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Colisão de dois caça
sublllarinos italianos

SPEZIA, 23 - Dois grandes correu com nc vios do mais mo

caça-submarinos da marinha da derno typc, que l;..:,vegavam com

1 talia receberam avarias e dois uma velocidade de 38 milhas por
outros ficar» in destruidos em con- hora, com destino a Napoles, se

scquencia d: urna colisão em um gundo se acredita.
hanco de areia, nas proximidades Até o momento não foram for-
(�e Viareggio. necirlas in formações oficiais sobre

O acidente verificou-se ontem a sorte que tiveram as tripula
lã tarde, em virtude do denso ne- ções dos navios sinistrados.'
voeiro. Ainda é ignorada a sorte
dos tripulantes daqueles barcos!
l!e guerra.

---0-

SPEZlA, 23 - Logo que se

verificou a colisão em que fica
ram destruidos dois caça-snbmari
nos e danificados outros dois,
partiram varies rebocadores de

Spezia e Viareggio para o local
de sinistro.
Informa-se que o dasastre 0-

i.

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

)l A mortalida-
de judia em

Viena
GENEBRA, 23 o Congresso

Mun"'lal Jud€'u declara que a média
tia mortalidade judia em Viena, se
gundo estatisticas dos cemíteríos

1
semitas daquela cidade, subiu de 4
a 140 por dia.

Um relatorio do Congresso de
monstra que 8S autoridades nazis-
1l.as detêm diariamente centenas de

judeus, fechando as lojas judias e

confiscando o dinheiro em poder de
semitas, privando os judeus de qua
isquer meios para lutar contra a

míserta.

)T. ,

Resistiu e

foi Dlorto!

Dois fero-
zes assas-

•

sinos

J..

'� !;
,. ,

I ,I

ZETA
POVO

Proprieblrio e Diretor Respons3vel

Faoliianopolis, Quill1ta-fer�,i, 24 de Março de 1938
-----------------------

� Ih 99 "';:�R-IÕ� 23 - �obre a estatua ?? Cristo Redentor, caíram u�ti.
I . a mamente alguns raIOS que a danificaram bastante. O engenheiro

, Heitor Levy, encarregado geral das obras do monumento declarou
que, com a construção da Estrada do Redentor, o para-raios da
estatua ficou avariado e, assim, inoperante.

Deste modo, antes que se pudesse cenoertal-o e em virtude das
ultimas intemperies, os raios atingiram a estatua. Agora, procede-se
aos reparos e á re-instalação eletrica.

RIO, 23 A proposíto das ex-

perencías . feitas recentemente em

Belo Horizonte, pelo telegrafista
Bolivar Siqueira, o qual, á dístan.
cía, queimou gírandclas, servindo
se de ondas da Radio Inconfidencia,
um vespertino ouviu ontem o cónego
Artur Soares, que ha alguns anos
iluminou á distancia a igreja de
São João Batista da Lagoa, nesta MONTEVIDE'U, 23-Na ígre-

fi R f 1 L' h hã d . .

d
capital. J'a dos Capuchinhos foram cele-ftovere e a ae In ares ao- e miti os os carros fabricados de- Inicialmente, declarou o conego

saber elevar. não apenas os seus pois de 1931, completamente que considerava a experíencía que
bradas ôntem as exequias do an

nomes como Lambem o da sua: "Standart" e os fabricados até realizou um tãto banal e se baseia ligo embaixador do Brasil em'

terra, cobrindo os 500 quilômetros, I essa data, inclusive com preparo
no processo de transformar .víbração Montevidéu, sr. Lucilio Bueno.

di emmovimento.Falou sobre outras ex- Oficiou o arcebispo de Montevias 32 voltas, numa perfomance : livre, isto é, que em consequen- pertencias identicas, referindo-se á
gloriosa, que lhes grangeará a ad.! cia de modificações eficazes, a jui- de Marconi que iluminou o Cristo déu, monsenhor Paruieri, Entre

miração dos seus coestadoanos e; zo da comissão, apresentarem as do Corcovado: os presentes figuravam o general
d b 'i' d t d Brasil

I
di
_. -·"Se o observador possuir co- Góes Monteiro e sua comitiva, fi)os rasi erros e O? o rasi '1 con içoes necessa.r�as, que garan- nhecímentos de elétricidade, verá baiCl t R t d t f-em aixador Batista Luzardo, oemen e overe, VISI an o-nos, am a sua per eiçao e segurança que não é dificil provocar movi.

ôntem, acompanhado dos seus co ..

! técnica. mentos por meio das vibrações emí- corpo diplomático estranjeiro, al

lêgas Arão Bonifacio e Turibio I Os premies são cinco, sendo o tidos pelas ondas artezíanas, Lá tta- tas personalidades oficiais e sociais

Botelho, para nos cientificar da primeiro 50% da renda líquida e
lia, o sabio mandou alguém da. SUB I uruguaias, os funcionarios da em

sua partida para a capital gaú-! os segundo, terceiro, quarto e
conf!ança colocar, �m dISPOsI!ivO baixada e do consulado do Bra-

1
nas Instalações elêtrícas do Cnsto '1 ' blicha, na próxima segunda-feira, I quinto, respectivamente de 20, 10, Redentor. Quando êle pronunciou

SI e numeroso pu ICO.

para onde seguirá acompanhado ,! 6 e 4 por cento da mesma ren- as palavras de saudação ao Brasil, "p"""sentadoriad id t d U
'-

B f d a bordo do seu IATCH o dispositivo.t1l. ...

o presi en e a miao ene icen-
I

a.
vibrou, provocando a iluminação. A

te dos Chaufeurs de Santa Cata- I Clemente Rovere mostra-se ani- luz era nossa, da Lisht and Fower.
rina, sr. Arão Boniíacio e dos I madissimo. Ao seu entusiasmo de Acontece que eu estava 1),0 par dêsse
seus colégas Pedro Laus e Rafael volante, porém, cumpre-nos ajun- processo, e poderia ter emitido as

Linhares, não escondeu o seu pro- tar o nosso de catarinenses. E, ondas minutos antes de Marconi o
fazer, Nªo tomet, porém esta ati

fundo' e inolvidavel reconhecimen- para tanto, torna-se imprescind�, tude, por motivos faceis de se com-
to ao dr. Aderbal Ramos da Silo vel, que, cada qual, na medida preenderem."
va. por ter posto á sua disposi- das suas possibilidades, auxilie E mostrando o firmamento,
ção o possante carro de sua pro- essa prova de arrojo, destinada a

acrescentou:
.

d d
.

d f
--"As distancias desapareceram

P�Ie a e, a�t?nz�n o-o � azer: elevar cada vez mais o nome do depois que se descobriram os efeitos
nele as modIÍlcaçoes que lUlgasse I nosso Estado. do radio. Nos Estados Unidos diri·

necessa�ia� 'p�ra o exito da pro,:a, Em mãos de Clemente Rovere �em:se a�iões sem pilo�os, por seu.

que tera lllICIO no Largo do CrIS- encontra-se uma lista que está l';1te.medlo. E eu propno, claqui_ !le-

I P AI '

10 h I .

'
. na capaz de disparar,em f'aris,um ca-

ta, em
_

orto �g�e, as. oras ,cor�endo o comer�lO, afIm de an- nhão, se nesta maquina mortifera
da manha, do prOXImo dIa 10 de ganar os necessanos recursos. que se instalasse um dispositivo recep
abril. o habilitem a poder atender ás tor das ond.as. Eu chegaria ao m_�'
Igualmente, Clemente Rovere, despêsas decorrentes da sua ins. crofone e duia .por exemp�9 a pa...

.

'd-'_.
lavra FOGO e BUM, o proJetH par-tornou extenSIVa a sua gratI ao, cnçao na arrOlada prOA a.

I tiria tal como se a al,vanca tivesse
ao honrado comerciante da nossa Estamos certos que essa lista sido acionaçllt pelo artilheiro."
praça, sr, Roberto de Oliveira, não falhará a quantos avaliam dos
pela oferta feita dos afamados perigos a que. os nossos bravels
pneus, marta "Brasil", de que é conterraneos Clemente

I
Rovere e

digno representante nesta capital. i Rafael Linhares se vão expôr para isso mesmo, nos cumpre exalçar,
Informou-nos, tambem, que a a glorificação da terra santa que com todas as véras da nossa al

corrida se denomina "Premio As- os viu nascer, terra, que, sendo I ma e com todo o entusiasmo do
sociação dos Volantes", sendo ado dêles, é tambem nossa, e que, por nosso coração.

ANO IVI

Clemente Rovere;�� e;!:,:,��!�Rafael Llnhares,� , ------------_.-----------------------_.

Peixes dete- concorrendo a essavarande ':Kl'í[,rova au- Acons�lha-se a .cous .. J

Reun·,a-o! � - �m�
.

. tru�ao de abrigos

rlorados tomobilistica/1',�glorificarão, �mais�l 'uma
as tradições de'[arrolc ��de;rbravu-

.!l.:"" 'li iii: d.

de energia:da gente barriga-verde
CAMPINAS, 53-0 fi�' vez,

dio Donato, da Inspetoria Muni-I
'

cipal de Alimentação Pública, ra e
apreendeu ôntem 54 quilos e meio
de peixes do comerciante José
Tavares e 3 quilos e meio do
comerciante Vitor Mayo, ambos
estabelecidos com peixaria no

mercado Municipal.
Esse produto, que se achava

deteriorado, segundo foi apurado
após o exame feito, destinava-se
ao consumo da população local.

C1.JJtrrmA, 23 - O assassino
do delegado de Morretes, . Paulo
Kuroski, resistiu á prisão no in-
terier de Guarutuba, recebendo a

tiros a escolta que foi captura-lo. Santa Catarina, por intermédio
A escolta reagiu, matando o cri- de um dos seus mais arrojados
minoso.

I
volantes, vai de novo mostrar o

vigor da raça, corno já o teve
ocasião de atestá-lo no grande
raid automobilistico Montevidéu-

Fabricas de explosi- Rio de Janeiro.

vos fechadas Nessa grande prova, Clemente
Rovere e Rafael Linhares, pilotan-

BELE'M, 23-0 comandante do um velho carro, conseguiram,
da 8a. Região Militar solicitou apezar dos contratempos resul-

•

te t f d al o fecha tantes do estado precário do veí-
ao m rven or e er -

1 .

I d
mento de tedas .as fabricas de eu.?, consagrarem-se aos o h.os os

explosivos, Iogõs de, artifícios e �a{or�s ��rre�res da A1�r:ca �o
munições. Atendida a solicitação, / u,. g O�I l�an o as t�t içoes

.

e

o chefe de Pelicia baixou imedia- arrojo, e ra.vuraA

e e energia
• A da gente barriga-vêrde.tamente uma portaria nesse

sen'j P d di f
A

AI
tid

o e izer-se que oram e es,
I o.

quem, durante todo o percurso
do raid, trouxeram prêsa a aten-

-----_•• - ....-------------. ção dos elementos desportistas das
republicas Sul-Americanas, pelo
valor demonstrado em face dos
contratempos sofridos, que iam
suprindo á medida que se iam ve

rificando, com aquela fôrça de
vontade, própria da tempera, do
sangue e do animo, que através
todos os tempos iluminaram os

. I rasgos
de bravura do espirito ca-

S. PAULO DE O!'!VENÇA, tarinensa
(Amazonas), 23 Serão julgados no .

"v.

". •

� proximo mês de abril os réus cario' Concorrendo, agora, ao ClrcUl

puna Maués e Celso Gordon, que to Farroupilha", organizado de
em agosto �e 1936 assassina��Il'! em I acôrdo com o Código Desportivo
Porto Amenca" deste mumclpw, o I Internacional e da Associação In-
negociante Jaco Chacron, Teresa .

I d .

Cordeiro e uma sua filha de seis ternaclOna os AutomoveIs Clu-
anos de idade. Teresa foi morta a be;;; reconhecidos, e promovido pe
tiros de rifle e Chacron;1. �acetad�s, I

h. Associação de Volantes do Rio
tf.udo sido a men�na at:rada vIv.a

.

Grande do Sul, sob o patrocmio
ao rio. Foram praticados (!Sses en- I

d "F Ih d 1''' "

mes p� "a o livre saque do estabele-j a o a a � arde e da Ha-

dmeuto de Cha,rOll. ruo Sociedade Gaúcha". Clemente

"ei
rou

Rafael Linhal·es e Clemente Rovere� os destemJdos
volantes catarineDses

I.,."\�

C,ALLADO
.. _- --------.---------------------------_. ---------------

I NUMERO
J A I R O

1113

Descargas elétricas danificaram
\.::'=estatua do Cristo

a

Redentor

subtel·raneos
de paises

escandinavos
"'LISBOA, 23-�O Seculo> pu
blicou!ôntem um :artigo aconse

lhando a construção, em Lisbôa,
de abrigos subterraneos para de
fesa da população, dizendo que
os 600.000 habitantes da capital
ficarão encarcerados em virtudes
da exiguidade das saidas de Lis
bôa impedirem a retirada da po
pulação em caso de necessidade
urgente.

OSLO, 23 - Os ministros do
Exterior dos quatro paises escan

dinavos, reunir-se-ão no dia 6 de
abril em Oslo, afim de discutir a

situação europêa e a posição dos
respectivos paises, perante a Liga
das Nações.

. "

Ira ao

Correspondencia ,

clandestina
o sr. Souza Melo

norte
RIO, 23-0 «Globo» noticia

que, em consequencia das dili
gências para a descoberta de em-

. j prezas de transportes, que faziam
RIO, 23-A�unCla-se que o .sr. entrega clandestina de correspon

Souza �elo, dI!etor da Carteira dencia, foram detidas pela policia
de C:edl�o. A�flcola do Banco do as seguintes pessôas: Nelo Alfre
Baasil, Vlajar� para o .norte no do Contuoci, proprietário da S.
correr do mes de abril, com o E. R. Felix Frias Mizuel Rei.
fim de. in�pecionar as. agencias ner, À,rmando Rodll'igl:H'� ds Luz,
daquele instituto de credito e ava- Benedito Timoteo da Silva AI
liar os auxilios de que necessita fredo Souto Filho e Gu;tavo
a lavoura nortista. Egmond, este proprietaríe da E.

____

I T_. C. R.

ONDAS ARTEZIANAS

distancias desapareceram
com os ofeãos do radio
As

Embaixador Lucilio
. Bueno

.f

Em 20 de Iovereiro último foi
aposentado pelo Instituto d08
Maritimos o sr. Miguel Lopes
Torres, antigo e bemquisto co
missario do vapor nacional «Ana�.
da Empreza de Navegação Hoe
pcke.

II� PODERD�ITALIA

ROMA, 13 Dentro de 72
horas, da erupção de uma
guerra, que possa envolver a
Italia, o sr. Benito Mussolini
pOderá contar com 2 milhões
de.!t0mens em armas, 3.000

I aVlOes de combate nos ares e

I
450.000 toneladas de pOdero
sos navios de guerra de fogos .

acesos, segundo informações
prestadas ontem á UNITED

I
PRESS '0'

Ob""""'''_:]ies neutros.

-
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Quadro demonstrativo da RECEITA e DESPEZA referente ao exerclelo de "1937
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:1
nistra4)ão

;, Mensalidades de 3010 4:350$000 5:974$700 J :624$700 Pessoal J :800$000 1 :800�)üOO I
jóias 2:400$000 2:624�S300 224$300 Material de Consumo 100$000 64$000
Aug. vencimentos 200$000 165$000 35$000, Material Permanente 3:500$000 2:310$000

Portes e telegramas 100$000 32}.000
Publicações 200$000 148� 000
Commissões bancarias 100$000 201;200
Despezas miúdas I 00$000 15��OOO

-

t,

36$000:
190$000'
68$000
52$000
79$8UO
85$000Quota de Previdencia 12;400$000 8:776$600 3:623$400

3 I Cont.!·ihad�ão da
Emp:z_oeza

2 Beneficios Regula
mentares

2:400$000
I

I: 150$000 I,2:400$000 170fOCO
1:250$000
2:230$000

Igual a dos associados 8:780$000 8:776$600

4 Rendas Patloimoniais

76$600 Serviços medicas
Serviços hospitalares

���

Juros apólices
Juros bancarias
Juros empréstimos
Juros Empreza

Diversas Rendas

5:000$000
750�000

5:400$000 400$000
922$900 172$900
98$000 98$000

17:284$700 �17:284$700

Multas

\ 1,1:
I �-_.--- -

�"""""'"""M!-r==
I

I

26$200 26$200
----

33:800$000 50:049�000 19:907$400 3:658$400

/ ,

JOÃO A. HORN
Guarda-Livros

ALTINO DE OLIVEIIIA
Presidente da Junta

,

\
em' 31 de

/

GeralB De-z.ervvbr-o 1937lanço
��.........,,_��"""����-�--�.���.�--�.. �...�.. �.�-�-�_.�_.. _�-�.�.. _.�-_.�����������������""�'����'"����������:�-�

I IMPORTE N· I P li S S I V (» J�-IMPORTE
1 � r ,��m. A_e2_Q �m_D-=_pM ��_u_�u= .� � 1
I Patrimonio

Af;TIVO
Uh .����â��;__�_b��-_·�···�·�7__n�··_iiiiii�__--_·_-_....

Co Telephonica �atharinense

Salde devedor 23:293$400
30: 117$900
32:758$700 I30:397$900
3J:36 J $900

Saldo exercício de J 932
Idem, idem, 1933
Idem, idem, 1934
Idem, idem, 193:í
Idem, idem, I 936
Idem, idem, 1937
Moveis & Utensílios

2:593$900

f;. Telephoniea f;atharinense CI Especial

Idem, idem 47:245$700
43:339$800
3:3 J 0$000 46:649$800Banco do Us·asil

198:579$60C,
Saldo existente 47:657$700

f;onta de compens34)ão

Valor de 108 apoiices deposftadas em

conta de custodia nu Banco do Brasil-Rio

Belj_s�u·io Paulino dos Santos

Saldo devedor 518$500 108:000$000

Importe a receber dos" associados

JiU·OS a receber

5:969$000

I
íl

I'
�I
�I

'i
�j Conta de compensa�ão
N Valor nominal de 108. apolices depositadas em conta de

,=- iiiãiiiiiii.,

custodia no Banco do Brasil - Rio

- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__

\

Juros vencidos 20, semestre 3:322$300

Moveis & Utensilios
I

�
Valor dos existentes

Caixa

4:863$200

Existente em moeda corrente 36$400

Titnlos da Divida Públiea Federal
Custo de 108 apolices 86:372$900

198: 579$600

108:000$000
306:579$600 306:579$600/'

ALTINO DE OLiVEIRA
Presidente da Junta

JOAO A. HORN
Guarda-Livros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mil caixas de!Vimos! Ouvimos! e Observamos! A chamado

laranjas para a
������������

que o PINHO é mesmo comp€.i�utê ...m re-

Belgica formas e concertfts de qualque_l' mala ve

lha. - Vai.se a domicilio.-OFI�IN·A -- Rua

gabinete:Chegou
o pai

Necessita de um moço
ou moça para �orres
pondente, conhecendo
tambem serviço de escrita.
Outros detalhes trata

se na ocasião. Exige-seO presidente Getulio e seu pai gal. Manoel Vargas referencias.
PORTO ALEGRE, 23 - Chegou sábado a esta capital o Informações com D

d
- general Manoel do Nascimento Vargas, pai do presidente da Re- AVILA R C Ih i·

e verao I
publica, e que se encontra hospedado na residencia de seu filho sr M f' 4ula ons-:, e-

Viriato Vargas.
'

.
ro ara, -B, LOJa-

meteristas O gene;al Nascimento Vargas veiu a Porto' Alegre em tra- Jlorianopolis.
.

tamento de saude.

A GAZETA
"

CAMPINAS, 23 Depois de con

tratar na semana passada a expor
tacão de 30.000 caixas de laranjas
para a Belgíca, a Cooperativa dos
Agricultores acaba de receber novo
pedido daquele paiz, para mais
18.000 caixas.

I

I
- .....

A TRAMA INTEGRALISTA
1 "Fac-simile'! de uma
nota promissoria do

emprestimo inte
gralista

Os integralistas de
Maceió desarvo-

.

rados
Goering visitará

Ingoslavia

Intolerancia
alianentar

a

MACEIO', 23-0 capitão Ma
rio Lima, delegado da Ordem
Política e Social, declarou ao

«Jornal de Alagôas> que a Polí
cia do Estado está atenta, mas

até agora nada apurou de novo

quanto á conspiração integralista,
parecendo que com a descoberta
ha tempos da intentona de Rio

Largo foi o mal cortado pela
raiz, ficando desarvorados 0S

adéptos do sigma.
Quanto ao sr. José Maria Ne

ves, secretario do Interior, afir
mou não haver indicio de articu

lações do movimento integralista
em Alagôas.

RIO, 23-0 «Diario da Noi
te» publicou ôntem o «fao-simile
de uma promissoria da série lan

çada pela Ação Integralista Bra

sileira, no valor de 200$000, re

ferente a um emprestimo desti
nado a conseguir fundos para a

campanha política, que cessou a

10 de novembro do ano passado'

BERLIM, 22-Foi divulgado
que o sr. Goering está planejan
do ir á Iugoslavia em visita ofi
cial ao primeiro ministro daquele
país, sr. Stojedinovitch, em mea

dos de abril preximo,
Os estadistas esperam discutir

Iproblemas politico-economicos e

tambem a exportação adicional de Imadeira da Iugoslavia para a

Alemanha.

,
},.
I

CARTAZES
DO DIA

ODEON� O Iider dos
cinemasPorqHe aparecia no

filme o sr. Plinio
Salgado PROGRAMAS DE

I

Dá-se a denominação de anafi-IHOJE: laxia alimentar á intolerancia que
I certos individuas manifestam, em!
dado momento, por alimentos co- \
mo OV0S, certas carnes e certos I

vegetais, não obstante tel-es usa-I
do anteriormente, sem qualquer Inovidade.

Essa intolerancia manifesta-se

por tonteiras, vomitos, diarrêas,
urticarias, seborrea, cravos, espi
nhas e outras desordens. E' que
o individuo de um momento para
outro tornou-se SENSIVEL a de
terminado alimento que deve ser

suprimido, para restabelecer-se de
nove. Nem sempre, entretanto, é
necesaaria essa supressão, como

nos casos, por exemplo, em que
a intolerancia decorre de uma de
ficiencia cloridrica do suco gastri
co. Nestes casos bastará suprir o

estomago de acido cloridrico com

o uso, por exemplo, dos compri
midos de Acidol-Pepsina da Casa
Bayer, para desaparecer, por com

pleto, a anafilaxia alimentar. Os

pacientes devem consultar o me

dico antes de usar o medicamen
to acima referido, não obstante o

seu uso não apresentar nenhuma
aconveníencía.

RIO, 23-Telegrama de Belo
Horizonte, divulgado por um ves

pertino, informa que ao ser pas
sado um jornal nacional no Ci
nema Brasil, o sr. Plinio Salgado,
que aparecia num flagrante, foi
vaiade pelos assistentes.

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:
Uma estupenda revista da Uni

versal com George Murphye Do
ris Nolan

PINTANDO O SETE.
'-0--

�INES �OROADOS

REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:
JARDIM DE ALLAH, com

Marlene Dietrich e Charles Boyer
Preços: 2$500 e 2$000
(Na sessão das 5-1$500.

Construção
de destroyers pa
ra o Brasil ROYAL, ás 7,30 horas:

O CLUBE DOS SUICIDAS,
com Robert Montgomery e Rosa

RIO, 23 A bordo do "Higland lind Russell.
Princess"partiu ontem á noite para Preço-1$500.

,
a Inglaterra a missão naval que vai ------------

fiscalizar a construção de 6 des-

p. d 600troyers, 3 nos estaleiros da "Arms- elxe e
trong Wickers"e 3 nos da "Samuel
White". -IA missão ê chefiada pelo capitão qUI OS.de mar e guerra Josê Maria Neiva
e compõe-se dos seguintes oficiais:

c�pitão de fragata Heitor Galiez, ca
pltães. tenentes Pedro Paulo de Arau
jO Silvr..no e Antonio cesar de An·

drade.

SALVADOR, 23 A tripulação
do ALMANZORA, pescou, nas aguas
baianas, um enorme peixe, pesando
tiOO quilos.

,.", ,

SALAO PROGRE�SSO""- O Unico!
Dia 24 �IN�OENTA �ONTOS da "nossa loteria"

Jogam apenas lã milhares Inteiro Iã,OOO

RUA FELIPE SC.�M!DT N. 5

Escritorio de
ad,'ocacia

DO MINISTRO
DA GUERRA

Saldanha Marinho, ent.·e João Pinto e

Til-adentes - Telefone, 1.436

RIO, 23 -- A chamado
do ministro da Guerra,
esteve ontem no gabinete
deste tifular, o general
Newton Cavalcanti.

Porto Alegre
do presidente
Getulio

a

ODes. Heraclito Carneiro Ri
beiro comunica a seus clientes que
transferio seu escritorio de advo
cacia para a rua Visconde de
Ouro Preto n' 75, finde lhe aguar
da as ordens.

F0ne: 1.412.
Florianopolis, 21 de março de

1938.
HERACLITO CARNEIRO RI

BEIRO
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Escritorio
Coanercíal
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-COSINHAS--

LAQUE.ADAS
EM

PIN 1-10

desde 250$000
M'OVEIS

,..

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Est. do ParanáCuritiba

Representantes nesta capital

MACHADO Cía.
Rua João Pinto �aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vísta BEM
Lindas e graciosas cOmtlfecções

na

Rua cnselhelre

O Paquete ITABERA' sairá á 28 do
rente 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.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

ESCRITORtO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADAR6 N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais ínforrnacões com o Agente

I I
Federal e Santa Catarina �I I

NOS CL<\SSIC05 ENVELOPES FECHADOS � li l/II��� ��d ����iioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiilililíiiiiãiiiiiiij;jjj �iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãii__iiiiiiiiilíiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii�

Puro ou com assucar é vendido na

Casa G'A SOBERANA"
2 -- Rua Felipe Schrrudt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

.

A Casa Miscelanea
não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRAJANO
1?lorianopolis

N. a

����

A Fa-v-o-rita �
�

Em loteria a sua favorita I
, �

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal
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24 de arço
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não é um creme comum

PÓ de arroz e rou ge

combinação feliz

CHARLAUTH Ad.ora�ão

Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio, Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor du serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Especialista em Molestias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

-----------

Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
Janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-ríno

-laringologia do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
ganta ..

do Centro de Saúde Pública de Flortanopolts
Consultoria a'�[e abrir
: ,é'(' brevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

I
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MUITAS! !

Mais a S E Lo E ,.. J� destaca
se pela perfeição do tingimento. e pela especiali
dade em raupas de senhoras. Em suma não se'
confece RIVAL na arte,

Rua Tiradentes, 7 Fane 752

Elztr ír o
PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREM

A ELETRiCA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERL'\IS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEfvt
Rua João Pinto n, 14 A Elétrica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




