
Ga�. Góes Monteiro
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o E' VEROAO
..

QUE O SR. GO'ES MONTEIRO PRETENDA IM
PLANTAR A DITADURA MILITAR NO BRASIL

AZETA

! RIO, 28 (Especi-' os boatos espalhados não só no Rio de .Ia- cito dos )neios ne
; aI) .- O Gabinete da -..eiro como nos Estados., de pretender êle., cessarios para en

IChefia do Estado general Góes Monteiro., dar nln golpe de frentar qualquer e

Maior do Exereito.,iE§tado., com o fim de implanta." no Brasil ventualidade que
enviou á impl·ensa 'a ditadura Inilitar. porventura possa pôr
uma nota oficiosa., as-I Em sua nota., declara pe.·entoriamen- em perigo a integri
sillada pelo geue.·al te aquele ilustl·e oficíal general., não ha-I dade Ila�ional.

.

Pedro AUl"elio de'ver jamais cogitado nem autorizado quem
Góes Monteiro. Iquer que fosse a fazer semelhante pl"opa- Aumentando

Nessa nota diz o lat)ão., por ser uma idéa que repudia. A FORÇA PUBLICAchefe do Estado Ma- Afirlna o general Góes Monteiro que MINEIRAior do Exercito não a sua maior pre.cupat)ão é contribuir com
mnenor vislulnbre de vel·acidade o seu esfort)o no senltido de dotar o Exer-

voz politicasDO POVO Sem quaisquer lilat)ões
------------------------------------------

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
-----

--------

iV I Florianopolis, Terça-feira, 28 de Setembro de 1937 I NUMERO 975

Para trocar O S INTEGRALISTAS
. -

impressoes
sobre as próximas

manobras...
RIO, 28 (Especial)-O general

Eurico Gaspar Dutra, chegou ôn
:em muito cêdo ao seu Ministe-

Momentos depois entravam no

gabinete do Ministro, o capitão
Felinto Mueler, chefe de policia
e o general Góes Monteiro, chefe

MINISTRO EURICO GASPAR
DUTRA

do Estado Maior do Exercito,
para logo após entrarem igualmen
te os generais Newton Cavalcan
ti e Almerio de Moura.
A conferencia demorou cêrca de

duas horas, tendo o capitão Fe
linto Mueler saído em companhia
do general Góes.
A's 11 horas, novamente, o ge

neral Góes Monteiro voltou a ter

nova e demorada conferencia com

o general Eurico Dutra.
Todas as conferencias se reali-'Izaram a portas fechadas.
Quando á hora de sair para I

almoçar os jornalistas procuraram
informações do general Dutra,

es-,te respondeu:
--«ReunimoDos para trocar im

pressões sôbre as próximas mano- :
bras militares »... .

I
RIO, 28 (Especial) -;- Depois I

das conferencias havidas em seu I
minis teria, o general Eurico Du-\tra dirigiu-se para o Ministerio I

da Marinha onde se avistou com

Io almir�nte Guilhen, demorando
se com este, numa palestra se

creta, de cêrca quasi hora e meia.

fORNECIAM

-

mataram um funcionario da poli
cia num comlclo Zéamericanista I

dentro da qual foi encontrado I
copioso material bélíco. I

--0- I
RIO 28--Tanto o tenenteWaldemar
Freire, como o engenheiro Matos
Melo foram apresentados na De
legacia de Ordem Politica e So
cial onde ficaram sob rigorosa
incomunicabilidade.

--o-
RIO, 28 (Especial) -- O tenen-

te Waldemar Freire desapareceu

I da Delegacia de "brdém Politica

I
e Social.

O capitão Felinto Mueler mos-,
I
trá-se altamente empenhado na

sua recaptura. BERLIM, 28 (Especial)--Aca
bam de ter inicio as grandes ma-

IOnde está o nobras militares do Exercito ale
mão.

Ana, o �ual, a�in.gido na cabeça, dinheire São estas as primeiras mano-

por varios projetas, tombou mor-I
bras realisadas depois da guerra.

to em meio da grande confusão Limparam os bolsos
FERIDOque se estabeleceu. dos Zéamericallistas--0--

RIO, 28 (Especial) -- A"policia
Patrocinado pelos srs. tte. cel. apurou que um dos principais res

Joaquim Cardoso da Silveira, ponsaveis pelo conflito de An-
crate. do 50. B.C. e tte. csl. Can- chieta, foi o tenente Waldemar
dido Caldas, do 14 B.C. e cmte. Freire, o qual acaba de ser prêso.
Cantidio Regis, da Força Publi- --0--
ca, terá lugar sexta-feirai no Cine I RIO, 28 -- A policia prendeu
Teatro Royal, um grande festival o engenheiro Matos Melo.
em beneficio do artista brasileiro I O enagnheiro Matos Melo é um
Sebastião Mano. Integrará o pro- I integrahsta cl�ordenado, achando
grama a conhecida sambista Ma-' se por ocasião dos acontecimen
rina Reis. I tos no local, com uma limosine,

RIO, 28 (Especial) -- O gravis-Isimo conflito registrado no baírro
de Anchieta, por ocasião do co-

I

micio ali levado a efeito em pról!
da candidatura do sr, José Amé
rico, abalou profundamente a p(.
p ulação carioca, tanto mais, não
oferecer a menor dúvida de ca

berem todas as responsabilidades
aos adeptos do sr. Plinio Salga
do.

ETILO HORIZONTE, 28 (ESPE
CaL) -- A Fôrça Pública do Es
tado de lVlínas Gerais, vem de
ser aumentada de alguma unida
des.

Por decreto, de ontem. de go
vernador Benedito Valadares, foram
criados. além do 10'. Batalhão,
mais 3 Companhias, 1 companhia
motorísada e um esquadrão de ca
valaria.

Manobras do fxer
cito Alemão

da

Preso Getulio Vargas

Protesto veemente
na (amara dos
ii ri i.Deputados

E' que no momento em que
um orador discursava, varios ele
mentos integralistas começaram
procurando alterar a. ordem, con
tra o que se insurgiu o funcio
nario policial Antonio Augusto de
Sant'Ana.
Nada mais foi preciso para que

os integralistas arrancassem de
suas armas, disparando numero

sos tiros contra Antonio Sant'

festival

SR. PLINIO SALGADO

HITLER

RIO, 28 (Especial)--O sr.Ama
ral Peixoto ocupou a tribuna da
Camara, para protestar com vee- .

meneia, contra os abusos e crimes
que estão sendo postos em práti
ca pelos adéptos do sr. Plinio
Salgado.

O sr. Amaral Peixoto declarou,
ser lamentavel que soldados e

marinheiros, desobedecendo ás or
dens dos srs. Ministros da Guer
ra e da Marinha, continuem en

chendo, fardados, as sédes inte
gralistas,tomando geralmente parte
nos graves conflitos desenrolados,
como por exemplo, o que ôntem
ocorreu em Anchieta, em o qual
teve papel saliente no assassinato
alí praticado pelos integralistas,
o tenente Waldemar Freire.

O sr. Amaral Peixoto propô.
que na ata das sessões ficasse exa

rado um voto de pezar pelos acon
tecimentos de Anchieta, o qual
foi aprovado.

Não retira
ram as tro

pas

UM MIL.HÃO DE PESSOAS
RECEPCIONOU O DUCE; <

BERLIM, 28 (Especial) - O I
chanceler Adolfo Hitler e o sr.

I

Benito Mussolini chegaram a esta

capital, tendo viajado em trens
diferentes.

DR. JOSE' AMERICO

RIO, 28 (Especial) - No co

micio de sabado, em pró) da can

didatura do sr. José América, os

punguistas entraram em ação,
sendo as maiores vitimas algum;
depu tados e senadores.
A policia conseguiu deitar a

mão a 7 desses «cavalheiros de
industria »,

��, •• • A

Oi pnnope japenes
TOKIO, 27--Noticias da frente

chineza, oficialmente confirmadas,
dizem ter sido ferido numa das
mãos, durante um violento ata

que dos chinêses, o principe her
deiro da corôa iaponêsa, que se

acha comandando a 3a. flotilha
niponica no teatro das operações.

BERLIM, 28 (Especial) Segun
do informações colhidas nos círcu
los diplomaticos, os sr, Hitler e
MUlsolini decidiram recusar o pedi
do feito pela Inglaterra, no sentido
da retirada das tropas Italianas e
alemãs das fileiras do Extrcito na
cionalista.

BERLIM, 28 (Especial)--A vi
sita do Duce á esta capital, é
considerada como o mais impor
tante acontecimento histórico de
após guerra.
A estação, bem como todos os

edifícios públicos foram vistosa
mente engalanados,
Ao apear-se do trem, o sr.Mus

solini foi saudado pela enorme

multidão com um viva ao Duce.
A população, na rua, compri

mia-se, vendo-se a policia forçada
-, a dar as mãos para impedir que RIO, 28 (Especial) -- Varias

. t falsos os populares quebrassem o cordão populares indignados com as ocor-

IJaSSapor es I SR.'�BlI.:rIllTO MUSSÚLl.NI de isolamento. rencias verificadas em Anchieta,
PARIS, 28 (Especial)-Foram, Calcula-se em um milhão as pessôas que se encontravam vendo passar um automovel le-

prêsas 22 pessôas acusadas de nas imediações da estação. O serviço de vigilancia foi feito por 50 vando o emblema do « sigma'>,
forneceram passaportes falsos, a I mil policiais.

I
depredaram-no sériamente jogan

voluntários destinados ás tropas I Julga-se ser esta a maior recepção que a historia de Berlim do sobre êle repetidas saraivadas
do general Miais. registra. de pedras.

Apredejaram O auto

sigmatico

Abandona
ram o des

troier

ACORDO NAVAL
I •.§�' ----:....� •.•-- .

-'l'I'f.jo .,"-"• .',$;.'}'],''Z!J:I.l'f1H"'j;�iP�&-..c� ����\' "���
�: WASHINGTON, 28 (Especial)
- Nos meios diplomaticos, vêm
correndo, com certa insistencia,
boatos de que a Argentina ofere
cerá ao Brasil e outras republicas
sul-americanas, dentro de curto

praso, um acordo naval.

MAIORIA DO P.R.L.
NA ASSEMBLE�IA
PORTO ALEGRE, 28 (Espe

cial)--Completamente restabeleci
do da enfermidade de que vinha
sofrendo, ha mêses, deixou ôntem
o Hospital Alemão, em o qual se

encontrava internado, o deputado
Moacir Godoy Ilha, que assumirá
o seu cargo amanhã, passando
assim o gal. Flôres a contar com

maioria na Assembléia.

COROADA
a Rainha
Primavera

BAGE', 28 (Especial)--Reali
zou-se, ôntem, com desusado bri
lho, a festa da coroação da Rai
nha da Primavêra, cuja eleição
nesta cidade recaiu na formosa e

prendada senhorita Aida Fosteus.
Esta festa foi levada a efeito

sob os auspicias da Associação
Riograndense de Imprensa.

LONDRES 28 (Especial) Noti
cíasjprocedentes de Gibraltar infor
mam, que dez oficiais de um des
troier espanhôl legalista, que se
acha ancorado no porto de Gibral
tar, desertaram do barco de guerra
onde serviam.

Os referidos oficiais vão ser en
caminhados pelas autoridades brí
tanlcas para o lugar da Espanha
que os mesmos escolherem.

AGIRA'
•

com energia

CAP. �FILINTO MUELER
:'":�iF�

RIO, 29 (Especialr+O capitão
Filinto Mueler, falando aos jor
nais, declarou que agirá com a

mais vigorosa energia contra os

responsaveis pelos tragicos acon

tecimentos de Anchieta, de mol
de a que não fiquem impunes.

e:'
to
11-
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r e v o luõ o ç I
PARAISO"

200 lindos

Um fino córte por preço nunca visto.
FEL.IPE SCI-IMIOT, 21

Ineuitauel a
CASA "O

comercío de
A verdadeiro

.

parucocausou

padrões.
•

casemrras,no

RUA

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras --laias funestas.
CINE ODEON, ás 7,30 ho

rds-Corações divididos.

A ELEGANCLA MASCULINA
EXIGE UM BOM CHAPEU.

« CREPI)} E' O UNICO. NO
"O PARAIZO"

F .:A R T ,;;.)�Z ,5:, ;-,3
rJO DiA

CINE REX, ás 7,30 horas
- Princeza boemia.

BANQUEIRO MILIONARIOE ALUGA-SE
o confortavel predio de resi-
derreia á Rua Spivak, em

João Pessoa. - Tratar no SELOS DO BRASIL
B A' I R T Compra-se sêlos do Bra-
anco gnco a- ua ra-

sil, qualquer quantidade.[ano, J 6 ·-Florianopolis, Paga-se bem.
ra responder por rumoroso processo. Rua Crispim Mira 29.

�bLl�g'\��SILFUGI- �� o.oefl.e••••••• - __ �
Camilio Castiglioni, foi um

desses homens que enriqueceu V-=NDI= Sl=a
Pensão Fami

L L"" L liar, b�m aíregue
zada, a rua Con

selheiro Mafra n. 64.
Ver e tratar na mesma.

Fugiu para D Brasil
rasa falttncia·

»

apDS ruma·

RIO, 27 - A guerra da UM

Européa de 19 J 4 foi íerti] na

criaçlo de fortunas imensas. To
�05 os que tiveram oportunida
de de negociar em armas e mu

nições, em generos, em material
-a_nitario, em tudo que pode ser

utiJ na retaguarda de exércitos em

luta, enriqueceram facilmente.
Nioguem olhava preços. �

guerra quer materias primas para
satisfazer eua veracidade e não

se olhAva preços.
Os exploradores da morte or

�anizada proliferaram. Bonis Za
haroff, encarnou o típo do «pro
fiteur> das guerras e, vencendo
com OI aliados,destruiu a dina
!pite dos Krupp..

Aqui mesmo no Brasil,!ão a

pontados exemplos de grandes
fortunas feitas á custa de indus
trias ligadas á guerra.

Muitas dessas fortunas, entre

tanto, desapareceram rapidamen
t�. O ouro amealhado de ma

neira espetacular, tambem espe
tacularmente se esvaia.
A sêde de enriquecer, entre- importantes.

.

tanto, permitia ainda facilidades � emquant� o esqueciam,
..

a

• certos generos de negocios e Justiça promovia sua responeabili
muita gente se lançou á aventura. dade penal. .

Alguns perderam parcas eco- N�. imin�n�ja. de �er prêse,
nomias outros viram solar no CalDlho Castiglioni fugiu para o

despenhadeíro de Ialencias mons- Br ..sil.aqui chegando ha um mês,

truosas muito! milhões em ouro. Il bordo do «Conte Grande».

Staviski foi un. exemplo des-
,

A po!icia de �iena. dirig�u"se
5a época de sêde de enriquecer. [a. autorId�des nacronars, pedindo
Foi um explorador de capital sua e�tradlção, e,. ��ntr� de pou

alheio f' matou-se, ou mataram- COI dias, o ex-mlhonano e bao·
queiro regressara' ao seu pais pa-

E M IF M ,
com a guerra.

Teve papel saliente nas fi

nanças europêas, logo após a he
catombe europés.

Dirigiu bancos, orientou indus
trias, enchia cheque. de milhões
com a maior facilidade.

Um dia, seue negocies fracu-

•

O QUE TODO MU,'-JDO ]ULGAV -\ IMPO;;SIVEL: "U Vi PREPAR ADO QUE
FIZESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR
CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
CASA "O PARAIZO"

".

L.OÇAO BEL.EMsaram.

Castiglioni quiz se amparar,
salvando alguns bens, e foi acu
sado de ter provocado uma falen
cia fraudulenta.

Seus milhões haviam desapa
recido' como por encanto. Ban
cos fecharam ai portal e suspen
deram pagamentos; fabricas fe
charam.

VEIU PARA O BHASIL
Camilio Castiglioni desapare

ceu de circulação, leI I nome dei
xou de ser citado pela imprensa
nas littas de viajantes e hospedes

no, ao ser prêsu.
Lowehestein, banqueiro belga,

desapareceu misteriosamente de
um avião em pleno vôo, quando
seus negócios tomavam rumo pe

ngoso,
Ivar Kteuger, multimilionario

que emprestava dinheiro a varias

nações ao mesmo tempo meteu

uma bala na cabeça quando sen

tiu que a falencia Iraudulenta se

aproximava.
Ou�ros. menos desesperados,

fugiram dos países onde a ruina
os condenaram corno criminosos.

Artur da Gama L. d'Eça
Secfttano

ELIXIR DE NOGUEIRA Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

todas as Casas 'do Ramo

Empregado com successo em todas
III molestlas provenientes da syphili•
• ·impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPH ILlTICAS

em

DistríiJuidaresl

I. Carlos HCBpcke S A
�====��---�••e..o-----.Go.Ge.---------�

I;�I e IInalmente em todas
aa affecçOes cuja orlo

lIarca registrada �em seja a

IUAVARIA'·
- Milhares de curados -

GRANDE DEPURATIVO DO SA146UE

CASEMIRA EM CORS, ARTE
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

-Os analgesicos campo- ....Apyrelina" eln cusqe- A formula ae "Apyretina"
nentes fie "Apyretina", es-

tão õoscõos optimamente, de zelchnetes Proparal beson- é ae molde a correeponõej
maneira que a energia espe-
cifh:a aos orgãos não é ctln- õers bei migl'One (Kopf. perfeitamente aos casos in
giaa por efeitos f ecunõcrtos.j
mesmo quando os õota co- echmerzen).
eheta selam ingeriaos simul
taneamente. Em outras pa
lavras, não õeprlme o co-

ração, não õlmlnue o perys- Dr. r-:

eorg Ríchter. rlini-
tctttsrno gastro - intestinal
nem hyperaciaifica o esta- co geral e operações. Dlplo. Dr. Alfrea Hoess, rlinica
ma']o·
Asslnaao: Dr. Osvaldo Es

pindoIa
Dr. Osvaldo Espinôola,rIi

nl(o geral e peaiatrla. rOn"
sultorio e residel1cia: Rua Hospital 580 10sé, 1araguá. Isabel. Blumenau.
15 ae Hovembro ti. 84 A-·
Blumenau··5anta ratarina. 5ol'lta ratarina. ratarina.

··Atesto que prescrevo com II
-- Die Zusammensetzung

resultados optimos, os ca-, von "Apyretina" ist bereits

chets ae "Bpyretlnc» neste lein ·BeU/eis der schnellen

. hospital, unõ hl'i1samen Wirkung in

õen angegebenen Fõllen.

Dr. Anton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

·-Atesto que tenho empreo
•

-·Atesto que prescrevo em
toõos 05 casos inôicado- ogado em minha clinica os produt� "flpyrdino" !do f�r
mace�tlco I'crloa Henrique

racheis de "Apyretina", com meàelros.
Dr. Piragibe deAraujo,
.0:. Piragibe de Araujo.rlJnJCC: g?ral e pediatria. ccrr

sultorlO e residencia: Ruo
15 de NOl./embro H' 8Z-BluDr. Nilo Saldanha Franco. menau--5anta ratarina.

aicaaos.

optimos resultad03.Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.

Dr. Paulo de rarvalho.Dr. Antan Hafnrzr. clinira
._� ·�Apyretina". pela as"

soclaçao feliz dos seus in
gredjente9. será um auxiliar
prerJoso nos rasos indirados

D�.VICTOR MENDES
.malar dr. Victor mendes.

Dlret,)r do 5erviço de 5aú
óe da força Pública do Es
tado

rtinira ç;leral e operações. Dr. Nilo 5alôanha ("rem.
maôo na Alemanha e no geral e operações. rnéôico geral e operações, médico

médico airetor do Hospital co. méaico ôiretor do HosBrasil. méaico chefe ao airetor do Hospital 5anta ôiretor ôo Hospitul 5anta
e maternit.aôe marIo Au-

5anta ratarina, Btur,lenau, 5anta pilaI ôe Timbó, 5anta ratn-xiliadoro. Hova-Brestou-Ha- w

ratarina. monia, 5anta ratarina. rina.

COR CE CABECA?
�" A P V R E T I N .A "

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ij ApoJices Consolidadas do Estado de Minas �
� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco. �
� ,
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRF.STA çO]S �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AnRI- �
� COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TRA- �

� JANO N. 16. �
� �
.�r��ra.,��r:1�r�,.....,....,.a,..,...,,.,....��r.2---.. ., ... r:"J--;;;.-..�-õõ:'IIor.;;; r3RIJI
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•
•

••••••••�.,.O�O••••_:
• L.INI-IA OE:
Caminhão e On�nibus I

G
Leão da Serra I

Empreza de Transporte de Passa •
geiros e .Encomet'Jdas •

G
Entre Concordía e Marcelino Ramos.

•
EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS O

de ORTIGARA & GENERALLI • �.!::�������������-!
Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- •

• trubro em diante t!
• DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas I! '!!!!!1!'!!!!'!!l1!'!!!!�!!!!'!!!'!!!l�!!!!!���������-1!Pfi
• da manhã, regressando ás 4 da tarde I) 11),& _ W_i_. Di'r" .in.VazO·'d"A14q24u' -.kno'·

Li eUi'

IIa Para facilitar Il boa marcha da Empreza, scrá colocada em •
_.

• cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como e _c

I abaixo descriminamos: • AdOVgado IConcordia-e-Eacritôrio Mosele •
• SuruvI-Casa ComercialBoscatto. Florlanopolts
• Tamanduá -Casa Comorcial Julio Sehn • ".rIiII'"lIilbilitlíij''.MIiiiPiiiiiiiIIlM'iji"Jiiiii'iiiie__"Iii-iil«.'.tiliiitfiiilWililiieili'lII'fIiiiE_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiii__1iiIiii

• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
• Barra do Veado-Ca:;a Comercial de Irmãos Poy <O
• Bela Vista-Botequim Roese • 1-.' Vila Rica-rasaCoEmercial.MaMwti I ! Dr. Alfredo P. de Arau]o
• Marcelino Ramos- scritório ose e ..

• ! MEDI (;0
• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 • Especialista em malestias de creanças, nervos

: IDA E VOLTA 25$000: tmpaludismo e mo/estias da pele

• Empreza DALLA COS fA • Tratamento do empaludismo e das molestias da pe-

• • le e nervosas pela .flutahemotherapia

• j N.[ B. Em ca!o de temporais ou de es�radas em máu. -Cottsultorio e resídencia -Praça 15 de Novembro, 13 I p .

t
..

•
- estado, aspassagens terão o acrescimo de 200[0 II Telefone,1.584 I

roprre a rto

_ �su/tas:-Das 8 às 11 e das':14 às 16 horas
__

I
.R.... ..' •••••"... 'ª'���"�il!i�':�=������;�hi4��;;-����-

O
E S T A I'..

C r e d í toM u t u o P r e d i a I ! ' linda casa pó-

I : de saraua pa-IE' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR-

TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\110S FORA�A DESTRIBUlnC)s A' MAIS ga ndO a p e""'" as

DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA- 5$000,10$000 ou 20$· r-,1,00 I·l�::RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA por nnês na

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E a DE CADA Empresa Construtora
MEZ. Universal Ltda.

IlHAdolar Schwarz�
--------�------------------------

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARli\A

'AGENCIAT DA

Sociedade de NavegaçãolParaná-,Santa Catarina

Limitada.r+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Prlng 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 dirétas pa

ra SANTOS: luates-motor cpiratiFzinga, Saturno e Braz

Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

Recebe cargas de ímportação.; do País oui do Ex

terior, para :desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços -nodicos
., • 11 nd1ftf d

t

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

t' t tM

Hotel das Térmas I
Estabelecimento moderno recém construido proxi-

mo ás aguas térmaís

IIOptimas acomodações e serviço atencioso, Cozin ha I:de primeira ordem brasileira e alemã
Preços modicas

Proprietario: Herbert Falk
(Mau sprícht deutsch)

GUl.\RDA -- Municipio de' Tubarão
Santa Cetar-ir\a

Indo Araranguá
--------

a

HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OE:)TE cosinha de
I a. ordem, asse:o e higiene

•

Linha de onibus para Porto Alegre quartas e

domingos

.Joao Gonzales

Banco de Crédito
Popu lar e Agri ..·
cola de S mta

Catarina

(Soe. Coop, Resp. Ltda.)
.

Rua Trajano n. 16
(Ediicio próprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

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

Matriz: - LIBERO SADARO', 103 - 107
s. PAULO REECBE D2 PQSITO

PA6AHDO 05
Os melhores preces

Ao alcance de todos
SEGUINTES JUROS:

I
CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO CCI1CC. LAiymt'sitoapdraevt' 5.1. ala

PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL 6 IPrazo Fixo o .. ala

Sr. Albano de Souza Lnclo
8.1. ala

'CREDITO MUTUO PREDIALr ,RUA FELIPE SCHDMIT'N 2 _ (SOBRADl VENDÊ- â____g
I Rua Visconde de Ouro Preto N" 13

I .. '

M""_"."� "'"In" 'IS' " i 'f M" OI IW"· iqne���,f"r:�:::,iab��m. p���� .

! ! A LUt··"GA SE Dr. Pedro de Moura Farro i da. I.tnha férrea São Fran-
..

\� j;"r quar Ve' para casal. 1 cisco

•
_- ...--._...--=--....--.-_-----.��A*A�8.i,! !f��õeS pejo fnne n. Adv�gado 1 Jpa�a mais informações

......... ..••_..�_.. � ....�� Rua Tra]ano n. 1 nesta redação.

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

\

,!�
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1111
I Si o

Filiaes

lédlcos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
�línicCl méthca de crlan

ças e adultos

IABOl1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!�iclência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

Res, Hotel Gloria-Fone 1333
Consulta:, das j 3 ás 16 hIS.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de

Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do Hospítal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

liares.

Metrtz:
em:

prL.O IANOJDOL.IS·
Blwrnenau .' ..Joinville Sec Francisco Laguna-

MQstr-uario permaneot·e em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçiio d.

indica:
Dr. Arminio �ITavares

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclenaes e extrange'ras t>ara tCl'llGl FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de �enmiciar madeira
Lonas e lmpermeaveis Material em geia! para construcções: Machinas para offieinél mechanícas
Tapetes e trilhos �irnento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laceírês
Roupas feitas e janellas, tinta Macftinarios em geral para a lavoura: é' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, mnlnha etc.
Lnha para coser e seegir Fopões e Camas 'o('omov�) Motores de esploslo, fV1oro�s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para tranll11iS3õl!S� Lo' ,
\Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
toa1has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automóveis e. Caminhões FORO P -ças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
tleposltarios dos aíamades Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e earnaras de ar GOODYER .

Charutos cDANNEMANN, Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
��preza �aCiona�l-d--e-.·�I-�-a�v-e���a-ç�ê-o�-"-t-�-o�e�p-c�k-Ye�'-'---v�a�p-o�r-e-.-s�,-cC�8-rl-Hoepcke" "An�"e Ma�J �

Fabrica de Pontas "Rit,s h/laria' -" Fabrica de Gelo ·!Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
�����������

. �
�§7�V.éW.A..VIÂ���-�� "��â'VÂV..6.\7.à.VA..�.

�Jm._��--������������·'!I·�.•����� ...

'

_ .: ���� �

E s_pe I h O s IA Favorita I
Só os fabrícados em JoinvilIe peJa �única fabrica �ttJ f�

,

do E S T A D O � l��

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER � �
Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILLE � Em loteria a sua favorita

--

�
---

I\tende na Maternidade Advogado
até ás 8 112 da man�ã I :c'rd Trajano rr 1 soraj
e á tarde - C'">nsultorlO:

I 1
'

IANIlA GARIBALDI, 49 Telephone n'14�b

jockey 'Club �rTart�ptlr;"il
O mais elagante centro de diversões famí- I

" MEDICO-ESPECIALISTA
f: �

rOuvido - Nariz - Gar-

�� gania - Pescoço i.
Ih (
�;Consultas das 10 ás 12- �:

I das I 6 ás 1 8 ;�
I�Consultoriú: Rua João •
,FiJPinto, 7--- Tel. 14561,
i Res.R���{4 I
----_ ..---

I Dr. "Ric�"âo I
Gottsmann

Ex-chele da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (Pl.ofessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreutér)

Elpeclallsla em cirurgia
geral

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

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 e das 10 ás 12 e

da!' 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RF5IDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Aavo�adOS
I Dr. f'adro de Moura Ferro r

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

cionais e estranjeiras.
ernsf'ane camente iluminado com instalações mo

rias

R U AT f;AJld' S, 1 O-s Cbrado-n o s altos da
orveteria Gloria

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

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,
CONSUL70R/0:

'i(ua Trajano tr 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)=
HORAS MARCADAS

R.Aderbal
da Silva
J\dvogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

LODOS
1631 • 1290

I
IAccacio Mo-I

•

re Ira tem!seu escrip-

tÓ1 io de advogacía á rua

Vísconce de Ouro Preto

n. 70, - Phone- 1277.-

I Caix 1 Postal, 110.

I

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

I
�
�

I
�

� �
� NOS CLt\SSICOS ENVELOPES FECHADOS ��
� ,

D�.��-----���

N o�Estreito Ponta do Leal
I

I

I
LH ET ESEI I

Federal e Santa Catarina

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A ClAZETA-Flo.nano_tJoll� 28""":"'9-1937

Por 30$000 Ouanta
aptenas!

No di:t 7 de Outubro próxi
mo, a Loteria de S. Catarina rea

.
)!zará o I'RIMEIF.O sorteio do
n lVO plano: CEM CONTOS!
CEM CONTOS por 10$000,

que é o custo de um bilhete in
Ieirol

Qua ntas I ezes, de tão insigni
ficante impor tancra, que poderá
r té ser levada á conta de despe
za : com calés.nhos, charutos ou

a i .ete", quantas vezes de tãon

significanie irnportaucia, não de
�

o ode a lel.c.dade de urna cria
lu a. si é que riqueza é sinônimo
�('; [elicid.ide!

Os bilhetes para este lormida
v J sorteio, já se acham à venda.

SALÃO PROGRESSO
R'jól Felipe SchOlidt n. 5 (cinco).
BRINS DE LINHO PARA

TERNOS Il'<CLUSIVE O S 120
TAYLOR �O

"O Paraiso"

vale
o carpo
humano

Poder-se-ia começar a resposta
dizendo que isso depende do ta

manho. Mas. tomando para base
de calculo um adulto ôe estetura

merliana, informam-nos certos ci
entistas americanos que entram na

composição do nosso corpo:

oxigénio 65'1., carbono 18, hi

drogenio 10, nitrogenio 3, caleio
1,5. fósforo 1, potassa 0,35, en
xofre 0.25. sadio 0,15. clorina
0,15, magnesio Q,05,ferro 0,004,
iodina 0.0004.
Ora, tomando-se a cotação'

atual de tais produtos químicos.
verifica-se que o corpo humano
vale cerca de seis mil réis.,; Ha

quem diga que é pouco, ha quem

pense que é muito. Depende do
avaliador ...

PAF;:J4. HEMORROIDAS
-E-

INCO�IiODOS DAS SENHORAS

SUSPEl\JSÔES?
RSGRASIRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER. HEMORRAGIAS?

O remédio indicado é:

"M5nervina"
Vende-se nas bõas Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Iolnvílle
.
0

R
O
V
A.

La

s
C
O
T

���
'i'�\t,.'

O
I

I
I

Por 6x2 cáem as ginasia.
nos. Um jôga desintere�
sante foi a de ante ..ântem
na ground da F. C. D.

OS quadros entraram em cam'l O sr. Antonio Pereira Neto
po assim constituidos: conseguiu "acharl! um penalty que
TAMANDARE': Hilnon Betinho bate, fazendo °

Ovídio Galego 4' tento do .Avai.
Faraco Lidio Luis Ha "sururú' em campo, o JUIZ

I
josino, Celio, Osmar, Sá. Nelson. expulsa Betinho e Ovidio.
AVAl': Joel O sr. Antonio Salum substitue

Pedro Borges' o JUIZ.
Piegll Olimpio Vergilio Ivo aproveitando-se de um

Cancio, Zachi,Betinho, Ivo, Silvio. hands fóra da area, consigna o

Ínicio 14,10, a saida é dada 5' tento do Avai.
1 pelo Aval. indo imediatamente ao Zachi em um fur-o faz o

\ reduto de Hilnon. 6' goal do Avai.
Galego e Ovídio formam bem. Até seu termino. o jôgo torna-

Cancio não aprova. se monotono.

Os goals keepers ainda não Todo o entusiasmo de que
foram chamados a intervir. dado eram tomados os players, ruiu,
o equilíbrio. do prélio, nada mais interessando a partida.

Hílnon rebate otimamente. a

um forte chute de Betinho.
Galego concede penalty aos 20

minutos de luta que Olímpio trans

forma no

I' tento do fivai.
Ataca a linha aos alvos. mas

a zaga avaiana assombra.
Osmar quaei.,.. a bola raspa

li trave superior.
Osmar passa um drible em Pe

dro e Celio, aproveitando faz o

I: goal do Tamandaré.
O jôgo está equilibrado.O Aval

está empregando o jôgo estúpido,
e••�a�e••o.o. p�r�ce que é a, vingan�a do do-

---------- �.
>

� '-

� mlm� que esta lhe impondo a

...... � ftgunzada".
! Silvio com um bélo chute en-

� �� viezado.consigna assim o

Or.:. 2' goal do Avai.
�i

V I
A g
L I:
•

I
@) Em qualquer logar e a qualquer hora. este
mos sujeitos á desagrcxdçvel surpresa de uma

dôr de cabeça. de dentes. de ouvido. de uma

enxaqueca ou de uma dôr rheuma- B
tica. Convém. por isso. ter á mão BA�ERCÂFIASPIRINA. o remedio de con- E

fiança contra dôres e resfriados: R

s
C
O

T

W
H
I

S
Kl
V

Dístri bu idores

�Gaz:e'a
Desportiva

Envellenou
a homem

,

....

que nao

amava
A HOMICIDA ESTAVA
ChSADA HA QUINZE
DIAS COM A VITIMA
BELO HORIZONTE, 27

- A cidade sul-mineira de
Alpenes foi palco, ha dias,
de urna cêna chocante, sem

precedentes na histo ia .

Por se ter casado com um

homem á quem não amava, uma

joven matou-o, depois de 1 5
dias apenas de casada.

Para pôr em prática o SI

nistro intento de eliminar o

proprio esposo. Maria Suares
de Oliveira, assim se chama
a criminosa, adicionou formici
da á aguardente que o ma'

rido costumava beber quan
do regressava do trabalho .

No dia 14 ultimo JOá:)
Belini. êsse o nome do mari
do de Maria, chegou em C8S11

às 17 horas, dirigindo-se ao

banheiro.
A desalmada mulher, apro

veitando o enseJo, mistu: c .1

veneno ao paraty.
Mal in"eriu a terrivel sus

tancia toxica o· inditoso h
mem caiu instantaneamente morto ..
A assassina perseguida pelo

remorso, saiu a gritar, pelas
ruas, tendo sido presa pela po
licia.

2· PERIODO
O sr, Antonio Pereira substitue o

sr. Salum como arbitro da partida.
Peulo entra no lugar de Cancio.
A saida cabe ao Tamandaré.
Paulo bate bem o corner con-

cedido por Luis. Betinho aprovei
ta fazendo aos 4 minutos o

3' goal do Avai.
joel pega bem.

I Olímpio concede penalty que
Lidio transforma no

2' goal do 7amandaré.
Hilnon "lafieran do quadrilate·

ro, està simplesmente fantastice.

Atirou no coelho e
matou o proprto

filho

---- --_ .._----,'I' LISBOA, 27 -Durante uma

caçada em Tortosendo, o ope-• rario José Man:elino. quando dis

., parava sobre um coelho. matou
um seu filho de 18 anos de
idade.

'.
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Por pilheria, quando alguem
se mete onde não é convidado,
chama-se-o de «quinta-feira », E'
o dia da semana que está no meio.
Preste-se atenção. no entanto, ás
quintas-feiras desde Abril para
cá, e ver-se-á que até é bom cha
mar-se um sujeito de <quinta-foi

Atacou acrelnente
ra >. Não é mais sinonimo de in-

O sr. {;avalcallti trometido.

Porque já se vai popularisando
que as quintas-feiras são « dias san
tos» São os dias da « Sta. Catarí-

I
na a velha e acreditada Loteria

De ordem do sr. Presidente, convoco os se- do Estado de Santa Catarina,
nhores associados para a assembléia geral extraor- que naquele mês reiniciou as suas

extrações.

P·
·

m Laguna dinaria a realizar-se no próximo dia 30, ás 19,30 Que o diga a meia centena deIC-nIC e horas, na séde da Associação Comercial� á rua Fe-
pessoas já contempladas até quin-

Realizou-se no dia 18 de se- lipe Schmidt (altos da Livraria Moderna). ta-feira passada, sórnente com os
tembro último, um pic-nic em Assunto:-Reforma de Estatutos, para efeito premios maiores de 50 contos
Laguna, de que participaram va-

de filiação da ACI á Associação Brasileira de Im- conforme as noticias já publica-
rias pessôas, em que figuravam, das.
tambem, muitas distintas snras. prensa. As últimas foram as portado-
e gentis senhorinhas. Si áquela hora não se verificar numero legal ras do bilhete 2.577 da extração
Tendo-lhes sido dispensado alí de socios, far-se-á segunda convocação, para meia de 16 de Setembro corrente cujos

um tratamento gentil, carinhoso, hora depois, quando então a assembléia se instalará 50 contos foram parar em maior
deseja o snr, Leopoldo Martins,

com qualquer numero. volume nos subúrbios da Leopol-
em nome de todas as pessôas que dina.
tomaram parte no pic-nic, agra- Florianopolis, 24 de Setembro de 1937. Foram os srs. Afonso Ribeiro,
decer aos componentes da S. M. LOURIVAL CAMARA residente á rua Santarém, 38, na
Carlos Gomes, e sobretudo, aos 10. Secretario

I
Penha circular; Pedro Alexandri-

seus esforçados e dignos diretores: MINISTRO ACAMENON
no do Nascimento; á rua Eleute.,

presidente-Felipe Corrêa, tesou- B d C d·t P I Agrl·cola
MAGALHÃES rio da Mota, 65, em Olaria; o mi-

reiro-Francisco Servino de ou. anco e re I o opu ar e RIO,27 (Band) O padre Arru- litar A. Azevedo, á rua João Re-
veira, mestre da banda-An·tonio da Camara proferiu um discurso

228 t b OI
.

Hd S t C t
·

durante a sessão da Assembléa r.e- go, ,am em em ana; ll-

Felisberto, cantra-mestre+Boniía- e an a a arlna gíslatíva, atacando a administração 'o Mieelli, á rua São Luís Gon-
cio Gil e F. Pedro Rita.

i b i d d..d d do Estado de Pernambuco e acusan: zaga, 10.
Da fidalga acolhida e das cativan- I

D stri u �ão e IVI en os
. I do o governador Lima cavaícantt O sr. A. Ribeiro, que foi o me-

tes amabilidades que nos cercaram O Banco de Credito Popular e Agrícola de Santa Catarina de haver traído o sr. Getulio var-
Ih t I d b

avisa aos seus acionistas que esta' pagando, em sua séde, á rua
i gas e depois o sr, Agamenon Maga. I �r �on emp a o ao rece er o.

guardaremos inesquecivel recorda- Ihães e o Estado de S. Paulo, para premio da firma Angelo La Porta'
ção de tão grata hospitalidade. Trajano, n-. 16, os dívtdendos. relativos ao 1'. semestre do cor-

se comprem-ter, finalmente, com a & Cia., concessionário da «Santa
Muito nos penhorou a maneira rente ano, a razão de 8 oro ao ano (17'. DIVIDENDO). candidatura José Américo. A ora- Catarina» deu um donativo paraIh Ih FI

"

epells 23 de setembro de 1937 ção do padre Arruda Camara provo- .

'

d C· I
.

Sana com que nos aeo eram na- orlan I , •

cou energ.cos protestos da bancada o� r_nemnos o ..o �gl� .ant_.? �n-quelas noites.

I O {;onselho Diretor sttu-cíonísta pernambucana. tomo, que em Florianôplis sao In-

Agradeço, tambem, aos mem- cumbidos dos sorteios da popularbros da comissão abaixo e .�odos 'Descontos especiais em Tailleurs Fe"'»7 a barba loteria estad ual.
os que se achavam na ocasiao os de lã e Manteaux & . (DA <A PATRIA� DO RIO.
quais �ão possiveis lembrar: Co-

DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN- D_E_2_c2-_9._3_7)�.
_

MISSAO:-Helio Matos, Glacio DES DESCONTOS NOS ARTIGOS enforcando-se numRosa, Joao Souza, Manuel Be.. to, _

Abedenago Machado, Francisco DA ESTAÇAO
galhoCarlos de Souza, Francisco da

NA MODELARRosa, Nair Freitas,Normélia Frei- .

BANANAL, 27 João Rínete,
tas, Adelaide Rita, Maria Gil, T iii d lã' córte i I casado, natural de Alemanha, com
Autonio Souza e João Martins. a eurs e mpecave

de 110$ por 28$000 11 ;�r�n.B de Idade, díspoz-se a mor- O sr. Governador do EstadoAssim, mais uma vez, externo
enviou á Assembléia emaa minha gratidão pelas gentilezas " "" fino angorá de 170 por 136$000 I Ante-ontem a tarde, cortou le- meu-

nha, carregou agua para casa e de- saxem em que mostra a De-com que fui distinguido e, agra- Manteaux superiores de 130$ por 98$000 tuou outros serviços domestícos, cess-dade de ser criado o cargodecendo de coração em nome de " " " 80$ por 53$000 apôs o que cortou a bar�a. de Almoxarífe Geral. o qaaltodos os componentes do pic-nic. Acabada essa operaçao, apresen- f
'

LEOPOLDO MARTINS Redução especial nos preços de RENARDS e tou-se a sua esposa e perguntou- icaria encarregado de controlar
CASACOS de PELLE lhe si estava bem, de barba raspa- todos os almoxarifados do Esta

da, ao que esta lhe respondeu que do que seria. snbcrdrnado á Se-

na "A MODELAR" sim. cretaría da '.izenda.Em seguida, Kinete, ordenou-íhe -

que preparasse as raçoes para os Uma vez criado êsse cargo
animais, porque dali a pouco iria será extinto o de Almoxarífe da
busca-las. D'retoria de Estradas de .hda-Como se demorasse o marido, agemesposa de Kinete voltou para casa,

_

•

não mais o encontrando.
-----------

Durante a sua ausencia, Kinete Fur.·osadirigiu-se para o mato e com o au-
xilio de uma corda enforcou-se.

O suicida fazia uso do álcool e ofensivaconsta que ha dezoito anos passa-
dos já havia tentado, certa ocasião, MADRID, 28 (Especial)-Con-enforcar-se, no que fol impedi dopor

, um de seus filhos. tinúa furiosa a ofensiva das tro-
DeÍ1'a viuva e oito filhos casados. pas catalãs na zona de Aragão.
A Policia compareceu ao local, ._

_

denominado Bracinho da Estrada QUER UM LINDO CO'RTESchroeder, abrindo, o respetívo ín- DE CASEMIRA ?querito.
-1f!I--_IDliliI1l*fili4l���!iilii1�.III__ VA' A «O PARAISO» E ES-

SERÃO INTERNA-, COLHA ENTRE AS 200 PA-
DOS DRONAGENS.

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

O Secretario do Interior e Jus-
tiça, comunicou ac seu coléga da
Segurança Púhl!ca, que poderão ser

internados, por conta do Estado,
Acompanhado de sua exma.r Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5 no Hosplclo OSCAR SCHNEIDER,

OUTROS PARTEM família seguiu ôntem para a Caixa. Postal, 37 Telefone, 1658 de Ioínvílle, os demzute: Inacía

I
Capital Federal, o sr. Armando Pereira da Cruz, Francisco BIt-

Para S. Joaquim viajou ôn- Cuneo, 10. escriturarios da Im- F L O R I A N O P O L I S tencourt e Eulalia Maria rdar-

t,.em..,.e.m..co.m..pa.n.h.i.a..de..su.a..e.x.m.a....p.re.n.s.a..O.fi.c.ia.l.d.o..E�st�:�d�oa·....�J,i,;MiY'l;';,;;iiiiiii,iri�;..ii;;ii;,iw;,;,,;,,;"=.�f*iliiiiiiiiiiiiiiii...t_in.s........

Acham-se em Florianopolis os

estimados conterraneos srs, Al-
berto Knabben, acatado comer- esposa, o sr. dr. Thiago Ribei-

ro Pontes, Juiz de Direito daeíante e lndio Chagas, funcio-
naria ferroviario,. restdentes em quela comarca.

Tubarão.

NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

DEP. BARREIROS FILHO

Faz anos hoie o ilustre depu
tado á Assembléia Legislativa do
Estado, sr. Francisco Barreiros
filho, figura de grande destaque
e projeção 'nos nossos meios cul
turais e politicos.
Edueacionista de real valôr,

parlamentar vibrante, homem de
atitudes definidas, tudo aliado a

um bonissimo coração, o distinto
aniversariante fez iús á grande
estima e admiração dos seus con

terraneos e será hoje muito ho

menageado. A GAZETA apresen
ta ao deputado Barreiros Filho,
as suas felicitações.

DEP. ABELARDO LUZ

A data de hoje regista o ani
versario natalicio do nosso pre
zado conterraneo dr. Abelardo
Luz, digno deputado federal por
este Estado, e prestigioso poli
tico catarinense. A GAZETA fe
licita.

DR. JOSE'· DE OLIVEIRA
CAMPOS

A efeméride de hoje regista
o aniversario do sr. dr. José de
Oliveira Campos, digno delegado
fiscal do Tesouro Nacional, nes-

te Estado,
•

Ao distinto aniversariante apre
sentamos cumprimentos.

,FAZEM ANOS HOJE:

o sr. Oscar Soares Pires;
o sr, engenheiro Edmundo Sil

veira de Souza;
" a menina Maria Stela, filhi
nha do sr. dr. José Ferreira
Bastos, Sub-Procurador Geral do
Estado;
a senhorita Cidolina Alves do

Prado;
a senhorinha Ilia Campelo;
a senhorita Evangelina Silva;
o menino Benedito, filho do

sr. Orlando Brasil, Contador Ge
ral do Estado;

.

a senhorinha Maria da Graça
Campelo.

ENLACES

BACHMANN-PAQUET

Realiza-se, hoie, em Joinvile,
o matrimonio da gentilissima
senhorinha Bertilde Bachmann,
professora nomalista e filha do
dr. Noberto Bachmann, concei
tuado clinico alí residente, com

o ar. tenente Roberto Paquet,
brilhante oficial da nossa mari
nha d. guerra.

Os nubentes, que pela sua ca

tivante fidalguia gozam de gran
de estima naquela encantadora
cidade do norte catarinense, via
jarão em seguida para o Rio de
Janeiro, onde irão residir.
Ao jovem par fazemos os me-

lhores votos de felicidades.

CHEGAM tJNS
.

Em companhia de sua

esposa, está nesta capital
dr. Euclides Queiroz de

quita, Juiz Substituto.

Acompanhado de sua exma.

esposa, encontra-se entre nós o

sr. dr. Noberto de Miranda Ra
mos, Juiz de Direito da comar

ca de Bom Retiro.

exma

o sr.

Mes-

E.tá nesta capital o sr Fran
cisco Knabben, conceituado co

merciante em Gravatá e pres
. tigioso politico da V.D.B. alí.

IA POSSE
do sr. Pedro Ernesto GAZETAA

VOZA D OA

Infeliz infelicíssima foi a atitude do deputado Renato Bar

bosa, ôntem, na Assembléia, fazendo afirmações graciosas só para

oonquistar "ponto". .'

S. s. maldosa e inconcebivelmente garantiu conhecer a on-

gem de um boletim integrali�ta PO,I; info���ções ... d� sul.
Leviandade que envez de premio bem esta a merecer re-

provação ...

, ,

Dias... Santos, ás
quintas-feiras,

para muita gente

MUNI{;I-! F O IPAL DE FLORIA-
NOPOLIS

O sr, Presidente da Camara
Municipal de Florianopolis está

.,fazendo publicar um edital con-

vocando os m e m b r o 5

daquela mesma Camata para o

dia 29 do corrente em que ela
se reunirá, extraordinariamente pa
ra tratar de diversos assuntos.

{;AMARA INfELIZ
O deputado Renato
Barbosa

P.
um oficial para

reclsa-se calçados Luis
XV.

CALÇADOSWETTERLE
Blumenau

SR. PEDRO ERNESTO

RIO, 28 (Especial)-A posse do
sr. Pedro Ernesto na chefia do
Partido Libertador Carioca, rea

lizar-se-á no próximo dia 19 de
Outubro.

Catarinense ImprensaAssociação de

ALMOXARlfE
G�RAL

AgenciaIs e Representa.;ões

Novas
eleições

em Itapema

RUA TRAJANO� 15

Ora. -Josettna Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assisterne do serviço de Gin�cologia dos Hopitais:
da Gambôa, Fenda"ão Gafflé-Guinle e S. Francisco de Ássiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botaíogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇ,L\S
Consu'torio. Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

O Tribunal de Justiça Eleíto
ral está fazendo publicar um

edital, designando o dia 24 de
outubro proxímo para a renovação
das eleições que se realizaram
em Itapana, município de Porto
Belo.

General as ..

sassinado

MACHADO & Cia.

PALESTINA, 28 (Especial) -

Por moti \'0 do assassinato do
general GaliJéa, foram prêsos va

rÍos notaveis arabes.
'4*'#,,+#4**·, 'cfi" ,. ã##;:m;;, ;"&&;5+ #989"=i('

· 1o sabão

"Virgem Especi�lidade"
r!.!' Wetzel & Oi•••• Jaínville

.

(MARCA REGISTRADA, �J
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




