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I "GA.NG TERS" DA
_______L._H_E_IA, VITOR

__T_O NEITSCI-I
___----=---=---------=-------=--:�--_OO ESCO ..

I�enemel"ito e impoluto
sul Cal-los Benuux Sem quaisquer ligat:ões politicas

�ALLADO

Jairo CalladolA oficialidade ale- S e r ã o

mã será retirada
da"China

A

presos
todos os que participaram da novelD
brada de 35
RIO, 14 (Es�e�ial) A Cortnssão composta dos srs. José CarIol

de_Macedo Soares, mínístro da Justip; general Wenton Cavalcanti e aI
mirante ':'ae� Leme, �ue integram � execução suprema do estado de guer:

I
ra, expediu as aut�ndades estaduats ordens severas, no se.i .ído de se-

I,
rem nova��nte pl'eso� todos os elementos que por motivo -, 1 revolucã
de 1935, eSllveram detídos,

• o

Pôsto fiscal de
Campo Erê

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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_A GAzmTA Florinopolis, 14 de Outubro de :1.&37 "

.

TRAIDO PELO COMPA
NHElh.O

Ontem á noite, depois de dar
um passeio pela cidade, Heleo
doro retornou ao quarto. Antes,
porem, de recolher-se foi até o

quarto de Sofia. A sua surpreza
foi grande ao notar que Banaga
na estava no quarto, em compa
nhia de Sofia.

Esperou, então, que o soldado
saisse, para admoestar a amante.

Os dois amantes discutiram
longo tempo, tendo Heleodoro de
clarado, depois, que Sofia armada
com uma tesoura lhe desferiu va

rias golpes pelo corpo, para de-
pois vibrar -lhe duas bofetadas. Nas declarações feitas á im-

Depois de muito discutirem, o prensa o criminoso caiu em di

motorista foi para o seu quarto,
versas contradições.

mas não poude dormir, Entre outras coisas, afirma
No dia 16 do mês passado, Heleodoro que quando matou So-

quando trabalhava numa obra A TRAGEDIA fia estava atracado em briga
que a firma Dahne está cODstruin- com ela, estando flua amante

do no municipio de Gravatai,He- Paseadas algumas horas, He- coro uma tesoura ná mão. Entre-
leodoro Ribeiro foi atingido por leodoro levantou-se nervoso e foi tanto, o cadaver da vitima foi
uma lasca de pedn, sendo ferido ter novamente ao quarto da aman- encontrado pela policia, deitado
num olho. Devido rl êsse aciden· te, que encontrou dormindo.Acor- naturalmente na cama, com me

te, êle esteve recolLido num hoso dou-a e teve com ela nova dis- tade do corpo coberto com um

p:tal, para o neces:;ario tratamen' cU5são. lençól, como si ela estivesse dor
to. Momentos depois, o ex-marlh- mindo quaildo foi surpreendidll

Dias após, já restabelecido, re- mo, armando·se da tranca de ma· pel: c 55llSsino.
tornou á casa de Sofia Bustaman· deira da porta do quarto, Jesfe- Disse ainda o Criminoso que

ti, a rua Dois de Fevereiro, mas riu duas violentas pancadas na sempre que Sofia o encontrava

encontrou a amante completamen- cabeça de Sofia, fazendo com que na rua 0U num café, o tratava

te mudada. Embriagava:'sc, coisa ° sangue jorrasse em quantidacle com m us modos e o ofendia

que, antes não fazia. N<Jtou tam- e parte da massa encefalica sal· COOI pahvras grosseiras. No quar
bem Helecdoro atue não estava tasse,ficando prêsa á parede. to o tratava brutal.nente, óra,
sendo tratado com a mesma afei- Devido á violencia das panca- ameaçando com a tesoura, óra

ção, das, a infeliz vitima teve morte dando-lhe den!adas, cujos sloals

Ha seis dias. na quarta-feira instantanea. conserva no braço.
da semana passada, Sofia mudou- Após praticar o crime, Heleo- Co tinuando suaI! declarações,
se da rua Dois de Fevereiro para doro dirigiu-se ao seu quarto e Heleodoro disse que, depois que

a casa de comodos a rua 24· de comunicou o ocorrido a Barraga, Barragana saiu do quarto de 50-
M.iio, de número 179. HeJeodoro na, dizendo que lhe parecia ter fia, teve um entendimento com

lambem alugou um quarto na matado sua amante e pedia que este, tendo o soldado jurado não

mesma casa de comodos. . o companheiro fosSoe avisar a po- o ter enganado, pois estivera ape-
Foi quando o ex-maritimo tra- licia. nas con versando com a mulher.

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

PORTO ALEGRE, 13-0
Beco do Jaques foi teatro, de um

monstruoso crime.
Sem que tivesse testemunhas,

uma infeliz meretriz foi abatida
com dois violentos golpes de tran

ca desferidos pelo amante.

Os personagens dessa horrivel
tragédia, foram o ex-mantuno

Heleodoro Ribeilo, de côr bran
ca, com 36 anos, solteiro, natural
do Estado do Pará, de profissão
motorista, e a mulher Sofia Bus·
tarnanti, mixta, com 26 anos de
idade, solteira, natural de jagua-

vou relações com o soldado do
Exercito, conhecido pela alcunha
de Barragana, que era seu com

panheiro de quarto.
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� i��!;�;l� ��iç;����oH�menage!,,�' RECRUDESCEMdo Oitavo foi avisado por Bar- a memar.a
ragana, indo em seguida até o de Laura 85 atividades camunistaslocal indicado.
Comunicou-se, em seguida, com Muller em Pernambuco

a Chefatura de Poiicia, cientifi-
cando as autoridades policiais do RECIFE 12 A I" ,

f f RIO 12 - Realizou-&e hoje '
- PO leia conseguiu apurar que estavam.

ato ao mesmo tempo que ee-' •

'f
'

d T'
,

"d I I' ,

'

,

'_ d
,. ás 10 horas no cemitério de São uncionan o em igrpro, uas ce u as comumstas, uma das quarstuava a pnsao o cnminoso.

.

'

, na residenci d J' R d
'

. d· S .

O d J M R I
I João Batista a mauguração sole- • CI� o s,r. ase o ngues c .. ouza, \

di;' ,o��, ,artu:t 2 an�:, ne do mausolêo do general Lauro Os investigadores encarregados do serviço não consegui-
: ega o, JU icrano

b
o O. I�. Nüller mandado erigir pelo 00-

ram prender os membros na ocasião em que êles se deveriam reu-
tnto, assim que reee eu comum- , - f'), ,

t d d
'

ido di d fi
_ d _I' I v 'rno do Estado de Santa Cata- OIr, em Vir u e e, por varias vezes, ter SI o a Ia a a sessão -

caçao esta tragedra, rumou para· .e . .and
..

d I I'
.

D
'

d I di
B d J h d nna de que era natural o antigo

can o a casa vigia a pe a po reia. epors e IS guas las, os

d
eco o aques, acoJm�alli

o ministro de Estado parlamentar investigadores resolveram dar busca da referida casa, tendo aperen-

de seGu amalnuense, sdr. oaob f' eool e academico' dido material de propaganda, como sejam boletins e bandeiras
oro onça ves e o su - Isca' Ih

J "h Em nome do Estado de Sta. verme as •

....UlpZIO o'd d I id d II Catarina falou na ocasião o de- Proseguindo nas investigações a policia conseguiu apurar
ar or em ague a auton a e,

.

d do movi
,

divid J R d
.

d d d
. putado Diniz Junior seguindo-se que eram organiza ores o movimento os 10 IVI UO! osé o ngues

°f ocorpo1h, ad esvent ra a. meretrdlz 'C0Di a palavra pelo Clube de, de Souza, Joaquim Tenorio das Neves, João Rodrigues da Silva,
OI reco I o ao necroteno, on e I

I •

, '., havi r d .. b d� 'd f
' ,

d Engenharia o engenheiro Joaquim lOS ,qual�)a aviam con la o aos seus mem ros os postos que e-

onteHOOI a dtar e

RO.lb �utofPs�a o,, Catramb" I veriam ocupar no "c)mité" de Alta Defesa Nacional»,
e eo oro I erro OI após.] J •

A 'M' izad C' ,

d
"

II ntomo artms era o organiza or e asemiro FerreIra
transporta o num carro forte pa- d L' h ido M d d f'

.

2 d I ia d J'
• � A ELEGANCl·A MASLUIN('A

e ima con eCI o por ICO, o encarrega o as manças e os
ra a a. e egacla e po reia, on-: . ,

.

d' id J' T
.

d SIM I P
,

C I
'

d f· 'd d d 1 EXIGE UM BOM CHAPEU
10 lVI UOS ase enono a I va e, anoe ereira ava cantr,

e OI OUVI o sen o suas ec a- ,

N
.

L' d' P '·1· N V I' M' p._ J
·

D _

"CREPI» E' O UNICO, NO um�rlano 10 mo, resci l�no uney, a entrao arena mto,
ra�oes toma as p�r termo. e

"O PARAIZO" Otavlano Vaz da SIlva, faziam parte do «comitt'».
pOIS das declarações prestadas ao Cade "elula em geral t m ci I t h d
d M

'

R I
..

., "', , e CinCO e emen os, avenco um

r: artr?s aoge, o cnmlO05� ELIX I R DE N O fi U E I �A estafeta para fazer a ligação dcs membros do «Comité» CentralfOI recolhido ao xadrez.
Empregado com successo em todas do "Comité" Regional. Todas as celulas são numeradas como

as molestias provenientes da syphilis por exemplo P L I R I 8 O' J .• ,

A t
'

M
. 1.1'

• impurezas do sangue :
·I. . . ,1.. .. mrnviduo n amo artms .j

organizador do "comité" de Alta Defesa Nacional, é fichado n�
policia, desde 25 de maio de 1935, tendo sido prêso por 5 ve

zes. j.lsé RodrigueJ de Souza, outro elemento de destaque dOI
Paltido Co nunista. foi prêso com setembro de 1936.

No decorrer das dili�e'lcias, a policia conseguiu prender
o ex-cab i do 30. R. I. A,tur Gomes di Silva, que usa tambem
os nom .�, d � A:ltonio de .Lira e Artur de França Lira, chegado
ha pouco do RIO de Janeiro, e m ,mbro de saliencla do partid(},
tendo tomado pa:te no m'lvimento de 35. no qual lierviu com:>

e Ilnaimento em todal ordenança d:! AgiUo Barata.
.. atfecçOel cuja 011-

.

rem leja a

causou verdadeiro
padrões.

nunca visto.
SCI-IMIOT, 21

.

paruco

Ineuitauel revoluçãol
-------------------------------------------

CASA "O PARAISO"
no comercío de casemiras. 200 lindos

Um fino córte por preço
RUA FEL-IPE

a
A

Crilne menstrucsc

"

praticado num

b a s·f o 11 d "

-

OS ANTECEDENTES DA
TRAGEDIA

ASDECLAPAÇOESDO
CRIMINOSO FERIDAS

ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELlE
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATlSMO

.......1. SCROPHULAS
SYPHILlTICAS

rão.

Faz um ano, mais ou menos,

que Heleodoro conheceu Sofia,
que, então morava ti rua Dois de
Fevereiro. Tornaram-se amantes,
passando a ex-maritimo a mora!

em companhia de Sofia.

liam registrada

"AVARIA"

Nessa ocasião cbegou, Sofia,
que avançou contra ele, de te

soura na mão. Momentos após,
a vitima voltou para o seu qUdr
to.

Discutiu dUlllute muito tempo
com sua amante e depois de ter

recebido quatro bofetadas, per
deu a caim! e com a tranca,
desferiu as duas pancadas na ca

beça da rapariga.
Quando as autoridades estive

r m na casa de comodos que
l'en iu de teatro a essa tragedia,
o criminoso m05trou uma camisa

rasgada, alegando que ma aman

te a deixara nesse estado, por
ocasião da briga que tiv ramo

- Milhares de curados -

BRANDE DEPURATIVO DO SANGUE o anjo protetor de seus fdhos é a

"Lombri-gueira Minancora"

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

(I, 2, 3 ou 4).
Pr?teja a s�úde de seus filhos e a sua ;>ropria f
EVitará mUltas doenças e poupará dinheiro em

remedios.

Compre hoje mesm0 uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.
E' um produto dos Laboratorio. "MINANCORA-Jolnvilla

E' MUITO FACIL. • • •
••..•••c .. � _

CEXOpENRSIMEE Gr'-.ITUE IO�'G�c�9AN2MDt�S ! !.!
� ME:NTARIA E A DE SUA FAMILfA N,A'S

Casas Pernambucanas
PORQUE:

AS
.-

OORES SAO FIRMES
TEM SEMF�RE NOVIDADES

OS PRECOS SÃO FIXOS·
4 _

E' PROPRIA A F'AElRICAOAO
..,

S C 1-1 M I CTN. ISFEL.IPE
',:-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�:� gan d o a I.':) �� ,,') alS

5$00(;)·10$000 ou 20·$'-:�:<Ja IIpor n",às n ,3

Empresa Construto.a
Universal Ltda.

Oferece aos segurados em todo Estado

serviço completo de
,

A::.)sistenci;�* f.\IIéd:(,";3, Far
rnaceutíc,,g e H('..):..�pitdiar

SUB-AGENCIt..S EM TODAS A.S ClDADES

ItC_��:�_��=
����rc�������':Ç]� ._

��e����g���1 \;�;� Apolices Consolidadas do Estado de Minas

H. fi.�.ILA � '; c Divida Fundada do Estada de S. Paul.

I
"V , �. .

c �Obras do Porto de Pernambuco.
CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO'�E. 1-.561 "I1 CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «A\"iLA»

o ,ij' VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES

1,_ Floríar10polis � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AOR1-

.

Iw COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA·

•

-

1��IANO N. 16.
,

• �_.������������������ t��������B���������,�'Jf
�

:

I:)E Oi fi !�.;:���..������

e Onhnibus I elado supener, Dr. õ;;;1d'; SilvaS:b;�k"
• I

ADVOGADO

...Ia Ser.rãa • especiai i'nei de abe ha, Cons. M.afra, 33
U • pirr"er)ta malagueta, Fone--1.191

Empreza de Transoorte do Passa.. A" ...,
u laranja�, ban.9ndas, etc.

"� gelrcs e Encome"Jdas "V. Sa. encontra no

= Entre Concordía e Marcelino Ramos I Mercadinlho Popular,
� .
"* EM C0MBINAÇAo COM A LINHA DE CAXIAS. no Cáis Federico Rolla n: 10

.� de ORTIGARA & GENERALLI O Entrega á domicilio
� Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- •
€�j trubro em diante 9 �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii_iiiiii""""�-

ttJ DIARIAMENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �
__!!III!_II!I_....!B!!!I!II!!!!�!!I!B�_IB!l!!!B_II!!!!B_�_

�%J da manhã, regressando ás 4 da tarde ,
�� Para Iucilitar Il boa marcha d 1 Empre'la, será colocada em •
O cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como •
�1f abaixo descriminamos: ..
� Concordiat-e-Escritório Mosele "
� Suruvl-Casa Comercial Boseatto •
• Tamanduá -Casa Comercial julio Schn • - .. IIiiiIiiIliiilil_a._..iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-

G Rancho Grande-c-Hotel de Maximq de Seeco •
.. Barra �o Veado-.Ca$a Comercial de Irmãos Poy •
ij B�la VIs.ta-BoteqUlm Ro�se. ti -IU VIla RICa-ra�a Comercial Mal�t1 ti, Dr. Alfredo P. de Arau]o
G Marcelino Ramos-c-Escritório Mosele •
• _. MEDI'CO
� Preços: CONCORDIA á M. RAMOS b$OOO � Especialista em molestias de creanças, nervos

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

•
'

oi'
..t=.mpreza DALLA CDS fA o • Tratamento do empaludismo e das molestías da pe-

� • le e nervosas pela jlutohemotherapia
U N. B. Em ea�o de tempora�s ou de es!radas em máu. Consultorio e residencia -Praça 15 de Novembro 13
.. estado, as_passag(;ns terao o acrescimo de 20 °10 II Telefone, 1.584

'

�,..
. !ltJ�o.1l0e!!�.�.�Gllh'.... ��U�!'!!:. Da� à�__Ic\_��� horas

;; ••• ,'.. ,
��••••D••: I I

�_

�.}� r e d í toM u t u o P r e d i a I !
·

M� •
�I •

:ONTESTAVELMEN'YE UM DOS MAIORES CLUnES DS SOR-
MAl i DO BRASIL, 50' EM PRE\lIOS F()RA�A DESTRIBUlnos A' MAIS

IL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$000), EXIGINDu APENAS PA·
�DA SORTEIO 1$000 [<5. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE
o A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
R CONCORRER COM os SORTEIOS DE 4 E e DE CADA

cação na MEZ.

nl§ •. ,;, * t i; $

I
Térmas

1llIAdolar Schwarz=- MERIDIONAL

Hotel das
Estabelecimento moderno recern construido

,�proxi,
mo ás águas térmais

Óptimas acomodações e serviço atencioso. Coziuh ..
de primeira ordem brasileira e alemã

Pr·eços modicas ,

Proprletarlo: Herbert Falk
!lfi'�

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA- .. Municipio d�' Tubarão

Santa Cetsrir\a

Endereço Te'legr.: DOLAl-( - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIAr DA
Sociedade de Navegação'[Patanã=Santa Catarina
Limitada.t-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Ric
Pring Torres & Cia. Limitada +Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens ditétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; 'v;aít�ns dirétas pa

ra SANTOS: hlates-motor 'Pirafininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

todas as espécies de madeiras serradas, beneliciadae e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Pa1s, bem como para o Extcrio

Recebe ca,q�íls de importação, do país OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do inferior

,

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

-i

------�---------------------p---.---

Companhia de seguras
de acidente de

Trabalho

Inda Araranguá

Capitat sebscrlto
Capital real fzado

1.000:000.$000
500:000$000

HOSPESE-SE NO HO r EL NOROE5TE cosinha de
I a. ordesr, asseio e higiene

Linha de onlbus para Purto Alegre quartas e

domingos •

Propr-íetar-lo JOãO Gonzales

II
._

�,

� �;;-:;;;��...:::: )��:�:--';';''''� .... �;..�: '" 'L�

ESTA

linda t�asa pó-

�

Banco de Credito
Popular e Agri ..'
cola de Snnta

Catarina

Dr. Ivo d'Aquino-
Adovgado

Flcrlanopol is

de ser sua pa-

(Soe. Coop. Resp. Ltda.y

Rua Trajano n, 16
(Ediício próprio]

Genin
de camp

Dario:

,
Capital
:,Reserva
iJ

136:700$000
56:424$498�ro"

-Oe
nrzntes I

.tão 0050
!manrzira
,rlfíra Oo�

giOa por
mrzsmo qu'
iChrzts sejam
1taneamente

���á��'na�( E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
taltismo rE'DICA,� QUE PUBLICA O RETRATO E HECIBOS DE, SEUS

�::'o�yp \.DOS t!E QUE ENTREGA PON rUALMENTE�OS SEUS PREMIOS.
Aôsína

ptndola
Dr.Os'

nho gerI
sultorio
15 OE H
Blumeoc

mio maior 5:175$000, e multas
premios menores

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

Os melhores preços
Ao a ca nce de todos

REECBE DEP�3ITO
l?i::H5AHoa 05

SEGUI�TES JUROS:
;

CREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO Cle Limitada e5.l. ala
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL elc. AvisoPro 6.1. ala

praz.o Fixo 8.1. ala
Sr. Albano de SOllza Lncio J 15 Ms.; 'brri

'

. ,lV··ENDE--SRUA FELPE SCHDMIT N 2 - (SOBRAD) ,

• � uma farmacia bem afr
• N t CD 5' ) '.' WbdtWliP' d'§gpW#W1 'Me B1t5n Jqnezada, n'um bom pOI1
, ALUQ.A -SE Dr. Pedro di Moura Ferro I da linha férrea São Pra
• quartos para casal. cisco

.

'

.. ,J 9 Informações pep fnne n. Adv�gado 1 Pa�a mais informaçõ
. •••••••••..43& Rua Trajano D. I nesta redação.

CREDITO MUTUO PREDIALs

Rua Visconde de Ouro Preto N· i3

_o. -'--c••. -:- -, ;.>�.�- >.�.
--

-

��- ,... .... -(� p
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mCar & •eira

FERRAGENS:

lt1aterial em g�-al L\it! ÇOJDtru�çOes:
líment()o-ferre eU) barras, ferra,gerJS para portaa

e janellas, tinta
�JWS galvaníeadcs e pertences
R>gÔes e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe-

res

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
AFame de ferro - télas para todos os flnl
Prcduetos ehi-mlcos e pharmaceutlcos
Censervas nacional e extrangelras

BI�n,nenau � JOiAvi-lIe Sao Francisco - Laguna - _a�.i\
Mcrstruarto permaneot. em Cruzeiro do Sul

Seoção de SecQ_o d.

indica:
Dr. Arminio --I

Tavares

Fi4iaes em:

: JS

MEDICO-ESPECIA LISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás 18

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

I
I Res

..
Rua Bocayuva, 1 14

1Tel. 1317
.--��

�. *ih ; � .-.--

1 r». Ricardo I
Gotternann

Ib� ,

Ex -chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.úre&sor
Indórg Burkhardt 8 Professor

Erwin Kreuter)
E.peclalllla em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecelogia, (de"
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema cervoso e

operações de plastica

CONSVLTORIO-""Rua Tra"
ano N. 18 das 1 O ás 1 2 e

das 15 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

__
1'TELEF. 1.131

MACHINAS:
MacJ1inas de b.em$.iciar madeira
Mach�J1as para otpci{lll meehanleas
Mach�lVls . para Iacelí oS
Mat'ftinarios em g.etaJ para a lavoura: p ados,

&tades, OIItivaaQces, U1(JinI» etc. •

, orompv4.1 Moto'res 4e �Iollo, MAto1ti
electtíeos

Material em geral para tr.�is3õI!S� t-;()',
mancaes, correías de <t_9uro e lona
·'}IC'OJ e graxas luliJrüicantes
Automovels e.Carninhães PORQ P �ça8, ij�ces-

sori••, serviço mechanico
Pneamaticos e eamaras de ar GOODY!R

",���������1l.!!!!!-����....�� v
_

.

.

�

E S J:\ I h O s IA Favorita
Só os fabrícados em Joinville pela gúnica fabrica

do E S T A D O
PEÇAM PREÇOS-C A 3 A PIEPER

Rua 15 de Novembro n. 36& JOINVILLE

azeta
Médicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CUnloa mé�Ii,�� da ertan

ças e adulb/!9

LABORATORIO DE
ANAliSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua [eão
Pint(!,r 13

FONE-1595

Re�iJência: Rua ViscQnde
de Ouro Preto n' 57

�FONE-1524

Advogados
Dr. Pedro de Mourl Ferro I

Dr. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratatnento moderno das
molestias do Pulmão

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

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

Dr. Carlos Corria

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Med!"D do Hospital

(Curso de especialização em

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

S;I) 4

f
trr

.i
Em loteria a sua favorita

r

ÇA+

I Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

. Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. per
these e pontes em todos
os sistemas conhecides .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL 10RJO:
W_ua Trajano n: /7

(sobrado)
Tdetone: 724 (manual>=

HORAS MARCADAS

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a
R.Acerbai

da, Silva
I\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

L�ne,
1631 • 1290

I
IAccaci-o Mo-I

No�Estreito Ponta do Leal
I

I

I �e�er� e�an: :ta:a
S

I. NOS CL<\SSICOS:; ENVELOPES FECHADOS

.��-�--

I
- :.........
------1 Companhia "Alilança da

I Bahia"

I
•
•
•
•
•

Icaixl Postal, 110,

Advogado
r [('11.1 Trajano, rr I sora2l

I Telephone n'146° I
Jockey Club jfurianopo'[;/I-

O mais eiagante centro de diversões Iarní-
I

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

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

rias

RUATRAJ \NO ,-O I sbra do-no 8 altos da

. _ . a _ '��d� S_t�:�

t eguros [Tertestres e Maritimos

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS f;14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: J 84$897
RECEITA EM 193 21.421:54,$220 •• SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

I Apent'l, SubaAgentel I R.��lador;'�d. A alf

I
em todo. OI Estadol �G Brasil, no Uruguai na
dlnclpa., praça. ..'ranuelr.l.

• Agentes em Florianopol rs: ti
• O
" Campos Lobo & Cía. a
o e
• Rua Cll:1nihlrD Milra, 35 (tobradJ) Ca1xI POltal11 •
•

. LEONE N. 1.083 -----.

I END. TELEGRAFItO ALLIA!vÇA :
,

VENDE-SE uma cai;� (,:, dis- instalações. o aprutimas " O
trito «J0ão h'ssôa:l, ;--'rf'i" vel recanto da Ponta do La·s. Escritoríos em Laguna e Itajahí •
lo, á rua do Nestcr no. 42, Preço especial. Tratar com )Qoã. USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES •

cemZquartes, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. �
�

..
li entar� cozinha.

• ••�
= ••'-•••••••••

•

rerra tem seu escrip-

-

....-•••••••••• c

tório de advogada á rua

Vísconce de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

FUNuADA EM t 870 SE'DE BAHIA

9.000:00Q$IOv
30.000:000$000
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GAZETA DESPORTIVA

figuras brl·
o esporte

catarinense
WALDEn1IRO. ponta-alrelta

Julio: Bom, ajudou bastante a! do, seja-lhe arranjado emprego. I Geninho tornar-se-ia o arqueiro I E' facil a qualquer clube locá'
defesa. Superior aos goleiros locais, n. I :1e nossas canchas. esta maravilhosa aquisição,

Aloisio: O'timo center-forward,
.

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

jogou otimamente. A cura d a Iepra I por ele ver�adeira veneração.
Gil: tormou bem ao lado de Terça-feira de semana passa-

Houve no match de terça-feira Pt:dro: Esteve em grande dia, Lilo. da, pela manhã, segundo o dr.
U!J"Ia consagração. não recuou aos ataques dos locais. Lilo: Produziu bastante, foi au- Fai descoberta par um Itagiba Martin� Vilaç:t, vice-di-:-

Foi este a de Genir.ho o go· Currú: Amarrou Pernambuco,
I
tor de um tento. f d f.

retor da ColoDla, Frei Ivo exi-
l-i.o das rnãos de. sêda, constituiu de tal fôrma que este foi obrigado _-

..-. e ranclsc.na biu um telegrama chegado do
o grandioso arqueiro, dos rubro. a mudar ete extrema. PODERIA JOGAR EM QUA. SANTOS, J 4 - Ha bem frade nada mais faz do que Paraná, assinado pelo geral da
anis, uma muralha. Totinha: Apezar de vir prece- OROS LOCAIS? pouco tempo, os infelizes ataca' seguir o exemplo do Lenemerito Ordem franciscana, determinan-

Foi o impecilho número um, dido de grande fama, atuou ati. dos do mal de H:msen recebe- padre Bento de Itú, que transíor- do t' seu recolhimento a Guara-

que encontrou o s taque do Íris, rnamente. Geninho o grande arqueiro do ram, com um lampejo de espe- méra a sua casa em leprosario, tinguetá.
para a marcação de tentos. I Lolo: Jogou bem. Marcilio Dias, poderá jogar em rança.a bôa nova de que um frade, e cuja memoria é hoje recordada E á tarde do mesmo dia, sem

Distinguiu·se nos mergulhos ex- \\Taldemiro: O melhor do ata. qualquer dos quadros locais, con- Frei Ivo, descobrira um poderoso no Asílo «Padre Bentolt, para que. tivesse avisado ou se dei-
cepcionais, e maravilhosos. que. tanto que, pelo esquadrão cobiça- medicamento vegetal que curava a os que soÍrem do impiedoso mal. pedisse de qualquer pessôa, o

Emprega Geninho, com abso- ----------.-----------------jlepra. frade, assentado ao lado do con-

luto exito, o salto de peixe, O Presl·dente Muitas foram as pessoas que CURAVA DE FA.TO d.utordeum carro de entrega de
encaixa maestralmente.

.

puzeram de quarentena aquela A fama de Frei Ivo aumen- cigarros que costuma ir á Colo-

Superior a qualquer dos arquei- informação, Não acreditavam, tava dia a dia. nia, abandonava esta, rumo à

ros locais. da Repüb II·ca não podiam em absoluto acre- -O frade-repetiam de boca capital.dizendo-se que em S. P.st
Geninho teve um grande dia, I

ditar. em boca-curava de áto a lepra 1 alojár� no Convento de S10·
c definiu-se desde os primeiros Corno poderia, um simples Fosse por milagre ou sugestão, FrAncIsco, pegado á Faculdadé
tijolaços. I. frade, sem os conhecimentos que, fosse por superstição ou outro deoDireito.

Felicitamos o grande arqueiro lO _

A propo;J�o de HORIZONTE PERDIDO-a suprema possuiam 05 grandes cientistas, qualquer motivo-e-o que S� veri-

por tão brilhante exibição. ��i::�:;:o b�la ���: d�e 2.��3�jQ�ap�:, d�r:re�ust(;O.�O�o!��t��) ::�!za� o fioqu: t�:te;�t:J�;�a�:� :�c�::a:a aq:ésiooba �een�csei 1��
OS DOENi��

-Sua Exce!encia o presidente Getulio Vargas, houve por bem, conseguiram? obtinham melhoras a olhos vistos.
com a espontaneidade democratica que lhe é peculiar e após as- Não faltava quem atribuisse Tanto se insistia no prodígio-sistir a êsse film no proprio «Palacio Guanabara,» declarou aos

ao monge o eprovei.ar-se das 50 poder terapeutico do remedio
escritorios da Columbia em nosso país, através de uma brilhante

suas vestes clericais para melhor descoberto pelo frade que o dr.
carta de sua filha e secretaria, a excelennssima srta. Alzira Vargas, poder agir como misesero char- Francisco de Sales O.)mes Junior,
a sua excelente impressão.. latão que era. diretor do Departamento da Le'

Outros, menos materialistas, pra, consentiu ha um mês que
. diziam nada existir de extraor- Frei ! vo fizesse experencias em

dinario. I quarenta doentes da colonia de
E�tes que acreditavam na eli- Santo Angelo, ministrando-lhes

cacia do remedio, aceitavam de o suco de plantas que dizia ter

braços abertos a boa nova. Por- descoberto com) remedio contra

que não haveriam as raizes ou os a lepra.
SUCOI extraidos das mesmas, pro Oi doentes licarem a cargo
duzirem êsse medicamento capaz do frade. sendo alguns de entra'
de curar o terrivel mal, quando da recente em Santo Angelo,
todos os remedios da farmacopéa sem ainda terem tomado Chal
oficial, não são tirados da flora moogra e a maioria velhos inter-

I
medicinal, do reino vegetal? nados ali. que haviam tomado o

Além do mais, quem sabe si referido medicamento.
o modesto e abnegado Frei Ivo, Frei Ivo vivia misturado com

qne expõe a sua vida em bene- OI doentes e não tinha os neces

ficio de seus infortunados seme- sarios cuidados higienicos, segun
lhantes, segregados do mundo- do a opinião elO! medices, ge
não é um cientista, um profundo rando. dai uma atmosfera de qua·
conhecedor da medicina? si hostilidade por parte dos cli

Tem havido e ha, por este nicos, os quais chegaram a pedir
mundo alóra, tantos monges de para fazer refeições em horas .1i
tão vasta ilustração nas varias ci- ferentes da do abnegado frade.

-Oe onalgesicos compo- ....Apyrelina" eln ausge-

[
A formula ae "Apyretina" ·-Atesto que prescrevo com I - Die Zusammensetzung

nentfZs Oe "Apyretina". es- 1.tão aosaaos optimamente, ae zeichnetes Preparot beson- é ae molde a corresponOer resultaaos optimos. 05 co'. von "Apyretina" ist bereits

maneira que a energia espe- . .. I I,cifica aos orgãos não é atin- aers bei mlgl'ane (Kopf. perfeitamente aos casos in· chets. ae "Apyretlna" neste ein Beweis !)er schnellen

giaa por efeitos! ecunàarios, I h t I
cachets ae "Apyretlna", com

mesmo quando os aois ca- schmerzen). Oicaaos. i OSpl a , una h"ilsamen WirRung in

IChets sejam Ingeriaos simulo aen angegebenen fallen. optlmos rresultaaos.
itaneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
Havras. não aeprime o co-

Ireção. não aiminue o per"s· Dr. -:- eorg Ríchter. [,lini-
taltismo gastra - intestinal Clr. Paulo ae ['orvalho.
nem hyperariàlfica o esta- co geral e operações. Dlplo. Dr. n frea Hoes5, ['Jin·ca Clr. Antan Hafner. clinico

maJo-
Assinaào: Dr. Osvaldo Es-

plndola
Dr. OsvalOo Esplnaola.rIi- Brasll.

nh o geral e peàiatria. ['on·
sultorio 2 resiOencia: Rua
lS aI'! Hovembro H. 84 fI-·
Blumena 5anta ['atarina •

Dr. A ...ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

molca geral e operações. Dr. Nilo Salaanha fran.
maao na Alemanha e no geral IZ operações. méàico gzral e operações, méalco

méaico airetor ao Hospital co. mtaico airetor ao Hos
méaico chefe ao airetor ào Hospital Santa airetor ao Hospitul 5anta

e materniê-aae mar!a Au·

ua

lha
fEHIHHO, o maravilha ao

quuõr+lctero

Geninho "el magna"
quadril_tera

do

VALORES INDIVIDUAIS
DO PRE'LIO DE 12 DE

OUTUBRO

II Novo Plano
Novo Plano

IRIS:
Vilain: Esteve fraco.
Cruz: Foi, apezar de ter jogado

fóra de comum, o n. 1 da dele-
�a.

Mimi: O novo full-back dos
rubros é um verdadeiro fracasso.

Baixo: Atuou regularmente. i
I

Dante: Não aprovou de centro I

rnl&io, falhou. I
Feze: Foi um 2· center-half.
Braulio: Esteve bom, foi autor

de um tento.

Miro: Atuou destacadamente,
[oi o melhor no ataque.

Nizeta: Pisado no inicio da

pugna, pouco pode fazer.
Damata: Não confirmou sua

classe. Pouco produziu.
Pernambuco: Não se destacou

na extrema esquerda, melhorando
na direita. Godinho seu substituto

pouco produziu.

quintc-fel ra

MARClLIO DIAS:

Ceninho: Foi o melhor homem
de campo.

Dario: Firme, fez severa mar

cação na ala direita dos rubro-ne-

gro'.

Biumenau,

['atarina.

5anta Catarina, Blumenau, Santa xiliaaora, Hova-Breslau-Ha- pitalOe Tlmbó. Santa ['ata-Hospital s50 1aaé, 1araguá. Isabel.

Santa ['atarina. ['atarina.

COR

PV
DE

R'A
.:iI.,.•

o.

,

.' ·-.,. ....1.•

-;-

PROTE�·

Sabendo do afast.l.nento de
Frei Ivo, os doentes, tanto aque
les que estavam sob o, seus cui
dados, como tambem os que es-'
perararn ser tratados e curados
por .ele, ficaram desesperados e,
reunidos, deliberaram dirigir um
oficio ao diretor do D�rarta
mento da Lepra, solicitando a
vo�ta do frade ou a remessa dCJ
remedio que o mesmo lhes mi
nistra�cl. Indo mais além, OI in.
ternado! ameaçaram a gréve di
fome.
Diante desse fáto, o dr. Sã.

les �omes foi a Santo A ,gelo e,
reunidos os deentes.lhes tez uma

preleção, dizends que não fôra
ele, diretor do Departamento
que afastára Frei Ivo de SaDt�
Angelo, pois fora com sua auto

rização_prévia que o frade ingres
sára ali para fazer experiencias
de seu remedio.

Para reforçar suar palavras, o
dr. Sales Gomes acrescentou que,
onde quer que enccntrasse frei
Iv�, o levaria a Santo Angelo,
ahm de que o mesmo explicasseMANDADO RECOLHER as razões de sua partida.

Frei Ivo levava, em Santo An- O d t f
o

•

S oen es rcararn mail ou
gelo, uma. Vida s?cegada: toda manes tranquilizadoJ deante da
dedicada a sua missão cnstã de palavra do dr. Sales Gomei s-

f .

h d
' �u

suar os en ermos, que tm am gean e amigo.
---

enclas ...

I
Nã.o é de admirar, portanto

que Frei Ivo seja um deles.
Dedicando a sua vida e seus

estudos á cura da lepra, o santo

rlna.

··A "Apyretlnall pela as.
sorí�ção feliz ao� seu!5�in.
greó.'entes. será um auxlilar
Pi erlOso nos casos inOicaOós

D�.VICTOR MENDES
malar ar. Victor mena29.Diretor ao Serviço de 9aúOe ao força Pública 00 EstaOo.mania, 5anta ['atarina.

CABECA?
"

E T IN A"
------_'O'� . �_""_"""_

. .:. "_
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Paulo para

s. PAULO, 14 (Espe-! te de São Paulo e acompanhado de vários oficíais o dr. Pedro Ernesto para a Polida MiBitai' e seu

clal] - Foi prêso ontem, do Exérd'to, chegaram prêsos a esta capital o dr. filho Odiloii1 para a Casa de Detenção.
de manhã, nesta cidade, Pedro Ernesto e seu fUho Odilon Bat�5ta. Nas rodas chegadas ao Ministerio da GtEerra,
o dr. Pedro Ernesto, que Na gare foi estabeleeldo um cordão de lso- diz-se que a prisão do dr. Pedro Ernesto foi deter

seguirá para o Rio de Ja-Ilamento, achando-se pelas ruas grande número de minad l D .:;!o fálto de após a declaraçãc do estado

neiro, posto á ordem do ínvestlgadores, de-guerra ter salde para SãD Paulo, dizendo-se que
Ministro da Justiça, a-I Ambos os prêsos seguiram para a Policia Cen- pretendia fugir para a Argentina.
companhado de váriós efl- trai, onde foram ouvidos pelo 3". Dalegado AUd-1 A prisão obecl ace, pois, a uma simples ma ..

dais do Exérci�o. _ I Uar, tendo após os interrogalorios sido removidos dida preventiva.

. Tam�em fel I?reso seu I D DA· i OS S-A-V-I-D-A---D-I-1..-:--A-N-TE-'N-O-R-M-O-R-AE-S-'
DR. PEDRO ERNESTO

.

filho OdIlon Batosta. ESPE 10
Ro,., 11_ Apose�ta�ona dos �__ antc�:�:';�:t:�c�oied:eg!�ad,ô

RIO, 14 (Especial) - Pelo noturno, proeeden
_

��iU��s���r:�!e ��� parentes e diaristas ANIVERSARIOS Ante�or Mor�es, co�ceituado ci-
------------,------

I
pessoas amigas por terem de trans-

DR. OSVALDO CABRAL rurgIao-dentJst� e fiscal do. Go
.

.-

SOC IEDADE CAT �RI
rerír sua resídencía para sua tazen- Pelo decreto 184 da Assembléia

A d d
verno Federal ,lunto ao Ginásio

, t,í;" -
da em Figueiredo, munícípío de Legislativa serão aposentadas, com, ata e an- C t

.

b ilh
.

I·
� Bom Retiro. a renumeracão que estiverem per- A

,

•
a annense, e l'l ante Jorna ista,

" .--_._�,--; te-ontem regJs- 0·1
..

cebendo dos cofres pu'bltcos, os !" •
I ustre amversanante, que

diaristas que contarem mais de tou o aruversa-
goza de um vasto I d.

d ilus-l l
nuc eo e re-

25 anos de serviço e 68 anos de ida, no o nosso 1 us- lações nesta Capital, justamente
de. tre conterraneo conquistado pela sua reconhecida

dr. Osy�ldo Ca- bondade e pelo seu caráter dia

bf;�l: Dll'l\e�or .d.a mantino, receberá hoje muitas
ngieno

.

rumei- felicitações ás quais juntamos as

paI: MedICO dos
nossas.

mais esforçados
e caridosos, his
toriador hrilhan

:;;:::/A" te, justa honra
__ o

da gente barriga-
verde, da medicina e das letras

brasileiras, o dr. Osvaldo Cabral,
disfruta em todo o Estado e nos Faz anos hoje a menina Léa,
centro!' culturais do País, de um filha do sr. Rui Viana.

gr�nd� conceito e da maior ad- i NOIVADOS
rmraçao,

.. '.. I Com:;l, senhori ta América Sou-
O abalisado clinico racebeu

za dilêta filha d J..
. h I f I· I'

. o sr. erommo
muitas iomenagens pe as e IZ Souza ajusto ,.

d A G \ ZETA b
,u nupCIas o sr

�ta, !, � ,em ora ta�-I Alcino Wolff.
.

diamante, c.presenta as suas Ieli

citações.

Segunda feira ultima reuniu-se a

I
teresse, toda a sessão foi prcen

nossa SOCIEDADE CATARINEN- chída pelo dr. Dialma Moellmann, fi,
SE DE MEDICINA com a presença cando para a sessão 'i índoura a

dos seguintes medícos: leitura da monografia do sr. Hu-10 Sl', Armando S�-Dialma l\1oellman, Aurelio Roto- bert, u
10, Fernando Wendhacsea Armluío
Tavares, Artur Pereira, Sízenando p O t· d S les tJl·SI·tara",9 OTeixeira, Augusto de Paula, lVIíguel r mo orla e., CUIABA', 12 - Reuniu-se ho-

Boabaíd, Tolentíno de Carvalho e o je a convenção do Partido Repu-
doutorando Paulo Fontes. Joaquim Norte blicano Matogrossense, afim de

Lida e aprovada a áta da sessão transformar-se em secção esta-
Por se ach d RIO, 13 (Especial) Em d I d U D 13 Abri

-

anterior e encerrada a hora do ex-
ar vago o cargo e - ua a . .. nu a sessao

_" - " Promotor Público da comarca de
entrevista coletiva concedida a ím-

d d T L
.

pedíente, o dr. Dialma Moellmann prensa desta capital, o sr, Armando o eputa o rigo oureiro, que

fez uma magnífica expos'ção sobre
São Joaquim foi aberta inscrição de Sales Olíveír r, candidato do povo proferiu brilante discurso, terrni

a eletrocardíologta e interpretarão
ao concurso para provimento da- á Presídencía da Republica, decla- nando por lêr o manifesto que o

da onda T.
T quelas funções. rou que ainda este mês iniciará sua ex-governador Mano Corrêa, fale-

I.: visita aos Estados do Norte, a co-

Falou longamente sobre a a ana-
o

meçar pela Baia. cido no dia 7 de setembro, pre-

t
. f

.

1
.

d
-

d
----------- Já estão sendo organizados os tendia lêr no proprio dia de sua

omra e íSIO ogra o coraçao e e- QUER UM LINDO CO'RTE programas para essa visita que morte,. peio microfone .da Radio
correu bastante sobre as ínterpre DE CASEMIRA � marcará, ainda uma vez, a drande T '

F I
.

t
- d" d 1 t d'·

e
. upi, a aram varios conven-

açoes {versas os e e to-car logra, VA' A «O PARAISO» E ES- simpatia e acentuada preferenciado clonais e populares, tendo a As-
mas normais e patologícos. Com

I
COLHA ENTRE AS 200 PA- povo brasileiro pela causa emínen

cm bem feito eschema do coração DRONAGENS
temente democratíea do candidate sembléia votado uma moção de i

e traçado de um e1etrocardiOgramll �_�
..� �-�.;..����������d�a�U�.�D�.�B�.���������

solidariedade á candidatura do I
ao lado, facil se tornou a compre-

M
--

sr. Armando Sales. A convenção I
ensão da sua palestra, que muito A C H A D O & C

· proseguirâ os seus trabalhos dU-1agradou.
Ia. ; l���_!,_a_r_io_s_d_ia_s_. _

Termínando a S(!'1 conferencia o

dr. MoeIlmann djs�: do prognostico Agenebls e Ilepl-esentaf)ões
fatal da. onda T C::l alguma:> le- Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5
sões cal'díacas d ... dc:::né..cessidade de Caixa Postal, 37 Telefone, 1658
se a procurar COID o fim de ada
rar diagnosticos difíceis e ás vezes F L O R I A N O P O L I
até para prognosticos seguf6S. Dis- =------ iiiõ- ��

�erto�, aíu�a, sobre outras le�ões

CLUBE DOZJ!S. DE AGOSTOdo mlOcardlo. prometendo levar al-! r;;;. RIO, 13 (Argu�)-De Calo in-
guns eletrocardiogramas e em outra!

--------------------- formam que o jQrnal «Dagbladet»
sf.ssão falará sobre as extras,sistoles. Pique-nique em Imbituba anuncia que o individuo Erain

Por ser assunto de grande in- Wolff, que serviu de secretario
r#]��������J���
�� 'ti Avisamos aos srs. socios que, para o pIque-nique que este CIu- particular a Trotoky durante a

� �5 be realizará em Imbituba, no proximo dia 11, foi estabelecido o se- permanencia deste na Noruega,
� José Rosa e Senhora � ao.uinte: em exilio, acaba de ser raptado�� 'ti' a)--a inscrição para socio é de 10$000 por pessoa. A Juizo da di-
If!j �� retoria será admitida a inscrição de convidados dos srs. socios, á razão de em Valencia, onde se achava em

'til participam aos seus parentes " 20$000 por pessoa. visita, por emisarios da policia

� e pessôas de suas relações, o � b)--Os interessados deverão inscrever�se até a noite de 14 do cor- secreta russa. Fez anos no dia 12 do corren-

J nas c ime n L o de sua filha � rente, impreterivelmente, estando á lista a sua disposição, diariamente, te, o sr. dr. Carlos Gomes da
ll'!I EMYR. ��

das 19 ás 21 horas, no Clube.

L- h I f
A

� _

tt; c)--O Clube fornecerá transporte para os farneis dos inscritos.. In a te e 0- Oliveira, deputado federal por PELOS CLUBES

�����OO��X;ír:.J���� d)--A partida será da séde, onde haverá concentração ás 5,30 Santa Catarina. �i pelo Parla- -_.�

CI UBE
horas, e o regresso ás 17 horas, _ mento Nacional teem passado ca-

� QUINZE

O ,patr·lot·lsmo da nica tarinenses que souberam honrar Para. comeT?orar a passagem de,
Florianopolis, 5 de outubro de 1937: II seu amversar ·d C

A DIRETORIA a sua terra e dar mostras da
'

10 o quen o « lu-

Ih b '"I·
Foi instalada com expressivas de- be Quinze» ab·' 'b d

mu er rasl eira monstrações de regosijo a linha te- �ultura da sua gente, Carlos _

nra sa a o, os

Ora, Josefir,a Flaks Schweidson lelonicI\Painel-Sant'Ana, no muni- Gomes de Oliveira é um dele::;.
seussaloes para um grande bai-

RIO, 13 (Augus) Teve pleno M E O I C A cipl0 de Lages. Jurista muito acatado, estudioso
le, esperado com ansiedade pelos

exito a idéa lançada -por um srupo e esforçado, vem dando provas
seus associados.

de' senhoras de oficiais da nossa I
- Gratos pelo con ·t .

Marinha de Guerra,de congregarem Ex-assistente do serviço de Gin:cologia dos Hopitais: sençao ao Brat'!il do seu valôr inCliscuti- foi endereçado.
VI e que nos,

as mulheres brasHeiras:paraoferecer G G
vel. e, dia a dia, revelando-se

ao monitor PARAIBA, construido da Gambôa, Fenda",ão afhé- uinJe e S. Francisco deAssiss.
d

III

t rd' r··d lfD

nOI estaleiros do arsenal da Mari- E' d
.

d P d-
.

d P I' I'
. e Impos o

uma persona 1 aae (lStlllgUl li .....entro da União
x-mtema o SGlrVlço e e latrIa a o tC mIca entre as que maiS o forom, co- Demoerat."eanha, por engenheiros e operarios d B f

brasileiros,a Bandeira Nacional qUe, e ota ogo mo atestam os seus pareceres 'na II ARROIO DO M '

içada na topa de seu mastro, desse DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS O sr. GOvernador do Estado san- �omissão de Constituição e

JUS-I ciaI) .

Com grande �!��or�!n�PI!;
á sua guarnição a certeza de que C 1�· R T· 12' S b cion,ou a lei da As.sem!,léia LeSiS_. tIça, da Camara Federal. no melO .do. maior entusl·"'''mo, f ()'_',

-

f
.. onsu ,ano: ua raJano rI" _- o . I t rt

-dI"'"
tambem os coraçoes enllnmos sa- a lva que conce ,e �sellçao 0. mAs homenagens que o b ·lha _

ontem OfICIalmente functado .

bem sentir e expressar o são pa- Consultas:, Das 10 ás 12 e das 2 5 h .Jras jlostO de TransmIssao da propneda�. 1'1.� n

10
Centro da União De

'
.

aqUI"

tríotismo que devem á sua ama-l FLORIA.NOPOLIS S,I\NTA CATARINA
de sobre o terreno adquirido pelo te

con.te�Taneo recebeu, A GAZ�TA sileira tendo fa! d
mocr.atlca Bra-

da Patria.
..,. Circulo Operario de Joinvile. se aSSOCIa. res,

' a o valIOS ora:io-

..iiiiiiíil II1II ..._���Jrl!'IfIITr;:'.l?-ª·..I'-,.,'='}/t\i, lr;..-,,����� ..-�,.rt��.;g.;;z��_#"ª�>.,!lM!!'fl1"" '" "7 •

o sr. Peõro Ernesto e seu

DR. AHTUR COSTA FILHO
Aniversaria-se hoje o nosso

distinto conterraneo sr. dr. Ar
tur Costa Filho, advogado em
São Bento.

o

o ex-governador carioca foi escoltado, de
Rio, por oficiais do Exército

São

. , (
rI'

DE

OUTROS PARTEM

soUdal-io com o SI·.

AI-mando Sales

DEr. C"-RLOS GOMES
OLIVEIRA

DR. AMAURI' FIGUEIREDO
�ara o sul do Estado viajará

hoje o sr, dr. Amaurí Fizueire-

I do, chefe do Serviço do Fomen
to da Produção.

Seguio hoje com destino; a

Itajaí, o RI'. Anísio Dutra fun
l cionario dú Ministerio do' Tra
balho.

Em ônibus da Auto-Viação, Ca
tarinense, seguiram hoje, para o

norte do Estado, os seguintes
passageiros: .\faria Kromer, rnge

I Krom�r, .Francisco Pinheiro, Faus
to .TeIx�Ira.' Rodolfo Froverang"
LUlZ OlIveIra, Orozimbo Muniz;
e Claro Paulier.

Para o Slt! em ônibus da nIes
ma Empreza, seguiram p,ara o

sul, os seguintes passageirôS: Pe
dro Baldessal, Antonio A. Gon
çalves, Oscar F. Alencar, Max:
Claumanll, Carlos Zarge e Ger
trudes Wiegens.

� , ..,

IALUGA-SE !!t�:adi�a?r�!
NENSE DE MED IC INA Tratar na mesma ����v:�. ;��!or.
___MR�__� .m__a. Mn gm__�

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

\
j.,

.

o P. R. Mato-
grossense,

I RAPTADO
i o secretario

Trotsky
de: x

s

o sabão

UMW..,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




