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CorneOl0ra-se, hoje, festivamente a data
dação da nossa briosa e valorosa Fôrça Póblica, que tem

mavefs serviços, orgulhando Santa Catarina com o seu desteanor e galhar'"
,lia dernOllstrados nas lutas, em que se eanpenhou,na defesa das instituições

aniversaria de fun
prestado inesti--

...........'��·n....__ � _

Proprietal'io e Diretor Respons3vel

Quínta-feira 5 de Maio de 1938

RIO, 4 - Segundo noticias 1 se coníermou com a situação em

procedent.es de Belém, divulgadas que fôra colocada e, armando-se
por um vespertino, verificou-se de um punhal, penetrou na resi
uma t.ragedia passional em Obi- dencia do joven, que dormia, e

I dos, emocionando a população,

I
apunhalou-o violentamente. Fui

Ha tempos, Almir Nogueira autuada em flagrante.
infelicitou duas moças, Zenaide -

...

Batista e Maria Carlos de Me I Para nue abandolo, filha do delegado de policia 'Li U '1 U lU! li -

I
local. Os pais de Zenaide tudo

d'
.'"

descobriram e obrigaram a AI- nasse a locese
mir a reparar o mal. Tratou-se
dos papeis de habilitação de ca

samento, para que este fosse rea- LONDRES, 4,-Notícias prece-

lizado na tarde de ontem, dentes de Wurtemberg informam,
Mas Maria, revoltada com a que o governador daquela cid..

atitude de Almir, procurou o seu de, determinou ao bispo da curi.i

pai e fez-lhe a imprevista confis- �Ii e�t9belecida, a qu� a�andoDe
Numa demonstração de apreço são, o que levou aquela autorida- imediatamente a sua dIocese.

pelos relevantes serviços prestados RECIFE, '1-0 historiador Ma- de a impedir o casamento" de Al- ,

A- dao Estado .. varios amigos e ad- rio Melo, em artigo publicado no '

Z id t t d tã I guar a a suaJ I d C· j ,��,Ir�. ri.�o.,.m"_,, eanCall,ri. �,'.' ri r�'ri. a�_.n, 0ri enQa,',�""miradores do ilustre Interventor « orna o Oillf'rClO» fl('ll�q o
'1- "0;: "" .. �,., .... '. _ _

Nerêu Ramos, ofereceram-lhe, prefeito do município I f,' I' r. I,'.� i- i" '.Ia" 'a. 1:' 'n, I' I i ..,.fi
,

por ocasião da passagem do seu antiga capital do Esta';l'. ,I" t,e I I_M_"'''''�'''A __ ''",,_.'''' �- •. -

·""1 Ut:· V ;,� "iU!r:�
. . .

d
A ver transformada em ,r -baria a

, I 1fe:-n�"·�ram8!g reddo"'; 1terceiro amversano e governo, (;@W3�ií 1í.. '!�IL· li! '�I.� ttl.:.�3@ ;tt�.1is '11'1

I' d t casa em que nasceu I ,>, I;' -ch»: : ,�

'fuma m a <rnaque e», em gesso, D d d I� -, 1 LON!lRES. Í;'-�\;ot:IL'J ,,%�
do Abrigo de Menores. eoc oro a 'onseca," u ifo "-';'.lJ,o" !' � 1 t' J �

I
"

d R bl' I TrUllcl(One,h'j.l'c,Hdatuv!lÍvfll'-', A'� III hOl',h. Arriameuto d0IL.,.,J\..('.,�a,.rn.-se.r,eHl().�." na
.. ,est..i'I,.ç'.iOl'e.,c€"tJidas dizem {lw.a l'�ínhHForam os seguintes, os ofer- a ,epu uca,

, I . I I 1 .1 1 f '

tantes da formosa miniatura:
..._�---""._--_.

,,:r, :� (11)I'j",:u FI'Nr t)(Ibli,'u.1a\oi1t:�() Nacional, <:))" 'l"f0f01J "f,:cgldICl-PU" ('f's, a tI.:' .,

i ,d·l• ec'p"""! do "f" ,lo" ,

d
. . t d 'lI'dades regulamentares: I' .õ�;,.,·ua8 f>tti'&:. à::. titi;;Ulll(,\:l::l PC"',- Ú'[,.'.:nfa a sua deliverance para o

Drs, Altamiro Lobo Guimarães o JtC)sSú �s a o. ri

d A d Z
�

Ivens de Araujo, Ivo de Aquino, Explosa-o de gaz
Desde a sua fundação tem sido JUIZES: Basqueteból:-Juiz do I

soas:

F
r
.. gnPAa, :' . enonN Ler próximo mês de nevembro,

I b I te d d n 14' B. C,-marcador do 14'
. te, ra.ncIsco urrquro, .enen ..-------------- ..--- .. ----- ..

Celso Fausto, Aderbal Ramos da e a um a uar a or em e UI I L III 'I' I b B. C. FI'scal da A. N. aU,rentlllo, .comandan. te Itatmga, Agre I-doSilva, Agripa de Faria, Carlos exemp o magm ICO c e ravura es-
J d S I J OdBUENOS AIRES, 3-Em con- t ica Volei-ból:,--Juiz da E. AA. M. ase a I va urnor e ete

Gomes de Oliveira Haroldo Pe- OI •

L e.

d I
-

ificad A s a historia '

t da la um -marcador da E. AA. M. en menn.

derneiras, Edelvito Campelo de sequenCIa a exp osao ven ICa\'ia
.

- UI" 1
_

e o e
_

'Àrauio, Barca Pellon, Ddo Deeke, ,an�e-Gnte?I I?a rua .Bart.ol�m�u, feixe de abnegação e de patriotis- Cronometrista da Fôrça Pública,

De'!l'n.-ti-u""se
Esteve na Policia Central, o

Paulo Dala Aflala e os srs, Ma- I MItf,e, f0I fendo e projetado a dis- mo. -Material da F. P. !lA. ... sr. Abgair Amaral, guarda do

rio Ramos José Candido da Sil-j tancia o sr. James Miler, vice- Seus elementos represent.am a ' D_�m __ .. .. __ ... _. Departamento contra a Febre

va, Pedro' de Alcantara Pereira, presidente da United Press, o qual expressão vigorosa da raça, para Trabalhadores Amarela, fundação Rockefeler,
Baptista Pereira. Comandante passava casualmente pelo local no quem o sacrifício, nas horas gra- PORTO ALEGRE, 4 - Pediu queixando-se contra Anibal Han-

Cantidio Regis, Varso Gondin, n�om�nto exato emque um cur�o ves, parece magnetisar, irmanando d t·
demissão do cargo de procurador dehen Schramm, por este

Eduardo Nicoliche, Gustavo Ne- CIrCUItO provocou uma explosao os anseios que 08 dominam, as nor es Inos
1
geral do Estad� o �r. Co�rado agredido dentro da sua reparti-

ves, Emílio Meyer, Cronge Gui- de gaz no encanamento que passa glorias imorredoiras da narionali- S. PAULO, 3 _. Chegaram aqui Wauger. O
d pedldod.foI motIv�d.o ção, ferindo-o no nariz.

marãt\8, Roberto de Oliveira, 0- sob a calçada. dade, hoje 331 trabalhadores nordestinos per causa. os me ICOS eS,tran]m-
S' 1.' •

t'd que vem desenvolver sua atividade ros, que tIveram seus diplomas I
APBESENTADO A

t.avio de Oliveira, Reinaldo Mo-

A
..

o quem Haja assIS I o aos seus

E d V e d arrojos poderá avaliar do seu he n�_!avoura paulista.
:
cassados pela Diretoria do Ensino. POLICIAelmann, Luiz Trindade, dmun o I�J m O pre..

'

S'' h' .

-

U roismo. o quem ten a presenCIa- U- G I d ICampos e Jau Guedes. Iretor era os •

� m ed t d R
do a decisão e a coragem das suas Correios e Tele-

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

Pelo delegado de policia de São

Secretar.lllado SI en. e a. epu- investidas, poderá definir o valôr
drafos' José, foi mandado apresentar,

de tão brava gente, e De legaça-o devidamente escoltado, na Policia

bhca ti Minas Tem a Força Pública de Santa Central, o individuo Leonidlls

paulista
'

Catarina nas iluminuras resplen-' Encontra-se desde ante-

b
III III F 't f

.

Ih'd
dentes do seu passado, o seu ontem nesta capital, onde I rasllelra �;,.:_�,_a�,,__ q_U_� ..

'

..o�_re_c_o__
I

__o_a_o__x_a-.maior galardão de ufania e de or- tem si6Io alvo das mais vi- ., _, _ _ _ _ _

SÃO PAULO, 3-Embora as 'gulho, V3e demonstrações de apre- eh Rdemarches se processem cercadas E tem a nossa terra, nessa 0:'- ço e de simpatia, o sr. ca- I RIO, 4-A delegação brasileira egou a 0-
do maior sigilo, a reportagem apu- ganização militar de eliLe, o espê- I pil.Ho Mario Farias Lemos, á Conferellcia Internacional do
rou hoje que o sr. Ademar de lho em que pode revêr os ,eus di['�Lor geral dos Correios e I Trabalho será integrada pelos ses. ma o sr.Adol ....Barros convidou o sr. Washington exemplos de honra, de lealdade e Telegrafos. i Waldemar Falcão, Luiz Vergara,
de Oliveira, ex-juiz federal, para I de mérito. Sua visita prende-se, á I

Helio Lobo, Vicente Galiez, Raul fo H .lIItlera pasta da Justiça. Ao que se Na pessôa do seu illlsLre co- observação, de visú, dtls atl- Pamplona, Crisostomo de Olivei-
adianta, êsse magistrado ainda não mandante, sr, i.enente-coronel Can- sunlos relativos ao Depàrta- I ra,

Marcial Dias Pequeno e "ro-

se pronunciou a respeito, Para a tidio Regis. A G AZETA, apresen- mento que com inexcedivel vavelmente os senhores Afonso
SecretarÍa da Viação teriam sido ta a todos os componentes da slIa compel,encia e invulgar des- I Bandeira de Melo e Oscar Sa-
convidados o major Sebastião A ta- gloriosa milícia, os seus cumpri- corl inio vem dirigindo. raiva.
lisÍ:) Mena Barreto e o capitão mentos pelo dia festivo ('[ue hoje De largo alcance serão,
Marinho Lutz, diretor da Estrada transcorre. certamente, para o nosso
de Ferro Noroeste do Brasil. Os E' o segu;nte o prog"ama das E�tado ns observações que

dois. militares, entretanto, .teriam festas, a serem realizadas por mo- porventura vier a colher, no
declmado do honroso convIte.

.
tivo da siO'nificativa data: I sentido de um melhor apa-

Continúa a ser �uito falado I ! A's 6 h�ras: alvorada pela ban-I relhamento dos complexos
para a pasta d� Agflcult.�ra o �o", BELO HOR�Z()��TE, 3 ,.

I da de música e fanfarra, em fren-
,

serviços em que superinten-
me do sr. Gasta0 de Fana, dIr�-11 Rea�b:ar-5e=ã nesta capi-, te ao quartel. I d1mte, e que muito já devem
tor do Fomento Vegetal do MI-

tI·
�

d I A's 8 horas: hasteamento do ao seu esforço, abnegação e
rlisterio da Agricultura.

.

•

a, no pro.xlmo nu�s. ,.,

e
I Pavilhão Nacional, com as forma- palriotismo.

-.--- --.------ juSh.o9 a S�tlma E.xpo��çao! !idades regulamentares. O brioso ofic:ial, que é

Gal. Reguera NaCIonal de Anun3iis e A's 10 horas: formatura (uma uma das figuras mais ex-

Produtos Derívados. Cia. de Guerra). pressivas do glorioso Exér-
O presidente Getulio Das 14 horas em diante:Tarde cito Nacional, tem sido rnui-

CURIITI IBA, 3R-Chegou da.quti o Vargas, que virá a esta ca- desportiva no "Stadium" da For- to visitado. não só pelas
genera sauro eguera, Ire or . altas autoridades federais,
'da Aeronáutica Militar, que está pita. para inaugurar aque-I ça), c�m as segullldtes d�rovas:. estaduais e municipais, co-

inspecionando as unidades de avia- le certamen visitará, em
a -

�nçam�nt1A eM )sco�J�dlf:- mo por muitas, outras pes-
ção, aquarteladas nos Estados do seguida o municipio de

o t B 'lf
. .. e a a

soas de elevado destaque
Parana' e Santa CatarI'na. I '.

cm. e ort. ,

IP "" "'n.J!", m = 0& 'SOCIa em nosso meio.
O dI'retor da Aeronáutica Mili- 3ILOS, v u�" aiS �n�ensa b)-Lançamento de peso (dedica-

f t h Acompanham o capitão
tar viaia num avião LOCHEED,

I
se az s�n Ir a ca�pan a do á Capítania dos Portos). Farias Lemos, sua exma. es-

e.::n companhia de sua esposa e �eEa cuh:ura do trigo. O Medalha cmt. Aranha. posa e os drs. Edgar Teixei-
do tenente-coronel Antonio Gue-. chefe da Nação per�orre.. c)-Basqueteból (dedicado ao 14' ra, diretor técnico do Tele-
des MunÍz, diretor do Serviço Té-; rá @ vah.� do Rio Doce afim B. C.), Taça cmt. Caldas. grafo e Carlos Luís Taveira,
cnico de Aviação, e d� capi�ão de conhecer toda a g�ande d)-Volei-ból (dedicado á A.N,), seu secretário.
Antonio da Rocha AlmeIda. PIlo'

fi ti· d t"
Taça cmt. Epaminondas. «A Gazêta)}, comprimen-

ta o avião o capitão Geraldo Guia, z?na ores.a,!" o a e a A's 17 horas: entrega dos pre- tando-o, deseia-Ihe feliz es-

de Aquino. : CIdade de Figueira. mios aos vencedores. tadia entre nós.

IVI Florianopol is,

PU'BlICA

ZETA
J A 1 R O (;ALLADO

I NUMERO 1142

a

RUMA, 4-A cheg'lda a esta
capital do sr. Adolf. Hitler, chan
celer do Reich, revestiu-se de uma

....... .. __ ._... 1 imponencia
sem precedentes.

O «fuehl'er)}, que veiu em trem
. .

I
espeCial, seguido de um outroPrimeirO Pot:o de em que viaiava o ministro Goe-

petroleo bels, foi alvo ao desembarcar de

'I' I manifestações delirantes, sendo a

RIO, 4 - Com a presença do policia impo�er:te para conter a

'interventor, de autoridades con-I enorme multIdao.I vidadas, foi batida em Guajirú, Na gare achavam�se,. além do
nos arredores da capital,' a pri-' repre�entante d? reI VIto.r .Ema
meira estaca do Poço Petrolifero nuel, o sr. Bemto Mussohm. que
Fernando Costa, que a Compa- abraçou afetuosamente o sr. Hi-
nhia Itatig exploracá. tler, ao apear-se na gare.

Todas as ruas de Roma se

• .. _ .. ..... ......__
a.;ham engalanadas.

BANDEIRA UNI(;A
PARA TODOS OS

SINDIC�"TOS INTER1TENTOR
GAU(;HO

._--_._._---------- .

RIO, 4,-Notícia um vesperti
no poder adeantar que, no. dia 7
de setembro, será decretada a

adoção da bandeira única dos sin
dicatos. Com essa medida, pas
sam a ter sentido nacional todas

J as bandeiras das associações de
classe do país.

A bordo do avia0 da CORdor
passou, ontem, por esta capital
o ilustre Interventor gaúcho ceI.
Cordeiro de Faria, que foi cum
primentado a bordo pelo capitão
Asteroide Arantes, ajudante de
ordens do Interventor Nerêu Ra.
mos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



florianopolis

AGO A, TOCOS PO'OEM
SAFt DINHEIRO!

ECONOMI
, ,
• •

Porque a CASA DAURA, dá inic!o este
todos os te;-npo�', corn o fim de bem servir a sua
seu cofossai stock.

Sl'OCK NUNCA VISTO

Preços

mês á sua maior Liquidação dei
distir�ta freguezia e reduzir o

VARIEDADE INCALCULAVEL

assombraràe
Pelos motivos expostos acima� reco

mendanllos á nossa freguezia de lie suprir
, �e art�gos quentes para 9 pró x im o
: 11IlVerll�� aproveitando as grandes vanta
gens que lhes ofereee",o8 durante o mês
de Maio" fazendo deste modo uma ecoa0-
mia supel·ioi" a 20·1.

.

Para vossa orientaeão, damos os pre
eo§ de alguns artigos:

Guamição pI jantar (140x 140)
Guarnição pI jantar (140x 180)
Guarnição pi jantar (14ox230)
Gt;larOlção p] cha, c] dezenhos em côres

Guarnição pI chá. art. de reclame
Guarda.lapos pI jantnr
Guarnição de renda pI quarto. (7
Guarnição de renda pi quarto (7
Cortina de renda dezenhada

de Dl.!12$ «

peças) uma

peças) •

, SEDAS,:
Seda Cloqué, c] lá (Reclame)
Seda Cloque, finiesima, pi inverno
Seda Cloqué Francêsa
Gaberdine de seda cl lã
Gaberdine de pura seda
Seda desenhada
Seda desenhada CW côres].
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
Seda Bayadere
Seda Bayadere Ftancêsa (Seda Natural)
Mongol Encorpado, muitas côres

Mongol pesado (Reclame)
Seda estampada
Seda Bordada. art. moderno
Taíettá bordado, novidade
Seda listada rI camisa
1 alettá Xad�êô preto c branco
Seda Chin�, Gloria {Miss)
Setim de seda p] colcha, larg. 1 mt40
Seda Laqué o que ha de melhor
VeJur.:b Chiffon Francês (Reclame)
Seda c] lã, art. liso
Seda estampada art. pesado
SultaoÍta do melhor artigo
Jersey de seda, larg. 1 rnt40
Veludo liso

mt

»

»

»

»

li)

li)

»

»

»

»

artigo de 12$ por
mt
li)

de 7$ �

mt

• »

lO

»

»

»

li)

»

li)

li)

Tecidos quentes e diversos:

uma

um
II

uma

um
•

•

.,

A FlUA FELIPE SCHMODT, 19
Na B. Prefira " per-iada da manhan que:a mDvimento é menos

o

intensa.

uma 15.600
19.000
28.000
28.000
13.500
16.000
34.000
52.000
16.500

..

«

«

«

uma 6.500
II 4.500
" 12.500
um 5.500

n R,500
II 28.000
e 24.000
e 10.000

5.000
16.000
13.000
2.800
2.500
3.000
3.700
J .500
1.500
3.50G
9.800

12.000
8.500
1.200

n

n

n

n

•

I

II

l°

�jl ��s b���J���e�s� na Praia do �üller. plano, com 1.300 me�, II Telegramas: CORDOVA
=-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiii_"-�_iiiiiiiiiiiiil . Informações na Livraria Catarinense. !iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iii··-_·XIiii··iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·"íiiTiiiii·riiiil···iiiriii·'jjj··jj-'iilii···iiij"·iiiriliS;iii;'

•

Estabelecido com escritorio de representações, consignações
e conta própria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afetas ao seu ramo de negocioso

]VENCE"SE Em São Joaquim da Costa da Serra

J. R. Cordova
T'I N TU R A R I A

é Â SELETA e nada
•

mais
7:;2Rna Tiradentes D. 7 - Fneo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Proprietarió e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADO

S.B. dos SargentosTOs padeiros avisa- A alimentação
da força Pública I ram o publico do povo
Foram empossadas a diretoria I T� d

e conselho fiscal da Sociedade O nosso confrade «O Estado »,
ao importante é o problema a

Beneficente dos Sargentos da For- 'publicou uma nota lamentando alimentação racional do povo, que a

I maioria dos grandes paizes creoc e
ça Publica, constituidas dos se- I que os proprietários de padarias
zuintes membros. ! desta capital, não tivessem avi- mantem institutos especíaes para ser

�' estudado o valor alimentício dos ge-
}

d t deiDez "'ortos P qu a paz
PRESIDENTE - Sub Tenente sado os consumidores, de que não

neros e a melhor maneira de os ap.o-

O ex- epu a o a....' ••• ara e Oarl0S Wenceslau Pacheco. haveria pão fresco, nem distri-
veltar. Na época atual não mais se

·

f·d 1;# E h
VICE·PRESIDENTE-l0. sar- buição a domicilio, na ultima se-

pode admitir o alheíamento nem o

fe' filho passou por e trinta en os vo te a span a gento Antenor Augusto Plats. gunda-Ieira, dia 2 do corrente.
empirismo DO tocante aos problem 1::>

SECRETARIO GERAL - 20. Razão não teve aquele confra-
de hígteue e de economia alimentar,

MEXICO, 3 - Morreram dez t Alf .] L' T" dO' tari d daria "

Santos pessôas .e ficaram feridas trinta, LONDRES, 3 _ Acredita-se
sargen o reao UlS erxeira, e: s propne anos e pa I s,

porque sobre eles repousa a exíste i-

que o governo britanico estuda
SUB-SECRETARI0-3o. sar- por intermedio do seu Sindicato, cía das coletividades. Os estudcs n:c-

das qUaIS algumas se encontram gento Edward B0rD da Silva. fizeram inserir um «aviso», a
ses ínstltutos tambem visam encont.a:

em estado gravissimo, quando o atualmente a possibilidade de uma TESOUREIRO S b T te d I A Ga eta
"

- u - enen uas co unas, em« ze »,
as melhores fontes de abastecímento,

chauffeur de um caminhão que mediação entre a Catalunha e o Raul Tito da Silva. fazendo a respetiva comunicação. d
�

d te encías d 1"

se supõe tenha estado alcooliza- general Franco. SUB-TESOUREIRO-20, sar-: Sendo, sem favor, o nosso dia- heb,tCO[ o dcom d� pre r

íões ;)
do, arremessou o veículo contra Embora 09 catalães não dêm gento Luís Batista Wagner. 'rio o de maior circulação nesta a,t anEes as

I
� tversa� /e�duos �;

urna parede de concreto, dando- por emquanto sináis de ceder di-
, capital, .acrescendo., ainda, o. fato IPnasIt�t't'utQmS l'nrceuamÇ�o?ma_�Se Idne I:elnsl'oa'r ,a.

se então terrível desastre POI'S o ante dos adversarios, certas íníor- d d bl d " '"

, CONSELHO FISCAL e ter SI o 0 «aVISO> ,pu. ica o
comer» de maneira pratica, híglenlcacaminhão vinha repleto de passa- mações permitem acreditar que em o n.osso numero. especial, �e e económica, Ao contrarie do que Si:

geiros. estariam talvez dispostos a subs- 42 t di"
crever uma mediação da Grã-Bre- PRESIDENTE-Sub- Tenente lagmas, nurr;a iragem up i-

supõe bem poucas pessoas sabem s :

tanha, que lhes desse a oportu- Narbal Barbosa de Souza. i
ca a, q�e comp etamente se e�- a1íme�tu. E é por isto que se c:.

nidade de concluir a paz em con- SECRET�RIO - 30. sargento �f.tou, fIfou, .�e t�1 mod� o cP�� centram tantos díspepticos necessíti

dições honrosas. A idêa de uma Olavo Spaldmg de Souza. ' ICO esc areNcI o; acerca o o

I dos de digestivos, sobretudo de aci

mediação não passa, entretanto, CONSELHEIROS"-Sub-Tenen- ,tratemJo, tfo fgraEde Jempo, co- do clorídrico. No caso de deftcíencr.

de méro projéto, porque nenhu- te João LUCIano Nunes. I
menta o pe o c sta o».

deste acido. o que é comuníssimo

ma troca de vistas houve ainda 30. sargento Dante Francisco! eecemenda-se modernamente a Ac'

a êsse respeito entre os governes
Bonét. I dol-Pepsína, comprimidos da Cas«

de Londres e de Burgos. I
Bater,

.E' .provavel que o �abinete Irmandade do Se- r -V----d------u-m-a-g-ulbritanico estude quarta-feIra-porT �

J d p I en e-se IdheO ta11I1a'3.ocasião da sua reunião hebdoma- l2l)aor esus os as-

daria � se existe a possibilidade ': sos e Hospital de vanca (maquina de cortar papel em

d
. ., .

C Id d perfeito estado.
e tomar uma iniciativa nesse I ar a e Informações nesta redação.

sentido.

A GAZETA
A VOZ DO POVO

Conflito entre pla
iers e espectadores Acusados de crimes
RIO 3 - Na Ilha do Gover- contra a ordemnador, 'realizava-se uma. partida

de foot-ball, entre as equipes do

'bl·Municipal F. C. e Flamenguinho pU lea
F. C. Em dado momento, por ter RIO 3 _ Realiza-se hoje no De ordem da Provedoria da I

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

o ju�z assinalado uma !a.lta deiTribun�1 de Segurança Nacio'nal. Adoraça-O
Irmandade do Senhor Jesus dos 86 ml·1 caixas

1l?J Jogador, trav,ou-se seno con-
o sumario de culpa dos acusados Passos e Hospital de Caridade e

fhto entre os plaíers e?s espe- Jacob Goldschimdt ou Jayme de conformidade com o que pre-
otadores. Se!enado o� ?lllmOS cem

Goldschimidt, polonês, passador: é a marca que domina na atuali- ceitúa o artigo 98 do compromis- RIO, 3·.Foram embarcadas, hoje,
a intervençao da policia, �stavam Luiz de França Sant'Ana, estiva- dade e dominará sempre.Qualque- 110, faço publico que, a festa des- para a Inglaterra 86 mil 181x8s de

fcrid.os a navalha, o arbitro da
I dor e Alberto Mendes, carpintei- que seja a sua necessidade de ta Irmandade se realizará dom in" laranjal.

pa.rtIda, o soldado d� Forpa Pu-
ro, todos denunciados como in- perfumarias, prefira sempre go, 8 do corrente mês, ás 9 ho- t

'

bhca do �stado d? RIO,. Lmobro- cursos em crimes contra a ordem as da marca ras, na Igreja do Menino Deus, r��r�����L==1"r.i"nio FerreIra e o mvestIg�:or AI: e segurança pública. I
Gom missa solene e Sermão ao

I';�
Pedro Andrade Garcia �

1. to José de S:JUsa, �esl ente a
Funcionará como juiz sllmarian- Adora�ão EvangtllO, pelo revmo. Antonio

e �
rua Mal'l?el �aceào n 5.

. ,te o Er. Pereira Braga. Water�emper. _ Iracema ZomerGarcia �
O comIssano Lobo. de serVIço ������������������!�!'!'..!'!'..!'!'..��������� PreVlll() aos Irmao!!, que achar· � �

na delegacia do 30' distrito, to- me-ei com o Irmão Tesoureiro, I � participam aos parentes

61mou conhecimento do fato e au- Tornel�ros e serr'llhel·ros mecan·lcos no Consistorio da Irmandade, pa- �I pes:;ôas de suas relações o �
tUQU Floridio Ferreira, irmão do (J -

ra o recebimento de anuidades.

"nascimento
de sua filha

soldado e autor dos ferimentos re' encontram pronta colocação pagando-se bons Consistorio em Florianopolis, 2 �: MARIA MADALENA.
cebidos pelo investigador. salarios. de maio de 1938. � , �

O autor dos ferimentos no sol- ��

If
.

'd T S AI. MI· O B h
M! Fpolis.-2-5-38

dado Linobronio, não 01 J entI 1- .�. eta urglca to ennae I GUSTAVO PEREIRA '. ..
cado. 1St

.

A polícia, efethlou a prisão de
I

JOINVILLE
I

ecre ano ' "�,r��������"*l;;:;l�r*.. '

varios outros jogadores e especta- l:ii'�_iiiiiiiii iiiiiõiii__ ""iiiiõiiiiõíiiii-iíiiiiiiiiiíiiiiiiii__iiiiiiiiiliiii:- I

\ �:��� ..
Em 98O qui I o c i� o s \

Ou�am. hoje pela

SANTOS, 3 - A bordo do

<Highland Monarc�», de regres

so ao Rio de Janeiro, chegou a

este porte o sr, Café Filho, que

se encontrava exilado na Argen-
tina.

O ex-deputado federal embar-

cou no navio inglês em La Plata

e neste porto não havia qualquer
instrução á policia marítima pa

ra impedir-lhe o livre transito,

Sauda�ão do ministro
do Trabalho ao ope

rarlo nacional

O Sr. José Pinheiro Dias, Ins

petor Regional do Ministerio do

Trabalho, recebeu de S. Exia. o

Sr. Ministro, o seguinte telegra-,ma: G. M. 718 de 30-4-938-
Na data magna do trabalhador,
é grato a este Ministerio trans

mitir ao operariado nacional a

expressão de sua segul'a confian·

ça na colaboração inestimavel que
vem prestando ao progréss0 e ao

engrandecimento da Patria. A

hora historica - que estamoil

vivendo, em meio ás dificuldades
criadas pelas inquietações do

mundo contemporaneo, bem está
a exigir um ma:lCimo de esforço e

dl' dedicação na parte de todos

quantos, no imenso esforço ano

nimo das massas-trabalhadoras,
cimentam a grandeza àa nacio
nalidade. Que seia abençoado pe
la Providencia esse trabalho fe

cundoo do perariado brasileiro e

que dele exsuria maior e m�is
puiante sempre a arvore bendIta
da riqueza e da prosperidade, I

que ha de fazer do BraAil um dos;

mais belos florões da civilização
humana. Cordealmente. - Wal
demar Falcão.

Irá a Europa
doo ministro

Trabalho
RIO, 3 •• Partirá no proximo dia

10 'Para Genehra, ch�HU1l(to uma

embaixada de em prq�iilim:es e úpt I

rarios, o minirtro dO Trabalho sr. 1
dr. Waldemar Falcão, afim de par· 'Iti('lpar da Conferencia Internacional
do Trabalho. ISubstltuira o rninistlO Waldemar

,

Falcão. durante a sua ausencia o I
,,;hefe de !lt>u gabinete dr•.ioão Cal'· i
ll)� �tac�.'l "�,

r

VE'RA CRUZ

Vendel- se �::'�
afreguezada quitanda co

nhecida por "Mercadinho
Popular", no Cáis Frede
rico Rola n" 10
Ver e tratar no mesmo.

Clube dos Funciona··
rios Publicos (;ivis d,e

S. Catarina

«CAIXA BENEFICENTE»

Comunico aos srs. Assnciados qu �

nesta data, conforme rec'bo e:n nos

so poder. foi pago a D. Lucinda Ccr
rda Grumiché a quantia de um co : .

to e trillta mil reis (1:030$000), im
portanci.l liquida do r· peculio de�t I
Caixa, pelo falecimento ultimameDt,�
nesta Capital do associado sr. Joã)
Grumiché.

Está send. feita. no praso de 30
dias a cobróinça. do 2· peculio em

nossa Séde á R. Conselheiro Mafra, 2
(2' andar).

Floríanopolís, 2() de Abril de 1938.

ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA
Diretor-Presidenk

PRE-B, Sociedade

Rádio Nacional

FABRICA DE ESPELHOS

do Rio de Janeiro

E

B I Z O T A GE NS DE CRISTAES

Vidros para vitrines Vidraçaria em geral
------------------------------------------

todos pedidos do interior são
atendidos COID a lDaxilDa

solicitude

DE

".

SALOMAO GUELMANN

Programa diurno

Das 6.15 ás 18,30 horas

Programa noturno

DAS 18.30 ás 26.00 e das 21.00 ás 24.00

Caixa Postal, 19

Curitiba EsI. do Paraná

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURO DE OLIVEIRA
LINDA BATISTA
ALMIRANTE

Orquestra Oe Dansas
Eauarao Patam? e sua Tiplca Corrientes
Regional ali' Pereira filho
Raàamli?s e a flll 5tars
Romeu 6hip'3man com a Orquestra ÔI1'

Concertos

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.

com

A's 21.30 CANCAo no DIA - - por La"
martlne Babo, escrita e inte:rprrdaOa; uma
ofe:rta ao DRAGÃO,

Rua João Pinto ii Caixa Postal 37

A's horas certas, Jornais 'alaOos com no
ticias em primeira mão. forne:c10as pela ANal.
TE, e oferta 00 rasa C5uimariea Ltc:)a.

A's 21.35 no TEATRO EM CASA a come
Oia em 2 nt05 Oe mario floreal SENHORITA
GHARLESTON pela ria. Oe ComeOias, 00
NArIQNAL com meaquitlnha, Ismenia 005
Santos. Violeta ferráz. Celso 6uimarães li! I
entras.

A's 23 hs. CLUB DOS f'r�NTA5mA5 com La·
martine Babo e 5i1vino Neto

5p20Rer" Oauvaloo Cozzi
AMANHA-- ORLANDO SILVA

ODETE AMARAL
BOB LAZY

A,s 21,35 no "TEATRO Em CA5A" apre.1
senta o aramn em 1 prologo e 3 atos A RE" IPUOIADA, em uma traáução ôe Canc)!õo oa ICOSia. pelano. Oe Trl:atro em Caso daHacional.!BREVE: - ESTRE'IA DO <BANDO DA LUA� I

,
'I I I �" f; , '\,

L' '. f
. ,
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Blumen.u, Cruzeira da Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, São

Francisco da Sul

MOSTRUARIO' EM:

MEDICO
Especialista em molestias de ereanças, nervos

impaludismo e motestias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das rnelestias da pe

le e nervosas pela .Autohemotherapia
Consultoria e residencia-PrafR 15 de Novemsro, 13

Telefone, 1.584
Consult4§:�Das 8 às 11 e das�i 14 às 16 horas

Tullarão

-t-

o. Fàm. Mundial IJ .,� �

Dr. Miguel
Boabaid

��G••oo...... ••Mt••DO.__".".,1ii'itr'M'''IIII!C!'

AZET
D r-,.-A-I-fr-e-d-o-P-.-d-e-Araujo 1

\

Dr. Ca mará Martins
----------------------

.

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO RiTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

OORA RADIeAL DAS HEMORRHOIDAS, �KM OP:S

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da tarele

Mo!estias e Operações
dos

L.MOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhíno do Centro de Saúde

de Florianopolis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia doRio.

I' Consultas diarias das 4 ás 6 112
Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS
-

Df. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

Docente - livre de Oftalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult. Aven. Oet. Rocha,
73), com longa prática da especialidade e cur

sos na Europa. diplomado na Alemanha e no

Brasil, dará consultas em Floríanopolís até 12
de Maio.

RESIDENCIA: HOTEL LA PORTA.
Consultoria: Rua Trajano, 1 - (junto com o dr.

Camará Martins,
Das 9 ás 12 e das 1 ás 3 horas.

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
tnolestias do Pulmão

Consult-R, joãa Pinto, 13
1 elefone, 1595

Res. Hotel Oloria-Fene 1333
Consultas das 13 � 16 hrs,

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOla$b
Ex·intetno do Dispensaria

Silva Lima
Ex-adjunto do Hosphal

I GraUée Guinle e Sasatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica cirurgica das
mclestías da

�ABEÇA E PESCOÇO
Especialista em

NARIZ, GARGANTA Iii
OUVIDOS

OONSULTORI(f
18- Rua Trajane -18

RESIDENCIA

Hotel ·Glorla
Diariamente das 16 ás 18 BS.

Dr. P. (amara
Sim'ões

MtcIMo do D. S. Pio
do Estado

CLINICA �GERAL:
PELfi e SIFILIS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
,ob confirmação micrescépi-

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
,

DICA;
ALTA FREQUENCIA Ii
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telcfooe, 1 167.

Atende diariamsnte: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

Dr. Osvaldo Wanderley da
CONSVLTORIO--RuaTra- Costa
ane N. 18 das 1 o ás 1 2 e

das 15 às 16 112 horas. Bacharel em Direíto

TELEF. 1.285 Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San-

IIta Catarina.
RESIDENCIA-l-{ua Este-I, Eseritoric' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

LI
ves Junior N. 26

1_ ,

sobrado sala n' 1

T���F. 1.13 J �,�f��:�PiiiiiAiiiiiRiiiiAiiiiiNiiiiiA_'iiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiii�iiiiji;;ijjõiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiSiiiiiA��N�T�A�C�A�T�A�iRIiiiiliiiN.Aiiiiiiiiii·

"'_-..__���� '�.,J

""�l',.......,

- ZZn j

..

" -

I '

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

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM 'OERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNlCA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melesüas cardíacas por

traçados electricos)
CLINICA DR CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises CI inlcas
Exame�de sangue para diagnostico da siíiiis [reações de
Wessermann, de He-cht Tzu, Kahn e Sachs ZQrge) Diag
nostícc do impeludismo, Dosag«m de uréa no sangue etc,

Exame de urina (reações de Ascaein Zondeck, para dia
gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, lí
quido raehidiano e qualqu€f pesquisa para elucidação de

diagnosticos. ..

Fernando Machado, 6
TELEFONE 1.19

FLORIANOPOLIS

rDr. �ieardoll Accacio Mo-
Gc>ttsmann. relra tem seu escríp-

tÓI lo de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

-,.'"

Dr.

Ex -ehefe da clinics do Hospi
tal de Nürnbesg, (PkUleSsor
Indórg Burkbardt e Professor

Envio Kreuter)
Especi.lle. em cirurgia

Deral
alta cirurgia, ginaec:ologia, [do
enç4S das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

oper-ações de plastica

MEDICO-ESPECIALLSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 15

Consultorio: Rua João
Pinto, 7-- Tel. 1456

1_
Res. Rua Bocayuva, 114

Te!. 1317
.--

�

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestlas de crianças
Diretor da Materntdade ..•.
Medico do Hosplal

(Curso de especiaJizaçlo em

molastias de senhoras)
Atende na Maternidaée
até ás 8 112 da manaã
e á tarde -_ Consultork»
ANITA GARIBALD1. 49

;-1I Dr· Aderbal
da Silva
I\dvogado

P. 1) de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 fl 1290

I ��
( I
I

CIdra �a!!Maur. Flrro I
Advogado IRua Trajano, rr 1 sosraão

l-.-!elePhone n· I� I
: L . di?!lS =

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"I '�";Ad�I�';'Sch�Ya�.l ";- Companhia Nacional de Navega
çã., Costeira---------------------------�-----

Endereço Telegr.. DOLh., - Caíxa Postal, 32

OS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

'AGENCIA DE YAPORES/
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Plring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.v-Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DE]ANEIRO

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

mente. sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, mediçãe e E.MBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneliciadas e em

tóroe etc .. , G«eais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Pa!s. bem como para o Exterior
Recebe cargaS"dêiITíi)ôrtãÇã"õ; a'o 'P"aís ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

i - S±�VIÇO GA:NT�DO ;! �AP!r;O;-:�E*O���Cos

N o�Estreito Ponta do Leal

�
�

I ET ESLH

Federal e Santa Catarína

NO� CLt\SSICOS ENVELOPES fECHADOS

fXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCAR'IAS

!Qftr.CI.lS E CORItIlPOND1INT� 1111 TODO o llAIZ
l_NQU 1.0Gl...L I\UA TltAJAN6. No 13

AbQna. em conta corrente. os s.egtlintes jures:
Dep. csm ]UNS (CO.IERClAl SETlI LmnrE) 2� ala
Dep. Iímttados (limite de 50:000$) 3� ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4'" ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer qaaatías, ;C�m retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaaclas).
com artso ,révio de 30 dias
idem de 60 dias
Idem de",90 dias

DllPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com .renda mensal

LrrRAi A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcMil.

Expediente: nas 10 ás 12 � das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 1. ás 1;11.30 horas

"�ncle·reço�. telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

A Casa Miscelanea
_._.,.,., ..-==------------------

não precisa de reclame! visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRA.JANO
Florlanopolis

N. e

Advogada
J. Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Resídencia I .686Movimento Maritimo",Parto Florianepalis

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO
{�l>v:. ..,,:�ç, ?:��;

Rua TrajadoY'n:;� 29
o Paquete ITABERA' sairá á 2 de maio

para:
Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória. Bafa, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para, os dernaistpor
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

AV·ISO Recebe-se· cargas e encomendas até;a �vesF>era .das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos . dias das saídas ",dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas. para ser conduzida, [gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.

o Paquete ITAGIBA
maio para:

saírà á 1'. de

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

CARLOS NTLSO

Tel. 1503

s VENDE-SE
� Uma extensa área de ter� raso no lugar Barreiros, com

duas casas de madeira. pas
to para muitas � rezes. diver
sas roças de mandioca,
aíplm e cana, um bélo ba ..

nanal e bôa chácara, pos
suindo agua especial.
Tratar com Alcebiades

Souza. nos Barreiros

IVENDE"SE� Uma grande área �e ter

.

� ras no legar denorní na d

� Barreiros, com quatro casas

� sendo duas de tijolos. uma

� nova e duas de madeira'
� todas em perfeito estado.
J!A Uma cocheira para seis
� animais. bôa chacara, ótíma
� àgua. um pasto especial e

� uma linda práía de banhos.
��VA�V&e Tratar com Ç) sr. Pedro

Cipriano. em Barreiros. oe.

Ourltlba � Paraná

Obras ·.unlra'ad •.s ·n.ll·�semestre
de 1937

dQnte eml�oncreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curítloa-S. Mateus)
Ponte degeonereto armado sêbre o RiQ S. João (Estr, iCuritiba-loinviJe)
Prefeitura e Forurn de Mafra

rupEscolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro
Grupo Escolar de Irati .

Maternidade de Rio Negro
E�tação Experimental de Vi�dencias emj'Tijuco Preto (Paraná)
DIversas construçães de resídencías

�

�.. '.�,;'
" \�., t

•• "

'Café-Restaurante São Pedro
." !, . ,E

J!"ftt'ti1tWt . vi{ . n

-

.
..

D v-
Sandalias e sapatas de
tiras Calçados de todas as qualidades aos

, menores preços, desde 10$000 e di
retamente da: fabrica.

CORTUME -_ BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS. Ca-
" "

.
sacos. Gorros de couro. cintos, etc.

.�- ;�::;; SEÇÃO de vendas a varejo e atacado
.r ,

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39
Pedidos do interior á Caixa Postal 124

PrQprieurio: - IZIBRO PEDRO OOELBO

Completamente remodelado e obedecidas tadas as

regras de higiene

eoSINHA DE PRIMEIRA OitDEM, (i;:OM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Forueee oomidos a domiciUo

RUA FELIPE S(;UMIDT'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Z_ETA
Florianopolis, 5-5 -1938

OESPORTIVA

na nossa

conse-

REDATOR: Carlos L. da Luz

Encerrando a sua excursão
capi�i�a�, o c.�tJético de São Francisco,

err1patar corn o forte esquadrão
contagem de 3x3,

Dia 21 de �bríl
I\lIatador

Tambem em Matador, no mu- podiam tolerar, que a sua patria
Preliminar nicipio de Rio do Sul foi íeste- fosse explorada por extranhos,

C r" jado com grande brilhantismo o os quais não tinham outros inte-

°dm� pre Jmldna� JogdaramA o� Dia 2 t de Abril. resses, sinão os de acumular pa-
esqua roes <ecun anos o vaz .. C
e C. Atletico Catarinense.Ven- Pela .comlSSão or�aDlzadora ra si grandes riquezas. ontra

Avai 1 O t t bti
dos festejos foram convidadas to- uma ral maquinação revoltava-se

cdeu
o

5'1'
por x, en o o 1- das es escolas e sociedades do o pensamento dum patriota, que

o por I vio.
I I I'

_ _ nosso ugar. estava disposto a morrer pe a l-

Ofiei na de rrl arrnore As comemorações decorreram berdade de seu povo. Tiraden

e granito de Carlos brilhantissimas. ° discurso oficial tes �orreu como patrióta e essa

Zech foi feito pelo sr, Wílly Heriog, que sua heroica façanha torna-se pa-
falou com palavras patrioticas ra nós cada vez mais inesque

Executa qualquer serviço de sobre a nacionalisação exigida cível. Sirva-nos a sua proeza de
co. túmulos, estatuas, placas e cruzes com muita razãe oelo nosso hon- exemplo, patriotismo este, que

Esta etapa terminou a favor do de marmore. rado govênro e �conselhou os deve ser um dever de cada cr-

Avaí por 1 xO, tento obtido por Compra-se e vende-se mármore. presentes a serem fieis a nossa pa- dadão.
Sapinho.

'

tria. J d'ustamente em nossos Ias re-

Ao segunda fase foi caracter i- Marceneiros Publi�amos a seguir o discur- nóva-se no intimo de nossa al-
zado pelo jogo algo violento,

P'
..

so do sr. Heríng: roa o sentimento do nosso gran-
Procopio o PIVOT do quadro I recl�a:s� lmedl�mente, de

bo f I t I «O dia de hoje, 21 de Abril, de patriota Tiradentes. Não se ve-

avaiano, que vinha atuando muito ,I ns O reiais. n_u I aprescn-
t

-

h nos lembra um dos fatos mais níicou ha pouco meses flue
bem, decaiu e 05 lrancisquenses 'I ar.-s� quem nao. se ac ar

•

em sit açã 1 I d importantes verificados na histo- pessoas possuídas de espiritos tra-
avantajaram-se no pla,card 3x 1. u.. O ega rza a.

. ria de nossa patria,
.

tTrata com Carlos Rei vessos qurzessern rocar a nossa

Entretanto (J·U3.11C10 todos pen.!. '. ,

-

Nesse mesmo dia ha 146 a- ,'b d d II FI I • tão cara i er a e, pe a escra-

savam na derrota do X! floriaoo. nISC 1. orianopo IS.
I nos atràs foi executado numa das vidão? Feliznente não chegou a

polita?o, o XI rel�mpag') dá as I Concertos e limpeza praças publicas do Rio de janei- isto, gaçes aos eslórços que em

suas últimas e!:erglas e

co�segu(!', de .

maquinas de escrever, ro o herói brasileiro, JOAQUlM sentido contrario praticou o ilus'

�rrJi:at?'r a parti�� aos 4 �mut�s rádios e aparelhos em geral. JOSE' DA SILVA XAVIEÇ�, tre presidente Dr. Getulio Var,

lmi!!;;! �ob. o delirio da 11551stencIA I Rua Conselheiro Mafra n' 66 alcunha cTIR. '\DENTES». gas, ao qual agradecemos e cu"

que InVadIU o campo. .

• _ No século XVlII os morado- j:J feito impregnamos no mais IEm suma a partida foi bem Assoe laça0 res do Brasil mostravam-se bas- intimo de nossa alma. ja não

éra,!disputada, agradando plenamente. C·
·

I d b
A AscISfE -JCIA:-B" amerela de t�nte esconte�tes, porque seno porém, o astante que se ester-

oJ r Da e
_ •

tiam que as leis e os regulamen- minassem esses inimigos de nossa ientusiasmada. Florlanopolis tos da metrópole éram as vezes patria e, por isso, o nosso ilus-r
RENDA TOTAL:-.......... deshonrósos para eles. e tambem, Ire atual presidente continuou a I Rua João Pinto n. :;

3:744$000.
C porque verificavam que os te- sua campanha. Decretou a na'A Associação omercial

jUIZ:-Antonio P. Oliveira, de Florianopolis tem o pra-
soutos do Brasil enriqueciam só cionalização em todo o territo-

teve uma atuação fraca. zer de avisar que acaba de a Portugal, não trazendo provei- rio e, desde ja estamos certos

Os seis goals instalar em seu Consultorio tos para a Colonia. Eis po�que do grande sucesso que vamos

O Ayai abre a contagem, no juridico uma Seeeão de varies patriótas mineiros resolve- obter nesse sentido. Devem-a sa

primeiro período, por intermédio (;obraD�as a cargo do ram organizar uma conspiração, ber, que ja não temos mais ale

de Sapinho, que recebeu um bom respectivo Consultor, Advo- uma combinação contra os pode- mãis, italianos, poI3c05; .enfm

passe de Nizeta. gado dr. Joio JOlé da Sou- res publicos, com o fim de pro- nacionalidadf' extranjeira algumél
Nhonhô, na 2a. fase consegue za Cabral, encarregando-se clamar a Rel-'ulica de Minas. no Brasil e que somos todos

igualar a partida, consignando o este das cobranças judiciafs Tiradentes era o mais ardeu- brasileiros. Mesmo que ainda

primeiro ponto do Atlético, num ou amigaveis de debitos re- te propagandista da idéa revo- haja alguns que penS3m poderem
passe de Raul. ft!rentes a contas comerciais lucionaria. Possuldo do filme criticar e que de;ejarn �xpandir

Nemesio, o extrema direita dos de n( socios, podendJ os prop6sito, partiu para o Rio de o extranjeirismo em nossa terra,

visitantes depois de passar por interessados se dirigirem á Janeiro, afim de obter a adesão é dever de cada cidadão dizer·

Botelho, cenq'Jista o 2' tento para nossa séde, á rua Felipe desta Capitania e o apoio da lhes, ,precavei-.os, pois o Brasil

os seus. Schmidt n. 8 (sobrado). força armada. firadentes. porém, está alérta.

Novamente Nhonhô, recebe um não teve a necessllria prudencia 4. nosza lingua que é a bra-

passe de Nemesio e aumenta a A DIRETORIA na campanha de sua propagan"
,ileira deve ser falada por todos

contagem para o seu bando, mar- r�������rc��1 da pelos quarteis, de maneiras 0& filhos do Brasil. Urna vez que

cando o 3' tento. ti Darcy Garcia I que não tardou para que sobre isto se tenha efetivado, só então

O 2 I d AVal' f' b'd � e I" poder.emos dizer, o Brasil é uma-

goa o, OI o tI o ·retll • • • �" e e C81ssem suspe.lta.s. .G I d h • Lili Garcia �. grande e unifórme nação. Opa'
'por a ego e pue.., eta ao rece-'

�H
ra1 A revolta mmeIra deVia re-

d S I ll!I triotismo, os arandes homens de
ber um passe e au .

, participam a09 parentes e r...� bentar no ano dt: I 789, por q-
1:1

3 B d f I �� " nossa hi�toria nos relemhram ca-
.

tento-·
-

aten o um ou, 111 pessôas amigas o nascimento � caslão da ccbrança dos quintos
'd y"y G J �� d f'lh CLAUDIONOR ll!I da dia o nosso dever, isto é, o

cometi o por e ê, a ego na li e seu 1 .0 • � atrazados. Um dos conjurados,
'"I_ln t

�� Fpohs. 29-4-38 ll!I J 1 d I
de servir a nossa pateia que n05

nor� ,-I consegue empa ar a � ,

� no entretanto, e\'ou to o o p a-
d ll!I � protége. Dos nossos soldados

pari! a. ,:!1C::f"*--:���!:s�l;a' �) no ao conhecimento do goverQa-
- _,.. - -- sempee exigimos cumprimento do

... _- dor de Minas, que éra o Viscon� d
de de Barcena. Este imediàta- ever, mesmo que o façam com

mente mando I! encarcerar os Asacrificio de sua dPffOpria vida.

h f d' d'
esses nossos e ensores que

c e Ves. aRCO?SPlfação de peT�u até hoje desconhessem qualquer
ao Ice- eel que pren esse 1- d ' .

d t R· d J' A errota, quer lIeJa em terra ou
ra en es no lO e aneuo. . .

.

h D M
.

I mar, queremos aquI consignar os
Iam a . aua comutou 8 pe- .

f'
.

't I d d
nossos mais ervorosos sentImen-

'da ��Pd
a .em

T' egde o, eltcetuanj tos de consideração. Foram e-

')' d aVida. uadentesl, o

I
qua les, que na hóra de desesfero sou-

II
J� gaf 0. n

f Ignod
a cea e em�n- beram manter a nossa liberda-

Cla, OI en orca o e esquarteJa- d d' d
d R d J' 21 e, o que sempi<! eve servI( e

:I� �brillde 17���IrO,
em

exemplo á nooa juventude. Todo� os titulús em vi�or! po�tadort>s de uma

A data de hoje, é pois uma Portanto, homens e mulheres � I �as comhtnações. supr a, se.rao Imedlatameate a.mor-
grande data pl\ra n6s. Ela fo- e sobretudo a juventude do b:a- II t!zados pelo capital ��1fanhdo a. quem tem direito

menta em nós o mesmo ideal, sil, relembrai os heróis do pas. �
na

t
SEDE �OCI�L: RtO de JaneIro ou com os lns"

Isto é, o da liberdade, para o sado e pIocurai sempre manter pe Oloes e �en es.
.

d t'
_ .

I T d
. , .,

d I proxlmo sonetO e amor Izaçao será realt�
qua

'f'
Ira entes não ex�tou 'clem

em vos o, ml�bsmod edsPUldto e

ma-li' zado no dia 31 de maio de 1938.
sacrl lr.ar a sua propua VI a. nutellção a I er a � e nossa :

Ele e seus companheiros ja não querida patria. '---�iiiiiiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

gue
r:>e!a
j

Con10 estavam constituldas
as equipes e os autores

dos tentos
em

A enorme multidão que accr

reu ao gramado da L. F. F. teve

a oportunidade de apreciar uma

das partidas mais sensacionais dee
tes últimos tempos.

Tanto os rapazes do Atletico
como do Avai coadjuvados pela
torcida, eslorçararn-se para ganhar
os louros da vitoria.

No primeiro periodo a luta foi
equilibrada, tendo os contendores,
empregado um jogo firme e técni-

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Formado pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd SaQson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das t 5 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef, 1621

==r=mrm ,"",MI

avaiano,

O nosso querido Bca5íl
Viva... Viva... VIva .. ,

E em homenagem <.!q nosso

mui (listinto presidente Dr. Ge
tulio Varga5, tres vivas,

Viva.,. Vivi'... Viva ....

Amortização
de Abril de 1938

No sorteio de amortização realizado na séde da
Companhia, com a assistencia do Fiscal da Inspe
toria de Seguros da 5.a Circunscrição, São Paulo,
e na presença dos srs. portadores de titulos c do

publico em geral, foram sorteadas as seguintes
combinações:
Plano Antig8 Plano Novo

"A" "B"

Do 1.· ao 6-.

Q N XIM T Q I H 33 O Z 141PA21
I

X U T Q fj NX33 PR36!TG35
Do 7.· ao 12.·

lO
--j

Q

NO FJI��IV L27 NY11 YY15

V R TIMTCjlTY18YB36ST12
t W4A* ..'

INFORMAÇÕES E PROSPECTOS

Machado & Cia.

,
"

Cia. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000
SAO PAULO

Porque a Tinturaria SELETA
se d t .., Para puder dar evasão ao

es aca. excesso de serviço, a Tinturaria
Seleta mar.dou vir, sem medir sacrifícios, de São
Paulo. os melhores técnicos em passamento e la
vagem quimica, para assim servír a sua já nume
rosa e distinta freguezia e a culta população desta
capital.

O nosso lema é «Destacar na Perfeição»
Rua Tiradentes, 7 Fone 752

Sul Americ'a Capitalização
A mais importante Companhia de
Capitalização de Amarica do Sul

, {

No sorteio de amortizações realizado em 30
de Abril de 1938 foram sorteadas as seguintes
combinações:

fQN GCP fMN KKX HTL RBI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Eletr ícc
PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREM

A ELETRiCA

TEr I SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
P �EÇOS SEM COMPETIDORES N li. PRAÇA,
MATERIA!S ELETRICOS, LU'\TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n. 14 A - Elétrica -:

Sra. Camará Martins
Diplomada pela Universidade de Música do

Rio de Janeiro
Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua resldencia-c-São José (Praia Comprida)

preço-25$OOO mensaes

IEm Florianopolis-50$OOO mensaes

-s-r-r-r-�.�-••��--�----_-----I

__� �T,��������JA' EXISTE NAS F.\R- I I�
MACIAS O GRANDE I
RE�E�I��DjG.rA I Formidavel !
Tapajós
preparado com ervas e

raizes indigenas da
nossa flora

INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
Pi;REZAS DO SANGUE

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC. USE

o UNICD·DEPURATIVO-

INOIGENA
SIGA o INDIO

TA PAJO'S LIQUIDO
O laboratorio garante a cura.
Unico ag,ente no sul do Brasil

L. RO"'l"anovvski
FLORIANOPOLIS

l'
I
I

NESTES DIAS DE �:AL OR INSUPORTA.
VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
EXMA. FAMILlA, NO B,Q.R M.FiA
MA. Fi, O RECANTO MAIS APRAZIVEL
DA CAPITAL

MM

Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
GELADISSDMOS •••

Só no M'RAMAR

Valdemar Burego
Ir�crito na Ordem dos Advogados-i-Secção de S. Catarina I\

J);..DVOGADO ICObran?2S amigavels e JudicIal,
Comercio - Cível e Crime nas comarcas de I

URUSSANGA e ORLEANS -I
Escritorio em URUSSANGA Sar-ta Catarina �iiiiãiIiiii__iiíiiDiiiii:míiiiiliiiõ__iiiiiiiUdi -mIT-_-..,_-"""",,;;;;;;;r.JiiiiiOiiiõi;r:.-·-,._;;;;;;;; ;;;';.

'-.-.-.----.----- .-----.- --

=---"ã' '44i!%W�� IS"e:��s�(d��
Internaiional Machinerv .{:��«�'ili·�,\Jt�W'�V ;Sllvil Jardim números,284, 286

I "I_. I <_ 288, Iodos com ótimas aco-

Engenheiros importadores .. Rio T5:(o�Ó$�Ob�10 preço de ...

Tratar nesta redação

Aumente sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, 8RITADORES,. NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

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

deoor exclus.vo no Estado

1-1. AVIL.A
Leghorns

Ternos e casais de frangos I
de alta linhagem

I
Pedidos pelo TeIefone M.777

I Trindade

;. �, w A i m

Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

FlorianooollsTelegramas ·'Avila"

-
. .

� ,:L �-;<--r-7:""S:��_ \�
.

_, '�I"
I.

Vísta BEM
I

I��;���--------_
.

Para seu concerto, procurai a

Casa M1lsical, que conta com a

jof�cina melhor montada na ca-
.

pita].
Rua João Pinto, J 2

Grande vendas estão sendo feitas das rnaqul
I, nas de costuras e bordados marca METEOR. (ln-
I dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co-

I nhecer 110::;SOS preços e condições de venda.

I Lições de bordados gratís

I!
Informações com o representante J. Braunsperger,

"

e José Galliani.
Rua,Conselheiro Mafra, 66

FLORIANOPOLIS

I

quinta-feira I

5 de Maio

I I

I
!

SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garôlas só

na A C A P I T A L.
COJlselheiro Mafra esquina da Trajano

t

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

Iii
I

J
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Nossa
ANIVERSARIOS

DE�. l\'1EDEIROS FILHO

DefIue, hoje, a data natalícia
do nosso ilustre csnterraneo sr.

des. João da Silva Medeiros Fi-I
lho, acatado membro do egregio I

Tribunal de Apelação e figura de
marcada projeção na alta socie
dade de Florianopolis, onde des
fruta de inumeras relações de
amizade.
Espírito culto e integro, o ilus

tre aniversariante, vêr-se-á, pela
passagem de tão auspiciosa data
muito homenageado «AGazeta�,
felicita-o.

A efeméride de hoje, assinala
a passagem do aniversario nata

licio, da exma. sra. d. Leléte
Campos Barbato, digna esposa
do nQSSO conterraneo sr. capitão
Gentil Barbato.

Ocorre, hoje, o aniversario na

talidio da lexma. sra. d. Benta
Souza, esposa do sr. José Souza,
comerciante nesta capital.

Transcorre, hoje, o ani-ver
sario natalicio do nosso con

terraneo sr. capitão Gentil Bar
bato, brioso oficial do Exército.

Faz anos hoje, 0 jovem con

terraneo sr. Marcilio' João da
Silva Medeiros, filho do sr. de
sembargador Medeiros Filho.

VIAJA.NTES
(Via terrestre)

Lista dos passageiros que se

guiram pela Viação CruzeiroLtda.:
-ElfruziB8 Fuzine, Roberto Klei
se, João Batista, João Gentil
Cunha Henrique, Itací Luz Melo,
Izaura Luz, Antonio Coelho, Ca·
tarina Fracisca Santos, Manoel
da Luz Fontes e Bento Costa.

CHEGAM UNS

Está em Florianepolis o nosso

estimado patricia sr, João Lyra,
conceituado farmaceutico e dedi
cado sub-delegado de policia em

I Bananal,
t.

ODEON� O lidei- dos Nunca se deu tanto valor aos se

gundos ou ás suas frações, como

���������·���M��m�M������_�=2�������������·�����'�.�����R��Z���� CiUeUI3§ Mu�r�nt� AU�gOMd��up�

A V OZ D O P O V O �r""'p-rl"eta"I"O "" na"retor R'--esft"'o'-nsave! PROGRAMAS DE HOJE: das e que perdem horas e horas
II 'OI .... u �.. em conversas fiadas dão extraordí

-'" J A I R O � A 1... L A Doí A'S 5, t« 8,30 nOnAS: nano valor aos segundos•.• quando
'---�-�--l Uma luxuosa comédia da Nova se acham dentro de um autornovel.

Universal com Doris Nolan e Mi- Impacíentam-se, irritam-se, quan-
h I Wh I do têm de dar passagem a outro

JUSTiÇA DO TUA- c ae a en
.

I carro ou quando SRO torrados a

BALDO
O H01\1EM QUE EU QUERO. atender a um sinal luminoso. Que-

Preços:-l$500. rem correr, voar, chispar! Sofrem �
A's 5 horas-1$100. I do delirio da velocidade! Uma tra-

RIO, 3-Em atenção aos rei- cão de segundo de espera represen-

d dld Ih f ta-lhes um martírio. Incapazes de
te�a os pe 1 os qu� e oram

I CINES COROADOS CONTROLAR os ímpetos, querem
fe�t�s pelas olasaes mtere�sadas, o REX, ás 5, 7 e 8,30 horas: estar sempre na dianteira, mesmo
ministro do Trabalho assmou on- ,ENCOURACADO EMDEN com

á custa da propría vida e, o que é
tem uma portaria que prorroga I

- peor, da vida dos outros. No geral
tê di 31 d t

um grande elenco narrando o as pessoas que se entregam á "ma-
a e o la o corren e o prazo . .

di I d d· da volocí 1 d"
�. .

i d
hi d d I maior episo 10 nava a guerra e

Ima
a vo OCIC a e sao VIt mas e

par� rece Imento. e
� sugestões. o '1914. um desequilibrio humoral. que os

projeto de orgamzaçao da Justiça P -?"''''OO 2$000
torna soíregos, preci.pitados e pe-

d T b Ih reços �':>;) e. . rigosos. Quando o mal decorre dae ra a o. (Na sessão das 5-18500.) falta de fosforo e se acompanha de

ROYAL, ás 7,30 horas; perda de memoria, de ísonía, de
TUNEL TRANSATLANTICO nervosismo, de incapacidade para

R esforços prolongados, o medícamen-
com ichard Dix, Madge Evans to mais tndícado é o 'ronorosran da
e Helen Vinson. Casa Bayer, Tonifica o organismo

Preço-l$OOO. e aumenta a capacidade de reagir
contra a ímpacíencía e a irritabili
dade.

S, PAULO. 3 - O sr. Adernar
d0 Barros não se acha hem dos _��lId.td i!ii44

IO OO•••••••••�.8e.a••••••••�o.@ rins, tendo passado o dia de on- Eleito presidente da
: "'E" L I T E'9

: tem em repouso e a 48 horas que r Colombia
: Bar e Restaurante � : não comparece ao Palacio. Hoje, I BOGOTA - O senador Edua!'-

: : o interventor paulista esteve nu do Santos foi eleito presidente
Regressou, de sua viajem á I: Praça 15 de Novembro, 3 - i�q. R�a Tíradentes : consultorio dos drs, Cristiano de da Hepublica da Colombia, para

J. ·1 ·1
.. I e @ Souza e Paulo de Faria, onde se o período de 1938-1940. As elei-

omvi e o nosso 1 usire patrício I .. 411

sr. dr. Paulo Dala Allalo, dedi-!: BecoDtendamos aos SI·§ .. Viajantes e • submeteu a uma aplicação de ções em todo o país decorreram

cado diretor regional dos Correios I: Exmas. lamiiias O Btu· e Restaurante i diatermia. 'na mais perfeiLa ordem.

e Telegraíos neste Estado. ! "EL(TE�'� por ser o I1IrmeUI@r da prac:a � IDR. A.HMINIO TAVARES !
de Florianopolis. iI Credito

• Cosinha ótima e a vista do �reguez � I'i MAXIMO ASSEIO-lExdusüvanumte FAMUJAR i:
- �.
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FLORIANOPOllS I
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DR. CLARIBALTE GALVÃO (;Iube Recreativo "5
.,. ..

de .Novombre��
Enc�ntra-se em. �loI'lanopohs o

I A Diretoria do Clube Recrea
nossa Ilustre patricío sr. dr. Cla- tivo »5 de Novembro» tem a
rihalte Galvão, provéto advogado honra de convidar os srs, sacios
e ex-secretario da Segurança Pú-

e exmas, famílias, para asaistirem
blica, a soirêe, que será realizada no

JOÃO LYRA proximo dia 7 do corrente. ás
21 horas, em sua séde socias, em

João Pessôa (Estreito).

OPERADA

SRA. CAYRES PINTO I.
Sofrendo ha 12 anos de uma

I
,.

lacreo-eystite foi submetida a me- ',:
lindrosa 0llleraçã. cirurgíca, com, jt
grande êxito, pelo abalisado ocu-1 ��

'� lista dr. Waldemar Niemeyer, a

I'�exma. sra. d. Clementina Cayres ."

'. Pinto, esposa do tenente farma
L�eutico sr. Cayres Pinto, estabe-

l(o'fido D@ distrito do Estreito. .,'

O dr. Niemeyer fez a estripa
çãc) total da glandula la0rimal,
esbl:tndo d. Clementina passando
Dla�1nificamente.

.

Agradecimento
\

Fra:ncisco PessoalMaciél e família
vem t(i)rnar publico a sua grande
cratidãlo ao dr. Paulo Fontes pelo
carinno com qüe tratou a sua filha
e irmiã Maria de Lourdes. durante a

grave eafermidade. de que foi aco-
,0

uletida conseguindo salvaI-a.

ida
DR. PAULO DALA AFLALO

O raide de Greta
Garbo

Regressou de sua VIajem ao

Rio Grande do Sul o nosso ilus
tre patricio sr. dr. Arminio
Tavares, abalísado clinico,

CASA BRANCA, 4-A atriz
cinematografica Greta Garbo e o

maestro Stokowski foram hospe
des, durante cinco dias, do sr.

Jorge Glond, norte-americano.
Greta Garbo e Stokowski, ao

I que se informa, pretendem partir
i com destino á Algreria, hoje ou

amanhã.

A DIRETORIA

A JOSEPHINA SCHWEIOSONDra,
(Especialista em doeneas de Senhoras

e creaneas),
mudou seu CONSULTORIO para li

Rua Felipe Schmidt� 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Convidamos os srs. SOCí05 e Exmas, Faml
lias para a

Grandiosa Soirée
dedicada ao sr. Comandante e demais Oficiais
do naV<io "José Bonifacio", em vlslta ao nosso

porto, a realizar-se

SA'BADO, 7 DE MAIO DE 1998
A'S 22 HORAS EM PONTO

TRAJE DE PASSEIO

11--
A DIRETORIA _'li

a;........�

Lar--econotníco 1
- .PU dI

Não tolére o esbanjamento, o desperdicio, em sua casa! CÓi'"te o

mal pela raiz, começando hoje mesmo a economi:Ear:
Adquira o famoso "fogão GERAL", o "Ieader da ECONOMIA""

nas cosinhas brasileiras !
O "Fogão GERAL" não precisa de "fogo cerrado" para esquen

tar••• Gasta menos 80 ·1. do que qualquer outro fogão.
Visite hoje mesmo o nosso mostru311'io para certificar-se da qua-

lidade do Fogão "GERAL99

Economia "".., Durabilidade � Perfeição
DEPOSITARIO E REPRESENTANTE GERAL

H. AVIL-A
Cons. Mafra� 41 -- B Loja Fone 1561

Lavando--se COI1l O Sabão

"VirgelD Especialidade"

LJf! _ed!l' ....iM±ri±Ha&dilS.JlKiiAZiI.LA

CARTAZES (Mania de'
DO DIA velocidade

Dr. Pedro do Mllura Farro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

INTERVE�TOR
PAULISTA

utuo Predial
FUNDADA NO ANO DE 1914

Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no
valor de cinco contos cento e setenta e cinco mil réis (5:115$OOOl,
a caderneta n. 5.445, pertencente ao prestamista EDMIR DA RO.
SA, Castro, (Paraná).

o Maior e Di.i:a:íi.t1!3 lu[weditado clube de
S�n·teios do Brasil

FLORIANOPOLIS

Resultado d@ 323· sOIi."te-s.o realizado
:uo dia 4 de �1hd@ de 1938

(;1-\DERNETA No .. 5 ..445

Premies em mereadorlas 110 valor de 5:175$000

Premias em mercadorias no valor de Rs. 30$000
8.067-Ismael Souza, Florianopolis
12.261-Marta Carvalho, Itajaí
4,.6q,2-Maria Conceição Cardoso. Tubarão
10.462-Alfeu Rocha, Florianopolis
13.033-Francisca Cunha Luz, Várzea do Cedro
2.765-Maria

.

'Francisca Tereza, Florianopolis
3.555--Edí Assine, Barracão
14.240-Profeta da Rosa, Hansa
5.705-Bento João Rocha, Itajaí
l.089-Raulino João da Silva, Sertão Imaruí

Premlos em mercadorias no valor de Rs. 10$000
9.211-Vitalino Pereira, Brusque
13.716-Ladislau Scapazacke, Iratí
2.937-João Alves Oliveira, Joinvile
10.538-Pedro Flôres, Tijucas
7.119-0lindino A. Ávila, Florianopolis
10.413-Vivia Barreto, Laguna
15.528-Bruno Ramos, Massarandubinha
2.030-N"ocmia Isabel Mateus, Tijucas
13.750-Francisca da Silva, Gaspar
12.824-Porfirio Dalaqueloni, Cruzeiro do Sul

Isenções de pagamento por cãnco sorteios

2.363--Maria Matilde Hamos, Tijucas
1l.950-Miliano AbIeu VoU, São Mateus
2.157-Arlando Bernardes, Camboriú
9.589-Kirke Hilda Karpes, Massarandubinha
15.695-Euclides Pires, Florianopolis
1.506-0sni Gonçalves, Florianopolis
5.476-Deiina e Adelia Veiga. Itajaí
6.391-Alfredo Souza, Florianopolis
9.058-Moacir Camili, Saco dos Limões
10.855-Belinha da Gama, Florianopolis

Florianopolis, 4 de Maio de 1938.

Visto João Pedro de Oliveira Canalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA fi CIA.

Joinville
--------------------------------- -------�--------.

de WETZEl MARCA REGISTRADA

economisa--se tempo' e dinheiro.
& Cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




