
"A obra que agora se põe á vista, traz consigo a fôrça espiri--,
tual de quem a concebeu e se levanta sobre o lastro que V. Excia., Se ...

nhor Interventor, através tantos anos de espectaetva, de lutas e de sofri

mentes, preparou e ciD1entou COI1l a sua formosa cultura e COOl o sentido
humane que em.presta ás realizações do seu govêrno".

(Do discUl-SO do dr. Dal·ca Pellon ôntem pronunciado na inaugura�ão do Centro de Sande de Florianopolis)

BERLIM, 22-Em seu longo discurso, o sr. Adolfo Hitler

leve esta expressiva passagem:
«Em vista de que a excitação da imprensa internacional

não póde naturalmente atuar como um elemento de pacificação,mas
deve ser interpretada como uma ameaça para a paz dos povos, re

solví adotar medidas para reforçar o exército alemão. Estas medidas

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L ",," D O não dão a certeza de que essas ameaças de guerra ao Reich não se

___________ __
_ , . ,, ,_ transformarão um dia em sangrenta realidade. Estas medidas encon·

Florianopolis,�Quar"ta-feira, 23 de fevereiro de 1938 I NU�lmRO 1089 tramse em vigôr dêsde o dia 4 de fevereiro, e serão aplicadas râ-
----------.--------- o -----------. ----------- pida e resolutamente.

«Fizeram-se nos últimos anos numerosas suposições, em que

"NAUGURADO ONTEM n CrNTRO Dr R
· B I figuravam a França e a Grã-Bretanha de um lado e o Reich de

.' "

,U � Il'f.;. USSlil e Eng aterra outro lado. Não sei em seus detalhes em que consistem exatamente

essas suposições. Mas, como já disse e frizei repetidas vezes,o Reich

SAU'DE DE FlC�RIANOPOlIS romnera01 as rela- não tem na Europa reivindicações territoriais a respeito da França.
g..t Com a volta do Sane ao Reich, esperamos que o período das dis-

... leões d;p�omat;cas
cussões territoriais franco-alemãs esteja definitivamente encerrado.

I b d � I � a Da mesma maneira, o Reich não tem com a Grã-Bretanha litigios
a notave o ra e assls- LONDRES� 22..-As rela- de especie algum a não ser as nossas reivindicações coloniais. A

única coisa que envenena a colaboração entre êsses Estados é a ex-

r�lfll�,1\ henradO govêrno de ções el'!tre a Irliglaterra e citação quasi intnleravel que se manifesta naquêles países, sob pre-
If �:Au U � D � Ui a &1ussla acabam de so- texto de querer-se expressar livremente suas opiniões.

R21mos frer um perigoso colapso. Não p<lSSO compreender as declarações de certos estadistas
lU Tendo a União Soviê- e diplomatas estranjeiros que dizem que não existe naqueles países

tlca ordenado a retirada a possibilidade legal de pôr fim á mentira e á calunia. Não se

do consul lnglês, a In-
trata aqui de assuntos privados, mas de problemas que afetam a

vida em comum de povos e Estados e a experiencia nos ensinou a

glaterra eenslderou tal não tomar êsses assuntos levianamente, pois seria demasiado facil
atU:ude como um áto des- desenvolver em certos países, mediante as mentiras e as falsidades,
eortez, I

um sentimento de odi» contra a Alemanha, de tal maneira vivo,

Por tal mettve o "Fo- que pouco a pouco, se transformaria em aberta hostilidade contra

ren O,· e" c b d o Reich.

�.
IC a a a e or- O povo germanico não poderia responder com a força e a

uenar O feehamento de resistencia uecessaria, pois tanto a nossa politica como a nossa im
todos os consulados exls- prensa carecem de qualquer sentimento de hostilidade contra aque

tentes na Russia, orde- les pGVos. Ali está o perigo, o perigo contra a paz. Na verdade,
nando aos mesmos o seu não estou mais disposto a tolerar sem responder os insultos profe

regresso Imedi t
-

I ridos constantemente contra o nosso país e contra o nosso pOV0.
Ia o a n- A partir de hoje, pois, responderemos, e Ial-o-emos com espírito e

g����!_�_a_. meios nazi tas.»

A
.o DISCURSO DE HITLER
1-

voz DO

Vae, assim, concretizando ...se

tenda social empreendida
Nerêu

Teve lugar, ôntem, ás 15 ho- incidem especialmente sôbre o I Na nossa proxnna edição pu
ras, com a presença do sr. Inter- prodúto. blicarernos, na integra, a béla
ventor Federal, altas autoridades O serviço de of Lalmo+-oto-e-ri- oração pronunciada, no áto inau
e grande número de pessôas gen- no-Iaringologia, será atendido, guravel, pelo dr. Amilcar Barca
tilmente convidadas, a inaugura- quando fôr solicitado. A sifiles, Pelon.
�ão do Centro de Saúde de Flo- porém, sendo contagianto, terá a

rianopolis. nossa ativa fisc:Jfzação.
Antes do inicio da cerimonia, Em síntese, o Centro de S'IÚ-

aproveitou a nossa reportagem o de não é um ambulatório, nem
",1;1 Passou o dia 21 e com

ensejo para trocar com o ilustre uma sala de banco. O nosso m-

r-ientista dr. Barca Pellon, algu- teresse reside tão sómente nas
êle o susto de muita gente
de que se acabaria o mun

mas impressões sôbre o importan- doenças contagiantes, qUE' tenham
te melhoramento inaugurado. interferencia sôbre a próle, O

do.
O Sól,-velho companhei-

Aquele ilustre facultativo, com nosso serviço é especifico, educa-
1'0 da Terra, vivendo am-

a fidt�;'?uia qued l�e f peculiar, cio��i�c�������� o ilustre cicn-
bos sempre na maior e na

prou J .icou-se, es e ogo, a sa- melhor camaradagem,-não
:t.isfazer a nossa curiosidade, de- lista dr. Barca Pellon a sua in- Iesneiquiz c espejar as descargas
clarando: teressante palestra, por haver

--«O· Centro de Saúde de Flo- chegado, no momento, o sr. In- magnéticas com temporais
impetuosos de ventos, chu

rianopolis, póde dizer-se, é o que terventor Federal, a quem sua
vas, raios, etc., limitando-se

(1e mais moderno existe em ma- excia. foi receber, para a cerimo-
ôb di

.

d
. apenas, a tempestades 1.:0-

í cria de orientação so re me ici ma a inaeguração. muns sem maiores danos,
na social, dentro das tendencias tendo até evitado grandes
';0 que de mais moderno tambem disturbios nas comunicações
'; e imprime ás questões que nesse Viajará o SeCI"etario I telegraficas, pois a nossa
rentido dizem respeito á coletivi- da Seg''''''rm''.KOa t

-

t
.

U!& «8"-"v es açao eve os seus servi-
uade. E' axioma que quantomais ços descontrolados, só, por
saude um povo goza, tanto mais Somos informados de que o sr, vinte minutos.
e:conômicamente representa, no dr. Ivens de Araujo, ilustre Serre- A Terra está de parabens
seu valor. Pretende o eminente I tarío da Segurança irá ausentar-se

li' Nerêu Hamos que êsses servi- por alguns di�s .

desta capital. 80- porque desta feita ainda
r.

.,

-

mos tambern ínrormados, que du- não desapareceu e de cara
cos atinjam um contato prolon- rante a sua auseucía, ficará respon- á banda devem andar a es-
I"ado e integro, não só na capi- dendo pelo expediente daquela Se- ta hora os que estavam a
ial como no interior, através dos cretaria �e �s�aào, o_sr. tenente-

r t de Saúde que se propõe coronel Cantídío Repís,
_

(Bano co- vêr em tudo sináis apoca-
,en ros

_ mandRnte da 1!'orça Publu:a. lipticos.
;nstalar e que serao outras peque- ---------------------- _

nas unidades semelhantes, em fi-

A E�"�
11

I"�:���d�ma�ré�:;a�\�1�:�st�'aiqs�� �JIUN· Ar�,:..,.·�./��,�,.S�IIN1STRAinaugurado. Cada serviço e cada ' Ij
t,eção, têm o seu objetivo. _--'---' _ _..� [1;;, .

__

-Nesse caso--atalhámos--o rna-
• .....'_.. --

- - -

-
.

-- - -

quinismo deve tornar-se dificilis
ln o, nó sentido de uma execução
dieíente.

- De modo algum. O indivi

duo, pr<'lcura o Centro de SaúdE',
F,ende> nêle matriculado e devida
J1lenLe fichado, recebendo o re8-

. 'ct!v<D cartão que terá uma fai

);:.1. com a côr convencionalla pa-
m cada molestia; teudo no verso

• s conselhos principais. Com tais
I ementos, nos casos ele gravidez,
1 Dr exemp'o, relativos ao serviço
I ,H:- o1atal, o indivi(ho. em qunl
(tIe!' tempo, terá a ficha que o

��'.:,ompanla db3de crianç'a. Diaria

ldent.e, cada dispensario, organi
:' ()'lj. o· boletim relativo a todo o

f,erviço executado. Quanto ao

:-;crviço de odontologia, o que
mais nos interessa, é a defesa do
molar do sexto ano.

--O que têm em vista, de

preferencia, os Centros de Saúde?
-Os Centros de Saúde não

pretendem estabelecer concorren- NOVA IORK, 22-Na escuna «Aafje» se desenrolou uma

I
Estabeleseu-se então verdadeiro regimen de terror a bordo

da aos médicos. Não nos interes- das mais impressionantes tragédias do mar, nos últimos tempos. durante cinco dias. Morgan, que desde o começo da viagemmaltra
Ra o individuo em si. Interess.a- JACK. MORGAN, conhecido «Jack Maluco», ex-sentenciado que lava a sua propria mulher, que contava apenas 17 anos, e estava

nos, sim, como um componente cumpnu pena na ca�eia de San 9uentin, na California, pretendia, prestes a ser mãe, quando se viu em mar pleno, passou a perseguir
do povo, destinado a influir sô- estabelecer-se. numa Ilha da Ocear:lla com um. moderno paraiso ter- a enfermeira Elsie, dotada de grande beleza fisica, obrigando-a a-
bre a formação da raça. restre. Para ISSO, sem ser (·onhecldo por SWlght Faulding, proprie- permanecer trancada num camarote.

No serviço de higiene infanLil, tario de um hotel em Santa Barbara e dono da escuna, propoz-lhe Elsie, porém, resistiu a todas as investidas, chegando a tra- Incideneia do impos-
sómente nos interessa o intercam- fazerem uma viagem de recreio e de pesca, alugando êle a escuna. var luta com o monstro, no decorrer da qual teve as roupas todas to de consUlDo
bio nutritivo e as 9-oenças con- A bordo seguiram Jack Morgan, sua mulher, Lilian Mor· rasgadas.
tagiosas. Todas as outras serão gan, Faulding, a noiva desse, sra. Gertrude Turner, seu filhinho
encaminhadas para os serviços

I
Bobby, de 8 anos, a enfermeira Elsie Berdan, amiga dos Terners e

A êsse tempo, o pessoal a. bordo procurava um meio de

hospitalares. A mulher em estado os homens da guarnição.
vêr-se livre de :Jack Maluco» a todo c�sto ..E depois de verdadei-

de gravidez, qualquer que seja a Quando já se achavam em pleno Pacifico, Morgan num
ra ll:lta, consegmram acabar-lhe com a VIda, Jogando-o ao mar.

fase de gestação, tê� para nós gesto de audacia e barbarismo, matou o dono da escuna, que ia ao A escuna foi socorl'i€la por um guarda c0sta americano que
lima alt� imp0rtancIa, po�que �s leme, lançando-o ao mar. E de revólver em punho intimidou todosl a comboiou até a California, onde a políCIa entrou em averiguações
possas Ylstas e a nossa vlgllancla a bordo. para esclarecer detalhes dos acontecimentos.

A
1"". ', __

ANO IVI

-'

KM "�id.

POVO
------------------------

... n _MUT· ..... ·.,..· __

J?oi descobeD·to O la
rapio

Depois de varias diligências,
conseguiu a policia deitar a mão
ao auto-r do furto ele que foi vi

tima o sr. Panagrotís Mandalis,
na importancia de 3: 600$000.
Trata-se de um menor que ha

bilmente interrogado pelo dele
gado em exercício sr. Rodolfo
Rosa, confessou ter sido o auto!
da proeza, acrescentando, todavia,
Ler gasto toda a importancia.
A policia procura vencer a im

pertinente afirmação do garôto
de haver gasto todo o dinheiro,
uma vez que não seda possível
uma criança em três dias ter es

banjado tão vultuosa sôma.

Furtada em

dezenas de
contos

o gat, Flôres Visp�,oras pe-
1�'l'IMADO .I'&. RESI- 1'0 radioDlft EM MONTE-

� '":'::� VIDEU
MONTEVIDEU", 22-

Procedente de Rive
ra", chegou", hoje, a

esta eidade", o gene
.-al Flores da Cunha.
Os jornais dizem

que o ex-governador
dos pampas", foi inti
mado a sair de Rive
ra e a fixar l-esiden
eis eZlD Montevideu ..

RIO, 22 O Ministerio da vn
ção oficiou ao Departamento d03
Coreelos e Telegrafos, recomendan
do providencias para que sejam no

tificadas as empresas que exploram
o remço de radio·difusão, de que a

irradiação dos resultados das extra
ções de loterias, jogos de víspora e

congeneres, fica expressamente proi
bida.

Coan sauda...

de dos fi..
lhos

S. PAULO, 22 A' meta noite
de ontem a residencia da condessa
de Lara foi visitada pelos ladrões.
que carregaram 50 contos d.e joias
e 4:500$000 em dinheiro.

I
I PETROPOLIS, 22 ft!fr:'do Jn

I sé de Barros. de 55 anm:, ci!&,"d:J,
: rellidente á rua Fasundes VHeia d

1236, suicidou-ge iuse:'indo fo n!61'
'misturada tO café_

O comissario de dia na j�! '11
cia resionaI de Petrou:>U3. a 1) : I
fez remover o cadaV12! pal:a o ;1 ;..:,: ,}
terl0 da policia.

Apurou a autoridade qu � Al!e ..b
se encontrava ba3t:'U1t� J.,�33'n::)�!)
com a atitude da mulher que d�:l!
se separára levand'l os filhos do Cil
cal.

O sentenciado Jack Morgan., a enfermeira Elsie Bel-dan e a chegada dos sobreviven
tes da".t\afje"'OJ a Los Angeles

Delegado da Capital
Tendo !lido exonerado de Dele

gado da Capital o 10. tenente·
João Eloi Mendes, que ôntem
seguiu para (;) Rio de Janeiro
afim de frequentar o curso d�
Preparação Militar, assumiu as

funções daquele cargo o 10. su

plente, c0missario de policia sr.
Rodolfo Rosa.

RIO, 22 - O diretor das Ren
das Internas declarou ao presf
dente do Banco do Brasil que
sôbre incidencia dos impostos d�
sêlo, nos extratos de contas-cor
rentes, o assunto está dependeIl�
do de decisão ministerial.
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pturas, que estava de dia na AGRADECIMENTO

aS Repartição Central de Policia,
.... assim que se verificou o crime, A. Wanderley Junior, senho

compareceu ao local, acompanha- ra e filhos vêm, por este meio,
do de varios inspetores. agradecer a todas as pessôas de

Em seguida foram tornadas suas relações e amizade que os

varias medidas no sentido de de- distinguiram com a sua presença
ter João Antonio, que havia Iu- á Missa em ação-de-graças pelas
gido tomando rumo ignorado. bôdas de prata do casal, reali
Depois de algmas diligências, a zada no dia 15 do corrente.

policia soube que o criminoso
tomára o rumo de Canoas.

O comissario Ernani Baumann,
PORTO ALEGRE, 22-- vidade, afim de ter um entendi- foi até aquela vila, tendo dai Recebendo a comunicação, se-

No predio n. 227, da rua dos menta com Horozilda. Depois providenciado. i.u�to .a� autorida- guiu para o lugar. in�ic&do d�
Anrliades. onde està instalada de repetir as ameaças de mortes, des dos mumcrpros .vlZlOhos para automovel

.

o cormssano Ernam
uma casa de cómodos. verificou- saiu para voltar á tarde daquele cooper.arem na pnsao de João Bauma:m, juntamente com al�u.ns
Cê uma sal:grenta cêna, na qua] dia, afim de perpetrar o crime. Anterno.

,. .
_

Ins�eto[;s. A caravana policial
� hmcionario da VIação Férrea. As duas mulheres foram feri- Ontem, a noite, a Reparhçao VIalou as. 2.2 horas.

.

João Antonio de QiJadros. esla- das por João Antonio, quando Cen�ral de Policia, recebeu co- O cnrmnoso J�ãO A�tomo,
queou a esposa de nome H�ro- desciam a escada do predio, mu.nceção de. qu� JOãO �ntomo um� vez nest� capital, s�ra con

zdd�� de Qu:,dros e SUi\ cunha- tendo o assassino fugido. Quadros, havia sido detido na �UZI�O pa.ra a R. C. r., onde
ds t:,l.')� Arrigano. Herozilda bleceu horas após ,:staçã? '!asconcelos Jardi�, no h;ara .detldo � espera �as. pro- -=======O cnrn.noso, estava separado na Santa Casa para onde fora )0. distrito de São Sebastião do vídencias ulteriores cabiveis no_

ha cêrca de oito mêses de 3U� recolhida, e submetida a uma
Cai. caso. Iesposa, �,:)r motivos intimes. Ha melindrosa intervenção (:irurgica./ A C a:saM �sce Ianeapoucos dias, H.crozilda chegou a O outra vitima, Eloá Arriga-I FE'AVANTE

�
Porto Alegre, in.lo se hospe iar no, que tambem foi recolhida O saboroso CA
na �asa de sua cunhada Eloá aquele estabelecimento, apresen- I
:�rngano: casada com o sr. Li- tava um lerimento profundo ne

(h� A7rJgi110, moradora na re- seio p outro na regiãl glutea.
fenda casa de comodos. Atingido o pulmão. tendo o

No dia do crime, pela ma- seu estado se agravado nas ulti-
nhã, o criminoso veiu da esta- mas 24 horas.

'

ção Silva Jardí,n, na variante O comissario t:rnani Baumann
tBd'

,
00 arre�, 00 e �er� wa�1 da S�ção de ���ncia e Ca�-��������������������������������������������
'"

AG�ZETA florianopolis,2-23-l938--------=-��������------------- -------------�----------------------------------------------------------------------------

"f
- Curso Primário Antonieta

de BarrosEsposo
4

SOS51no
WR MM

Fone, 1.516
H!wr57

l ..

o ma�adnr foi prêsD em
São S�bdstiãa da Caí

Externato fuudado em 1922
AU"betiza e prepara para os exames de admfssâo aos

e Escolas Normais Primárias.
PROFESSORAS:- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Matrícula aberta todos os dias uteís das 8 ás J O
Reabertura das aulas a J 6 de fevereiro.

Fernando Machado, 30

Gínásíos

A C T v O

Dr. Camará Martins
ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

R. 'TAA.JANO
Florianopolis

N. a2 -_ Rua Felipe Schrrndt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Puro ou com assucar é vendido na

Casa "A SOBERANA"
não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços

anca lnôustrto e Comercio õe 5anta
____________� • i I � i.� • ___

C a t a r i n OU í"
\

MATRIZ I T A..J A I'
Capital autorizado Rs. ? 000:000$000
Capital realizedo Rs. 1.000:000$000
Fundo de Raserva e G,utras Reserva Rs. 300:000$000
Ager,:cias arn Brusquss Rio do Sul, Laguna, Tubarão, Cruzeiro
do Sul) S�o Francisco e Lages
Balancete da Matriz e Agencias ell\ 31 de Janeiro de 1938

Cartas Patentes expedidas pelo Ministerio do Fazenda,
nos. 1283·1290·1291-1292·1293-1294

ACIONISTAS
TITULOS DESCONTADOS
EMPRESTIMOS EM CONTA CORRENTE:

Emprestimos hipotécaríos
Contas C. Devedoras, garantidas

32:620$000
5.363:80�$520

1.000:000$000 CAPITAL
6.242:657$800 FUNDOS DE RESERVA E RESERVA ESPECIAL

FUNDO PARA DEPRECIAÇÃO DOS MOVEIS

5.396:426$520 DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE:

270:000$000
30:GOO$000

2.000:000$000

300:000$000

P A S S v O

EFEITOS A 20BRAR:
De conta propria do interior
Nacionais
Estn:.n jeiros

2.293:239$900
12.750:552$740
244:4 í3$420

I
I

15.288:266$060
.

Com juros
Sem juros
Limitados
Prazo Fixo

8.277:337$492
267:310$000

1.163:900$800
1.756:560-1>700 11.465: 1 08$992

345:3770 O

TITULOS EM LIQUIDAÇÃO
CORRESPONDENTES NO PAI'S
MATRIZ E AGENCIAS
TITULOS E. FUNDOS PERTENCENTES AO BANCO:

Moveis & Utensílios, Edificio Agencia
Rio do Sul e outros imoveis
120 Apolices federais, no Bc. do Brasil

2.809:383$450
7.620: 113$9 O

EFEITOS A COBRAR DE CONTA PROPRIA
E DE TERCEIROS:

256:777$60)
88:600$000

De conta propria do interior
De conta de terceiros, do interior
De conta de terceiros, do exterior

2.293:239$900
12.750:552$740

244:473$420

TITULOS EM CAUçAO E EM DEPOSITO
27:969$900 CORRESP01-.JDENTES NO PAI'S

MATRIZ E AGENCIAS
12.654:097$080 BANCO D:) BRASiL-C! Especial

VALORES HIPOTECARIOS
75:5 )0$000 DIVIDENDOS:

15.288:266$060
-----------

12.654:097$080
?.303:257$170
9.443:473$658

55:461$600
75:500$000

2.253:578$980

42:500$800
DIVERSi.S CONTAS 115: 127$610

RS. 51.755:872$170 RS. 53.755:872$170
--��--����--------.--������-----�-�----------------�����.

CONTA DiVERSAS
VALORES CAUCIONADOS
VALORf.S DEPOSITADOS

HIPOTECAS
.cAIXA:

Em moeda corrente, em cofre
No Banco do Brasil e em outros Bancos

da praça

DiVERSAS CONT 1\S

268:466$000
12.385:631$080

,

..

1.332:317$880

921 :261$1 00

. Dividendos n», 1 e 2·-Saldo
Dividendo no. 3

5:580$000
50:000$000 55:580$000

Genesio Lins
Diretor-gerente

ITAJAI� 31 de. Janeiro de 1938
Bonifaeio Sehmidt
Irineu Bornhausen - Diretores
Ot-to Renaux

Erieo Seheeff@r
Contador

,,,-.... ..�.
"

,
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A GAZ
�".���������������!,,!,!����.��.-=- _�-!1C5, . .':

A VOZ DO POVO Proprletarle -e Diretor Responsavel
JAIRO (;ALLADO

., nacioDaliza�ão das
(;ompanhias de

Seguros

TA
:,'J,

16$000 qUINTA-FEIRA! qUINTA-FEIRA:J
.611 Loteria de Santa Catarina! :

Jogam apenas 15 milh,ares! I· Premio (;EM CONTOS!
2.000 premios no valor de Salão Progresso - O Unico!

21 O 000$0000 , RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

I: · Exija o nosso carimbo e envelope
.�����,����

o CRIME DE PIRASSINUNGA São

Matou a espôsa, a sogra" a cunhada,
feriu o cunhado e sutcrdou-se

jPanhia do marido quando este, f de calibre 38 desferindo dois ti
por sua vez, viesse morar em Pi-\ ros na "sogra, tambem no peito,
rassununga ou adjacencias. a qualpoueo tempo teve de vida.
Manoel de Oliveira passou a Lucia Helena, a desventurada

residir com seus paes, á rua dr. normalista de 18 annos, cunhada PRE(;ISA-SE
Vieira de Moraes, 200. de Manoel, procurando certificar-
Queria estar sempre perto da se daquele tiroteio, surgiu por

espôsa, pela qual, dizem, devota-! sua vez na sala de jantar. Novo
va, a despeito de tudo, um gran-I disparo do alucinado, e a moça
de amor, e a quem visitava a-i cáe com uma bala no coração.
miudadamente. Outro cunhado do fazendeiro,
A esse .tempo, �orre-lhe o pa:·1 o .estudant:-_ Otavio Penteado Pe- O dr. Eurico, surge por sua

Faz-se � mv�ntano e o fazendeI-j reira, de 22 an�s, assoma aofvez. E contemplando o espetacu
ro �e �e. obrigado ? uma deman-I alcance d? pont3n� fatal de Ma- lo dantesco, levanta em seus bra
da judicial, aborreclda.e prolon- noe!. 1\1 a�s um tiro, e recebe

ços o corpo de Lucia Helena,
gada, centra os propnos paren- grave feflme�lto ?O pes�oço. procurando removel-o para a sa
teso O fazendeiro tinha sede de san- la de seu consultoria. Mas trepe-Manoel e d. Flavia trocam

cartas, com urna verdadeira ter,
nura de namorados.

;

Ela, todavia, mostra-se infle
xivel: não mais quer saber da fa
zenda. Ele, acabrunhado com se

melhante estado de coisas, diz á

Pirassinunga, 22 - Acha-se mulher que espera liquidar em

concluido o inquérito relativo á breve a questão. E, com o di

cena de sangue desenrolada ulti- nheiro apurado, comprará uma

mamente nesta cidade e que tão fazenda ou uma casa confortavel

larga repercussão teve não só no
nas proximidades do Pirassunun

Estado de São Paulo como em
ua. Irá arranjar um emprego de

todo o país. viajante. D. Flavia poderá levar

Pelas investigações feitas pela para sua companhia seus paes,

autoridade local, a tragedia ocor-
dos quais sempre manifestou von-

reu do modõ seguinte: '

•.
tade de. não se �eparar.

I

O fazendeiro Manoel de OI i- í No dia do crIm�, á
..

hora do

veira, conhecido na intimidade' alm,_oço, Manoel fOI. vIsitar. sua

por Neco, de 32 anos, casou-se e!posa, corno � fazia, na resld.en
em 1933 com a professora Flavia �Ia do dr. EUrICO Sousa Pereira,
Pereira de Oliveira, que contava a rua 15 de Novembro.

agora 28 anos de idade, era filha Conversava? casal na sala,
do dr. Auríco de Sousa Pereira, quando se OUVIU UDl baque sur-e Flavia Pereira de
clinico morador á rua 15 de No-

I do � u�n choro de c,real1ça: era o I Oliveirr
vembro n' 117, e de sua espôsa Euríquinho 9ue caira da cama Id. Maria Penteado Pereira, de em que d�rm!a.

I gue. Queria exterminar toda a

54 anos, familiarmente chamada nfD. ManqudlOh�, a teSsda altu�a, I familia de sua mulher ...
d d M

. .

h I
co arme o epoimen o a umca i

eO . alndq�1Il a.
.

filh I testemunha de vista, a cozinhei- ','casa elXOU um umco I o, . ,

d 7 A E' E" h ra da casa, Durvalina Gomes,

Ie meses, .urICO, o unqum o i bi t f d
.

como o chamam. I o. je ou, ao aze� erro que o m_e-
R idi tã M I e R'

: nino calra do leito porque nao
eSI la en ao anoe m 10I' .,

d P d
' , ,

possuia mu berço propno da sua:as e raso "d d
.

D FI'
,-

,'I
a e. I

. avia, porem, nao se a-
S· M I di d

. ,

costumava com a vida isolada e
aIU anoe , Izen o que la,

I I· d f d T' hl
" comprar um berço. E, realmente, Ime anca Ica a azen a. 10 a.. ,

saudade de Pirassunuga, de seus' ,lDstantes apos, voltava com o

paes, da cidade, flnfim ...

Manoel, que sofria dos nervos,
a principio, procurou suavisar a

situação da espôsa, com carinhcs
e com palavras de proxima mu

dança de situação.
:; Acentuava-se, não obstante, a

nostalgia de d. Flavi-a naquele
isolamento. E Manoel começou a

irritar-se.
Surgiram-se as primeiras rus

gas. Vieram depois as brigas, que
se foram tornando violentas e

assiduas.
E d. Flavia, um belo dia, tor

nou á residencia de seus paes, le
vando o filhinho e 'firmemente
disposta a só voltar para a com-

-O-r-a-,-J-o-se-f-í,,-a-F-Ia-k-s-Schwe idson iMEDICA

RIO. 22 - Cumprindo G dlsposítl
v o ccnstítucronat sobre a nacionalí-
7. . ção das companhias de seguros.
de acôrdo com a portaria de 10 cio
corrente, o ministro do Trabalho, sr,
Valdemar Falcão, indeferiu o re

cuerimento de aprovação dos estatu
t s ou aumento de ccpítal de cinco
companhias, que estão em desacôr.
co com ,a_ referida portaria. Foi
deferida a alteração de estatutos da
companhia Guardian Assurance, que
satisfez as exigencias regulamentares.

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
CR...o\.RLAUTB

usando o creme

CHARLAUTH
dirá logo sorrindo: que prod uto

maravilhoso!

CARNAVAL
. -------------------_._-�.

Sábado é o inicio do Carnaval.
rude homens. crianças, moças diver
tem-se, esquecendo. suas amarguras
e suas trístesas,

E assim o símpattco CLUBE 6 DE
JANEIRO abrtrá os seus salões, parz.
um formidavel baile carnavalesco tcn
r'o a frente o folíão Lord Tuca.

Caloiros da Folia

Este ano, o formidavel blóco car

n:,valesco CALOIROS DA FOLIA,
composto de verdadeiros foliões. irá.
fazer barulho no querido CLUBE
DOZE. onde a turma chefiada pelo
CANDONGA é do abafa

CALOIROS DA FOLIA conta
com 34 rapazes e podendo-se
considerar como um dos maiores
cordões carnavalescos desta capital.

VENDE-SE
Uma maquina SINGER em perfeito

estado.
Tratar á raa General Bettencourt

n·. 90.

Arroz es

pecial
O conceituad05ndustrial e gran

de lavrador sr. Carlos Schroeder.
residente em Indaial, teve a gen
tileza de ofertar-nos uns sacos

contendo o especial arroz, produ
zido em terras de sua proprie
dade.
Ao saborearmos o referido ar

roz pudemos certificamos da sua

excelencia, cujo produto se iguala
perfeitamente ao especial produ
zido em São Paulo.

Lucia Delena

Ex-as�istellte do serviço de Gin-:cologia dos Hopitais:
Ja Gambaa, Fenda�ão Gaffré-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do sBrviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRI A �ç.L'S
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás ) 2 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Laboratorio Técnico
,GP I L O T·'

DE

Gerken & Cia.
R. Cons. Mafra, 10

FONE-1440

ACESSORIOS E VALVULAS

Fpolis.

Aceítamos para concerto todo e qualquer tipo
garantindo-se o serviço

r

fossas Oms 110 Hos
pital de Lagun,.;

A conceituada Sociedade Oms
em Santa Catarina acaba dé ins
talar no Hospital de Laguna. as

afamadas e já exuberantemente
conhecidas pela sua comprovada
eíicíencia fossas OMS, com capa
cidade para 120 pessôas.
Acertadamente andou a direto

ria daquela casa de caridade la
gunense introduzindo em seu es

tabelecimento as higienicas fossas
OMS, que, dia a dia, vêm conquis
tando a confiança pela sua dura
bilidade e perfeição.
Felicitamos a firma Hildebrand

& Varela, representante nesta

praça da referida sociedade, pelo
excelente resultado obtido com a

instalação das fossas OMS no

Hospital de Laguna.

Restaurante
Pedro

I
I

,
i

I
Oliveira

Foram lns
taladas

,

f

I

Manoel de

O sr. Izídro Coelho. proprtetárlo do
RESTAURANTE S. PEDRO, no afan
de bem servir suz seléta freguesia.
acaba de adquirir uma moderna ma

quina para refrescos, gasosas e

águas gazefícada. Fica. assim o
conceituado estaoelecímen to ápto a

a suprír mais uma lacuna de que nos
resenhamos.

!

objeto, que todos achavam bom.!
A menina Neíde, pagem da'

criança, pôs o Euriquinho no ber- !

ço e levou-o para a rua. na cal
çada, em frente ao predio, pro
curando mimar e�des�rair o pe
queno, que choramingava ainda
em virtude da quéda.
Nessa ocasião, �em demonstrar

suas idéas sini"tras, Manoel en

laçou nervosamente a espôlla,
conduzindo-a para o dormitaria,
sob a alegação de que precisava
falar-lhe. I
Minutos a seguir, sucessivos

tiros ribombaram no aposento.
Desvairado, ° fazendeiro sacára

de um revólver de calibre 32,
desfechando cinco disparos con

tra a espôsa que, ferida no peito,
tom b o u por terra para
morrer instantaneamente.

Aos estampidos acudíram as

pessoas da casa. A primeira foi
d. Mariquinha, que saía do ba
nho.
Vendo-a, Manoel que ganhâra

a porta, tirou de outro revolver, I

De uma casa bôa, com jardim.
nesta capital para casal sem filhos,
Ofertas ao Consulado da Alemanha.

Caixa Postal, 90.
Rua Artista Bíttencourt n·. 2

------------------------�,'--------------------------------------�--------------------------------------------------------------�----_.�------�-�,-------------------------------

ça e cae com sua carga ensan

guentada. E grita: «O Manuel
matou a Flavia e tedos nós! Vou
buscar o meu revolver... » e sae Maquina de eserever
correndo, em direção de seu quarto.

O fazendeiro, desnorteado e REMINGTJ)N
..

b
I

�sinistro, usca a esmo a porta
de saída, empunhando o último Vende-se por 9 000. Em pai
revólver de que se servira. feito estado. Ta anho proprio para
Não vê, na calçada, o inocen-, escrítorío. Informações na. gzrencía

te Euriquinho em berço novo:., pesta folha.

Chega junto ao seu automovel.
Levanta, resoluto, a arma á al- r&"�""ji5!oor;i;"'oo�rco·.D�-"

I tura do ouvido direito, e arre- i'"
.,.... "'-'" .., -�""""'...

�
benta os miolos com um derra- � Silvio Pélico Dias �

I deiro tiro, que lhe atravessou o � Fernandes �craneo de lado a lado... f.'
e fA imensa tragedia foi rápida. � �

I Visinhos e populares, atónitos, � Dalila Martíns Fer- t.J

'I
chamam medicas da cidade. � nandes �
Em automoveis, são as víti- � ij

I mas removidas para a San ta Ca- )ti participam ás pessôas de '®'
[ sa. Inutilmente: eram quatrocada- i suas relações o nascimento ��i veres que resultaram da chacina � de sua filha MARIA HE-
inesquecivel! .!t LENA.
Apenas Otavio Penteado Perei- � Porto Alegre-16-2-38. H

ra escapou, poi� veio a resta?ele- ! ,r�
cer-se dos ferimentos recebidos. I r����.!S1:ra:X.'::"�[B""�1

,
.. ·f • :' '. ___"

'I'
, ')

" "

" �,'
.

�

MOBILIARIOS
DE

Estilo eTápeçaria
PARA os

•
GOSTOSTODOS

MOVEIS
,."

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Mesmo por curiosidade consultem os nossos pre
ços para certificarem-se como êles são modicos

\

._._; ..
_--.:" ...

'
..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.���.AVÂ��������u�����a
� . �
� Cálculo de qualquer Planta.execução, fia- �
� estrutura em con- cauzação e direção I� ereto armado de eb, as

� e ferro Aparelhamento com � .

� pleto para constr-u- � I� ções de pontes em �
� concreto armado �.
� . �.

� � Exame de sangue para diagnostico to da' sifilis (reaçõe; de

� O C
·

R·b
· � Wessermann. de Hecht Tzu. Kahn e Saehs Zorge) Diag-

, mar a rne I ro I e I ro �� nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

�\� Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

� � gn?dstico Phr.��oce
da gra1videz). Ex?me de puz1,' �dscarro. dli-

• ENGENHEIRO (;IVIL �.' qui o rac rcnane e qua quer pesquiza para e UCl ação e

lfJ diagnosticos.
r. � Fernando Machado, 6

tij TELEFONE ) .19
Rua 15 de Novembro, 416 •

SALAS 12r.l�DAR ;�......F.iiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiíiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiijR_liiiiiiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiiN...OiíiiiiiiiiiiiiiP_OiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiiíIi'ii_Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

�� rDr. Ricardol' Accacio Mo-I
Gottsrnan n. reira tem seu escrip-

I
Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürn'berg, (P.oressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E,peo'all,ta em cirurgia

Obras contratadas na I· semestre alta cirurgia,a;:cologia. (do-
� de 1937 �. enças das senhoras) e partos,

,= � cirurgia do sistema nervoso e

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitíea-S. Mateus) � operações de plastica Dr Osvaldo Wanderley da!A Ponte de concreto armado sõbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Ioinvile) ��� CONSULTORIO�-�Rua Tra-
•

��� Prefeitura e Forum de Mafra � Costa� E I d M f ano N. I e. das 1 O ás 1 2 erup sco ar e a ra Bacharel em Direíto

�� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 1(2 horas.
S II� Grupo Escolar de lraü � TELEF. 1.28, "Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de an-

� Maternidade de Rio Negro �
'" Jl

ta Catarina.

E�tação Experimentah de Vit
. em Tijuco Preto (Paraná) �

I RE;,IDENCI�-Rua Este- Escritorio' Rl:la MarechalFloriano Peixoto, 131

I� Divdsas const Il\Õ<S e resi1c���� >c. . � I
ves JUnior N. 26, I PARANA'

sobrado sala n�AINTA CATARINA

�� .����:P"��â�����'&��e _ TELEF. I.J31
_ �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii;.....�iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

\

Araujo ,
-,

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe-

le e nervosas pela .;4utohemotherapia
Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 I

I cons������6a! .�13à� 'II e ;as � 4 às ; 6 �oras _j

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joãO Piáto, i.3
. ,J eJef.one .. 1595 ,.'

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

,

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

. -
..

"'..

',:;: ',"1)

I N S T I T U T O O E· D I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA E \1 GERAL
Consultas das J O ás 12 e das 16 ás 18 horas.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardiacas por

traçados electricos)
.

CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA
NERVOSO

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorios de Microscopia e Aná ..

lises Clinicas

tÓf ia de advogacía á rua

Vísconue de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277. -

I Caíx i Postal, 110.

MEDlCO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7--- Tel. J 456

IIRes. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

/ ....

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças]
Diretor da Maternidadej
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarce - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr Aderbal
da Silva

R.

( ;

J\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fon� 1631 � 1290

'Dr. Pedro d.-Moura Ferro I
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraão

I I Telephone n' 1458

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mAIS U"kl BRAnUE UICTIIA DA
ZUNDAPP

motocucletas "ABOlE'

UM NOVO M·O'DELO
RBZ-125

que estil .endo esperado por
RIO - JUtZ DE FÓRA - RIO

todos os motocycllstas 420 Km••

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUN,DAPP
Motor IIARDIEII de I c�lindro, com 3,5 HP.
3 velocidades, luz e IgnizAo por baterl.

8osoh, 2 cano. de descarga,
6 horas 9 minutos

tenda chegado 33 minutos e 30 segundos na frente
do 2.° collocado.

Pesando s6mente 65 kllos

Peçam Informaç6es sem compromi.so -

A ZUN.I?)'APP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasi'" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937�

Casa 5-"", atlas
de:Estefano. N. Savas

��Eà�;:��G;·.,� •

;' Rua Conselheiro Mafra n. 38

Endereço Telegr.: DOLa , Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

tAGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio

J

Navegação Cabofriense Ltda.v-Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.--Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

I
tóros etc., cereais e mercadorias em geral. para qualquer

.

porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação/ do País ou. do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

r «:__
, e-;#ih m

.

II
. =-�!;��;

11
TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

Praía de banho
Salto alto para 2$. salto baixo 1$500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $5� )

CINl A'3 LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.Aviador Chaujíeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A. LHEUREUX
ve..das por atacado e varejo Rua Cons. Maíra, 39

QUIZER OOMPRAR
UM BOM OI-lAPE'U

PROCURE O MEL.I-IOR ENTRE OS
\

M E 1..1-1 O R E S.

C U R Y

.

DU •• OO

,

O o I-IAPE'U I CO
í

'N.

fôrma elegante

•

BRAS I
,

L.,

Devido á criee, durante este mês vendem•• com a desconta de 20·1.

Depositario: A I e xJaln d r e Sal um
RUA OONSELHEIRO MAFRA N. Ia FLOFlIANOPOLIS

..

•

-------------------------------------------------
'

'.',

�
,

f

IJ'
.: I
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A GAZET Florianopolis,:�-1938

Rua

'VISTA BEM SEUS FILHOS
e graciosas confecções para meninas e garôtos só

na 'A C A P I T A_�
Lindas

;,'

Conselheiro Mafra esquina da Trajano
!Iim'

Dr. Pe-tro Catalão
Diplomado pela Facul
dad€ de Medicina da

Baía
Ex-illte! 110 e assistente do
Serviço elo prof. Moraes
Ex-ir:terno do Dispensaria

Sl).va Lima

Ex-adjunto do Hospital
Gralfé � Cuillle e Sanatorio

f0êi[iOel Vitcrino
Clínica médica cirurgica das

molcstías da
CABEÇA E PESCOÇO

Especíalsta em

NARIZ, GAnGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
.

II18-- Rua Trajano -18
RESIDENCIA

Hotel Glorta

U Diariame�te das 16 ás 18 hs, \ I
����=--�,����

_._
. .- "!_------ �:,�����=-�------&���&ir·VEND-;_SE

I\�

A F
· l\'1{c, esplendida e confortavel casa. queI'",�

O ta � I além de moradía é proprla para casa

� av r I �l-1 c?merdal, recentemente !econst.ruida,
�." l� situada em bom ponto na vila deBlgu�s-
lM �1.y sé, e ma ís dois potreíros com exten-
(� Ik:� sa area de terras. O negocio é ur-

��

i
gente. Tratar com José Sanches, na

� .

mesma.

� Em loteria a sua favorita �

�
Rua Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a

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

SYPHILlTlCAS

"�o

M(�vimento Maritimo ..Parla Flarlanapoli"s
. - ..- ". r

Serviços de Passageiros e de Cargas

� BILHETES �� �.� Federal e Santa cataF'E'.íc,:!aIADOS ��
".--�--.. --,"-r--r-r-rx-r-rr- ' -"

� NOS CLA.SSICOS ENVELOPES ��Companhia Nacional de Navega- ���� ��

çã., Costeira

quinta-feira
24 de Fevereiro

Para o Norte Para o Sul

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Av=so Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos :paquetes
I e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-I

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazéns da'
Companhia, na véspera das saldas até áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em embarcações especiais.

. •
� II. '.

ESCRIlORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22�SOB. (FONE 1250)i '

ARMAZEI'íS-CAIS BADARÓ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente

J. SANTOS CARDOSO I

I
_

•
..Jo.

BASTA ENVIAR SUAS REMESSAS URGENTES, AMOSTRAS, ETC.

vi_CONDOR
S i n d�ti ca to Cond or "Limitada

lli!

Aimentes Carlos Hoepcke s. A.

Rua Canso Mafra, .34 Tel. 1.500

•

N o Estreito Ponta do�Leal

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com successe em tod..

a molestlas provenientes da lIJIIhIIII• lmpur"z.IS do sangue:

• Ilnalment. em todu
.. a!l'ccçOfll �. ....

..... reglltradl ..em MIa a

a·AVARIA··
- Milhares de curado. _�
�11�i'lOE DEPURATIVO DO SAia..

.---'-�--,- -_ �-

EVOE' !

Casa das Meias
de FERIS BOABAIO

Unica deposftarta dos afamados lança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALlCO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRA.NDE STOC:R E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

_'. � .-
'.

o � INEGUALAVEL crs. QUIMICA RODIA BRASILEIRA E ELEQUEIRÓS S. A.

Já chegou a grande remessa para o Carnaval afim de ser vendida
por .preços excepcionais

Aproveitem Foliões

Otirna vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

"Cora
.Jesus"

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
fob confirmação microscópio

ca e de Laboratorio.

CUISO Preliminar e Jardim da Infância a 16 de fevereiro
Escolas Normais Primária, Secundaria e Superior V0-

cacional, a 3 de março
Oinásiú,-a 16 de lJlarço.
MATRICULASELETRICIDADE ME'

DICA;
ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETA.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8

II
ás 9 da manhã e das

I4 ás 7 da tarde."
-- ----

aberta de l: de fevereiro em diante das
9 -12-,.e das 15-18 horas.

INSCRIÇÃO Escolas Normais, 20 a 28 de fevereiro
Ginásio- l: a 1 5 de março-

EXAMES DE ADMISSAo A' I' SERIE GINASlAL
a 23 e 24 de fevereiro.

EXAMES DE 2' E'POCA
Escolas Normais, a 25 de fevereiro
Ginásio. a 14 de mar�o.

EVOE' !
.'

MOMO

o Paquete ITAGIBA sairá á 26 do cor- O Paquete ITASSUCÊ sairà á 24
rente para: corrente para:'

• .�<

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabe.íelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

I

'-��-U-�-A-OO-M-�-�-R-A-s-ru-M-v-�-�-S-?'������--n�-�D� � Cm�a���I��i�
QUER PASSAR A FRENTE DA CONCURRENCIA ,.

[ Simões çãO de
IEquipar::-a(jo aos Instítutos
,de Educação Estaduais-

GINASIO FFMININO
f=""lorianopolis

FEABERTURA DE AULAS

Médico do D. S. P.
do Estado

CUN1CA GERAL:
PELE e SIFILIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A C3AZETA F Iorianopolis, 23 - 2-1938

A GAZETA DESPORTIVA
REDATOR: Carlos L. da Luz

O Figueirense, terá que defender perante
o pl.Jjante esquadrão caxiense, o titulo máximo
de carnpeão estadoal 6aornesrnoternpocorn
galhardia o futeból ilhéo.

do Vadico, o"Muralf-aR, e t) vete

rano Boos, carregavam em triunfo
o técnico dr. Mp.lo Leilão.
A OAZETA felicita-o por

mente abalado.

�_
Caxias x

FigueirenSejO
Atletico excursio- E' que Nizeta, o centro-avante

E�te encontro será o final do nará rubro-negro, junto com Vilain

campeonato estadoal promovido =0 Atletico (&te ano, apresen-
iriam defender o Avai.

pela F. C. D. tará um esquadrão poderoso, ror- Entretanto, nestas ocasiões sur- tão feliz acontecimento.
O Figueirense tem ainda um nanrlo-se aseim um forte concur- ge homens, cuja força de venta-

compromisso sério a resolver. rente ao titulo de campeão. de é tão grande, que os seus com- REMO Royal, típo 10, p. escritorio! RIO. 21-A Companhia Te-
E agora não é um simples A turma tricolor treina sempre panheiros são obrigados a ajudá-lo. Recebemos da secretarie da usada, mas em perfeito estado. lelonia fez publicar um aviso,

. " do ti IdA" F
.

L' N
.

C Ven.de-se uma por preço muito comunicando que de modo al-
Jnv,o, e a disputa

._

o htu o e ca.m.-I com vontade, tendo como técnico sssrrn e que eza, cUJO es- Iga áuttca atarinense, o pro-
o f é h'd' vantajoso, .

- f ãpeão, que ha tres anos ::J

alvl-I
os srs. Abelardo Fonsêca e Ue. orço recon eCI o, conseguiu grama das regatas que realizar- Informaçóes na Tabacaria Baía- gU�1 as comumcaçoes

_

so rer o,

negro tem [Ias cuas mãos. Newton Machado. reforçar .... esquadrão do [ris e se-ão em abril próximo, que pu- na, rua Trajano, 4; ou Caixa Pos- hoje, qualquer alteração, uma

Entretanto, as últimas derrotas E como recompensa dos SCtlS ôntem mesmo deu-entrada na Liga blicaremos amanhã. tal. 59. vez que as anunciadas pressões
sofridas, todo o mundo pensa que amadores. conforme nos declarou o oficio que comunicava a esta Penhorad)s agradecemos a gen. (*::al�������t*.J:s1 msgnét.cas apenas prejudicarão a

o figueirense será d�rrotado o "FONSEC.tV, o tricolor jogará entidade, que o lris tomaria par- tileza. � Manoel Oscar Silva � recepção da radio-telegrafia.
[ragorosamente pele Caxias. 1 em Tubarão com o Herci/io te na temporada oficial deste ano. � e h

Não, estão muitos enganados, Luz. Parabens Feza, pelo teu feito E spo rte - � Higina Mãria Garcia H Vmeus caros leitores, Dois o Figuei- e A GAZETA deseja os mais ..J O rna I � part�cipam aos pa�entes e n ENDE·5E
re.nse, ainda tem energias �llfi- O Aval como premio siocéros votos de prosperidade ao

I pessoas de suas relações que � --

d fi teu clube. '. sua filha ELY contratou ij'c�entes para .emonstrar a e cien- da sua retumbante Criado o Tribunal casamento com o sr. AMIR U Uma extena área de ter-
ela dos seus Jogadores e ao

n;e�-I vitoria sobre o Fi- d E t �� DE BRITO h I
100 tempo mostrar aos de fora, . • , .

A vitoria do Ava i e spor e$ i
.

II ras,
no lugar Barreiros, com

nue em Florianopolis se joga fu-, guei rense, ira a J o I n- A retumbante e expressiva vi- BELO HORIZONTE, 22- � Floplis. 19 -2-1933 H duas casas de madeira, pas-
t�ból! vi Ia e a 81umenau toria do Arai que resoou nos O Tribunal de Esportes, cuja I r����, � to para muitas rezes, diver-

f\To futeból existe tambem seus Ontem, as rodas esportivas do mais longínquos recantos da ilha criação foi prevista no acôrdo da � @ EI � H sas roças de mandioca,
\.. dssabores, fracassos e ao mesmo CAFE' BUBI, estavam bem ani- e do coutineute, deve-se ao eslor- pacificação assinado ha cêrca de � � y

e � J aipim e cana, um bélo bê-

tempo glorias e triunfos. madas. çado e competente técnico, dr. um aDO, entre os clubes de futeból ::���I Amír ��� nanai e bôa chacara, pot-
O Figueirense, que vinha Indagando aqui e acolé, coo- Melo Leitão. mineiros deverá ser instalado ain- � � suindo -agua especial. ,

fazendo uma figura t�o boni!a no seguir_nos falar com. o técnico do �impat,z�u-se com o esquadrão �� este m�s e se comporá de seis �
noivos � Tratar com

>'AI�ebiades
carn�eonato, não tremou mais, e AVal dr. rvlel� Leitão. I a;al�no n.o JO�o contra o Fe,ro� Jll1zes e seIS suplentet,. ��ff5rr�� Souza. nos Bal r .... Iro.,.

no Jogo contra os paranaenses'i Sempre sorridente, o dr. Melo,p'larlO e imaginou fazer do Aval
loi derrotado. recebeu-nos amavelmente, c apóslum quadro de renome.

i Internatianal Machinerv CampanvVeio o desanimo [nas suas fi- trocados os cumprimentos, felicita-, Apresentado no dia seguinte I I

feiras, a tristeza predominava em mos o esforçado avaiano pela vi· pelo PLAYER Borba
_

ao sr.
I

todos os seus torcedores. toria que seu clube obteve. Walter Lang, presidente do alvi- Engenheiros importadores - Rio
o Figueirense começou a Em seguida perguntamos se era celeste. o novo técnico, não es-

treinar novamente, entretanto os verdade que o Avai iria jogar condeu a sua admiração pela li-
-sforços dispendidos por Calico e em Blumeneu: nha atacante avaiana.
Diéo, não foram correspondidos. Respondeu o dr. Melo, que E dai por diante os amadores

Por mais, que dois ou quatro primeiro. o AJJai iria a Blumenau do alvi-celeste animados por uma
elementos compareciam em campo. saldar um compromisso, depois fârça invisivel, correspondem aos

os demais jogadores não corres- então iria a joinvile, esforços despendidos pelo dr.
pendiam os esforços dos seus _.Mais alguma declaração? in- !VIelo Leitão.
companheiros. tenogamos. Foi um prazer vêr todo o es-

Agora, componentes do alvi- -Por enquanto é só, respon- quadrão treinando sob ás suas

negro, lembrai-vos dos vossos an- deu o preparador da "linha re ordens.
, I tepassndos, que tantas glórias de- lâmpago", Os jogadores aprenderam a
"1

ram ao clube, ao menos honrai a Agradecemos, e o nosso ami- correr com a pelota, e fazer pas-
estes homens, com a conquista do go foi ter com a roda do Meira, ses curtos e rasteiros.
titulo de campeão estadoal, Betií'ho, V�dico e Pcocopio. E com esta pequena lição, a

linha relâmpago, considerada pelo
O Irts tomará parte coléga do DIARIO DA TAR

nocampeonato deste DE como uma das melhores do

ano com um esqua- sul. do Brasi�, foi além da espec-

drão ótimo tahv� c.oBqUlstando 11 téntos no

dommgo passado.
Com a saida de Nízeta o qua· Não se pôde descrever a ó!egria

dro rubro-negro, ficou sensivel- do técnico no fi',al rto j"lIo quan-

Cada clube indicará dois no

mes e a nomeação será feita pelo
prefeito da capital. Não inter

romperáMAqUINA DE
ESf;REVER

Sra. Agricultores e Industriais!
./lumen/I! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos. TRATORES. AUTO PATROL. COMPRESSORES, BRITADORES, NI
VELADORAS, MAQUINAS AORICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogas ao Representante e Ven

dedor exclusivo no Estado

1-1. AVIL.A
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140O Avai treina FONE 1581
Pede-nos a diretoria ào Avai

para aviEar a03 seus jogadOfes.
que hoje haverá treino no campo
da !...iga ás 16 horas e por isso

péde o complUp.cimento de todos
os ieus amadore�.

Telegramas "Avila" Florianooolis
- -- -

e TapeçariasMobíliarios
M E�R C E D E S rmaquinasAs TAl lETES E PASSADEIRAS

TECIDOS PARA ESTOFO E DECORAÇÕES
TAPETES D� IINOLEUM f;ALMAR

Sempre PELOS MENORES PREÇOS
da maior fabrica da Europa,- especializada
exclusivamente na fabricação de maquinas
para escritorio, desde mais de 30 ar.os.

Maquinas de escrever portateis - de 3

preços diferentes.

Maquinas de escrever "Standard" -

com carros de 24 a 60 cms.

Maquinas de escrever eletricas - mais
velocidade-grande numelO de copias.

Maquinas de calcular "Mercedes Eu
klid" - as majs railidas e mais efi
cientes do mundo.

Maquinas de somar "Astra" -portateis
e eletricas.

Mostruarlo e informa�ões:
no') fundos da Tabaca ia Baiana,
Pua T ajano. 4.

Importadores e exportadores
6á - Rua da C�rloca - 87

Vendas por atacado e a varejo
RIO DE JANEIRO Tel'.:gr. NUNES

I
I

Para pedidos, croquis e orçamentos dirijam-se ao representante

f
·

B·tt t S·I· Rua Trajano N. l-(sobrado
ranclsco I encour I Velra·Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

REPRESENTANTE:

Gudofredo Entres - C. Postal, S9
Telg,. cabogramas e

fonogramas
Florianopolis
Santa Catarina

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PEQUILO CAPELAANIVERSARIOS

o STA. IOLANDA TOLENTINO Está nesta cidade o sr. Pequi-
. .. lo Capela, diligente funcionario

Def�ue na ��ta de hOJe. o arn- da Alfandega de São Francisco
versarlO natalicio da gl'aClOSa se- i _,__

n,hori�ha Iolanda To.le�tino, di- i OUTROS PARTEMlêta filha do nosso di tinto con-,
terraneo sr. _<\lciJes Tolentino, I DR. JOÃO CLAUDIO COSTA
funcionario federal.

L A D

A Iamilia GANZO FEBNANDES convida aos parentes e I �

p�ss�as de su�s :;�isaJes p.ara assi.stir ao. ato �eligioso que se cele-
I Irlneu Dor-bi ara na Igreja ,"[\0 Francisco, quinta-feira dia 24 ás 7 horaa poralma do querido RADIUM GANZO.

" ,

nh
'

A familia GANZO FERNANDES antecipa agradecimentos. ausen

CARTAZES
DO DIA

ODEON, O lider dos
einemas

PROGRAMAS DE HOJE:

Após longa permanencía nesta

capital, onde veio dirigir os ser

viços do Distrito de Aeronautica
e Meteorologia, segue hoje para
a Capital da Hepublíca o nosso

distinto conterraueo dr. João
Claudio Costa.
Cavalheiro e dotado de quali

dades que muito o recomendam, o

dr. Claudio Costa, deixa em Flo
rianopolis um grande circulo de
amigos e admiradores.

I

Murfeu n autor de TERUEL.,
"Os Brilhantes" ocupada pelos I
s. SALVADOR, 22 - As le- ..

10 Itras nacionais acabam de perder, naclona istas
com o desaparecimento de Ho- Idolfo Theophilo, uma das suas j

figuras de maior relevo. LONDRES, 22-Foi completa-
Natural da Baía, viveu quasi

mente ocupada, hoje, a cidade de
TerueI.todo tempo no Ceará, onde seu

sentimento de escritor e roman-
Os vermelhos renderam-se tendo

tico poude encontrar cênarios e
deixado no campo mil mortos.

ambiente magnificas para suas
As tropas nacionalistas fizeram

expansões. 1.500 prisioneiros.
T --�----------------------.
eve por isso uma intensa vi-

da inteletual, deixando ! uma ba
gagem copiosa, quer de romances,
quer de contos e de crônicas.
Em todos êsses aspectos de

sua inteligencia êle brilhou, tor
nando-se, embora desconhecido
do resto do país, um autentico
homem de letras.

Transcorre hoje o aniversario
natalício da exma. sra. d. Cecilia
Macedo Simões, professora nor

malista e esposa de sr. Joaquim
Simões, comerciante,A'S 7,30 HORAS:

A luxuosa revista da FOX com

Dick PowelJ, Madeleine Carrol,
Alice Faye e os Irmãos Ritz
Aven�da dO!i milhões

--0-
�INES �ORO ...<\DOS

VITOR ESPTNDOLA

A data de ôntem, registrou o

aniversario natalicio do BOSSO es

timado coaterraneo sr. Vitor Es
pindola, co-proprietario da Casa
«A Elétrica », especialista em ins:
talações elétricas.

BENJAMIN OLIVEIRACINE HEX, ás 7,30 horas
QUANDO CANTA O ROU

XINOL, com Marta Eggerth.
CINE ROYAL, ás 7 e 8,30

horas-PRELlJDIO DE AMOR,
com Grace Moore e Gary Grant.

Para o Rio de Janeiro, seguiu
Fez anos ôntern o sr. Polibio

I ôntem o sr. Bcnj-imin Oliveira
Napoleão Venéra, funcionário do

I Iuncio�ario do Distri to Meteoro�
Tesouro do Estado, pelo que, foi I lozico.

.

muito cumprimentado pelos seus
o

amigos e colegas. ENG. HENRIQUE FIALHO
O aniversariante ofereceu aos

que o foram fel.icitar, lauta mêsa
de dôces e cervejas.

Clube 15 de
Outubro o TEMPO Acompanhado de SI:W exma.

esposa seguiu para a Capital da
Republica o engenheiro Henrique
Fialho, da Residência de Lages,
da Diretoria de Estradas de Ro
dagens,

Esteve, ôntern, nesta capital> I
D t ti""

.

tendo regressado á tarde para
I epar amen o. e �e·

Itaiaí o acatado industrial e con- ronautiea �ivil
ceituado comerciante sr. Irinen Boletim diário da Esta-

A Diretoria faz ciente que: Bornhausen, operoso prefeito mu- ção Aéro-climatológicar.) - conforme convites distribui- nicipal de Itajai.dos aos associados, serão rea-
lizados bailes carnavalescos, S. s. logo após a sua chegada Previsões para o período das
nas noites de sábado, domín- conferenciou com o dr. Nerêu 13 horas de ontem ás 18 horas80, segunda e terça-tetras.com Hamos. ilustre Interventor Fede-
inicio ás 22 horas; raí nesta Estado.

de hoje:
2'.) • na tarde de domingo, com Tempo-Instavel passando a

inicio ás 16 horas,haverá uma bom, com nebulosidade.
matinée Intantíl, exclusíva

f· S"'" P I Temperatura-Em elevação.mente para os filhos e irmãos OI a :10 au omenores dos socios; U Ventos: - Variaveis, predomi-
3·.) - fica terminantemenfe proibi- nando os do quadrante norte,

do o ingresso de .pessoas ex- SÃO PAULO 22-Chegou hoje frescos por vezes.
tranhas e bem aSSIm de cre- .' "A t t d
ancas aos bailes notu�nos. No a esta capital, hospedando-se no s empera ura� extremas .e
cumprimento desta determí- Hotel Esplanada, o sr. Valentim ontem, foram: máxima 24.5 e mr

n.ação, a Diretoria será infle-, Bouças, presidente do Conselho I nima 20.3 registradas, respecti-

.)
�Jvel;

. Técnico de Economia e Fina-iças, vamente, ás 14.05 e 6.00 horas.
4 •• e vedado nos bailes o uso do __........-..'.���������������

lança perfume e de mascaras; ,'-
..----------,. ,-----.

5·.) - o ingresso para pessoas torras
teiras, por solicitação e res- M E T R O Pponsabilidade de associado,
rerã fornecido pela Tezoura
ria até sexta-feira;

6·.) - as mêsas serão vendidas ape
as que estão colocadas nas

partes laterais e frente do
salão, podendo serem reserva
das até a tarde de sábado;

7·. - o convite ingresso fornecido
aos associados será exigido
pelo porteiro;

8'.) - com o porteiro ficarão as re

leções com os nomes dos as
socíados que receberam con
vites e dos que,por qualquer
motivo estiverem impedidos
de assistir aos bailes;

9'.) • os associados que porventura
estiverem em atrazo no paga
mento das suas mensalida
des, poderão resgata las até a
tarde de sábado, para faze
rem ju's ao respetivo in
gresso;

10·.)- a Diretoria ou qualquer dos
seus membros, não atende
rão a solicitações de ingressos
durante os bailes.

�ARNAVAL
1938

DE Faz anos hoje o

Lopes.
sr. Euclides

Decorre hoje o aniversario na

talicio do sr. Pedro Lázaro Fer
reira, guarda-chefe interino da
Penitenciaria do Estado.

Com destino a Belo Horizonte,
segue hoje o sr. Orlando Filo
meno, cirugião dentista, que vai
aquela Capital 1J.,0mpletar a técni
ca do curso de Odontologia,

Emissora
clandestina FAZEM ANOS HOJE:

o jovem Felisberto Demaria;
o jovem estudante Odilon Gal

lotti;
O sr. José Fernandes de Oli

veira.

FANY WANDERLEY

CAMPINAS, 22 - Deoois de
longas pesquizas funciona;ios dos
Correios e Telegrafos conseguiram
localizar hoje á tarde" no Porto
Florestal da Companhia Paulista,
proximo á Estação de Boa Vista,
neste município, intalações de
uma estação telegráfica clandes
tina.

Para o norte do país seguiu
ôntem a graciosa senhorinha Fany
Wanderley, diléta filha do sr. dr!
Wanderley Jor.

GENTE NOVA

VIAJANTES:- (via terrestreEstá em festas o lar do sr.

Mario Machado e de sua esposa
d. Juça Pereira Machado, C0m

o nascimento de mais uma linda
menina.

Lista dos passageiros que se

guiram para o norte pela Viação
Cruzeiro Ltda: - Mister G. Ha
chins e família, dr. Oton Maeder,
Rilda G. Schaeffer, EIC):i Baier,
Catarina Coelho, Manoel Brito
da Silva, Joaquim Mendes, Ro
dolfo Richibieter, João de Deus
Machado, Maria da Gloria Dutra
Antonio Pestana e Frederico Ger�
leng.

OLE
CHEGAM UNS

des-
I

Caiu e

ereçeu-se
ROMA, 22 Um avião bi-motor

que tomava parte no «Hallye »

do Sahara, caiu ao sólo nas pro
ximidades desta capital, ficando
completamente destroçado.
No desastre, houve cinco mor

tos.
ROMA, 22-São os seguintes

os mortos 00 aparelho que caiu ao
sólo durante a corrida de aviões
sobre o Sahara,
Pilotos: Aristide Fogli e Gior

gio Solari.
Mecanicos: Vittorio Pigalti e

Fl'ancesco Ruggeri.
Telegrafista: CarIo Mamperini.

A «METROPOLE Companhia Nacional de Seguros
de Acidentes do Trabalho », autorizada a funcionar por de
creto do Govêrno Federal de 8 de Setembro de 1937, Carta
Patente n'. 267, é uma Companhia organizada com capitais
brasileiros, dirigida por brasileiros e faz parte do grupo fi
nanceiro a que está ligada a METROPOLE Companhia Na
cional de Seguros Gerais.

A Diretoria da METROPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:

Dr. "F. Solanu da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworth
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plinio Barreto

DR. SERAFIM BERTASO

Mortos por
uma tromba

dagua
AUCKLAND,22-Vinte homens

e urna mulher, morreram em con

sequencia de uma forte tromba�' .'
'

dagua, que caiu sobre os acam

pamentos de operários dos servi-
ços de obras públicas em Kopua
whará ao sul de Gisborne.
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M .."TBIL: Rua Alvst·o Alvim - 33137
Rio de Janeiro

FILIAIS� em todos os Estados
Agência em S. (_�atarina-R. João Pinto. ii

Machado & Cia.Florianopolis 22 de fevereiro de
1938.

CARLOS BUCH FILHO
r. Secretário

Acha-se nesta capital o nosso

distinto conterraneo sr. dr. Se
rafim Bertaso, operoso e compe
tente engenheiro residente, em I

Lages, da Diretoria de Estradas
de Rodagem.

FLORIANOPOLIS

Pagall1ento
ao funCionalismo

publico

-

INVERl�OPreparando-se para o

L.ARM I:) DH. LEGORI

Chegou a esta capital o acata-I
do engenheiro dr. Legori, das
Emprezag Elétricas Brasileiras. i

A
RIO, 22- Telá lugar no pro

ximo dia 25 o pagamento dos
vencimento!:: dos funcionários pú
blicos. no Tesouro Nacional.

Os 'servidores da União somen

te passarão a receber os seus or

denados nos ministerios quando
f'st iverem organizados definitiva
mente, os respetivos serviços do

pe"soal e pagadorias, de modo a

permitir que os pagamentos se

efetuem normalmente, sem ne

nhum atropdo.
A Pagadoria do Tesouro fun

cionará, tambem, na segunda-fei
ra de Carnaval.

Liquida pelo custo os artigos de

Missa
de

ernação
graças

oE Rv
KIMONOS -BLUSAS-VESTIDOS -- TAlllEURS-JOGOS DE JERSEY, etc.

APROVEITEM ,
•

r

João Ne[_ornuceno Sabino con\'ida ao� parentes e pessôas-
de suas relações para assistirem a mis�a em ação de graças, que
manda celebrar no dia 25, sexta-feira, ás 7,30 horas, na Cate
dral Metropolitana, em regosijo pela passagem .I

do seu 90'. ani
versano.

BARATOSDEPREÇOS ESTUPENDOS

Lavando--se COI1l O Sabão

"Virgetn EspeCialidade"
-------------------------------------------------------------------------------.----�----

Cia. -- Joinville MAR�A REGISTR&<\DA

economisa ...se tempo e dinheiro •
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