada á rua
Erwin Kreuter)

Elplelanltl Im�-elrurgla

\ Vísconce de Ouro Preto girai
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças da. senhoras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plaetica

De

NO ESTREITO-Ponta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia

�

� I Telephone rr 1548 I�

�
Nos classicos-Envelopeslfechados � I

G����� ������}J
_',

\,,��,tJ.OOO'••OO . • ooe..eG•••

i Companhia "Aliança da Bahia"1 ::
-

F\JNDADA EM 1870 • Dr.Aderb�1
"

.

o da Silva

� Seguos Terrestres e Maritimos I RuaC���.V�:��:10 (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil : I
Fones 1631 tl 1290

I'''M CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
"i'� RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVFIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

B EET

•
lodos OI Estadol I��

I I AJí'rltr.:s. Sub"�,Dentel e Regulldoree de AVIrias "em
(I� Bttlial, hOi Uruguai e nas prinl1ipall praçal .strang.�ras.

Agentes em Ftorianopolts :

Campos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

7 ELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇ-A

Escritórios em Laguna e Itajahí
fti
.. S\�JbuAgeB""t-es err-
p
•••e.�i, .�I----

ln. 70. - Phonei 1277.

\ Caixa Postal, 110. _j
I Dr. Pedro de Moura Ferro I
J

Advogado

:....= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 fj{sob.)
Fone J 325-Ater.de cha

mados para o interior,

R.

Médicos

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 - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás 12 e

das J 5 as J 6 1 {2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.13 J

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, J 595

Res. Hotel Gloria-Fone J 333
I Comulta3 das 13 ás J 6 hrs.

Dr. Artur Pereira
c

e IOliveira
Cllnlea mídlea di orlan·

çal I adulto•

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Comulta. diariamente dai

-4 ás 6 horas

Consultorlo: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua VllCond.
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

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.
CONSUL 7ORlO:

1{lla Trajano tr /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS
------ ------------

VENOE--SE.:no lagar 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 bôa

freguesia.
Para qualquer outra intorma

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «J0ão Pessôa», Estrei
lO, á rua do Nestor no. 4,2

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

utimas instalações. No aprasi],
vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jocã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qua1ióado::s de laran

jeiras. limoeiros 1;3 grande quan
tidade de enxertos dtos de rosei
ras, tem para vender

CARLNIL SON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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M P O"R T A N T E Co-v.unísrno
I

'I íe�::li�:�olasALUGA-SE uma con-lfortavel residencia á
Rua Esteves Junior. I

Tratar na mesma rua n.

150. A SERRARIA BUENOS �IRES, 27-As
DELAMBE:RT, autoridades policiais varejaram

ALUGA -SE AVISA a sua destinta freguesia que sete escolas israelitas da Capital
t I I passarà a cobrar de 1'. de Junho em diante 12$000 a car- Federal, nas quais �era ministra-

I qfuar os_para cIasaf .

I rada de lenha do o ensino comunista, segundo
r ormaçoes pe o one n.

.

D I b t f
. .

I F
I 436 e am et OI passive. comprovar.

.

oram
. .

confiscados livros qUI! confirmam

plenamente o ensino daquela ideo

logia. Além do mais, os estabe
lecimentos varejados careeciam de
absoluta higiene.

Simultaneamente, em varias lo
calidades da provincia de Bue
nos Aires, foram efetuadas dili

gencias identicas.

Segundo inlormes extra-oficiais
teriam sido detidas vinte e duas

-

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is

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.
Luiza n. 163.

FUNDADA EM 1865

Ar"tefátos de couro e

colchoes
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 PAINA, ETC. VENDE-SE, por motivo de

viagem, a coníortavel casa do
Rua Tiradentes n, 3 Largo Benjamin Constant 11

F L O R I A N O P O L I S e também todos os moveis que

�;"I��:��2!!I�.�+��-�������#�#���������,,�. guarnecem a mesma.

O sonho da mulher I

Araujo IIDr.
I -------------------

MEDICO

P.Alfredo de

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
impaludismo e moles tias da pele

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela .flulohemolherapia

Consultoria e rtsidencia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584 II�sultas:-D�_�::�:���.!__:��s 14 às 16 horas
__

pessôas,

CÃO PERDIDO

I Gratifica-se a quem encon

trar um cachorrinho Fax, pre
to e branco, que atende pelo
nome de -Dago-. Entregar
á rua Fernando Machado, 17.

Dr. Pedro da Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1

Locomovei Por díasestes
Compra-se um em perfeito

estado de funcionamento.
com forças de 100 a 120
H. P.
Informações nesta red::lção.
- -- moderno, conforts'.tel e

ALUGA--SE, o conforta- • O
l1lI

t
-

vel prédio de residencia H t I FIde.p I a"
á Rua Spivack, no dis-

hígienico O e orl a Miranda Corrêa
trito de «João Pessõa-. na ltalia
A tratar no Banco

Agrial CaSINHA DE la. ORDEM ROMA, 27-0c::,pitão Mi-
cuia, Rua Trajaao n. 16, randa Corrêa, antigo alto [uncio-
nesta capital. SITUADO NO PONTO MAISCENTRAL DA CIDADE nario àa policia brasileira, che-

VENDE--S� I A gou a esta capital, e depois de
.

.

ESTA INAUGURAÇÃO EST SENDO ANCIOSAMENTE
visitar a Italia, proseguirà via-

uma farmacia bem afre-
ESPERADA

gem com destino á França e

quezada, n'um bom ponto ��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� Alemanha.
.

da linha férrea São Fran- a••••••-------i.==============.o.eG.,.�
cisco.

.

G f�
Para mais informações. C r e d I' toM u t u o P r e d Iii �o I �

nesta redação. • Q I �
. �

VENDE--SE � IUm piano, proprio para"
estudo.
Preço de ocasião.

Tratar a rua Tiradentes n. 3.

S"3r bi'''·''' nita e prediléta,
r-ealizar-se-á usando o será inaugurado em JOINVILLE

CR'EME VITAMINOSO

OCU1JOLp
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des

cascar a péle.

.Oulnta-feira
3 DE JUNHO

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PRE-
D IAoL, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a [oia de entrada é accessiveI a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

.

-a extração de seus premios é feita! unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus prernios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva

I RECEBE DEPQSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JURUS:

CIC Limitada 5'1. ala
CIC. Avisol'rcvloôt. ala
Prazo Fixo 8'[. ala

CREDITO 4"'UTUO PRED!AL

---r
Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.afeiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4aAeiras 8,50 lt 4aAeiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 �

ôa-Ieíras 8)40,. 5a.-feiras 20 »

Para o SUl o

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

J 2a.-feiras 12,50 horas Za-feiras 11 »

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

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

�

l A mala postal para a Efur.opa fecáhd :

9 h� na Agencia 5a. eira s oras

no Correio 5a. feira ás 10 horas

F E BO R E S

�(Sezões, Mataria, Impaludismo. Maleitas.
Tremedeira)

:�Curam-se prontamente com I
'''<;;êAPSlj�AS ANTISEZONICAS MINANCORA" IIEm todas as bôas Farrnacias

E' um�produto dos Laboratoriol MíNANCORA--Joinville I�--------�---------.------_II�-��----------------------�--�--j�----------------------'_-

Para mais informações procurem os Agent es
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinash
r
flE'LMvt

, o,ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FLORIANOPOLIS, 28 de Maio de�

Konde�
==A GAZETA

Ifod-1\ •
----------------------------�

Conferenciou àemoraàamente
com o er, 'Iosé Americo
o Chefe do Partido Republicano Ca

tarinense, lna Convenção do proxirno
dia 6, pleitear á o apoio dessa agremia
ção partidaria á candidatura José �rne-
rico �á�,�ra!��t.���!,!_ A condenação. [Nossa
o SR. ADOLFO KONDER EM CONFERENCIA COM O dFaEDoEsRbAilLhetes da LOTERIdA á marte de outra avia- AHIVER5ARI05

SR. JOSE' AMERICO para a extração e

S. JOÃO. dor alemão
RIO, 27 -·0 "Correio da Manhã", em lua"secção politica", r- premio DOIS MIL CONTOS

. 2: MiL CONTOSpublica a seguinte noticia:
. c O

- «Entre os varios politicos do sul do país, que compare- 3 QUINIIEN,!,O._, COONNTTOSSid
.

d J' A
.

d t
' Ad lf 4' DUZEN I OS Cceram na resi encra o sr. ose menco, es acames o sr, o o

.
-. TOSKonder, chefe do Partido Republicano Catarinense> .

5
_

,-,ErA .CONd. " e outros

-0- 4.j57 prermos iversos:

PLEITEARA' O APOIO A' CANDIDATURA MAIS DE SEIS MIL CON-

JOSE' AMERICO TOS EM PREMIOS I
.

E' Iormidavelll
SA.LÃO PROGRESSO,
SEMPRE O SALÃO PRO

GRESSO!
Rua Felipe Schmidt n.S

(CINCO)

Vida

Faz anos hoje a galante me
mna Lais, filha do capitão Ri.
soleto Barata de Azevedo, brio
so oficial do Exe{cito.

RIO, 27 (A.M.)-Estamos seguramente informados, de que
o sr. Adolfo Konder, chefe do Partido Republicano Catariuense,
pleiteará o' apoio da sua agremiação partidaria, em prol da candida
tura do sr. José Americo de Almeida.

BILBA'O, 27-Joachim Han. mca--a cidade santa dOI bas
Wandel, chefe da esquadra aé- coso

rea alemã que combate em favor iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiii

do! nacionalistas na frente da "Sac iedad•
Biscaya, foi hoje condenado à Decorre hoje a data natalício
morte pelo Tribunal de Bilbão, Catarinense do jornalista Menezes Filho. di.
tal como se verificou com dois d M di" " reter do nosso colega «Dia e

outros pilotos alemães julgados e e c Ina Noite", que se edita nesta ca'

recentemente. pita],
A sentença de morte foi lavra- Tem se realisado todas as Os deA Gazeta felicitam-o.

d. após um julgamento durante s:xta.3-feiras, na sua séde pro- ;OAzem AH05 H01E:
o qual o píloto germânico adrni- VlSOrIa á rua João Pmto, 16, 50'

d h f d b d ' 70 h I o sr. Carlos Reis,'tiu ter servi o como c e e a es- ra o, as _ oras, com regu a- ,

I id d bi a senhorita Eisa Ribas Pe"oquadrilha e ter vindo para a ri a e e em um am lente pura- •

Hespanha, -via ltalia-depois da I mente medico, as sessões da nos- sôa;
. .. �

proibição de alistamento de vo- S8 Sociedade e com um numero a sen�onta Olímpia
.

Duarte;
luntarios estrangeiros nos exerci tos I

avultado de profissionais que tra- a me�tna Maryely, filha do
em luta na Espanha. balhnm nesta Capital. sr. Agaplt? Ico�omus.

RIO, 26 - O sr. Francisco Qaganda Perguntado se tinha alguma, Casos medicos são apresenta- o
.

sr. Gerald.lDo Azevedo, co-.

Pereira, deputado pelo Estado declaração a fazer antes de ser Ia-I dos, descutidos. e comenta�os �m
merciante em Blguassu.

do Paraná, telegrafou ao sr. Ma- vrada a sentença, Wandel res- sessões semanais, com calor e m- ('HE 6Am UH5
noel Ribas, dizendo que não con- das doís candidatos

__11 pondeu calmamente: «Unicamente teresse pelos senhores medicos.
cordava com a indicação do can- tenho a dizer que me bati por Na reunião passada o seu pre-

7te. Alcebiades de Freitas
didato da convenção realizada �iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uma causa justa». sidente, dr. Djalma tvloellmann,
ontem aqui. Acrecentou o rele- Em seguida, foram feitas mais apresentou um caso de Paqui-
rido deputado que iria apoiar o RIO, 27 - Ontem, a noite, ciada nas excursões pelo interior algumas perguntas da praxe e dermia, que foi catalogado CO�

sr. Armando de SaBes Oliv�ra, I q.uando
os deputados baía�os vi- do país. Da parte do candida- pronunciada a sentença de morte. mo o 50. na literatura medica

que era o candidato que lhe ins- suaram o sr. José Amenco, o to Armando de Sales Oliveira, O condenado foi recolhido á mundial; a seguir pediu a pala
pirava maior simpatia, pela sua leader da bancada, sr, Clemen· já se sabe que cogita o presi- prisão, onde aguardará confirma- vra o dr. Arrninio Tavares, 10.
origem dernocratrca. te Mariani, trocou ligeiras idéas dente do P .. C., especialmente, ção do veredito. secretario. que apresentou um ex-

Logo depois de conhecido u com o ex-ministro da Viação de uma visita de propaganda a O capitão Walter Kienzle, e tenso trabalho sobre O que ha-
seu telegrama, o deputado Fran- sobre uma organização de pro- Minas e ao Ncrte. Do lado do

o tenente Gunther Schultze, am- via de assentado na enaclea
cisco Pereira recebeu de diversos paganda conveniente, nucleada candidato José Americo, já re- b05 alemães, foram condenados ção das amigdalas palatinas,
deputados á Assembléa Legislati por um escritorio central, funda- gistámos que trata o ex-ministro á morte na sexta-feira ultima. anatomia, [isiologia. patolo
va no Estado do Paranà telegra- do nesta capital. Reconhecia o da Viação de realizar sua ex- Wandel desceu de paraqué- g�a, et�ol0f!,ia,!écnícas cirur
mas de apoio e solidariedade, !eader baíano a necessidade de cursão eleitoral, começando por das nas linhas bascas no dia tre- gzcas, indicações e contra- RIO, 27 -O Partido Repu
manifestando todos a mesma dis- se entenderem, para êsse fim, Minas, e indo rumo ao Sul. A ze do corrente, quando o leu indicações e terminou a sua blicano de Goiaz cindiu-se em

posição de apoiar o candidato de- os diversos leaders que presti- proposito, pela manhã de ôntem, avião Heinkel foi abatido em conferencia com urna estatistica face das candidaturas presiden
mocratico. giam a candidatura do sr, Jos6 visitaram o sr. José Americo os chamas. de 305 casos por ele operados ciais, ficando a maioria, :hefía-

Americo. representantes do P. R. P" ten· O piloto alemão negou duran- em Santa-Catarina, de 1933 a da pelo er. Teixeira Coelho, 50'Bebidas Nacionais e Extran
Mas, além dêsse aspecto da do á frente o chefe da Comis- te o interrogatorio que tivesse maio de 1937, sem nenhuma lidaria com o sr. Armando degeras só NO

propaganda eleitoral da candida- são Executiva, sr. Manoel Vila· auxiliado o bombardeio de Guer- complicação seria e mortalidade Sales.CAFE' .J AVA
tura, ha a propaganda de cunho boim, e então insistiam no con- Zero. O diretorio do Partido Re-Praça 15 de Novembro I I b

.

I' did f I di (� ... J."'\. RTAZES H' h' .

bli d P b.

P h I
inte ectua, que ca e particu ar- vite para o can I ato a ar 1- .._..... oje avera nova reumão e, pu tear-o e ernam uco reune-AntoniO asc oa
mente ao candidato, consubstan· retamente ao povo de São Paulo. DO D IA como sempre, com apresentação se: amanhã.: na residencia do sr.

Desastre no �������������������, CINE REX, ás 7,30 horas-
de novas observações medicas. Rego Barros, afim de examinar

[1 S F I
ij Esperamos que este entusiasmo o problema da sucessão presr'raid Paris- � emalla do onto � $(t.entirasublime. não arrefeça, pois não podemos dencial, ante a apresentação das

T k' I �
..

� CINE ROYAL, ás 7,30 negar os beGeficios que a nossa duas candidaturas. Tem-se como0.8 ij .

'i horas- Um brinde ao amor. Sociedade prcita á população, certo que esta agremiação politi·
� Numa louvavel iniciativa, merecedora de eneomios, � CINE ODE�N, á5 4 e 7,30 como centro de cultura medica ca aguardarà o programa dos

TOKIO. 27-As �hm� n� � O 110SS0 distinto patricia s� j.C. Paiv� organizJu a � hlm��a�s-�-�A�d�v�e���l���d�e�.�����q�ue�e�la�é�.����������c�al�ld�id�a�to�s�.�������ticias do desastre com o avião � Sernana do Fontal, sob.3 pa. �francês que tentava o raid Paris- � trocinio da Farmacia da Fé. �Tokio precisam de que Míc:he· � Assim é que êsse acreditado, esplcndldo e po �
letti ficcm ligeiramente ferido na � deroso produto Fontol, r<"médio contra a dôr, do �
testa e Doret recebeu ferimentos � conceituado Illstituto Medicamento Fontoura & Serpe, �
maIS graves no rosto e num � de São Paulo, distribuido gratuitamente segunda. �dos braços. � feira pela Farmacia Santo Agostinho; terça pela �Os pilotos tinham referido as � Rauliveira; quarta pela Moderna; qui_nta pela Po. ij
d:ficuld�des encontradas para � pular; sexta pela N. S. da .Jlparecida; sàbado pela k
,consegUir um te:reno . ?e ('ouso, � (raz Vermelha e dominso pela Sarzitas (de plantão), �dada a falta de vlslblhdada, e :1 dará ensejo ao povo de recJnhecer o quanto é eficaz �declararam que o aparelho capo- � e infalível êsse acreditado produto. �
Itou no momento em qUê tocava � Durante toda esta semana â FARMAClA DA �
ao solo.

.. . � FE', distribuirá gratis amostras de Fontal, �DepOIS dos pn?,euos curativos � Sente dôr ou resfriado? Com Folltol �Doret e Mlchelettl f?ram trans-IL �feridos para o Hospital da Cruz ." e�táctrra��� IVermelha. 3Fi1r$,����a. r;er*yev�

[ornallsta Menezes Filho

paranaenS�SlriJ·que apoíam 11;0a sr, Arrnan- 1 '-Jdo Sales inicio ----IIda pro-

De sua viagem ao sul catari
nense regressou ôntem o brioso
oficial do Exercito sr. tenente
Alcebiades de Freitas.

Está em Florianopolis o sr.

Placido Justi,1O Gomes, sohci
tador.

o PARTIDO R.EPUBLICA·
NO GOIANO COM O SR.
'\RMANDO DE SALES

"A
Em Loterias a

FANTASTICO!

-

sua Favorita
Não ha bilhetes brancos!

Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
a RyA FELIPE '3CHMIDT N. 7 -Desta data em diante os BILHETES adqui
ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
com a devolução dos mesmos V. S. CANDJDATAR-SE-A' em ser possuidor in
teiramente G R A TIS, 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 maqui, [a de costura da afamada marca SINGER ou um
radio de dez valvulas da indiscutível marca WESTINGHOUSE COrri uma geiadeí.
ra elétrica da garantida marca ZEflOZONE. � ---. I
• t
C E R T I �'" I Q U

w-::, - � -G�__r
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




