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nome ào sr. Arrtidn�
Oliveira

I
I'

\ galharàamente, o
ôo àe 5ales
----�------------------,------------

() pr�stigioS9 e acatado chefe politico sr, Joaquim
I- Gazéta", que a grande maioria do elelterado democrata
I patlzante da candidatura bandeirante, estando êle; com seus
I·

. grado no ideal que o mesmo simboliza
-------------------------------

O JORNALISTA PETRAR-
CHA CALLADO

fala aos "Diários Associados"

Wolff, declarou
de Joinvile

•

a
•

e

"A
•

,Slm-

inte-
•

amigos,

ETA

cJ

S. PAULO, 8 - O jornalista
fetrahca Callado.drretor do « Dia-
1:0 da Noite» de Curitiba, decla
rou ao representante dos "Diarios
/ ssociados". que a campanha do
Paraná está sendo feita sem vi

v1}.cidade, apesar das simpatias
pelo sr. Armando de Sales Oli-

o veira, devido á presença de mi
lhares cie soldados entridcherados,(l , d'

-

fato queo esta causan o sena

inquietação.
Prosseguindo, disse:
-Se existe um homem que de

ve ser combatido, rio Paraná, es-

se é o sr. Josél Américo, que le-

, O sr. dr. Cid Campos recebeu
vou á Paraíba, os trilhos da Es-

os seguintes telegramas:trada de Ferro de Guarapuava, FPOLIS. 5: Seu nobre géstodesorganizando o controle econo-
fidelidade compromissos que Par-

mico, devido a mudança de

tari-,
I
tido assumiu, revela energia seuIas lCortuarias, entre Paranaguá e
cara ter. Solidariedade, nêsta dolo-Antonina. I rosa situação nosso Partido é para iAdiantou que foram requisita- Idos todos os vagões ferroviarios mim motivo gratidão e estimu 0·1
Abraços afetuosos Ipor dois mêses, sendo os mes-

FULVIO ADUCC1
'

mos postos a disposição do Éxér-

Icito, enquanto apodreciam os ce-

reais, nas estações, por falta de JOR. PETRARCHA CALLADO FPOLIS. 5. Rec�bi seu telegra-
,

transporte. ma. 1?ado_ carater. lrrev?g�vel re-,� Concluiu dizendo ter lido, desolado, a declaração do general I solução nao. me sinto
.

direito ap�-
Eurico Dutra, de que não ha tropas concentradas no Sul". lar sua amizade sentido reconsi

dere ato tanta magua me causou.

Respeito sua atitude.Sempre ami
go. ADOLFO KONDER.

A DO POVO Sem quaisquer liga�ões politicas

r

Somos dos que reconhecemos a utilidade C:o Juizado de
Menores. Todavia, somos tambem dos que defendemos o principio
de não poder êle exceder-se, ao ponto de tornar-se incompatívelcorri os propositos que determinaram a sua creação,

Vem isto a proposito dum fáto profundamente lamenta
vel, que ôntem se registrou, e que não póde passar sem o nosso re

paro.
Trata-se da prisão de dois pequenos jornaleiros, levada a

efeito por um Comissario daquele Juizado, por se acharem empe
nhados numa lêve briga de rapazes,

Esses menores foram eonduzidos á chefatura de policia,
sendo entregues ao comissario de serviço sr. Oscar Pereira, com or
dem expressa de Iazel-os recolher ao xadrez,

O comissarío Oscar Pereira, dada a pouca idade das crian
ças relutou em fazel-o, recebendo, então, uma ordem escrita e assi
nada do Comissario de Menores, no sentido de ser cumprida a con
denavel determinação.

Em presença do imperativo de tão absurda ordem, foram
as crianças recolhidas, lendo uma delas vendedor do jornal "O Es
tado» e outra desta folha.

prietario dos jornais "Jornal de Não nos parêce que a lei permita a reclusão de menores
Joinvile" e "Joinvile Zeitung" re- em prisões, quasi sempre repletas de vagabundos, como são as dos
cebeu o sr. deputado Cid Campos I comissariados de policia, arrastando-as á promiscuidade com elemen-
o telegrama abaixo: tos indesejaveis e preniciosos,
JOINVILE: Remeti procuração I O excesso do Juizado de Menores, chêga ao ponto de não

prezado amigo, em meu nome na ter permitido que as familias levassem os filhos aos concertos de
Convenção Partido Republic�no, Bidú Sayão, como se as festas dessa estraordinaria compleição, que
votar no candidato Armando Sa- tanto honra a cultura artistica do Brasil, podesse influir perniciosa

,
les, para Presidente Republica mente no espirito ingenuo da juventude .

, , D� sr, Carl?s Shwar�z, do di- proximo quadrienío. Ats. sauds. Na marcha em que vai o Juizado de Menores, não tardará
.., �eM _

RETIRO, .7-Louvan�o a_tüude vossencia tomada retorio republicano e diretor pro-I CARLOS SHWARTZ o dia em que êle venha a regulamentar a hora em que as mães
convençao Partido Republicano, que infelizmente no momento rom- devem dar leite aos filhos e mudar-lhes os cueiros ...
pe sua tradição faltando compromissos honra firmados eminente I Mob,·',·arl·os comp'etos para o largeneral Flôres da Cunha; republicanos Bom Retiro desde chefe ao I O dr Arm'andomais humilde eleitor, sentindo-se revoltados tamanha falta hombri- _

dade, acabam hipotecar aqui solidariedade á União Democratica

FINOS TAPETESBrasileira. Sauds. OTTO H. KUHL.

telegrafa ao dr. fulvio Aduccit,

BARRAC:Ã.0,7-Felicitamos vosso nobre e honradissimo
critério político abraços (aa) Carlos Napoleão Poeta, Otto Kuhl.

�

...,

()

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

IIII FiorianopoUs, Sexta-feira 9 de Julho de 1937 I NUMEROANO 910

TElEGRA AS RECEBI- OS EXCESSOS DO JUI�
DOS PELO DR. CID ZADO DE MENORES

CAMPOS ------------------------------

SANTOS--5-Pelo seu alto ges
to incorporando-se desassombrada
e patrioticamente na União De
mocratica Brasileira envio V.Exa.
calorosos cumprimentos de aplau
sos e admiração,

JAYRO FRANCO

..

\ MAIS ADESÕES AO
__________.fJ'I�!!...-,,_

DR. FULVIO ADUCCI
o PRESTIGIO�O POLITICO DR. FULVIO

ADUCCI, RECEBEU, MAIS OS SE
GUINTES TELEGRAMAS:

..

•

• de Sales

FLORIANOPOLIS, 7-Neste deserto amargas decepções
em que vil mercantilismo tudo corrompe, para os catarinenses co

mo o infra assinado:
• Humilhijno, paupérrimo, sem nenhuma expressão política,

mas que vive proprio esforço, votá de acôrdo com suas convicções, I' d P t 'U·_
-

põe interesses patria acima conveniencias pessoais e espera como uni- e or o nlao
co galardão consciencia dever cumprido, vossa atitude questão

can-I
_

didaturas presidenciais é como oasis ventura e motivo grande or

gulho, porque homens valem não haveres possl!em ou posições ocu- O sr. coronel Aristiliano Ramos I tos; membros: Sergio Oliveira, Ro
pam, mas modo como sabem honrar compromissos assumidos=-fa) re�ebeu em data de ontem o se- dolfo Sigwald, João Zacharioski,LUI'S ARRUDA CARVALHO. gumte telegrama: Francisco Pacheco João Maria

�e.. Porto União - Coronel Fagundes, Aldo Tarlombani, Ota
FLORIANOPOLIS, 7-Felicitações sua atitude favor can- Aristiliano Ramos-Florianopolis vio Savi, Paulo Neisser Elias

didatura eminente brasileiro Armando de Sales Oliveira Saudações (a) -Com _prazer comunico a v.excia, Mansur e Eugenio Andrassk.Aten-DEOCLECIANO RE'GIS
I qu:

hoje foi organizado o comité ciosas saudações (a) JOÃO PAS------,------------- '---

-
. pro Armando de Sales, sendo SOS secretario

IGRAVI= ACONla: ·'!i=m busca de Ame" a.clamada a seguinte direto�ia:Pr�- _'------L L Il u ti sidente, deputado Braz Limongi: O sr. Bergamini
CIMI=NTO NA PA I'" E"" h t vice-p_residente,. dr. Carlos Krue- rompeu com o seuL - la dn ar gel'; 1. secretaTl?, Salustiano Co_s- paIetido RIO, 8 -- O presic)ent;� õo !=u-ta; 2 secretario, professor Joao J

premo Tribunal militar designouLI=STINA NOVA YORK 8 -- Oito nauios dos Passos; tesoureiro, Artur San- I Ontem o ministro raràoso àe ros-L i'e guerra, continuam cruzanào a _,__ .
RIO. 8-0 sr. Adolfo Bergamíní tro para relator õo processo refe-

Pac:i�íco em toàos as àíreçõlZs, no I O estado do sr.
acaba de romper com o seu parti- rente ao Inclô entz ocorrtõo el"'tre

. .
sentlõn de descobrir a aviadora do. por motivo de não concordar 05 generais Valdomira Lima e oLOHDRE5, 8 -- Na PalesÍ'na

I Amelia Eanhart. I Americano �

f 't
atual chefe ào Estaào maior ào·estão eminentes gravisslmos con- rioco raàio-amaàores de H •

com a nomeaç�o el a recentemen· Exercito, 6óes monteiro.flitos entre arabes IZ juàeus.: I lulu, informam terem captaào
ano

S PAU
te pelo pres!dente da Republica. Os autos foram imediatamente

I N"t�:o<;as tropas
.

e"tClo ÓI? \ àe'3 acho àl? r)j�lia F.QnhLlrt,ó�g: • LO. 8-0 estado de sau- do coneR'O Olímpio de MeIo. pa"a J entr gUf1'S áquele m,agistrado que,_; rEn luao para seguIrem! em do a situaçã:J exata da po"içã:; do de do sr. Alberto Americano. con- o Tribunal de Contas da muni-I dl?n.tr� de P�Ut�s àros, os 5ubrne-� ao"s, cum à�stlflo Q Pai ..stll1 o, I aparelho. tinua estacionario. cipall'dade do D' t 't F d 1
tera a cpreclOçao do COrte f1:ilitarIS rI o e era • �m 5e55ao 5lZcrlda.

'

RUA TRAJANO, 15

"Dr. Fulvío Aducci -- São Paulo, 8 - Deu-me
grande satisfação nobre atitude com que ilustre po
litico interpretou os nunca desmentidos sentimen
tos democraticos e amor regime grande povo ca
tarinense. Eminente ex-governadorSanta Catarina,
com prestigio a que faz jús pelos notaveis serviços
prestados seu Estado, veio fortalecer grande causa
União Democratica Brasleira, que engloba podero
sas correntes opinião todo país que me desvanece
ram com seu apoio minha candidatura presidencia
Republica. Aceite meus protestos distinta conside
ração extensivos ilustres correligionarios que acom
panham sua atitude. - (a.) ARMANDO DE SALES
OLIVEIRA" •

PALHOÇA, 7-Felicito amigo seu apôio
Armaildo Sales.

o

Do amigo• •

PEDRO HOFFMANN

candidatura Dr.

(A� PRAZO)

na A MODELAR

(OMITE' PRO' ARMANDO SALES

ELEGANCIA MASCULINA SO'
CQM CHAPEOS "CRESPI DE C s d h 26'LUXO a a a a anos",
CASA "O PARAIZO" Mae Wcst dizia-se

solteira
Processo dos

generais LOS AN6ELE5, 8·- A for
mosa artista cinematografica ma2
We5� aàmitiu! hoje, que se casouha ulnte e seis anos com Frank
Wallace, artista àe "vauàeville"
àepoí5 de ter negaóo, àurant�õots anos, a suo condição àe mulher ccscõo.

Ela_ aàmitiu ter-se casaào quando fOI romp !l!da a responder no
processo mavlào por seu morido.com o fim de estabel cer a vali
àaà� do casamento.
N�o obstan.te, a estrela ôerlarou

que lamals Vlueu em companhi�lle f'rank Wallace.

íACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A OAZETA +-Flcrlanopolis, 9-1 - 193i

Ga��'ã
Desportiva

FUTEBO'L

2

I Moleslía :1DSEstupida
agressão

..

peIxes
S. PAULO, 7 (Band)- No

S. SALVAPOR, 7 (Band)- ' (Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas. rio Paranapanema, nas proximi-Tremedeira) d d d id d P'Na estação de Carinhanha, o sr. a es a CI a a irajú, està ve-

Alvaro de Melo, conhecido nego· Curam-se prontamente com riíicando-se extranho fenomeno,
ciante em joazeiro, foi agredido "CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA" que aind-a não pôde ser deslin-
por 3 individues desconhecidos,

I
dado.

Está a Liga Floriar.opolitana de Futeból, organizando um que, munidos de facas e navalhas, Em todas as bôas Farmacias Trata-se de, consideravel quan-
combinado para jogar em Joinvile no dia 25 do corrente, com o retalharam-lhe horrivelmente o ros- I MINANCORA J II

tidade de peixes daquele rio quee E' um produto dos Laborator OI - oinvi e
combinado daquéla cidade. to. estão sendo dizimados por uma

Ao que nos consta a Liga Florianopolitana està fazendo má A razão desse atentado ainda �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!iiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii���iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! rnolestia desconhecida.

politica.porquanto não seleci onando valores e se preocupando mais com é desconhecida, porém.presume-se A" Gazeta" �"""'-=-.....,.r._.",......�..................,............... Supõe-se que essa mortanda �

"��a..��""'�L��'_���"'_S��"'*""
d

. .

dsimpatias por clubes. Tal fato é bastante condenavel e merece aten- que se trata de uma vingança. • 'ii � e s<!Ja em coosequencia e um

ção da F.C.D. entidade maxirna do esporte catarinense. Conta-se que ha tempos o sr. AI- nas muni ' � ALBANO DE SOUZA LUCIO � caso de epizootia � envenena-

Mais acertado seria a escolha e designação do seguinte varo l\1elo foi apartar uma briga C ipiOs jf e � mento das aguas.

quadro:-porque tal conjunto, estamos seguramente Certos, garantirá de um soldado contra seu irmão, � ALIPIA DE SOUZA LUCIO � IInque ft\8I.1..íOill!!.a vitoria. acabando por assassinar a autor i '

De Bom R ", �'. "I iiiiit)

Boos; Freed e Cruz; Borba, Procopio e Gato; Zacchi, Miri-, dade. NIl.t!�ralmentc! agora, os.ami-
e- � participam aos parentes e �

nho, Ivo, Calico e Diamantino.
I gos

da vitima procuraram vingar t i rO � pessôas d� suas relações � S. PAULO, 7 (ea,ld)-Con-
Reservas: Vila;n. Matos. Carlos. Nizeta e Damata. a sua morte.

O S J 1. Alf d d L � i�� s��p���sa c:a oaJ��� � c1uidos os ,inquderifto,s instau:afidos'nr. ose re o e e- � J Pi h' it � em tOI'OO aos es a ques. ven ca-

5 7 M Iei \!] orge lC mal . \!] d B N" d '"

t I
mos ontenegor, operoso pre eito � S os no anco aCIOnaI o �o-

en ..e-5e ma. de Bom Retiro. querendo pres- � Distrito "João Pes- � rnercio e na agencia de um ou-
- h

. � sôa", 5-7-937. \!] b I' b
.

tar uma justa omenagem ao pra H � I
tro esta e ecimento encano, em

meiro prefeito do município, ma- ij �������:Il 'ii S. Manuel, o delegado Cysal-
jor Generoso Domingues de os- � � ELZA � ij pino de Souza e Silva instaurou
veira, fez inagurar o seu retrato, 'ii � e � � outro processo relativo a uma

na sala da prefeitura. ���1i JORGE ���� queixa apresentada pela direçãO
Para assistirem ao referido a- � � do Banco de S. Paulo.

to que se realisou no dia 6 do � noivos � As investigações da Delega"
corrente, foram convidadas as ������]C� cia de Fur�os, após alguns dias'
principais, autoridades estaduais deram em resultado ficar apura-
e mumcrpais. trito de João Pessôa. do que o contador do referido

Além da inauguração do retra A' referida festa compareceu banco. de nome .Oscar de Car-

r
constava o programa de uma o que Bom Reti," tem de maio valho apropriou-se de importan-

I churrascada � um baile na noite selet�, bem .co�o representantes cia aproximada a tresentos
. con-

A lo mesmo dia, no salão nobre de diversos distritos, tos de réis, servindo-se de vales
• :Ia Prefeitura. O exmo. dr. governador do que emitia á Caixa.

No ato di inauguração falaram
.

Estado foi representado pelo snr. .------"-----

JS srs. Cyro Schmidt. em nome 1 presidente do diretoria do parti
::lo sr, pJefeito municipal e An - I do liberal.
::Iré Almeida, em nome do home- ° sr. coletor estadual repre-

iageado. sentou o sr. secretario da Iazen-
O sr. Cyro Schmidt salientou da e agricultura.

)5 relevantes serviços prestados E o snr. secretario da segu-
ao município pera homenageado rança publica foi repiesentado

'

[ue muito trabalhou pela crea- pelo snr, delegado- de policia.
ção do municipio de Bom Re-
'iro, ao lado do seu leal amigo e 90 CORRESPONDENTE

companheiro político major Dur-
1al Ferreira de Macêdo, d � sau

losa memoria, e que foi o pri
ueiro presidente do conselho mu-

I lÍcipal.
4

I
Foram erguidos entusia3ticos

vivas ao dr. Nerêu Ra'llos, dig

Illflissilno governador do E5tado,
ao sr. prefeito municipal e ao

�omel1ageado. O retrato foi des
coberto pelo sr. Justino Leal,
presidente do diretorio, que no

momento representava o sr. Go
vernador do Estado. A' noite,
00 baile, falou o dr. Norberto de LOS ANGELES. 8 - Albert Oyer que confessou o

I Miranda Ramos, integro Juiz da assassinato das menores Madelid, M!lhevarte e Jeanete Stf'fen,

l
Comarca, que enalteceu as quali. _pós. hnver abusado ��Ias, confessou seu crim�

<
dizendo que

dades do !1omenageado. depOis de have-Ias assassinado, coloou os sap ltos d:.s crianças
Muito concorreu pala o bri- numa fileira e resou sobre os mesmos.

Ihantismo da festa o excelente Foi ordenado u.n exame de sanidade no criminoso.,.
faz orquestra União dos 6 do dis- que' ser4, sem demora, processado por crime de morte.

Bexigas, Intestinos?Do Estomago, Figado, Ríos,
Lembre-se do

Chá das 9
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S. A.

I A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

liA'UXILIADORA

hervas

PREDIAL
""Circumscripção Santa Catharina

Distribuíoão d:; 30 de ...Junho de 1937
APPROVADA PELO FISCAL FEDERAL E/vI PORTO ALEGRE

PLANO «À»
18-Alfredo Leehr Blumenau 10:000$
26-empr. hypothecario Blumensu 1 :000$
674-Julio Schwarz ., Joinville 5:000$
905 -50:::. Coop, Lauterbach Rio do Sul 30:000$
521-0tto Dernarchi Rio do Sul 10:000$
389-Vieira & (:�rvalho Florianopolis 15:000$
416-A. Metzler & Irmãos Porto União 15:000$
691-Walter Hosefeld Porto União 2:500$
152-Guido lloímann Joinville 25!Ü00$
678 -Heitor Souza Lima Fkrian.)polis 20:000$
857 -Germano Hoffmann Brusque 10:000$
964-Christian\) Gude Blurnenau 15:000$
329-AlltOfli) A. Abdú Florianopolis 10:000$
982-Nesto� Monichr Joinville 3:500$
202-Augu�t , Klopmeier Canoi!1has 10:000$«« parte
479-Jorge I;. Tiefensee Blumenau 25 :000$ Re3erva Tec�nica

Transferencias: contiactos Nos.
II 311 ,�4.050, saldo, 312,-4.115,-144,-4.089

260,-4.1188,-41,-4.100,-373,-4.099,-707,-4.081 11 :974$500
PLANO

11-
o sabão

-,_

s.

Antizuidade
: (parte)

Sem juros (saldo) trsf. prefcia.
« « «7.540
« « «7.456
« « «7.436
« « parte « 7 .432

Com juros (saldo) prefcia.
«« 7.012
«« 6.933
« 6.8SG

6.794
6.733
6.732 2
6.647
6.645

«

« «

FEBRES

« «

« «

« B �

i 5:000$ Antiguidade (parte)
20:000$ SORTEIO
7:500$ «

10:000$ «

3:500$ « (parte)
5:000$ Serie I 3.314 5
15:000$ «I 3.194 8
30:000$ «I 3.194 5
5:000$ «I (parte) 3.187 1
17:500$ «II (parte) prefcia.
5:000$ «II (parte) 1.794
2:500$ «III (saldo) rrefcia.

I ():OOO$ «III 1.183
5:000$ «III (parte) 1.160 3

10:000$ De accôrdo com o rarag. 31
10:000$ « « « « 31

-

4.049-Contr. de Emprestimo Jomv;lIe
4.348-Carlos Kasting Joinville
4.421-Domingos Noronha Florianopolís
4.360--Felippe Hannegraf Joinville
4.093-Rodolpho Frisch Blumenau
4.244 -Francisco Oliveira Laguna
4.189-Leder & Llschke Blumenau
4.450-Theodoro SteiD Joinvllle
4.158-Paulo Schwarz Joinville
5.00 l-Hermano Manz Joinville
5.038--Leopoldo Ehrat Blumenau
5.537--20nt. de Emprestimo Blumenau
5.580-José Sanches JUDior Blumenau
5.607-1. Kalvelage Blumcnau
4.423-Luis Lafayette Bosco Florianopolis
5.055--Abilio Machado Cruzeiro do Sul
Rescisões: contractos Nos. 4.232, 4.019,
4.218, 4.268,-72,-4.308,-4.080 6:502$900

TOTAL DISTRIBIJIDO NESTE ESTADO AJÉ HOJE R�. 4.678:000$000

t_:vonius & Cia.
CORRESPONDEI'-JTES

"Virgem Especió.lidade"
de Wetzel & Cia••• Joínville

EJPQ'b •••••'. �1J/J4A"

t. reconlmenda-se tanto para roupa fina como
� QQ.XQ!4$" ,4Ç--.F-�5'·"'r'�j.a!t;�f.j, -e1t1i hFZs' iS? r'

=
.

," la 1"liMíã:CtAh�.. , .• . ,gi é pg;gy, 941a;+I1-

Dyer corifes-
sou o crirne
LOS ANGELES, 8 - Alber� Dyer confessou �aver

sido o autor da morte das lrêz meninas, cujos corpos foraml
.�ncontrados violentadns e mutilad"s, no dia 27 de junho. As
autoridades estão protegendo o cri:niposo, para evitar que êle
seja linchado pelo povo revoltade.

Casino Imperíar
no majestoso prédio do Clube MartilJeili

,

EXIBfçÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DE9LUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

-II ...

Danças -- Serviço ir. epreensivel

Otirne

de bar e restaurante

orquestra - Bom Cebaretier
g ;''fS,.�·wr iCiGW1.r:C,.;....ij!íii'...wsm..'W...-,;.í�::=::.�11

I
�'

(MARCA

,.

s��2�'RQt.,
REGISTRADA).il ESPEéiAlmAOE'

para roupa commum

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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e.·. mail Blurnenau - .Joinvilie Sao Francisco Laguna - _a�e�

._.
Mostruario permanernte enn Cruzeiro GfC) Sul

.

Seoção de Secção de Secçlio de

!• FAZij�D.AS:
Fazendas nac'enaes e extrange'ras ,",ara ternos ,

FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Al'godões Machinas de b'eperi.ciar madeira
• Lonas e Impetmeaveis Material em geia! para censtrucções: Machinas para offidiías mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. rerragens para portas Machínas para laoeírss
Roupas f�itas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: C' ados,

• Sêdas
.

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fopões e Camas 'oromoveis, Motores de esplosão, lV1.otmes
LI em 'novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -�tafhe- eléctricos
3abonetes Q. Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo' I
\Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Çortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes " Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

&apatos, chínellos, melas Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanice
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GC'Q.9VER �

Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�teriaI electrico em geral �
Ernprez� Nacic..�na: de I�avegação "�-foepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �

Fabrica de .Pontas "R_ite fv1aria" - Fabrica de Gelo ó!Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �i�VA.VAP'AV.D�����������������&�AVA.V�'iI�=
.

--. ��� ���I��i:��eta ln!dica�_ S p I h O R � A Favorita I
Dr. Arminio -�----_._----- �� �]

Tava res S6 os fabrícados em joinville pela única fabrica [�
do E S T A O O ��

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER �
Rua 15 de Novembro n.366 JOIKVILLE

i Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

�
I
N o Estreito Ponta do Leal �

11 �
� La I L H E T E S �
� �
� Federal e Santa Catarina �

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �
� �

,

.����--�����

•

c

Filiaés

e Oliveira.
Clínica mél:iu:a de crian

ças e cJduitcs

LABORATORIO DE
f.NALISES CLINICAS

Consultas diariamente das
\1 4 ás 6 horas c

�

Consulto rio: Rua' João •

Pinto n: 13

FONE-1595

R��iJência: Rua Visconde"
de Ouro Preio n' 57 <

FONE-1524

D r , MigLJel r

Boabaid
CL-iNICA GERAL

Vias Urinarias
• n

7ratamento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, 13
1 elelone. 1595

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

L

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
MeJltc, do Hospital

,
(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _, Consultoria:
ÂNITA GARIBALDI, 49

•

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

-

.

Consultas das 10" ás 1 2-'
das 16 ás 18

Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pl.uressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em� cirurgia

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

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Advogado
r Ru.! Trajano, rr 1 sobrado

1
__

TelePhone rr 1548
__

1

._--�� ... - -_- .,_"....- ..

I I
- eGD•••_. ..�•••••••

Caix 1 Postal, 110. • �
• Companhia "Alllança da :Ad.vOg-ad;;;;;:1 VE,NDE-S.E ums"casa no dj�·1 Bahia" ' •

tnto «1()�0 Pessoa», Estrel-. '

•
to, á rua do Nestor no. 4.2 • E'

'

I\.HI •
coo: 2 quartos" salas de visitae. FUNuADA EM 1870 S DE Br-� A

•
Ja�tar � cozinha.

. G .,Otimas instalações, No apnmI. � eguros Terrestres e Maritimos Uvel recanto?a Ponta do Lea-
•• ,:

Preço especial, Tratar com Jooã •
CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 •Alves, no Canto do Estreito. • RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000
BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421:545$220 O

SINISTROS PAOOS EM 1936 4.737:405$660

I� Aderbal
da Silva

R.
I•
Consultório: Rua João

I Pinto, 7·,--- Te!. 1456
II :::/\dvogado

IRes.
Rua Bocayuva, 114

I
�ua Cons, Mafra, 10 (sob.

.

Te!. 1317

I
Fone, 1631 p.

129�
-lDr� Ricardol \-' IGott.srnan n Accacio rVlo-1

tem seu escrip-

tór io de advogada á rua

Visconce de Ouro Preto

n. 70. - Phor.e- 1277.-

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

I,
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2<]

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL 70RJO:

1{ua Trajano n: '7
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Stppel

•

I�������������.

QUERE'IS II lAen!es, SubaAgentes., Reguladores de Av lal
am todal OI Eltado. �o Bralll, na Urugua i na

prln I:lpais pra9al Istrangelras.

fi Agentes em Flortanopotts: ;
• •
G Campos Lobo & Cía. II
• I: f!�!.�n;�������&,�.51��:;ad_O) _Caix�!���aI19.•
I END. TELEGRAFltO ALLIAlvÇA I
: Escritoríos em Laguna e Itajahí :

\\ • SUB-AGENTES E,v1 BLUMEN,O\U E LAGES •
G ,

•
.'._ � I�.�.G••••••

----

�.

o cutis limpa e sadia?
,

Jockey Club Florianopolis I.o mais elagante centro de diversões íamí
liares.

�uxo, s�riedade: conforto e distinção.
F splendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
'

Feericamente iluminado com instalações mo
dernissimas.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

Usae n afamado
CREME VITAMINOSO

P R O C U r O L Nr. 1
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Adolar Schwarz-
Endereço Terf�r.: DOLAf� - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARlr\A
AGENCIA DA

Sociedade de NavegaçãolParaná - Santa Catarina
Limitada.,-Rio",
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRU· [)
" -

Iões Parana .) [:1 Catem, \JS· n .tor Eu iue
de Macedo. E' Pervnas, 1-\" �LIS; viagens cliíéw· ',1

ra SAN'1 03: hJdlc,-motor 'Pit atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega·se d� classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serr adas, 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

Re'cebe cargas de importação, do País ou do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GAR.L\NTIDO E RAPIDO

Preçoc::. --nodicos

,
'

) Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone - 1.191

I

I.Dr� Alfredo P. de Araujo
MEDiCO

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

Tratamento do ernpaludismo e das mol-stias da pe·
le e nervosas pela fiufohematherapia

Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Dr. Ivo d'Aquino --I
Adovgado

IFlorianopoljs

B'" '" d
Crédito

anca Agri-Popular r 'nta
cola de �.", .

Catar' a

VENDE-'SE
uma farrnacia bem afre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.(Soe. Coop. Re sp. Ltda.)
Rua Trajanon. 16
CEdi ficio proprio) ALUGA.-SE, o conforta

vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no ois

trilo de «João Pessôa-.
A' tratar no Banco Agri

cola, Rua Trajano n. 16
nesta capital.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5'1. ala
CIC. Avisol'revíoôj. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.

lpform'ações pelo f'one n
'� ..... io't.

_ ':!'.'
.� "i �"" -.-.�

LA PAZ rCUYAB�� '·ORU/\1B.<\ PIO
- .

�<)-.,-� �D"' JJj.' I'EIROC.GRANDE Dâr�'S.PAULO
SANTOS

1tflj.1.
m!t�, SANTIAGO

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

U
/

i Para 'mais informações procurem os Agentes

li Carlos Hoepcke S.�A.
Secção de maquinas

Qulnt ...f
.--

15 DE JUl o

I I

I
I

I
I

I

! I
,

j
i

I
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 11,50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl

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

I 2a.·feiras 12,50 horas 2a.-friras 1 1 »

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

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

� A mala postal para a Europa fecha:
na Agencia 5a. feira ás 9 heras
no Correio 5a. feira ás 10 horas

'W �"'���'im����OO����ij�. �,

�
'j.j1 Apolices Consolidadas do Estado de Minas

� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo

� «Obras do Port? de Pernambuco. �
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E 'AGRI- C
�

COLA DE SANTA CATARJNA, A' RUA TRA- �
�

JANO N. 16.
�

r.� r.JfJ��., ��"-'1i.!'���. �t#)���::�J�-::�1�����
�O ejOG � .iG��e�.Ge.;
�

� 1..1 l-f� tlE
� Uan�inhão e Of�njbrus ,�
•
.� Leão da Serrâi

'I Empreza de Transnorta de Passa
� geir s e EI1COlTIend�s
�
• Entre Concordía e Marcelino Ramos
�
� EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS
� de OqTIGARA & GENERALU
• Passará a funcionar, do dia 10. de Ou-
G trubro em diante
� DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas
� da manhã, regressando ás 4 da tarde
� Para bcilitar a boa marcha da Empre�a, scrá colocada em �':

� cada povoado lima agencia para vendas rle � assagens, como '-::� abaixo descriminamos:
G Concordia:-E�critório Mosele
� SuruvI-Casa Comercial Boscatto

I � Tamanduá -Casa Comorcial Julio Schn
I � Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco
� Barra do VeactO-Ca5a Curnerci31 de Irmãos Poy
� Bela Vista-BoteqUIm R0;E.se
� Vila} Rica-('asa Comercial Mllzuti
� Marcelino Ramos- ES't[Jtóri? :Mqsele�

: Preços: CONCOHDfA á M. RAMOS 15$000
f'

G . IDA E VOLT'A e 25$000 .:
� Empreza DALLA COSfA
•
G
.�
�
•••�.O•••••I••••G.G.G.

N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu
estado, as passagens terão o acrescimo de 20 o . �"

, ,

*101

E S T ��linda casa po-II
de sér sua pa- (I'gando apenas

5$ooo.10$oo� ou 20$000 I
por mas na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO'. 103 107

s. PAULO

Os melhores preços
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO
,

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOllza Lnclo

RU/-\ FELIPE SCHMIDT N. Z - (SOBRADO)
"i' ,.g ..

r-"_'
- "l 5 "i?3NEfi)""WSWltwr
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("'remio maior 5:175$000, e multas
.

prernios rnenores
•

•

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN-
elA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRAIO E RECIBOS DE SEUS
PReMI'ADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEU3 PREMIOS ..

•

•

·

CREDITO -VlUTUO PREDIAL;

".

----�----�----�-----�----�----�---:-----� �,r
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�A GAZETA Florianopolis, 9 de Julho de 1937 ==

e 'ta o surpreendente--'
� (

e maravilhoso do Estado lider do Brasil

NOSSA VIDA

o valor da produção industrial de São Paulo foi em 1932
r

novecentos e quarenta e quatro mil contos, e em 1936 atingiu à trêso mi-
lhões e quinhentos mil contos -- Em 1932 as fabricas paulistas eram 6�.5SS, �'

150.808 operarios; em 1936 o número das fabricas se elevam
8.840 com 213.668

Casacos de pelle
Finissimos RENARDS

de um milhão

com a

SRA. BATISTA PEREIRA

II

operarros
--------

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

IFoi removido
de prisão

e

ANIVERSARIOS

.Habilitam-se ao caeamento, no
cartorio do Registro Civil, o sr.

Miguel Jorge Mandalis, comer

ciante, e a senhorinha Ester Coe-
lho Pires.

.

TALI..iEURS -- MANTEAUX DE LÃ
�APAS -- SOBRETUDOS RIO, 8-Divulga-se que o ex-

Decorre hoje o aniversario na- A MODELAR
capitão Luís Carlos Prestes foi

talicio da exma. sra. d. Nair' na removido, hoje, para a Casa de

Pereira, consorte do nosso ta- Detenção, em carro fechado da

lentoso colega de imprensa jor- Rua Tra]ano, 15 Policia Especial, acompanhado de

nalista Batista Pereira, digno di- policia de choque.

r�t��n��ra··lr::�[:�!a d�fiC!���isa�1 PelosClubeslGraves- i'rregularidades na de ���f.E JANEIRO, 21 de Junho
�e�d�:d:n��:sa�:�in:��a�icroa3s:�virtudes a Ilustre dama sera

I Ilustre coronel Pedro Lopes Vieira,

!O�:�g���a�erto, :muitissim<r ho- C L U B E I:;, escrlvanla de Tayó �xmo. sr. dr. Henrique Rupp ��i�����at��eo.geral da Forçã Pu-

Inaugurando amanhã a sua nova Iuníor. Crallde figura militar, cuja br,r-
sêde, á Praça 15 de Novembro, ° Centenas e centenas de celenes vura egalhardiaencontnID fiel ates-
querido Clube 15 oferecerá aos seus E' com grande satisfação qce t�do na sua brilh�nte folha de ser-

Aniversaria-se hOJ'e a exma,
associados um grande baile, que te- •

d" d acuso o recebimento do oíícto em
VIÇO�� cavalheiro distiIí.tissimo; cara-

rá inicio ás 22 horas. preJu Ica OS
ter ,ImpoIUJo, � coronel Lopes vra-

sra. d. Zica Luz, digna esposa Com as novas instalações, a es- que o ilustre deputado e os demais ra goza, nao :'0 nesta capital, como
do sr. dr. Abelardo Luz, depu- forçada Diretoria demonstra o ca- dignos membros da Mesa que presí- em todo ° Estado, principalmente
tado federal. rinho com que vem dirigindo diu á Convenção do Partido Repu-

na zona serrana do ex-Contestado
aquela distinta agremiação. Não Sob o titulo ácima, o jornal "Cidade de Blumenau" no seu Lih I d L

de grande estím .... e prestigio.
'

I mos d
.

s d t 67 d 29 5 37 blí ti f" f
cano I era e a egíão Reeubll- o dia -ãe hoje, será para êle, maiosMAJOR JOSE' HONORIO DA qu_ere eixar em es a�u� a nr.

.

e -- -

'. pu ICOU u� ar IgO com ins m aI?antes e
ca Catarínense realizada em Flor". uma demonstra _

.4
-

COSTA I
açao do nosso presado e dtstínto calumosos. MUltOS jornaes da Capital do Estado e das Cidades do nopolí di 15 d t'''' .

:
_
çao uo quanto a sua

amigo Emidio Cardoso Juntor, que d IS, no la . o corren e, personalIdade e admirada e respeí-
tãs util e produtiva tem sido ao interior, sem maior exame transcreveram o referi o artigo.

d B I'
me comcnícam haver aquela me. tada� �m presença das felicitações

Transcorre, hoje, o aniversa-l Clube 15. "A GAZETA" agradece o Respondo brevemente ao famoso artigo do jornal e a SI-
I moraveI bl 1

que Ira receber.

rio natalicio do honrado e con- convite e lar-semá representar. ni simplesmente com o fim de esclarecer e assegurar a TODOS
I tad e as�emd ea po itíea, 1d2' ": GAZETA", qui! sempre en-

ceituado major sr. José Honório RENE' HENION QUANTOS receeberam escrpituras pelo Tabelionato de Tayó ou . .0' m m�'oh "e gr�nde vibração dcon rtoud no c�ronel �opes lieira um
. . .. crvrca, a mtnr a candídatura a su- evo a o amígo, envia-lhe seus me-

da Costa, pai da exma. viuva qualquer outro de quaisquer terras alienadas por LUIZ Bertoh, que: cessão ',I f _,' 1 d R blí
. Ihores parabem, com O" votos d'"

d. Alice Vaz. Procedente do sul do país, por NEM UMA UNICA ESCRIPTURA SERA' ANNULLAVEL; EL-
w pr:sl. e icra a

.: epl1 rca. i que a significativa data "'continue �
A GAZETA felicita-o muito ., h h

.

R' LAS ESTÃO TODAS MAIS DO QUE GARANTIDAS', E, NEM
A moçao de �o[(da�(edade ao repetir-se por largos anos.VIa aerea, cegou oje o sr. ene

BERTOLI NEM SEU FILHO TABELIÃO DE TAYO' ATE'
nobre governador do RiO Grande:

���iondadi���edr�a er�������1= HOJE PREJUDICARAM QUALQUER COLONO, E ISTO O I do Sul, general Flo:es da Cunha, e, ---------

Aliança da Baía Capitalização SABE PERFEITAMENTE O ARTICULISTA MAL INTENCIO- �:es::mafs reb�!uçoes tom�tas �a' O.S AFAMADOS CHAPEUS
S. A. NADO de "Cidade de Blumenau", mas affirma deslavadamente o orienta � ass�m ef' I a resperto a

Faz anos hoje o distinto jo- I contrario para assim promover o descrédito da empreza colonizadora. líttca ça� ;-t ad ua cao;panha po-
vem Eduardo Resa, esforçado ARISTIDES RAMOS •VIEIRA A não ser que seja provocado não me animam intenções vaIs dnes let .) at�' t,conshtuem. pr�-
zerente da conceituada «Casa de molerni N- dei

.

t t t devid t'
o a o pa rro rsmo quo rnspr-lO

I
e po ermcar. ao eixarei en Te an o sem, eVI a respos a SI a

rou O
.r=r:>

t
.-

'" CASA "O PARAIZO"das Meias ". Vindo de Lages encontra-se dignidade dos funcionarios desta escrivania e honestidade dos pro, ,s conb;nclOnals ca arJ�ense�. ,

O aniversariante que �é muito nesta capital, acompanhado de prietarios da Empreza Colonizadora Luiz Bertoli continuarem a ser Que�ra. rec� sr, f�o,n os demais sr-

estimado nos nOSSOR meios sociais, sua gentil filhinha Alba o sr. atacados pelo jornal de Balsmi, o qual me provará um dia si acaso ân� ano: o o ICIO, )S meus agra- ----------., �-

receberá hoje muitas felicitações. Aristides Ramos Vieira, politico foi até hoje prejudicado UM UNICO comprador de terras que re- teelmend?s, e os meus cumprrmen-
DrEm regosijo á c, .ta e jovem de prestigio naquele municipio. cebeu suas e�cripturas por este cartorio. oS(A�:.)lal�MANDO DE SAP:S I·

Eduardo Rosa, oferecerá hoje Tayó. em 10 de Junho de 1937. �J.:.
•

na "Confeitaria Chiquinho" um OUTROS PARTFM LUIZ BERTOLI
S

'-

-dcock-tail aos seus amigos. STA. ZILA' BRANCO' C'ASEMIRA EM CORTES, AR- O f-Ih d
UICI ou-se

FAZEM ANOS HOJE:
ti TIGOS FINOS

j I o o tSeguiu hoje de avião para o

pOr er pera exma. sra. d. Ada Martins Rio, em viagem de férias, a gen-
CASA "O PARAIZO"

I J
-

-

da Silva, esposa do sr. Manoel tilissima senhorinha Zilá Branco, genera oao dl-do a ele-I-da Silva; diligente funcionaria do Banco I t·t t da menina Odete, filha do sr. do Brasil, desta capital, e figura ns I U O OS Gomes
Lucio Souza, chefe das oficinas de destaque no "set" social. . çãO
da Imprensa Oficial; lndustriâries i BUENOS AYRES, 8-De as-

N 1· Ad
. ENFERMO I, sunção, chegou o sr. Anibal Go-

a senhorinha orme Ia ucr,

Pede-nos o Delegado I mes Ribeiro, oficial brasileiro,
Regional deste Estado pa-II

adido militar á legação brasileira

ra avisar aos candidatos no Pa�agu�i. .

• • , DevIdo a sua saude precana, e

I�SCrltos ao Concurso Ba-I referido oficial, após a chegada,
SICO, que a prova de

por-/ recolheceu-se ao HospitalMilitar.
tug�es, marcada para o BOINAS CARAPUÇAS DE
proximo dia 11, domingo, FELTRO E LANS EM NOVE
foi adiada, devendo ser LOS DAS AFAMADAS MAR- \,

fixada, previamente, nova I
CAS DA CIA. UNIÃO FABRIL

I data. CASA "O PARAIZO"
Em sua residencia á rua Ge-I D F k S hneral Bittencourt n. 138, fale- ra, Josefí"a Ia s c weidson

ceu ôntem á tarde o sr. Acelino M E D I C A
Eloi de Medeiros, admimstrador
do Mercado Público.

O sepultamento do inditoso
patricio se realizará hoje, ás 16
horas, saindo o fêretro da re

sidencia do extinto para o ce

miterio do distrito de Trindade,
onde será inumado no jazigo da
familia Medeiros.
A GAZETA apresenta á fami

lia enlutada suas condolencias.

Expressiva carta do Cei. Lopes
candidato nacional . 'Vieira

SRA. ABELARDO LUZ

sinceramente.

EDUARDO ROSA

"CRESPI DE LUXO"

Pai1rJ di Moura
Advogado

Rua Trajano n. I

Ferro

ACELINO MEDEIROS

logrando ser eleito não quiz so-
breviver.

'

�ssim, reuniu a sua familia 'e
retirou-se para um campo, onde'
falou sôbre a decisão de não con
tinuar vivendo em virtude de ter
perdido o pleito. ,

V�RSOVIA, 8-�m político I
Em seguida, detonou a sua ar

daqui, de nome Tani, tendo con- ma contra o proprio ouvido, mor-corrido ás últimas eleições e não rendo instantaneamente.
'

(.'

HABILITAÇÕES Encontra-se convalescente da
enfermidade que o reteve ao

leito alguns dias, o distinto con

terralleo sr. dr. deputado Cid
Campos, da ala dissidente do
P. R. C., o qual tem sido mui
to visitado.

Ex-assistetlte do serviço de Gin;cologia dos Hospitais:
da Gambôa, Fendal,-ão Gaffré-Guinle e S. Francisco de Assis.

Ex-interna do sarvíço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

MELHOR

Fleischm'ann
�

.

,� ,
I

GENTE NOVA
O lar do sr. Vitor Faria, digno

inspetor da Companhia Metro

pole, de seguros em geral e d,e
sua exma. consórte d. Hilda Me
lo de Faria, foi enriquecido com

o nascimento de seu primogenito
que, na Wa batismal receberá o

nome d� Roberto.
Ao distÍlllto casal A GAZETA

cumprimenta e faz votos de mui
tas felicidades ao pimpolho.
CHEGAM UNS

Procedente de Joinvile, acha

se nesta cápital o sr. Alberto
Schwartz, ativo representante co

mercial.

FALECIMENTOS
vv. 55. õzu.an EXIBIR õe seu paõeiro, feita com f:!rmento

fresco selec:ionaõo

MA5S NUTitlTIVO e SE'M ACIDEZ
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

SAU'DE PU'BLICA FEDERAL o

COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS e o POVO DE TO_
DO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO
Saboroso e mai�' saudavel

PROVE-O na certeza de não mais querer outro
Nas bôas Padarias desta cidade
DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS

AZEDOS E' DEVER DE TODOS

FORMIOAVEL. ? ,
• _FANTASTICA ? !

---�--------�--��

í
I.

a liquidação de artigos de inverno. Elegantes, bélos e de linda padl!'ona-I
:

gem, estão sendo vendidos, par preços módicos, pela preferida casa

RUA FELIPE
SCHMIOT,21

FL-ORIANOPObISo PARAIZO
1 ,

.

,

&t.
i'!I\� ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




