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oposição catarinense, acoimando-a de perturbadora '(f�â'-'
deputados oposicionistas revidaram energicamente

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

GAZETA
r- O sr, dr. Othon Gama D'Eça, chefe províncíal e Delegado do

Partido da A. I. B., em Santa Catarina, dirigiu á Assembléa Legislativa,
em data da ontem, o seguinte oficio:

--"Illmo sr. Presidente da Assembléia Leglslativa--Nesta--Tendo
chegado ao meu conhecimento que, elementos da oposição pretendem
j-.:.Çinover uma dem�nstração de desagrado ao deputado Renato Barbosa,
�o 'momento em que êsse parlamentar proferisse a sua ar.1.Unciada ora

ção contra o Integralísmo afim de, mais tarde, atribuir a A. I. B., a

responsabilidade no desres�eito ao poder legi.slativo, levo ao conhecime:r:t- ������_�.��������_������������������-����������������������������
to de vxcía, que os íntegralístas foram prolbídos de comparecer a ��lena A V O Z D O P O V O .dessa casa legislativa, devendo correr, portanto, sob a responsabílídade
exclusiva dos filiados ás corrent�s oposicionistas qualquer perturbação da.
ordem no recinto da Assemblea e desacato a qualquer membro do Poder

Legislativo de SanJa Catarina.

Aproveito a oportunidade para reiterar a vxcia. os meus protes
tos de alta estima e distinta consideração. (a) Othon D'Eça, Chefe Pro- ANO
vincial e Delegado do Partido da A. I. B."

'l'ão logo, na sessão de ontem, a Assembléa tomou conheci

mento da grâve comunicação, pediu, a palavra o sr. Marcos Konder de

clarando só poder atribuir semelhante insinuação a um equivoco do sr. SU iC ,8d .8OGama D'Eça, que sendo um homem conhecido como amígo da verdade, E
só tal poderia ter feito devido a qualquer má ínrormação.

O sr. Ivens de Araujo, em nome da maioria, faz justiça á opo

sição, declarando saber perfeitam�nte que e� materi� de defesa da De

mocrácia ali estavam unidos e coesos, maíorístas e mmoristas, todos por
um e um por todos.

Segue-se no uso da palavra o sr. Barreiros Filho, que afirma
ser a insinuação tão inépta que só poderia ter sido subscrita por quem
em materia de verdade não está nem nunca esteve de camisa verde,
mas em mangas de camisa... A nossa capital foi abalada, ôn-

O sr, Placido Olímpío requer que o presidente oficie ao sr. Ga- tem ao cair da tarde com a do- RIO, 3-Na pasta da Guerra,
ma D'Era para que este indique os nomes dos conjurados, declarando o11' ti d h' icid foram assinados hoje decretos
sr. Alta'iniro Guimarães que tal não faria visto que implicaria numa I oros.a no ICIa e aver-se SUlCI. �- "

prova de consideração para com o chefe provincial íntegralísta, que êle
. do, Jogando-se da ponte Hercilio nomeando: o general Daltro Filho

não merece. Luz o sr. Anfiloquio de Carvalho pará comandante da 3a. Região
Por fim o sr. Trindade Cruz soltdarísa-se co� os oradores que o Gonçalves, 20. oficial da Direto- Militar, com séde no Rio Grande

antecederam, combatendo veeme_ntemente os extre�lsmos e reprovando ria Regional dos Correios e Te- do Sul; o general Meira de Vas-
o ato do sr. Gama d'Eça, que nao passa de uma Ievíandade,

I f b ilh 1 concelos, para o comando da 5a.egra os e nosso ri ante co ega
de imprensa. Região Militar, com séde em Cu-

Postos em campo verificámos, ritiba, Paraná, em substituição ao

• • infelizmente, a procedencia da general Daltro Filho; o general

O
_ .ç_h�f� �_l!qic_ipª1 _ J�t�gr_ahs_ta I no�c��tima, antes, de precipitar- CASA-C'-O-S-D-E-P-E-L-L-E-...._iiííiiii ...�_-...,."

............-...-_--""---
se da ponte, escreveu, a lapis,

OFIC.IA TAMBEM A� ASSEj1tI.BLE�IA: no fôrro do chapéu, que deixou
sôbre o leito da mesma, as datas

• do seu nascimento e suicidio.
Pelo sr. Emidio Cardoso Ju- qualquer manifestação hostil ai) Em seu poder foram encontra-

nior, foi dirigido á Assembléia Poder. constituido: . i das cartas, uma das quais dirigi
Legislativa o seguinte oficio: Queira V. -Excia., .acceItar. as I da a sua esposa e outra ao sr. Se-
«Ação Integralista Brasil�ira- expre�sões do meu maior respe.Ito·1 cr�tario da Segurança Publica,

Provincia de Santa Catharma - (a) EMIDIO CA.RDOSO JU- alem de um pedaço de corda, um

Chefia Municipal de Floriano-I NIOH-�heIe j\�unicipal da A.I.B. i canivete e div�rsos ou�ros objé-
polis-Florianopolis, 3 de agosto �m Floriauopolis >.

I
tos de menor nnportancia.

de 1937-Exmo. Senhor Altamiro O gesto tresloucado do sr. An-
Lobo Guimarães, D. Presidente I Iiloquio Gonçalves, causou pro-
da Assembléia Legislativa do I funda consLernação.
Estado-Exmo. Senhor Presiden- 1Uoto.· Elêt.·ieo
te.- Cumpre-me,. na qualidade
de Chefe Municipal da A. I. B.,
nesta Capital, e a bem da ver

dade fazer sciente a V. Excia.,
de �ue, a informação ou denun
cia levada ao seu conhecimento,
que adeptos deste Movimento,
pretendiam perturbar sessão desse

respeitavel Poder, ou desacatar

qualquer dos seus Membros, não
tem fundamento algum, e só se

pode acceitar como torpe explo
ração politica dos nossos adver

sarios, com o fito de crear para
nós Integralistas, ambiente des

favorável, ou então, como méra

exhibição de publicidade tão em

uso nos dias que correm.

Pode V. Exda., estar certo e

hem assim todos os Membros
do Poder Legislativo, que nós

Integralistas, saberemos respeitar
o Poder e as Autoridades cons�

tituidas, punindo rigorosamente
aos Companheiros que V. Excia.

no� ap7.tar como'} causadores de

.�

Compra se um. em estado de ELEGANCIA MASCULINA SO- RIO, 3-0 presidente da Re-
funcionamento, com capacidade até COM CHAPEOS "CRESPI DE publica inscreveu-se ôntem como

'2 HP. LUXO contribuinte do Instituto Nacio-
Informações nesta Redação. CASA "O PARAIZO" nal de Previdencia. A inscrição

do sr. Getulio Vargas recebeu o

O, SR. GETUL10 .VARGAS �ú�eer�o 8��6;t:s. e o seu peculio

quer ser ditàdorl-'----

./

atacou
'ó�dem"1--

rudemente a

pública-- Os

Sem quaisquer Iiga�ões politicas

Propriefario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
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na lfEITAS
Ponte Her- ÇÕES NOS ALTOS

clllo Luz COMANDOS

JENGENDEIRO FE
RIDO GRAVEMENTE

A TIROS
AS MODIFICA-

CURITIBA. 3- O engenheiro Er
nesto Lang, da Rê�e de Viação.
foi ferido a tiros quando saia dos
escritórios da emprêsa.

O autor da agressão foi um operá
ri >. qce alega perseguição por
parte da vit:ma.

O estado do sr. Ernesto Lang é
gráve.

Emiho Lucio Esteves, comandante
atual da 3a. Região, para o co

mando da 4a. Região, com séde
em Juiz de Fóra, e o coronel João
Batista Mascaranhas de Morais,
para o comando da 9a. Região
Militar, com séde no Estado de
Mato Grosso, onde aguardará a

sua promoção a general.
RIO. 3 - O interventor federal

esteve hoje. pela manhã. no quar
tel da Policia Especial. em compa
nhia do secretário do Interior,

No quartel dessa míl'cia, aguar
daram a chegada do sr. Dodsworth
o ministro Jo�o Alberto. seu fun
dador. o cap. Felínto Mueller e o

comandante Euzebto de Queiroz.
além da oficialidade.

Houve várias demonstrações de
certara física,

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

VISITA A POLICIA
ESPECIAL

Em sessão de Assembléa Geral
realizada ultimamente ns séde so-

cial da União Beneficente dos Chac
m���o c;.o��fZrsd�e��a r��h:r.B��: feurs de Santa Catarina, foi eleí
relo, Juiz de Direito da Za. Vara ta a seguiníe diretoria;
da rombrca da Ccpitul, Z·, Pro- Presidente -Arão Bonifácio de
f"!:I0tor publico Elbeylar� Pereira

I
Sena (Reeleito); vrce-presídente c..

60mes, dr. Joa.) Jose rabral, Cl t R . 1 "AJuiz distrital, em exerclclo e emen.e �vefl; J •• secretárto-; r-

capitão Abel rorneiro monteiro, I mando Viana; 2'. secretário - Fer
escrivão ÔO J ur]: na sala õcs '

nando da Silva Milis; I'. tesoúrei
a,u�iencias d�5te ju�zo, no Pa- io=Ioão CIaudino da Rosa e 2'lúcio ÔO JUstiça, fOi fe to o sor- "

'

teia ôos ZB jura10s que têm tesoureíro=Lauríndo Rosa,
ôe aervlr na 30. sessão õo Jury Conselho Fiscal: - Santos
õo corrent� ano, designada para Maestrí (Reeleito). Numas Cardoso
o ôla .Z6 as 11 horo.s na sal,a (Reeleito) Gercino Botelho Utavíoôo Tribunal ÔO J urr: d.J Pala-' •

cio õc Justiça. Cardoso. Sertorato Botelho, Mario
Damos a seguir 05 nomes Rovert e Guerino Carminati; Ora-

ÔOS jurados eortecõcs, Rnto- dor e Delegado Geral-Antonio Vei
nio ôe Acampor9, Augusta AI-

ra Machadoberto Jaques, Armanôo rum�o, •

rarlos 5aM, Dzrnetrtn 6::Jrofa- Advogados:-irs Aderbal Ramos e

lis, Ernesto Riggenbac�, Eucli· Oswaldo Saback,
ões Tolernlno

õ

z Souza, Eucli- Medicos·-drs. Donato Melo e 05-
�es Pereir�, frans.cisco �vang� walJo Cabral.lista florlsbelo 51lva, flrmlmo . _ '"

Vieira, Heitor Blum, João JO- Comlssao de Smdlcancla:
aé rabral, José ôe Ol,veira ror- -Guilherme Speck-(Reeleíto). R(}
valho,loão moura Junior, João lllalino Silva � Florentíco Carminati
('upertíl!o ôe fIleôiro5, JO�O mei- :bibliotecário' _ Turih10 dos San:
ra, J05e ÔO Valle PereIra, JO- ••

512 francisco ôa 5i1va, Jaão tos Botelho,
CIos 5antos rarÔ050, João ôj Ber- A posse da nova diretoria terá
narôi, Luiz Beirão, manoel ôe lugar no proximo dia 18 do corren-
melo, manfredo ôa 5ilveira Lei- t á J

�

P' t • 32te, miguei Laparta, Orlanôo 51· e. �ua o�o 1ll O n. • ten-
mas, Oswaldo Haberbec�, 2, do·nos SIdo enVIado para a mesma
�oberto Wenôhau5en. um gentil convite" que penhora-

dos agr�decemos,

Finissimos RENARDS
TALI..IEURS -- MANTEAUX DE LÃ

CAPAS--SOBRETUDOS

A MODELAR
15

na

Rua Trajano,
CHAUFEURS DE
SANTA ol::ATARINAInstituto Nacional Sorteio de

Previdencia juradosde

S. PAULO, 3 (Band)
- Em noticia procedente
do Rio, um jornal local in
sere as declarações que o
sr. Miguel Tostes. ex-se
cretario das Finanças do
Distrito Federal, que cau
sa enorme sensaçao em
Porto Aaegre, de que o sr.

Getulio Vargas, antes do
fim deste ano "pretende,
por úm golpe que está
tramando, tornar-se
vamente ditador".

- Dahi - prossegue o

mesmo jornal -- o desin

t�resse atual do s�. G�tu- O progresso do
110 Vargas pela vitoria do I Estado bandeirante I

P R I S AN Oque tanto preocupa e decepciona
ex-mini5tro da Viação. RIO, 3 - Chegou hoje de S.

Paulo o senador Luigi Federzoni,

O M •8n .8stro presidente do Senado italiano,
que teve concorrida recepção. Ao

d J t8 saltar, o senador Federzoni, em

a us Iça declarações ao GLOBO, diz-se en- PORTO ALEGRE, 2 (Band)- I
o aventureiro pede-lhe que não o

S
N ••

tO.
AI

S cantado por S. Paulo e entusias- A reportagem teve noticia da comprometa em seu depoimento,essao clvlca em que par IClparao EM VI ITA AOS mado'com o progresso do Estado apreensão, por investigadores, de pois, em caso contrario, se vería
• • • QUARTEIS bandeirante. 3 cartas dirigidas pelo "principe" obrigado a fazer umas tantas re-

partldarlos de ambos os candidatos «Após visitas na capítal ban- Dadiani, uma ao'! jornalistas,outra velações, entre as quais algumas
. RIO, 3---0 ministro ôa Justi· d

.

d O d d dl"'d
• I ça visitou hoje o Regimento de

eIrantn - proseguiu o sena 01' á r em os Advoga os e a ter- re atIvas a VI a em comum que
('a.Jalar!a 12 o rorpo Cle 5ervi. italiano-fui a Campinas e Caça- ceira, finalmente, á sua esposa. levavam os 3, a saber: êle, o es-

BELO HORIZONTE, 3-Realiza-se no próximo domingo, ços Auxiliares da Policia mi- pava, onde tive ocasião de co- Dirigindo-se aos jornalistas,Da- coteiro Peroni e Arlinda.
no Teatro Municipal, uma sessão cívica, promovida por elementos !itar. nhecer os institutos de agricultu- diani declara sua absoluta inocen-
fIliados ás duas fações politicas que ora se defrontam na campanha Ho quartel de ravalaria as- ra daquelas cidades. Posso afir- cia no caso do assassinio do esco-

'd P
� �

d b d sistiu as provas hipicas, nas.

da sucessão presl encial. ara essa sessao, em que serao e ati os quais tomaram parte oficiais Co mar que é uma das melhores or- teiro Pedro Peroni. O segundo
vroblemas doutrinarios e que tem por objetivo fortalecer o regime balalhão. ganizações que tenho visto. documento, é um pedido do acu-

democrático, foram convidados a falar os deputados João Edmundo
.

Ao finà.ar a visita foi ofere- Fiquei grandemente impressio- sado para que a Ordem dos Ad-
-do Partido Republicano Mineiro, Paulo Pinheiro Chagas do Partido c,ldo ao titular ôa pasta da JUS, nado-acrescentou-com a perfei-I vogados designe um profissional

.

l' d M' I' d t d d t lIça um almoço n J rcsino ôosNaclOna Ista e mas, a em e ou ros ora ores, estu antes e ra- Oficiais, tr _ canOa-se por essa
ta cordialidade italo-brasileira que I que acompanhe o seu processo,

_balhistas. 10_05"10 amistO's05 brinôes. observei no grande Estado.» enquanto na missiva á sua esposa

�antora brasileira
em Paris

,PARIS, 2 - Está causando
ruidoso sucesso' nesta capital, a

cantora brasileira Olga Praga
Coelho. sr. José

os partidarios do

DEfENDENDO A DEMOCRACIA

Inquerito aberto pe
lo ministro da

Gue.·ra

RIO,3-0 ministro da Guerra
mandou abrir inquerito militar,
afim de apurar quem forneceu
os dados de pedidos de materiais
necessarios ao Minislerio, a uma

determinada firma comercial, que
assim forneceu por alto preço
ao govêrno os materiais, por
te-los adquiridos a infimos pre
ços na praça, exgotando o « stock »

existente.

r

.; \

-r

•. r

no- CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

PREVENTIVA
CONT:RA DADIANI

Acredita a reportagem que essa

última carta contem elementos
comprometedores.
Perante o juiz criminal da 2a.

Vara, o sub-chefe de policia desta
Capital requereu a prisão preven..
tiva de Henrique Dadiani·

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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BELO HORIZONTE, 3- RIO,3 (Argus)-Telegramas
(Argus) Acaba de chegar a esta procedentes de Natal aqui divul
Capital o sr. Artur Bernardes, gados informa que o presidente do
ex-presidente da Republica, que Comité Pró Armando de Sales
teve festiva recepção, sendo es- daquela Capital, recebeu uma Enfim domingo verêmos os

I copio
o

perado por grande multidão. /lo entusiastica mensagem do muni. maiores cracks do Estado. rina.
desembarcar seu nome e o do sr. cipio de Caraubas, assinada por Tanto a L.F.F. como a A,C'jArmando de Sales foram acla- prestigiosos elementos da socie- D. estão em ótimas condições,
mados pelo povo, formando-se dade local, solidariando-se com Vejamos as seleções:
extenso cortejo, com milhares de a candidatura do sr. Armando de Vilain-Otavio: Este é melhor
pessoas acompanhando o ex-pre- Sales. que atualmente milita no Estado;
sidente ao grande Hotel onde se

.

Vilaln é um ótimo guarda valas,
hospedou. Ali foi o sr. Artur

.

conhece a fundo sua posição.
Bernardes saudado pelo deputado' VENDE--SE Yê-Yé, janjêo=-Fredi, Cruz:
Ouvidio de Andrade, em nome

_- São duas ótimas parelhas sendo
do P.R.M. e pelo sr. Artur uma farmacia bem afre- ainda que Fredi e Cruz são za-

Vasconcelos, em nome do Dire- qnezada, n'um bom ponto gueiros técnicos.
torio daquele partido. Agrade- da linha �férrea São rran- Marinheiro·-Borba: Excelentes
cendo a ;manifestação com que : cisco. halfs.
era recebido, falou por fim, o I Para mais informações Emilio-Procopio: Duas ver-

rlu stre viajante. .. " L< nesta redação. dadeiraslmuralhas, e sendo Pro-
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-'�rf�lf��f\� A candidatu-
O sr.�Bernar- ra nacional
das -:m Bela

na capitalHorizonte Potiguar

número I de Sta. Cata-

RIO, 3-0cupou hoje o microfone da Radio Tupi. em

continuação ao programa de propaganda que vem desenvolvendo 8

U.D.B., a favor da candidatura do sr. Armando de Sales, o sr.

Waldemar Martins Maia. advogado nesta capital.
O sr. Martins Maia fez um discurso sobre i. personalidade

do general Flôres da Cunha, exaltando as suas qualidades de bra
vura e de civismo.

Relembrou os últimos acontecimentos do Rio Grande. par 1
resaltar os firmes propósitos de paz do general FIôres da Cunha que
tudo tem feito no sentido de defender a democracia -dos inimigos
que a pretendem subverter sob o pretexto de manter a ordem.

Critica as últimas afirmações feitas pelo sr. João Neves no

comicio da Esplanada do Castelo, quando atacou os srs. Flôres da
Cunha e Armando de Sales e termina concitando todos os cario
cas a apoiarem o nome do candidato da U.D.B.

A.C.D. X L.F.F.
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COSTA & CIA.

Rua Cons.

Associaçêo
Catarinense
de Imprensa

Reuniram-se ôntem, na Blbho·
téca do Clube Doze de Agosto. PORTO ALEGRE, 3--0
os membros da Associação Ca- coronel Herculano Outra é um

tarinense de Imprensa. elemento político com antiga a

Assumiu a presidência dos tuação nos meios libertadores
trabalhos o sr. professor Altino tendo participado com destaque
Flôres, qne explicou o motivo da coluna do general Zeca
da reunião. Néto, na revolução de 1923.

Por proposto do sr. Jáu Cue- na qual foi irávemente ferído
des, foi aclamada a seguinte di- em combate. Na revolução de
reteria: presidente-Martinho Ca- 30 organizou e comandou uma

lado Junior; vice. José de Oiníz; das fôrças gauchas que fizera�
10. secretário Lourival Câmara; a memoravel marcha até a ca I�

20. secretário, Rubens Ramos; tal Federal.

tesoureiro. Valdir Grisard. Avistando-se. domingo com o

O Conselho será composto de general Felipe Portinho, o coro

todos os diretores d..e jornais nel Herculanc Dutra declarou
diários. se inteiramente solid'ário com a

Ação Libertadora, prometêndo
desenvolvei a sua atividáde na

zôna de sua influência, em pról
da candidatura Armando Sal\:! ..

Maisum que
aderiu

freôl o excelente zagueiro da L-f.f·
7*� . ��.t(Tc.�. ':'�

Gato--Boia: Excelentes mane-

jadr.res da ,;sféra, são dois halh
de r:.rirerio.

Filipinho, M yr:r-Diamant;no,
Miro: São duas ótimas alas. sendo
todos artilheiros.
Ivo-Nhônhô: Os goleadores

mór. da L.F.f. e respectivamente
A.C.D.

Cilo, Schmidlin-Beck. ealico:
O'Limos meias, e Schmidlin é in
ferior a Calico.

Os elementos de per si dizem
o val"r dos esquadrões,

Sendo que todos os dois acham
se em ótimas condições fisicas, é
de esperar que o enconlro a todos
agrade.
A L.F.F. em seu último treino

mostrou uma ótima seleção. Sua
defesa é homogenea e o ataque
• é uma série de artilharia.
{;i- A A.C.D. possúe ótimos ma-

nejadores da pelota. e si ela não

der o BOLO presenciaremos um

CASA
Vende-se por motivo de via-

jem, abaixo do custo um bun
galow novo. na Estrada Geral
de São José. a poucos minu
tos do Estreito com 2 salas. 3:
quartos, cosinha, bôa àgua, luz,
privada e dependencias fóra.
Trata -se á rua Crispim Mi·

Ia, 29.

Minas entu
siasmada

BELO HORIZONTE, 3-
Informações chegadas do interior
do Estado de diversas cidades,
informam que reina ali grande
entusiasmo pela proxima visita do
sr, Armando de Sales Oliveira a

este Estado.
Estão sendo promovidas fé m

diversas localidades, grand s fes
tas em homenagens ao candidato
nacional.

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

A Santa Sé
recan"'ec�u

t
I

Vaticâno acaba àe reconhecer

CARTAZES oficialmente o govêmo do g�ne
ral F ranco na Espanha na-

CINE REX ás 7 30 horas- cionali�ta. O recon?�cjmento foi
L' •

d
'- ' procedido de uma visita que o

BOINAS, CARAPUÇAS DE cunas O coraçao. I d S S' fFELTRO E LANS EM NOVE CINE ODEON. ás 5 e 6 45 representante. a =. e ez,

LOS DAS AFAMADAS MAR h snu l
. "t ai) generalíssimo nacionalista.

oras- 1 I (a mera not e, I A' S Sé
.

CAS DA CIA UNIAO FABRIL ' 8 h B
.

h d ssirn, a anta aceitou o
.

. e

ads
oras- Otteqtut; a e

representante de Burgos. sr,

_C_A_S_A._'_'O__P_A_R_A_I_Z_O_'_' s_e_a_._.___________ Pablo Zurruga, como represen-
tante oficial do governo de Bur
gos) na qualidade de seu encar

regado de negócios. junto ao

Vaticâno.

ótimo match.

o ministro da Guerra
deterrnínará o afasta ""'nen
to dos militares da Ação
Integralista Brasileira

RIO, 3 -o «Globo» informa que o ministro dE. Guerra.
tendo ciencia de que varias militares exerciam postos elevados na

Ação Integralista Brasileira. sendo muitos deles identificados exer

cendo a simbolica camisa verde. e quando em traje civil, ostenía
vam á lapela do distintivo do Sigma, resolveu tornar as providen
cias neressarias no sentido de que os referidos militares se afastem
dessa agremiação extremista.

-E' eleitor, ou não é eleitorê., Não importa!
Para seu uso ou para a sua famllla, temas tecidas que nunca desbótam

Modernos, baratos, lindas e resistentes

Casa Pernambucanas
F E L. I P E S C 1-1 M I o T, IS
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i-Ca r los De

Seoção de
FAZEND.AS:

faz�ndi\s nac'onaes e extrange'ras ,Jara tCmet
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas

., Sêdas
Lnha para coser e se/gir
LI em novellos e meadas
Jabonetes e Perfumarías
\lColchoados e Colchas
4::ortinas e Cortinados
r�has e guarda-napos
�tos, chinellos, meias
Deposítartos dos afamados

Charutos cDANNEMANN-

Emprez,a Nacional de
Fabrica de Pontas "Rite

I Consultorio: Rua João
I Pinto, 7,·-- Te!. 1456

, I Res. Rua Bocayuva, 114 'II Tel. 1317

-=== I
I Drp Ricardo I \ \I'Gottsrnann Accacio Mo-

FiJiaes

Gazeta
édlcos
r. Artur per.eira

e Olive ra
Unles mé'l;lff.:8 de er ,no

çaa u adultus

LABOJ1ATORIO DE
NALISES CLINICAS

onsultas diariamente das"
4 ás 6 horas

onsultorio: Rua João
Pinto n: 13

•

FONE-1595

esidência: Rua Visconde'
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

ratamento moderno das
molestias do Pulmão

,

onsult.-R. joão Pinte, 13
1 elelone, J S95

es. Hotel Gloria·Fone 1333
onsultas das 13 ás 16 hrs.
'___--- . ..,-.._._--- � '-' -� - .--

artos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Iretor da Maternidade
.dlco do HOlpítal
Curso de especiafizaçãc em

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

.' "

FL.ORIANOPQ.�,I$
Blwrnenau � ..Joinville Sao Francisco Laguna-

Mostruario perrnaneote em Cruzeiro �o �ul
Seoção de Secç�o de

Material em gera! para construcções:
Cimento-ferro em barras. ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fopões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe-

res

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fina
Productos chimicos e pharmaceuticos
Conservas nacional e extrangeiras
Bebidas nadonaes e extrangeiras

l'Jave�açao "�-toepcke"--vapores
fVlaria '

- Fabrica de Gelo nRite Maria"

Msatrtz:
em:

Indica:

I Dr. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem .dor, por
these e pontesem todos
os sís.emas conhecidos.
Tratamento das moles-

t'as da Boca.
CONSUL 70R/O:

'"Rua Trajano n: 17
(sobrado) <>

Te1efone: 724 (manual)
n. 70. - PhOJ'{>· 1277.- HORAS MARCADAS �

tr�"

I
- :-_....

-- .D.O.D•••:
----.-,,-.. -. I Companhia "Alllança da :

• Bahia"
. -

"
• •
• e
ti

FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA
•

: t eguros Terrestres e Maritimos ::
ct (:
� CAPITAL REA.LIZADO 9.000:000$000 •
; 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 :54)$220 .,

0I' SINISTROS P�GOS EM 1936 4.737:405$660

Allentel, SuboAgent81' Reguladores de A asf
em' todos OI Estado• ...;o Brasil, no Uruguai na
principais' praças "estrangeiras.

Agentes em Ftortanopotls: ta
G a
• D

: ��.a,m,p�s Lobo
,
& C.í�. :

• RUI Conu'hlraJ M 11ra, 35 (lobradJ) CaIxa PeItai 19 a

I,· !,'TELEFONE N. 1.083
�

.. END. TELEORAFltO ALL/AlvÇA •

: Escritoríos em Laguna e Itajahí =:
• USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES •
· �
.•••••••••--••••••••••

FERRAGENS:

.

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

•

Ex·chefe da clínica do Hospi
tal de Nümberg, (Pscressor
Indórg Burkbardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalllla em� cirurgia

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

operações de plastica

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

S6 os fabrícados em joinville pela única fabrica
do E S T A D O

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

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. le, das lO ás 12 e

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RF5IDENCIA- Rua Este-I
II

ves Junior N. 26

I' TELEF. 1.131

Espelhos

Aavo�adíOS
I Dr�.dro de Moura Ferro I

I Dr Aderbal
da Silva

Advogado
Rl!d Trajano, rr 1 sobra.ío

__

Telephone n· 1548 I

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, lO (sob.

Fon� 1631 � 1290

•

reira tem seu escrip-

tÓJ ia de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

I Caíx i Postal, 110.

Jockey Club Florlanopolís IO mais elagante centro de diversões famí
líares,

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
dernissFe�r icamente iluminado com instalações m

mias

RUATRAjANO,S lO-sobrada-nos altos da
orveteria Gloria

VENDE-SE uma casa no dis- utimas instalações. No aprasli
trito «Jl')ào Pessõa», Estrei- vel recanto da Ponta do Lea·
(O, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com [ooã

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito.
e entar cozinha.

MACHINAS:
Machinas de beneficiar madeira
Machinas para officinas meehanicas
Machinas para Iaceíres
'Machínartos em geral para a lavoura:

grades, cultivadores, moinho etc.
I ocomoveís, Motores de esplosão, ;V1otQ7�s

electricos
Material em geral para transmissões: Lo' ,

mancaes, correias de couro e lona
.)Ieos e graxas lubrificantes
Automoveis e. Caminhões FOf-<D P eças, q-:ces-

soríos, serviço mechaníco
Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Material electrico em geral
"Carl Hoepcke" "Anua" 8 Max"
- Estaleiro

'

Arateca"

I
�
I
�
�

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECIIADOS� �
L��--�������

N o Estreito Ponta do Leal
I

I

-I
LH E.I E S

Federal e Santa �Catar'ína
,

,
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Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATA,RINA

AGENCIAI DA

Sociedade de Navegação Paranã=-Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dir6tas pa
ra SANTOS: hiates-motor Piratil'linga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

-Recebe cargas de importação,. do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

PreçOq -nodiaos

tlllAdolar Schwarz .

••••••••••••�.J••a••••• ·!
5 ;I L.INI-fA OE.
I C.ti, inhão e Omnibus I
G •
e Leão da Serra I: Empreza de Transoorte de Passa" é
• geir. s e Encornendas �
• •
a Entre Concordia e �1I�rcenno Ramos e I

�;� ��I�I
�

Quinta-feira
5 D E IAGOST'IO

Adovgado

.I , i: t '-- •

__... 1 ..
"-.. LoL' �,-.; I ;;.--.;.---__=.iiioiííi_�iiiiiiiiiii.......ioiiiíiiiiiíiiiliiiiiiiiíiiiliiiiiiiiíiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiliiiiiiiiíiiiliiiiiiiiíiiiliiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiõo

� Passará a funcionar, do dia 1 D. de Ou- ��
,

D trubro em diante •
O DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas G
G da manhã, regressando ás 4 da tarde ! :-I!!!!�����������������
� Para f.l.cllitar a boa marcha d . Empre�a, será colocada em • Dr. IVO d'AquinO� cada povoado uma ag':ncia para vendas dt- ;:"lis�agens, com" �
� bai d

.. ��
W a aixo escnminamos: �

II Concordia--e-Eacritório Mosele �
• SuruvI-Casa Comercial Boscatto

<' • Florianopol is
• Tamanduá -Casa Comorcial Julio Schn fJ -_liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiliiiiiiiiíiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii;;;;':
• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
• Barra do VeadO-Ca5a Comercial de Irmãos Poy •
• Bela Vista-Botequim Ro€se . g 1- I• Vila; Rica-Casa Comercial Mazuti • Dr Alfredo P. de Araujo� Marcelino Ramos-Escritório Mosele ., __

"'

_

:; · e ·-M-E-D-I-C-"O- I'• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 • Especialista em molestias de creanças, nervosas,

I . IDA E VOLTA 25$000 I impaludismo e moles tias da pele

II Empreza DALLA COS fA G Tratamento do ernpaludismo e das molcstias da pe-
• .

., le e nervosas pela Autohemotnerapta
� W. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu. C ltori .denci P IS d N 3..

d -' d 20 � onsu ano e resz encza- raça e overnbro 1� esta o, as passagens terao o acrescirno e °10 �

I T I f ) 584
'

; e
e e one, .

_jrr;
.•••••�.O•••••••••• �sultas:-Das 8 às 11 e das'14 às 16 horas

�. .0 iai.i.i.i.i.i.i.i.���������������.m,.';�,�,�!���»�I?�;�

I Credíto Mutuo Predial! ESTAI• • linda casa pó-
O :! de sersua pa-IE' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR- �

TEIaS DO BRASIL, SO' EM PRE\1IOS FORAM DESTRIBUIDOS A' MAIS gando a p (.� ." as
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA-

5$000 10$oo? o� 20$'. _

(""""� I'RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
�.�

'_".;.,I

MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA por rr,es na
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E S· DE CADA Empresa Construtora�.

U niversal Ltda.

_._.!!5&!5

Osvaldo Silva Sabàck
ADVOGADO

1 Dr.

I

\��.�i������
. I

I
I

.

I
I
i

Cons. Mafra, 33
Fone --- 1.19 I

Banco de Crédito
PopLlar e Agri�,
cola de S vnta

Catar-na

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Premio maior 5:175$000, e multes
premies menores

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

Os melhores preços
Ao alcance de todos

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E �ECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL·

Sr. Albano de Souza Lnclo

REECBE DEP8SITO
I
I
I '

i
f

I
I

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limi tada S'r. ala
c.c, Aviso Previ06'r, ala
Prazo Fíx o 8·r. ara

-

! CREDITO MUTUO PREDIAL, � RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO) :ALUGA-.�E, o conforta-
:=: ;, vel prédio de residencia
.�

Rua Visconde de Ouro Preto N 13 �
á Rua Spivack, no dis-

O .• ALU�A-SE Dr. Pedro de Moura Ferro/rito de «João Pessôa".
• " quartos para casal.

i A' tratar no Banco Agri• • . Ir.formações pelo fine n. Advogado I cola, Rua Trajano n. 16
;G,•••••••r-------_..,..,_.,....--"-----••••••••• 1.436 Rua Trajano n. I nesta capital.

.. .�
;, .

r _
;1

--------------------------------------------�-----------------------------------------------------------------------
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A CAZE rA-FlorianopoUs, 4-8-1937
" ,'""",

Do Estomago, Figado, Rins,
Lembre-se do

Chá das 9

Bexigas, Intestinos?

ICôrte de R I-
-,-

Apelação e Igl80
I ,. Romaría
Sumula dos iulgamentos da

ultima Sessão

5ente-se mal?
hervas

DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S A.

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

RIO, 3 (�Argus) - C�USO!l. RIO, 3 (Bard) - A Ordem Politica e Social, foi

c�rta extranhêza ��sta Ca�ltaJ a
chamada ontem, para acalmar um conflito entre cornunis

p,esEençal n::ld comd1LloC
de iabadd' tas e integraiístas. á rua Paraopeba. em frente á estação

na �p ana a.. o aste o,
.

e de Marechal Hermes.
orgam�ações mtldame�te cornunrs-

Depois de efetuarem
la�,. bus como � nnU�lãO Demo"

prêsos diversos manifestantes.
cratica Estudan.tll Frente Po

rios feridos.
pular Estudantil", como tambem
o fáto da assistencia se ter ma

n;�fe8thdo hostil quando o sr.

J05é Americo lia trechos do seu

discurso desfavoraveis ao comu

nismo, aplaudindo vivamente e

de punhos cerrados o ora

dor quando este criticava I' in

tegralismo.

QUATRO

o anjo protetor de seus fiihos é a

"Lombrigueira Minancora"
�������.---�������

Verrnlfugo 'suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2, 3 ou 4).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria !
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias.

! .
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JUBIL.OSO E VIBRANTE
-- - o

�OE ENTUSIASMO
,.,.

,�;.

sára.

DEPUTADO ROGERIO, VIEIRA,
vice-presidente da Assembléia e

politico de grande prestigio em

São Francisco

o pOVO õe 5ão Fronclsco ho
menageou o ar, àr. Herêu
Dam-.05 _ �s demonstrações eloquentes de ca
r'\ rlnho daquela gente deve ter regosi-
jado o ilustre governador pela maneira empolgante e

emocionante como decorreram·

o comandante Garriga, do navio argentino NORTE, é um

admirador do sr. Nerêu Ramos e da sua obra administrativa. Quiz,
por ISSO, expressar o seu contentamento oferecendo-lhe no convés do leu
navio um esplendido almôsso.

Saudado pelo comandante Garriga, em fervoroso discurso
enaltecedor da personalidade no homenageado, falou, agradecendo, o
sr. governador que em béla e formosíssima oração disse da fraterni-
dade dos dois povos realçando a confraternização continental. I o sr. Domingos José 'da S;I-

Seu dlscurso foi simplesmente admiravel. va, comerciante;
a exma. sra. Eurides de AI- VEN Dli.,�E a casa de moradra

meida Bittencourt, esposa do a rua Conselheíro Mafra n, 152�
sr. Osvaldo Bittencourt; para. tratar na mesma rua no. n. 87.

o jovem Lauro Rupp, aca

dêmico:
o sr. Domingos

ves Neto.

A inauguraeão do l:ampo --Tte. Bernardi
no da l:osta��

O campo de aviação <Tte. Bernardino da Costa>, inaugu
rado no domingo, é uma grandiosa obra devida ao espirito empre
endedor do ilustre comandante Alvaro do Caho, que com admiravel
perseverança e magnifico exemplo, muito tem contribuido para o

engrandecimento de São Francisco.
O comandante Alvaro Cabo, brilhante oficial da nossa Ma

rinha de Guerra, orou, com eloquencía, dando por inaugurado o

campo e agradecendo o auxilio do municipio e a presença do sr.

Governador, demais autoridades e povo.
Em nome do municipio e do povo francisquense, congratu

lando pelo acontecimento, falou entusiastica e magnificamen
te o sr. deputado Rogério Vieira.

Por último o deputado Renato Barbosa, em vibra nte e

belissimo discurso, falou em nome do sr. governador. Todos os

Ioradores foram fartamente aplaudidos.
Quatro aviões do Exército e três da Marinha de Guerra,

respectivamente, de Curitiba e Florianopolis, dirigidos por denoda-'
dos aviadores estiveram presentes ao áto.

.

Foi servida suculenta churrascada, regada a vinho.

A homenagem do Exército Nacional

Visitou o governador o Forte da 6. B' I. A. C., onde está
aquartelado um grupo de artilharia do Exército, sob o comando do
brioso e ilustre militar capitão Araujo.

Recebido �m demonstrações de carinho o sr. gover
nador ali se demorou em agradavel palestra.

S. excia. foi saudado com uma salva. de tiros.

mundo Campos, chefe do Serviço (12 E cpansão Agrícola e Pastoril;
deputados Renato Barbosa, Roberto Oliveira e Rogerio Vieira; ca

pitão Ernesto Nunes, chefe da Casa Militar; capitão Decio Oliveira,
dr. Armilcar Pelon, Flodoardo Nobrega, Aatonio Ferrão, Rubens
Ramos, redator da' REPUBLICA e Jairo Callado, diretor deste
diario.

Regosijo geral
Devemos destacar que participaram das homenagens pres

tadas ao governador Nerêu Ramos, em São Francisco, os consules
argentino, uruguaio, inglês e. chileno, todas as classes sociais, tanto
conservadoras como proletarias e todas as autoridades militares e

civís e o povo em geral.

MELHOR

São Francisco, engalanada, acolheu festiva e entusiasticamen
te o ilustre governador dr. Nerêu Ramos, expressando com empol
gantes demonstrações o seu júbilo pela honrosa visita, e proporcio
nando-lhe o ensejo de' certificar-se do quanto é estimado e querido
pela população daquele municipio do norte do Estado.

Recepcionado pelo povo francisquense, com uma verdadeira
consagração, inegualavel, pela sua grandiosidade e vibração, a qual
quer outra feita aos homens públicos da nossa terra, atestou exu

berantemente a valorosa gente de São Francisco, que sabe reconhe
cer na pessôa do ilustre governador Nerêu Ramos, o administrador
honrado, dinamico e progressista.

Saudado pelo talentoso e fluente orador sr. Arnaldo Santia

go, respondeu s. excia. num magnifico discurso, em que resaltou
o desassombrado apôio político que sempre lhe prestou o povo de
São Francisco.

A' noite realizou-se imponente bai
le em que esteve presente zoda a alta
sociedade francisquense.

Na manhã de domingo s. excia. vi
sitou o Asilo de Orfãos e a Maternidade
Joaquim Santiago, consignando, no livro
de visitas, a ótima impressão que lhe cau-

Visitou ainda ao Hospital de Cari
dade de Venerável Ordem Terceira de S.
Francisco da Penitência, percorrendo to

das as dependências para depois se retirar
magnifciamente impressionado.

Foi-lhe oferecido um cálice de licôr,
no salão de visitas.

Essa casa de caridade, cujo prove
doria está confiada ao sr. Manoel Deo
doro de Carvalho, têm como seus mêdi
coa Oi competentes clínicos drs. Raul Cal
das, Pedro Lobo e Rogerio Zatar.

l:ompetente financista elo-
JOSE' ALVES DE CARVA

aia a mensagem governa- LHO FILHO, operoso pre-

mental feito municipal de S. Fran-
cisco
da agencia doA's 11 horas realizou-se a solene instalação

Banco Industria e Comercio de Santa Ca tarina.
Esse conceituado estabelecimento bancário, em menos de

dois anos, já fez operações de alcançar a apreciavel cifra de 35
mil contos de réis, o que comprova, inegavelmente, admiravel surto
de progresso.

Falando nessa ocasião o talentoso e acatado financista sr.

Genesio Lins, digno diretor do referido Banco, depois de apreciar
o desenvolvimento bancario em diversos países do mundo, resaltou
a brilhante mensagem apresentada ao legislativo pelo governador
Nerêu Ramos, tecendo um hino de louvores á sua administração e

evidenciando o quanto têm progredido o nosso Estado, nestes dois
últimos anos, devido á inteligente e laboriosa direção do dr. Nerêu
Ramos, nos negocios públicos do nosso Estado,
d Incontestavelmente é um atestado expressivo e eloquente
o quanto vem fazendo, por Santa Catarina, o governador Nerêu

- --

Ramos, pois o sr. Genesio Lins é
um dos mais competentes finan
cistas da nossa terra e homem .iu
lIepen ...ul ce �' quem u política nUIl

ca conseguiu interessar.

o banquete
No Clube 24 de Janeiro realizou-se, ás 20 horas de do

mingo, grandioso banquete oferecido por todas as classes sociais.
Tomaram assento a mêsa cêrca de 150 convivas.
O sr. Arnaldo Santiago, em linda oração, saudou a ilustre

dama d. Beatriz Pederneiras Ramos,realçando as suas excelsas vir
tudes.

Em nome dos homenageantes pronunciou esplendida e

formosa oração o dr. Alvaro Rego, talentoso promotor público.
Agradecendo a homenagem orou eloquentemente o governa

dor Nerêu Ramos.
Sua magistral oração empolgou os convivas, pela maneira

sincera com que s. excia. explanou os átos administrativos do seu

fecundo govêrno, expondo minuciosa e detalhadamente o seu traba
lho á testa dos destinos catarinenses.

Vigoroso e incisivo quando explicou os motivos porque apoia,
neste momento, o presidente Getulio Vargas, resultante do seu acen

drado arnôr á terra barriga-verde e dos altos interesses de Santa
Catarina e do seu povo.

Notavel e duma clareza impar o discurso do sr. governador
foi constantemente interrompido pelas aclamações entusiasticas dos
convivas.

PÃO

Homenagem da maruja argentina

Emocionante saudaeão

uu. 55. ôzuzm EXIBIR õe seu paõeiro, feito mm fermento
treaco setzctoncõo

Fleischmann ·t

Comovidos e empolgados pela palavra fluente do sr. gover
nador não se conteve a brava maruja daquele navio argentino e

designou um dos seus, para depois de pedir autorização ao seu co

mandante, saudar o dr. Nerêu Ramos.
As palavras do valoroso marujo foram breves mas pronun

ciadas com emoção e entusiasmo.
Cêna indiscritivel, pela sua grandiosidade constituida pela

singeleza mas expressividade das palavras do denodado marujo ar

gentino, que, assim, prestava o preito da sua admiração aquele que
soube tão bem dizer do sentimento dos povos das duas nações ami-

.

MAIS NUTttlTIVO e SEM ACIDEZ
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

SAU'DE PU'BLICA FEDERAL

COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e o POVO
DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO

Saboroso e mais 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 "

�

Ora. Josefj'la Flaks Schweidson

MEDICA�

Os proletari08 home

nageiam o dr. Ne

rêu Ramos

A comitiva governamental

Ex-assisteate do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
da Gambôa, Fcnd<lyão Gafhé-Guinle e S. Francisco de Ássiss.

Ex-intel na do serviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

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

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Significativas foram sem dúvi
da ae homenagens tributadas pe
los proletarios de São Francisco gas,

ao governador Nerêu Ramos.
Recepcionando-o nas sêdes de seus

sindicatos quizeram, especialmen-
te os estivadores maritimos e ter- A comitiva do sr. governador estava constituida das seguin-
restres, demonstrar a sua admi- tes pessôas:
ração e apreço por s. excia. Nas d. Beatriz Pederneiras Ramos, sua exma. esposa; secretario
orações vibrantes de seus inter- de Segurança Publica, dr. Claribalte Galvão e exma. esposa d. Zizi
pretes os operarios enalteceram a nha Batista Galvão; procurador geral dr. Manoel Pedro da Silveira
personalidade de s. excia. e ex- e dignissima consórte d. Olga Araujo Silveira; Gustavo Neves, se

pressaram a sua solidariedade a cretário interino do Interior e Justiça; Rodolfo Tietzmann, secretá
quem tão dignamente "fem diri- rio da Fazenda; dr. Haroldo Pederneiras, diretor de Estradas de
gindo os destinos da nossa terra. I Rodagem; Otavio Oliveira, diretor do Tesouro do Estado; dr. Ed-

NOSSA VIDA Moçãu
politica

ANIVERSARIOS RIO, 3-Na sua sessão de
Ocorre hoje a data natalicia ôntem, o legislativo fluminense

da exma. sra. d. Clara Martins aprovou uma moção política ao

esposa do sr. A. Martins 00- H. José Americo. DOIS membros.
missario de bordo do CARLdI'

.

a atua maioua votaram contra,HOEPCKE.
e toda a representação governista,
composta de 26 deputados, este
ve ausente dos trabalhos. A mo

ção não obteve, pois o apoio da
Assembléia.

Faz anos hoje o sr. dr. Oton
D'Eça, funcionario público fe
deral.

FAZEM ANOS HOJE:

meida Gonçalves, alto funciona

José Gonçal- rio da Diretoria de Terras e

Colonização.

CHEGAM UNS MISSAS

Via aérea, procedente de Por- Em .ação de graças pelo res-

to Alegre, chegou o sr. Trindade' tabelecimento do. re�mo. conego

Cruz, deputado estadual I Harry Bauer, hoje, as 71[2 ho

=-Para o Rio Negro seguiu. ras, fora� celebradas na Cate-

ôntem o sr. Paulo Fuerst. dral 4 missas encomendadas p�lo
Apostolado da Catedral, ASSOCIa-
ções de Santa Terezinhas, Damas
de Caridade Congregações ,�:Ma

a uma rianas de Donzelas e Senhoras.
sr. en-I .,? te.�;,#stava repleto de
de Al-] fiéis. <�_

ENFERMO

Foi submetido ôntem
intervenção círurgiea, o

genheiro geografo Pedro
---------------------------------------

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




