
recamaram o peito de Osório,
mas tambem como afirmação

figura, com a epopeia magnifica dos seus feitos,
Didimo expoente, mas o valor lntanglvet

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

RI�20-0�nMalE�oo��MDu�,M�iB�daGum-/---�------�---�������� __ �_�---w-.·�-�-�'--�-�����'-���������-�,�=������
ra, pronunAciou, ôntemd, na Vila. Militar, o sE'gudinte discurso: J1" '".1, �.j DI r, O P O V O« presença e v. excia. nesta praça e guerra, no mornen- :í3l!i\ ��, �J & �JJ1... "

to em que vimos de sufocar um dos mais violentos e barbaros gol
pes de audacia política, vale corno estímulo para todos quantos aqui
labutam, 'além de ser uma grata satisfação e justificado orgulho».

Prosseguiu dizendo que as obras e empreendimentos que
acabavam de observar constituiam uma prova marcante de que o

Exército está integrado na sua finalidade. Afirmou que as forças
armadas bem compreenderam a necessidade de uma radical trans- IVO" A ORG!\NIZ.i\...
formação, operada no nosso sistema político e administrativo. Acen- �ÃO DOS GUUPOStuou que o Exército está atento para qualquer emergencia, pois sa-

be que o govêrno está empenhado na solução de sérios problema" DE UEGIÕ!ES
e precisa de calma e tranquilidade. RIO, 20 -- Tendo cessado os

Continuou dizendo que êsses melhoramentos mostram que j motivos determinantes de tal me
o reaparelharnento do Exército está sendo executado qual fosse uma i dída, o Ministro Eurico Dutra,
parte do programa da restauração nacional. Frisou que os Exél'ci·! restabeleceu o transito para o

tos equiparados e disciplinados obedecem concienternente ao poder 'I Exercito.civil, tornando-se surdo á política. Acentuou que são pesadas as S, excia. referindo-se á con ve

responsabilidades das forças armadas na hora atual, mas o apôio niencia de instrução, declarou que
moral do presidente as atenua consideravelmente. Conclue, em 110- i as rr!5iões militares, serão agrupa
me do Exército, agradecendo a honra da visita do chefr da Nação. I das d� seguinte modo: o primeiro

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

gl'UPO, compreende a primeira,

gale Rabelo e�ialta a 'uta, setima e oitava rri�iõf's; se-

gundo grupo, a terceira e quinta,

JUII"O de Castt'" 'ilh'GiM!;l e o terreiro grupo, a segunda e

11. V� quarta regiões.

As venêras que
um atestado de bravura,
bolisando a sua

nas o Exercito, de
vilhoso da raça.
O Exército está

que foi

--_.�-�

atento

.. -- ---------------------

J A I R., �ALLADOPreprletarie e [)!r�tcr Respons3vea
.---.-.-- .. -�.-.---�---.----_.__ ._ ----------------------- --

AptJO IV I flor�anopolis, sebada, 21 de Maro de 1938
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DE ESTR'ANJEIROS

terior" •

Lavrado o termo em livro es

pecial, e feitas as anotações de
vidas no decreto, será este entre

gue, mediante recibo, ao próprio
naturalizando" ,

e.�•••�e®@eeo••o••••••••�1

ACADEMIA CATA
Rjn�ENSE DE

LETRAS
Sómente obterão êsse fa

os que não professa
ideologias contrárias

III

ao novo regune
RIO, 20-0 ministro ,da Justi-] de naturalização:

ça, em nome do presidente da I "I-Aos requerimentos de na

Hepublica e á vista do que dispõe turalização entrados no Protocolo
o artigo 29 do decreto-lei n. 389, Geral da Secretaria de Estadon J 0, �O .- Iniorma-se que foi

Ad'
J I) J'

-- •

d d 1'1 de 25 de ahril último, baixou on- este Ministerio, ate o dia 30 de
"CC' H't'la a naruo oocie a e

"
u- ..

b '1 d _.• �' tem, em portaria, as seguintes no- a 1'1 e 1938, deverao os mteres-
'11'·"('113('; que tem aO:013 novos . -

I d d"
-

d
.... .

l'
-

"'.
vas instruções para os processos sa os anexar, me iante petição,('lOOS e nova rureçao. I

___.. � , .. __ ._. .__ _ _ documentos que provem:-.�--.

'--'f;-��
.. --

t--tA �'O G"iI � �.!! il.:' Er.:" 1:'a!I1 A � O R I s)-A data da chegada ao Bra-

N A � '�,' �L� > �ilV \f 1!.Il t"� �:;�� H � .

sil, mediante certidão do Minis-� �� � .��

d I
_. . __ ... ._ .. .

terio o Trabalho, ndustria e

Comercio, ou dos serviços cones

[pondentes nos Estados, ou, nos

I �:���A �f0,�!::g���._';�,�;el'i��l'á 0�:�7� I Explosivos em pe-
,. '; ,> ,,' .: , ,.' -r • \ �.-1 I OL , �.. ',,� :.

2
" ,

'
. \._,." -,

,. " T' _ �)i[' I.,� ',,� '<"I <' ,I/coi? II oi 1., � IItt'"IllST-r-( ilHO , ,\ �,!d' ;·(l..);__fl'. I
�,.,)n ,�t.� 'f.,J �.�� .�l'I>J"l:'I\.i:.J

t» '(xrC'("'I'lf'}")I;" ,li·, (_ • ,

• t •• \ ' n'- Mrt. "\

(·t�,' .q . -.:':"o:Jl),� (l�, \ l,� 4 It·, '{,llfll,J:"'·1 L-1f��. ft:V 't
: com 11 �1)!PSeTita,:i'.:<J d' .Iiplomus I

.

( 1 �·[!ilpli·fH.. (1' I. l' �Il\-l t'l I

d, Q ,t.' fi ..

'1 '''U''
': t", ." I :-;,".' ,.,;:" ,O" .1S de ,lü:!U,,

". I

" ' "
., ,v. "LH.hv'{ V" "."

I
L�?\):rinam qu:� o mi'!jor Arlindo Pc·G:!tOlT,nIIPs Ir)c?�,\ ou CP!:1 rsc�'l' rem. dWBci1clando. descobriu e'l

ttlfUS \te aqlJ:sr::'Il) de lUla'.'" S, I1s'1U:1,' ,1:1 L ,':::i.d, neia d03 int.,g'a
ate.'tndos ele "cJ)6�itcs (":11),111' Oi) Ill.st ,s, ,:

.. [l.�, -("-i;'_.; :JfIde. d� e)(.)' -

0'1 c, nll'8tn" <:.wir,;". suo. ü!'à;;� dOi);") a'l van\spri.õ �.
. �T-

�

j" I .

I
_l )� "::� _j )� .1' lr\,_),�, ,i1(h!ciand')C)---�,ai) prD �S��J.j'(�ln Ll") Dgla�, � l f· ") ,.t�'V fJ'''', '_í,\ .,,,,, ... ta de UII"'I�" ;J. 'L' .... ':t �..,A_I • -'_ .'tt... .-..1Jl "

Cllntl'ú;'ias ús i['stitlli.ç:Õ�, ·/i�:('!ll.(;, �mQ;)ltCinte Ll:;;';:io da articulaçãu
por m,'io de <llpstacio de b:},Jc\ nn �IO �i'llC: ittL:H. :'.la era Loja fi zona.

tccerl ntes T);jSSildo flciél D(':"!'8";,
-.-----------

,q:'I".lIIana�'� �i6 ,Il!3§:c]�;ti) ao '01_ -(�f' ()r 1"1:1 Po!ille', (' SoriAI, nn
. ..... (""\' I· 1 � I 1 , •

I
••.;:;:;:::;:;;:-::_:;:;::! .li;'; rltf.) ['(:'úelâl, e pelOS Sel'l·l('OI..i

I :,"::�,;�:)�}i;���;����';�t�:��:;�:: i����;·,�Lp��;"i�,:��f�o"g!�::i
o e '.

d'e' nuto7'i�Jac]p;s pf;llciais locais e I faltando ouvir algumas testem 11-

Mdltane" de VlillDiO§ outros meJq� mdrretos de prova, nhas.

II do corrente t�is comQ faI9�s··4e impostos, re- F--iit-�-"-!O-3/!!!clbos e contra:t� 3m ",m u testelDu-
II-Para 'os'-'qÍle estiverem c-:Jm- nhoms

preendidos nas condições estabe-
lecidas no artigo II 40 citado RIO, 20 - No inquerito sobre
decreto-lei, o prazo de residencia o aRsalto ao palaci0. Guanaba�a,poderá ser reduzido. serão ouvidos ainda 35 praças doRIO, 20 Chegou, procedente III-O ato de entrega do de- B Ih d Gd �- P I AI 1\ ata ão e uardas, inclusive oe �ao au o, o sr. cantara I[a- creto de naturalização será solenechado, encarregac!o de elaborar fi Eargento Menescal, cuio depoi-

ante-projéto do novo CodIgo Penal, e públicq, em dias determinado�;. mento é considerado impl'lrtante.
.. Ouvido pela reportagem, declarou O Diretor da Diretoria da J us- .-.-.....------.

FERNANDO NORO- FI�O, 20:-Ao presIdente da !le-I grahsta. A 7' ê�e que a sua viagem, emb«?ra par- tiça e do Interior, nesta ca ital, O MINISTRO ESTE.
""�D Al BE ....EBERA�

I publIca fOI envIado o spgumte De aco�do, com os saos P0stu-1 t,1Cl:!.Iar. prende�sf tambem, a elabo-
ou o diretor do serviço corre� on- VE NA POLI""'.fI..'1.tW. .._,

RESOS
I abaixo assinado, de ex-alunos da I lados de JustlC;) apresentando es- laça0 da nova lei. Inforwou que es·

d t E d b .,
p .... .tW.

noo P t f t, t' 'L '. b 't ' i ta torna mais severa a repressão en c, nos sta os, a nra ao [lca- .....VNTR 4Lv 'Escola Naval' es a o:,; a e JIO]e enco elO,,", es-
I . \ ,.

d C
.. _ ....,n.tW.

I
.

R I d
. .

7' d
,aos cr mes,merecendo especIal aten- so uma pagma a onsl.ülllçao e"Exmo. sr. presidente da e- peram?s �:. eX�18. a reVISa? e ção os casos de reincidencia. fará com que o naturalizandoRIO, 20 - O minist. ro Fran-, publica dos Estados Unidos do no.s80 ln.quento, afim de que Íl.que >

h' t d'd d I I·
para provar o con eClmen'O acisco Campos conferencIou.' @mo· i Brasil--:No mo�ento pm que o

I eVll.1?nCUI a a no�sa comp eta mo-
a dinamitar o lingua portuguêsa, proceda á lei-radamente, com engenbe!r?� do integralIsmo desfere um golpe san-I

cenCla,
.. tUfa corrente do Lexto.Ministerio, sobre ? possIbIlIdade! guinaria contra o governo, c_om o C?nSclCntes da nece�sl�ade ?e T S Nde aproveitar-se a Ilha Fernando! intuito de submeter o BrasIl ao apolO ao governo brasllClro, no�, Em seguida o naturalizando

Noronha, corno presidio politico.' "peor dos cativeiros", nós eX-élS- ex-aspirantes de Marinha, vítimas
••• prestará o seguinte juramento:

U
. ..

f d M
.

h' d f t' d I RIO, 20 Foi prêso em Nova "Juro bem e fielmente cumprir\ m ves�ertmo carI�ca m orma pirantes e
.

ann a, vImo� pr?s- ,

o
.

aa I:rr:o ver e, co acamo-nos Iguassu' o sr. Rllimundo Pais Leme, dque o minIstro FranCISco Cam- tar a v. eXCla. o nosso mtelro a (hSpOSIçao de V. ex, para a de- encarregado de dinamitar o Tribu- o� ?leus evere� de cidadão bra,
pos autorisou a construção de um apoio na defeza intransigente d. fez a da ordem e da segurança nal de Segurança Nacional, na noi- sIlelro e renunCIO, para todos os

'Prédio em Fernando Noronha, soberania nacional. nacionais.-Mario da Costa Car- �e de onzi.' do corrente. I efeitos, a minha nacionalidade an-

com capacidade para 600 prisio. Em 1936, vítimas de falsas de- valho, Humberto de Menezes, ft t Ih
• � d' ..t dneiros. núncias de integralistas interessa- Fra;lcisco Cerque.ira, He�riqUelUe am e Ine I o o assaltoHoje, o engenheiro Horta Bar- dos em eliminar qualquer obstá- BatIsta Aranha Mlfanda, Rlcardo

bosa estudará o projéto, entregan- culo aos seus planos de propa- Greenhalg Barret?, Orlando Val- ao Guanabararlo-o dentro de uma semana ao ganda política visando a tomada verde, Edgar Jm;e Jorge e Moa
....ini8tro, devendo ser irnediata- do poder pela fôrça, fomos excllli- rir Wytacker Cohn.
Jlh'nte aberta concorrenda para a dos da Escola Naval. Deixam de assinar por estarem
C,: '1strllção do referido presidio. Acham-se prêsos treze guarda- ausentes: Reinaldo Rodrigues de

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

marinhas. dentre os quais se en- Carvalho, Geraldo Tomé de Sa-
Prêso O futUF.O 80-

contram alguns dos que, em in· boia e José Cabral de Araujo".
er@oiário da Fazenda quérito, nos denunciaram desho-

Flumineuse nestamente.

Este inquérito roí presidido pc.
lUO 20-0 delegado de Nova lo capitão de fragata, hoje capi

Iguass6. prendeu, na fazenda Pin- tãe. de mar e guerra Fernando

guá, o sr. Mario Almeida, _que se Cockrane, que acaba de ser demi
presume seria o secretário da tido do comando da flotilha de

Fazenda fluminense, apreendeu. l;ubmarinos, e prêso, sob suspeita
do copi.s. ar��ento. 'de particip,açâo 00 levante inte-

RIO, 20 - O diretor da policia cientifica, na

pericia que fez ao Palacio Guánabara, apresent0l18
um detalhe inédito, altamente importante.

Ao def;agar o movimento, a baaa, que, C0B110
tan'a shio dito, quasi atini:iu o Presidente Getulio
Vargas. ao contrario de te!l" sido disparada de fóra,
como se supunha, partiu da claraboia do alte do Pa
Bacio.

o

\for

rem

d» Sul. \ Radio Fluminense
reaberta

blicano'[do Hio Grande
Termino, pedindo a v, excia. que
considere

.

inaugurada a Estrada
Olimpio Silveira, homenagem pos
tuma que Li '\ :Ll Militar presta
á sua memoria.»

RIO, 20 - Quando o SI'. Ge
tulio Vargas st achava na Vila
Militar, foi saudado pelo general
Manoel Rabelo, que disse o se

guinte:
«O Exército, que tem sido ou

vido com carinho' pelo governo
da Republica, nos seus apêlos pa
ra melhoramentos c reconstruções
em todos os setores, quer teste
munhar a V. excia. agora, o

quanto está sensibilizado por tal
4.êJtotamcnto, tantas vezes f")'li

provado.
Os soldados hravileiros habitua

rem-se a ver em v. CXCIa, UI))

interessado n,) seu destino. O
dia 10 de novembro pôde ser in-,
tr rprctudo como () SÕ! p: l' mo ":,

Iorco para libertai G n:'�l"il d,,;'
\'!'::.'�; I.lp UUI l'('g�n�:� e:l! dt)ellr;�

�?\:���W:::::::�::::::::�::::�::�:::::::��!::::::�::f��B::::::m�:7:j::Br'-"
.�: .. '+'.' :;:}(.::: -::�::�:::::;.:

; �·\·i{·,-o, pa�a e��('�,ti l.�j"··:

s\inda da p,.l;it c l . .r�

organica, que fará li "", ., ,

Es.'es altos pro!.Jo"ii.LI:O, ;'ix "j"", "

compreendidos, d�)Vel:l ',:lP' :mi\
88 estel'eis agitaçã.), q I': dDlt'j ."0

desviam.

!{�xi�:id() fi t'r('h1}:l1�;do �;p! J q;'/"i"\'l.;
Nú"(, tt:'r{� () predl L(:i!�i," rLl�: i L�,,�:
"1 •

I ' � , ).
'

l,\gl. 8 ti.,i'�:r:'n,",��,"" clU1" t:'�'��� ",
lenc).8. ern Slstt-)"rna í,l" • :".('d!:lnH dI}"

poder, que fará H f"li":I,!.,t).' do'
Bnlt,il, Cum a cOllf[;lI!ça [jinda in-lilacta no cidadão que óru d;rige
os destinos da pat.ria, dentro das'

d /.!.. '. p' Im •

t d'
-

'rI' I't' d J FlaglGant,e a prJJ\1;Jl@� por ROi�as 4í. a Odeia
,ra lçoes e 1 eaIs po 1 lCOS e u- -

d d
• t·· t d I- t dlio de Castilhof', não devemos rebel es O movlmen 6 ln eJ,91"8 IS a e

deixar escapar a oportunidade
-��--

:: cl��:��d:���,u�� ::�tf��ad: Excluidos por denúncia de
restabelecer complentamente na.

t .- t e�dem umapolitica federal os métodos e prin- ln egralls as, p
ClplOS que nortearam a ação • __

construtiva daquele egregio repu- revlsao no seu processo

o novo Codigo
Penal

Prêsos em for
taleza

Em sua sêde social, á rua Felipe
Schmidt, reunem-se, hoje, ás 19,30
horas, aos membros efetivos da
Academia Catarínense de Letras.

Na sessão de hoje serão tratados
além de assuntos importantes para
a vida da alta AssCJciação Cultural,
a tnsertção de candidatos para as

vagas existentes.

FJEIRA DE N. S. DE
lFA�TIMi\

Contínu'a hoje no distrito do
Estreito, no largo lateral ao quar
tel do 14 B. C., a formidavel Feira
de N. S. de Fattma c Santa 'I'erezí
nha do Menino Jesus. Na Roda da
Sórte serão vendidas, além de Iín
das e custosas prendas, galinhas,
peru's e patos assados, bebidas e
saborosos bolos.

RIO, 20-0 almirante Henri.
que Aristides Guilhem esteve ôn
tem, á tarde, na Chefatura de
Policia, onde conferenciou com o

capitão Filinto Mueller.
Ao regressar ao Mini8terio, per

guntám0,; ao ministro qual o ob
jetivo da visita, havendo o almi
rante respondido:
-Além de trocar idéias sôbre

a marcha dos inqueritos que se

pro('essam na Marinha, fui fazer
uma visita de córtezia ao chefe
de Policia, o que não havia feito.

o NAUlFRAGIO no
{;ARGUEIRO "FOCA�'

VALPARAISO, 20-Desvane
eerum-se, p:lf completo, as espe
ranças de achar outro� sobrevi.
ventes do naufragiJ do cargueiro
� Foca », quando foi encontrado ô

c?rpo do segundo maquinista, Jo�
I!e Alarcon.
Até o momento, dos vinte bo

mens que se encontravam a bor
do, apareceram sómente dois.

'

FORTALEZA. 20 Foram prê.
sos, aqui, pela policia, diversos in'
tegralistas, inclusi.ve o ex·vereador
Luiz Oliveira. ,

Em face deste importan'te detalhe, todos os
atacantes do Paiacio Guánabara, vão ser novamen
te ouvidos.

----------�� � �----------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------�-------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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as

Rer�iizando
peonato da LI F. Fc, erlfrentar�-se-ão

e(�uipes repr"esentativas
gUfif�;rense F. C Espc:>rte-

�C.p� ..... • • _'or-rlal

a terceira rodada
�

do carn-'
amanhã,
F, C. e Fi-do

ApeB�çãa
Julgamentos da ulti

ma sessão

Pingue-Pongue
AADI?lnhrl na [!":S:: ,L\ /-\\l!j\(

se i ão travada s dj\'n�a3 i'órtl;
d,: r,ingll,:-pOf1gu�, entre as turrn..

d» C;naslu e da Aviação.
Ambas a� equipes estão ben

tr cinadas c é Jc pever I que se: " I
bem animada a lI! d�·.' pil'gue-pon I

guista lia R<�s��__ I
Portugal Ven10S, recostados em centortavets espreguiçadeiras do convés: _- Domingos,

Chegou (\ ed;1 c}pital o ar- em primeiro �ano, c, Nariz e sua espO;\ia, o téenlce f�f'!'ifH��a e� mai'i ao

queiro PO[lu�al, que por rnuito l fundo, Batatais e o enviado espeelal d' í�A i'AOITE"

tempo brilhou na seleção da lV1a-p--I-A-N-O vende-se um de ·Coneet"tos e limpeza, Ad
-

rinha, t; que cgora ira vestir a JIIIIJIIIIlnarca "Zirner- de maquinas de escrev. I

' oraçao
camiseta alv.-negr a. "f it t d adi lt

' domi t I'mann em per er o es a (1, r h)�, e apare lOS cm gcr I, e a marca 9ue ,omma na a ua 1-

P;\léJ):.;m �)!)i; ao Figueirense Tratar nesta redação. Rua Conselheiro Mafra n lJ
dade e d?mmara sempr�,Qualque-

pel s oi.ma �1qu:siçã(), que sela a sua necessidade de

• .": perfumarias, prefira sempre
� as da marca

Adora�ão

(POje G. L. Bau·u§, JUS"
trutol" dOI quadro d.e I

�lidwZ8y High Sehool)

CARTAZES
DO DIA

Resultado da primeira
prova parcial de Corolra
fia do Brasil do 2". ano
do curso propedeutlco

o Jg_UiO DEFRtNSIVO
NO BASKET-BALL

Conclusão

Paulo Henrique Moritz, 7;
Florida Cardoso, 5; Alexandre
Evangelista, 3; Ernesto Baumann,
3; Nestor Carn-:iro. 6; Alirio
Campos A!cantara, '7; O.valdo
Carnili, 7; Osvaldo Oliveira
Campos, 6; Silvestre Salvador,
6; Hercilio Froc.za. 5; Moi&ez
Leandro da Silva, 8; José Va
rela, 8; Ruben Lira, 6; Horst
Scheffer, 3; Ovidio Nevio Laz
zarin, 7; Arnoldo Pamplona. 8;
Pedro Alcantara Maia. 6; He
lio Rodrigues Avila, 7; Geni
Andrade Silva, 6; José Rubik.
6; Laudilino P-:lensse, 3; Ati
Schoroeder Carneiro da Cunhal
6; Rui Feliciãoo da Silva Aze
vedo. 9; Enio Flôre,;, 5; Vilson
Menezes. 3; José Vieira Dutra,
7; Vitor Maitins 5; Sibila Busch,
7; Virialda Camargo, 8; José
lnacio Dii:ls Filho. 8; José Fi.
gueira, 6; Cristiano Wo!niewicz,
3; Aclinda Soares de Oliveira.

�

5; Regina Pereira Andrade 8;
Cristiano Oscar da Cost.. Pe
reira, 7.

A delez a ele !-iümem-a-homem Td,_siocando para uma zona depois I

que o guardll perdeu um passe. I

Esta deslocação COll','-'ça I()gc, qu-
f

parte o passe, visto corno sem pre
nos de'·L ,_ «nos quando a bdd I
avança i'ara ISquem da j'nhd dl

.,'

anteira da deleza. Pode par!-"cer �:t
que o jogador do pivot deva ficar t
aberto, mas antes que o dianteiro I
possa girar e passar-lhe, o guarda
está em posição de marcar o jo
gador do pivot. O 2 está em

posição de marcar ú primeiro ho-
roem. I
O deslocamento ouando um I

_

dianteiro perde urna il��erceptaçàO'
tentada o guarda que o 3 estava

marcando pode fazer um arremes-

50 longo. fins, já que é diíicil
derrotar um time com tiros 1,11\(.;0'1
não receiamos muito este tipo de
lances. Para ter exito nesta, eles

locações, os homens devem €star

alerta. Dc'vem dcdo(,3r-�e logo que .'.�,,'

o 3 execute seu drive ou deixa- ." ,,,' ']:'\;;''':.;",.fo;.-,
Ião parte do' campo cvmpletamen-j':

"

,"o"

:_: .. ': :."
te aberta. ��d:'1,�::.!§__,...:::�,T�_�

ROYAL, ás 7,30 horas:

CASTELOS NO AR com John
Howard e Eleanor Withney.

Preço-l$OOO.

f�
._�..__..,o;o. � , ..... "',,�... __ .... _,.

.
.""-,,
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As ações da Companhia Petrolifera Brasileira, representam o melhor patrl-
._-_. ---------_._--------------_.

.,-------.---

1'''
__'''--''''''''''''

-

1------

I
f

� -

",," o 3r;;sB nao c contra
os estranjeíros; ao contrario.

I O Brasil precísa da coopera-
ção leal do estranjeíro, que

I queira trabalhar comnosco, de
i sua ação 'individt1ítj c de S�U'l

capítaâs.
_.

Nêsse sentido. as portas
rio Brasil estão abertas a

quantos, preenchidas as ror
malídades legais, se sintam
perseguidos por motívos de
religião e de faça. Todos os

estranjctros residentes no Bm·
sil são bem acolhidos e bem
tratados.

Numa -coísc, porém, não
pode o Brasil contem }oi'Ízar:
é que considerem I) nosso ter.
rítorto como sob o controle

politico de qualquer pais.
Foi para evitar que isso

acontecesse que veio a lei de
18 de abril, proibindo consti
tuição do clubes de caráter
parttdarto, visando a propa
Banda ou difusão dei! progra-
mas OH normas de ação dai)
par ttdr-s ele ' rlg;?m. Essa nrní

lllção r::'ío compreende. é cla-
ro, RS assocícções de fins cul ..

turaís, bencttcten tes or de �
II assísteurla, como a comemo' i

I! ração das datas nacír-naís ou

I'
acontectmentos de sígníüca-

','ção patríottca.
Os estranjeíros, do;nic:Ji:-

I'.dos no Brasí.!, não têm con

IRS (1 dGI' ás nações estrarijcí
ras nem destas pOJ��l reCê1.)�!

! ínst rueões pars agir neste ou

'.t�:'i�.'
naquele :',CrI lido, csm objéu- g
\·�)S parti artes. Suas íu'tas

pr litíCilS tícarão para as suas n

�,
'��j\1dt!(�\·.'s r.t·�!·�!{lS r cntra . s �

� �C'-,� ('vmV,ltri0U-:�; qt;(' 1":0 �,

i� :',

lJ?.��·�i111�.�r�·nn de S�1�3 convíções. ,t t

ThIas n I:r3sit é em C;jn�p{l f�.. !
cnauo a .f.'.\�ia� Iuras. rJn;=istas :;,·r':ou n20 TI,lZlSt3S, inscis,ns ou

f i n�o pl,c:LQtas, que aqui ,vivam, i ti

1,1 so tel!l contas a d ar as HO.'�'- I'
sas an :c:-id3UCS. E só cstss

�,pc(iel't�o (l«'rcci', sobre êles

III ,)u�r���J\; �.��; ';�-���';;jrc;'sss ,etil-
s

ti -"0" "'rl.1j;'·"", f."'(" -]'" ,.,' Tl·"i. I'i .lLL ........ �....... r" • ., .. " .• ' ... 'l- r •.

li . ar a SO!JfrflI:i,i .::-,rfJ;ue:._,) Lnt IE� �_�_�.� " s�� pw:!�t�r'.,:� ,;�M +ihRf:l'iI'NI!1"2 ....�{

Iransferido O due
lo

A pele é muíto sensível a certl)si l;'
alimentos, sobretudo aos que deter-I '"
minam fermentações e aos G.ue pr"M:

'1'"'locam a alcalinízação do meio hu-; ,

mIm.!. A pele é de ligeira reação .

acida e nem sempre suporta os al- �

calínos empregados por via exterm.,'};
como os alcalinos usados por vía gas-. ,

'

lric a. Pessôas ha tão sensiveís a es-' "

tes elementes, CJue com o uso de 11m ,

medicamentu alcalino ficam logo se

\orrheicas e sujeita� a cravos, a es

pinhas e a eczemas. Verificou·se, ul
timamente, nas clínicas de doença
tie pele, que estes males decorrem,
em 4S'r dos casos, da causa acima
a pontJ da e nâo do uso das alimentos'
lrahi:r,aes. mm mesmo do camar�í),
do chocolate e de prato;; condiment;,-
�(>s. A falta de ad:o chlorhy:;;-ico TI)

� ::'(lCO gastnco, uma vez removÍ(Ll, faz
.':"ap::tr!!:cer o estado seborrhe1co d'l.
pt1� e do couro cabeludo, as:'\im (omo lf,

. h P
, I'

(JS cravos e as espm as.. .iiTâ COHI"

gír a defíciencía chlorhydr!ca do
�;(Íco gasIfico, re.;ponsHe1 pelas de
s<-rdens cutaneas adma apont.'das re

comendam-se os comprimidos Bayer
de Acidol-Pepsina. que se tomam

Âpós as rdeíções. As íovens devem,
natt1lalmellte, consultar o méd�co da

família, antes de ínici.ar o tratalllen-·
to. I

RIO, 20 Na resídencía do ínte
gralista Rafael de Oliveira Campos,
a policia apreendeu quadro punhais
e uma �arrafa de polvora, I' A Comissão Executiva das Comemorações em homenagem
!�IillQes•••••••••••••••••••• '

á memória do insigne General Osorio convida, por êste meio, a tCM

di
das as autoridades federaes, estaduaes e municipaes, á imprensa,

a" ás associações esportivas e recreativas, aos sindicatos de classes e 30

povo em geral, a se associarem aos festejos da « Semana do Gene
ral Osorio . e. especialmente, ás solenidades com que será assinala
da a passagem da data da Batalha de Tuiutí, no. próximo dia 21,
do corrente e cujo programa será divulgado pelos jornais desta Ch

pital.
Para maior realce das homenagens prestadas ao grande Bra

,iJc.jf(l e é!') bravo Soldado, soli ita a comissão ás casas de comêr
: ci» e ás rc"idf'nci,l� par ueulares que, naquele dia, ornamentem as

i respectivas [achadas com as côres nacionais c, si possivel, Iarcm
.

hastear o Pavilhão do Brasil.
A Comissão antecipa os seus agradecimentos a todos quai.

l('� ai cnderem a êste convite, que proporcionará 8,)S Catarinenss t

ensejo a urna mais demonstração do seu elevado civismo e de culec

p21 riót ir.o ás tradições brasileiras,

r��:::�=;::::11

_._----------_._-_._-_._----_._--._------------- - ---------_._-_.- ...._-_._-�----

CONVITE

ARAME

para de:

A 1C1\H·��D10il'ii�<D em que ti} Papa combateu a exlstencía da
da", dÜã.:e�'ldo �

entre Bourdet do, que �om<] tiJa,�a !1l"V?�ad1) no
.

dia da festa
H . lU" .�mn PJln1"l I!,!!!"U'� aue n::-l� I!') a de CnstQH. ,,_

,
"

e Bersiein I�----==
I. -

'" PARIS, 20-0 anunciado due-I E S T A DOS O E
lo entre Edouard Bournet e Hen· •

ri Berstein, não se realizou ônlem
I tipOde manhil. Os padrinhos reuni-, _

'

ram-se ás 11 horas afim de re"j A M E D I C A N Osolver se os adversarios deviam I
. � -

ou rã(J solucionar o dissídio por
meio das armas. O� repor teres e

fotografos percorreram todos 08

pontos onde poderia realizar-se o

encontro, sem lograr nenhum su-

cesso.

Depois, �e soube que o� padri·
nhos haviam deliberado que o:

���t���tro sería hoje em lugar se' i
A influencia da -Ialimentação sôbre

a pele

Solteiro
112 Casal

Casal

conl molas e molassem

os talDanhosel11 todos

SERVIÇO (�ARANTIDO

s

19

GU LlO o ANN

Post,a!,
Paraná

----_._----------_.__._--- .. _---_ .. ----------------

o Cia.
Rua Caixa Postal 37

,

Roland Dorgclês passou quatro mêses do ano passa-
do visitando as ditaduras, Fez o percurso Hussia, Alemanha, I
Áustria, Hungria c Italia. b, quando voltou fi Ft'!'!')(:a, f"· I'A
«reveu um livro cujo titulo: \! i vela liborté, di�;prns:1 quui
quer comentaria sôhre a natureza rl�J2 ('unc!n',:'",� a que che

gou,
A opinião finêll dn \ idjanlp I1:(') 6 Iavoravel a uma

daquelas dellIOlTaC;n,; 1';1:'::.'; cuja :]Í,,,ljC&. heleza fascinava a

imaginação das geraçôc-. que vivera» durante o século pas
sado, nos tempos heroicos do liberalismo, decorridos entre a

revolução de 89 e a guerra ele 9] 4,
O autor conclue pela defesa de uma disciplina que

«mantenha em seu lugar devido as duas forças rivais -- as

massas e o dinheiro. As massas que não têm cabeça e o di
nheiro que nua têm coração». E, referindo de modo especial
ao comunismo as suas conclusões. esclarece: « Se consagrei a

parte mais longa do meu inquérito ao que se passa Da Hus
sia comunista, é porque êsse regime é o mais iniquo, o muia
cruel. o mais degradante que se tenha imposto á Europa. E'
t:ul?bem porque a mística soviética representa agora o perigo
maIor.

Ou os, seus partidarios impõGm sua tirania e temos
o caso de Moscou, ou por seus excessos e suas violenciail
desencadeiam reaçõefl e temos o caso de Roma ou de Ber
lim".

Citamos êsses trechos para se vêl' que Roland Dor
gelés não é um democrata delirante nem um dêsf;es homens II
que, sob pretextos de democracia, apresentam o fenomeno já

"

muitas vezes comprovado, do deslisamento para a esquerda.
Seu testemunho é imparcial.
Trata-se de um espirito cheio de curiosidade e de

interesse pelo destino humano. Sente·se, até, f'm muitos de
seus comenta rios, uma ausencia de pontos de vista anterior
mente assentados, constituindo um meridiano de referencia e

um criterio de julgamento. A certas boras de sua viajem,
êle está sozinho demais. no mundo das doutrinas.

Mas, êsse desnudamento que, ás vezes, decepciona
um pouco, constitue, afinal, autoridade para o depoimento
que o autor oferece. Sobretudo, quando a liberdade, que êle
põe logo no titulo da coluna, dei_ de ser uma palavra in
definida e suspeita, para ser, como se viu, um sinonimo de
disciplina consciente. II

- '

"

I

P6 de arroz e rouge
combinação feliz 300 mil contos pa ..

ra o Banco. do
Brasil

Adoraeão

a venda em todo o Brasil
notadamentt'> na Capital da

Republica.
RIO, 20 Pelo "WesternWolld",

maior prova de sua alta
o Nactional City Bank enviou para
o Banco do Brasil 300 mil contos

qualidade. de réis.I
i����������������������

: I MISSA EM AÇÃO o;il
GRAÇAS

.

Os diretores e demais funciona rios da C. Telefonica
Catarinense, convidam as altas autoridades civis, militares,
eclesiasticas e as exmas familias para assistirem a solene mis
sa cantada a realisar-se sabado proximo, dia 21, ás B horas
da manhã, na Catedral metropolitana desta cidade" em ação
de graça por terem saído ile�,)3 do atentado do dia 11 deste
mês, o Exmo. Snr. Dr. Getulio Vargas, Presidente da Repll�
blica, a sua _Exll1a. Familia e todas as demais pessoas que
acudiram em sua defesa.

Pede'se f) comparecimento das classes
todos os futlcionarios federais, estaduais e

armadas e de
municipais.

�.._.

F

__Io_na·a_n_op_o_l_iS_,�1_8__d_e��__a_iO__d_e_1i_9_3_B_'..__;___jJ
-
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F\lPR�2!:,�E:SEN"'ANTE"S E.

C' A·R L- OS
Buzinas

BOSCH

__ 10.... .;.. d. u...._ • "arl•• .an. 0 1.....

....... IIU. nAo oon.om. b••rl. (1,1 �.�
.

Imm.n_ dur rJ .

A

".nda .m to"' .....
o•••• d. r .

• ao.

••0 • a .al. b.rat., por.m ..

....Ihor d. muado

BlumenlJu, Crllzeiro d. Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, São
Francisca da Sul

DEPOSiTARiaS EI\4'1 ST.t1�_ C��,"'AR§NA

t-I O E P C K E' 8&1 A_
FLORIANOPOLISMatriz

•

Filiais em:

MOSTRUARIO EM:

Tullarãa

���J ."'!!!!!"'"' "S!JC

I
r.,
�I __

�! Endereço Telegr.. DOLo • Caixa Postal, 32

�;' S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARli'\A
g AGENCIA DE VAPORES
I);
�

�I
ti
�
I

II
�i

Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.---Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANiIRO, díréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de: madeiras serradas. beneficiadas e em

tóros etc .• cereais e mercadorias em geral. para qualquer
pOIto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior
Recebe cargas de rmportaeãs, '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
",' 1'1:, 1ií.iítOí f' ,. ,., t Pld ter MS

,Banco do Bra�sil
Capital

ru�do de r�serYa
10G.OOO:OOO$OOO
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTM EM TODO O PAIZ
ASENCIA LOG(\L RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente, os segúi,ntes jures:
Dep. com Iur is (Co!\m�CIAL SEM UMlTE) 2% ala
Dep. Iímitados (limite de 50:000$) 3% ala

.
Dep, populares (idem de r O!OOO$) 4% aja,

Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, :com retiradas tam-
bem de quaisquer Importaacías),

com aviso )Ilrévio de 30 dias
idem �e 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO�FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS�.
por 6 mêses
por J2 mêses

Sujeito 11)' sêlo 'proporcional..
Expediente: <las 10 áf.) 12 ,e das 14 ás
1\05 sábados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço tele, ;rafico: SATl.�LLITE

TELEFONJ � 1.114

.(% a. a.

5% c:

.'-'\
t,

15 horas
*'

De Fama Mundiall

�� ===_-. ,�� GfJ••••••••••••••o••e••••••••G.6t•••••••••••••••••••••4

l��
A F

· I, Sr. Criador!.,

avo r Ita Procure conhecer os produtos do Instituto

[�
Bioloaíco Catariuense: vacinas, sõros, desinfetantes

� t:::RESITA e :t"ORMION., carrapaticida, ibc, etc.

sua favorita i
�I Em loteria. a

VACINA CONTR L\ A

PESTE DA �;;ANQUEIRA

H. AquiE�O " CiaaRua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal
COQUEIROS] MUNICIPIO DE S. JOSE'

SANTA CATARINA
I S\'

•

EJ H ES

quinta-feira
ETI L

Federal e SantA Catarina

NO� CL�SSICOS ENVELOPES FECHADOS

26 de
I'Q

aio

Formidave! !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca ME rEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua rnaquina sem co

nhecer nossos preços e condições de venda.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e JOSé Galliani.

RualConselheim Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

Sapatos de pelica, sal ..
'to alto, para-------

INVERNO a 18$000
Sandalias II 10SOOO,
de verniz de todas as côres,

Sapatos para creanças a 8$000
Calçados de qualquer tipo para sornens, senhoras e

creanças, sandalias, chinelos, TAMAN
COS de toda qualidade, cintos, etc., aos

menores preços diretamente da FABRICA
BARREIROS

Secção de vendas varejo e atacado;
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

)
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f.M
--

DI' .... C·
..

)w ::.::_ t, i".",_
Especialista em motestias de ereançss, servos

impaludismo e mo/estios de. pele
Tratarneetc do cmpaludismo e das molestias da pe-

le e nervosas pela .f/ulohemothertJfJia I

Consultoria e residencia=Ptecz 15 de Novembro, 13 I
I Te\('fo�p, 1,.584 I_COOS,,!t.��=Da�� às �e_.d_�����_.�_� �oras __

CLlNICA OERAL
Vias Urinaeias

1ratemmte mfliBrRB d(iJ1t
molestias j,fJ Pulmão

Cessult-R, joãQ Pinto, 13
1 elefone. 1595

Ref. HQtel GIQria-Fe.e 1333
(onsulflils das 13 ás 16 hrs,

Dr. Camará Martins
MliDI(tO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO HiTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RE�TO

ÜRA RADI_AL DAS HEMORRHOIDAS, SEM O,Ji..

RAÇÃO E SEM DQR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariarr-ente das 5 ás 7 da tarde

Mc"'!estla5 e Oper�açõe9
dos

oL.I-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assiatente do Prof. sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço de olhos t! oto-rhino do Centro de 5aúde

de Plorianopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.

I
Consultas diárias ou 4 ás 6 112 - Fone 1008
Rua Visconde de Oure Preto, II - fLORIANOPOLIS

-';���i��=��� L r

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

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

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

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

da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

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

I ,

I

I

Dr.Pedre Catalão
Diplemado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-intt·.rno e assistente do

5uviçCl do prof. Merass
Ex-intemo de Diipenlario

Silva Lima .

EX-Ildjunt@ do Hospilal �
Graffée Guiule e 5a.atQrio r.Manoe,l Viterine ,

Clínica médica cinrrgtca dai
molcstías da

CABliIÇA. :i PlllfiOOQ
lspf:cíal.sta em

NARIZ, GABGANTA E
OVVIDOi

�ON.\iLTOlm.
18- Rua Trajano --18

Ri:IIDENGIA.
Hotel Giona

Diariamente das 16 ás 18 bs,

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS--PARTOS

Operações
Consultorio: Rua JoãO
Pinto, 13 .. Telelone 1595

Das 2 ás 4

Residencia: Rua Vrs-onde
de Ouro Preto, 42-

Telefone 1355

V_lde.flar
Burlgo

Inscrito na Ordem dos
Advogados'- Secção de

Sant. Catarina

ADVOGADO

Cobranç!J1 amlgavaf. I
judlciall

Cornercln- Civil e Crime
nas comarcas de

URUSSANGA e
ORLEANS

Escritorio eco URUSSANO 1\

Santa Catarina

Dr. Claribal
te Gaivão
A.DVOGP.DO

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29
Avisa aos amigos e

antigos constitumtes que
reabriu seu e!5crítorio de
advocacia e ,continua a

aceítar chamados para
trabalhar em 'qualquer
comarca do Est2do.

E'5critorio: R. Deodoro n' J5

FONí:. 1.665

Advogado
J 8ayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquioa Felipe S:!'"htnidt)
Tt'lefone 1.172
Residencia 1.686

Dr. Pedro Cama
ra Simões

CLINICA MEDICA
Asma, Reumatismo, Artrite,
Ciatica, Lumbago, Nevral

gias em Geral. - Doenças
Nervosas e Mentaes

C'[..IHIC'A mEDlC'A--C'lrurgica
õcs moll!stios 00 Pél!'!. - Si·
fIli!! - Blenorragias e suas

cornpuccçõee - molestla5
Uenerras

ELl!TRIClDADE ME'
DICA: Alta Frequencia
Fototl':lapia: (Possante upa.
relho de' Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr.
Oeken). Banhos de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio-

letas
Consultas+ Das B ás 9

e das 4 ás ás 8
Atende a Chamados

Rua Tiradentes, l.04-5ob.
Telefone, 1167.

, ..

I Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na caprtal e no interior deste e do Estado·de San-

IIta Catarina.
RESIDENCIA-l(ua E�te- Escritorio· Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

III ve.s Junior N. 26

l
sobrado sala n' I

PARANA' SANTA CATARINA
TELEF. 1.13l ;

�!iiiiiiiiiiiiiii!�ijiiiiiiiiii!iiiii.ii�.�--ii!iiii.'iIiiiiiii''.'iiiiiiiiiiiiiij;�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....iiíiíiiiíiiiii

COmpanhia Nac·ionai de Navega-
Çãd Costeira

Mc'vimento Maritimo ..Porto Flarianapolis
Servicos de Passa e Lr0s!'" e de Cargas

... �

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

Dr. Djalm��oellmann
Cem prática nos hospitais europeus

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

!Dr. Armini�·
-

Tavares

RA 10 X
GABIl\iETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

C'L1NICA
Curso de aperfeiçoam�nto em doenças ao coração
(diagnestieo preciso tias melestias cardiaeas por

traçados electríeos)
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAi IDO SISTEMA

NIRVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratcríos de Microscopia e Aná-

lises CI rntcas
Exame de sasgue para diagnostice da sifiiis (reaçôe, de
W�3(1rmanO, de Hecht Tzu, Kahn e Sache Zorge) Diag
D�C� do impaludismo DOiagOOl de uréa no sangue de.

Exa.me de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnestico precoce da gravidez}, Exame de puz, escarro, li
quido rac-hidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticas.
Fernando Machado, 6

TELEFONE 1 .1 9
FLORIANOPOLIS

.f"r�........."":'Ir--"'''''''_'
,

� ,;... -... 1!!J!IfI"'!"'..-,....,_ .,..'

ELIXIR DE NOOU!UIA

,o;.. ;;i�:rdoll Accacio Mo-I
Gottsrnannr reira '

tem seu escnp-
L-chefe da clinica �o HfiPi
tal de Nürnberg, (P�\)[es-sor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E.paclanlta Im cirurgIa

geral
alta cirurgia, giaaecelegia, (do
enCjtls das Ittahoras) e partos,
cinngia do sistema C.'09O e

operações de plastioa

tÓI io de advogacia á rua

Vísconce de Ouro Preto

11. 70. - Phone: 1277.-

MEDrCO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pe-SIWÇO

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

I
Res. Rua Bocayuva, 114

Tel. 1317

I Caix 1 Postal, ll�. _I

Dr. Carlos Corrêa

°1Í>�,��.ARIA·�
." 1.iü-AZ\l'ef> do curadOl �
1 ��t l)EPURATIVD .."

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de críangas
DIretor dai Maternidade�
Medico do HOlpital

(Curso de especi alizaçlo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 t 12 da manhã
e á �ar�e- Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

CONSULTORIO--Rua Tra
aao N. I � das H) ás 12 e

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

I Dr Aderbal. R.
da Silva
Advogadc

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 e 1290

.' ',c _. _

VE NO E-SE

Para o Norte

10,. "odro daiM••ra Forr.1

•• 'I ''5 t ri ' ; '"'3Ei'ZERi ,'ir M _�

Fretes de

Advogado

I Rua Trajano, rr 1 soera.ío

I Telephone rr 1458 I
-.-.. ---.;r-l

Para o Sul

•

cargueiro:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

o Paquete ITATINGA sairá á 27 elo cor': O .Paqwete rrAPURA sairà á 25 (. o

rente para: corrente para:
Paranagltà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabeuelo

. .., - Cargas e passageiros para .,os demais por-o prédio á rua '-onselhelro. 1:'S sUJ'eitas a baldeação no Rio de Janeiro.Mafra n' 50, em frente ao I

Mercado Público. Para tra-

A. Recebe-se carga" e encomend�s até a �esJiera das saídas ?o� paquetestillr á mesma rua numero J I. VISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, a vista do a.-

te5t21do de vacina. A bagagem dtl' porão deverá ser entregue, nos Armazens da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita�
m�nté para bClrdo em embarcações e�peciais.

ESCRITORIO,-PRl-\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE·1666) -·END. Tl!LEw. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente
J. ·SANTOS CARDOSO

F"(ADOSi
Para seu concerto, procurai a

Casa Mllsical,. qUl! conla com a

cf;clr,a me lhe r !1'._ntada na ca

pital.
Rua João Pinto I J 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �CONOMI-TODOS PO'DE
S R DINHEIRO

, �

, , , 1

U • U P

PCH"'que a C.A.SA DAURA, dá iniolo est�
C) ci (::;'5:3 O��3 -te."'n po��, COí"f'l o f'i rn de bem !3ervir a eu a
C';.p!' • co1ol!...... c:.. a· � Ii::�to-k.._... . .....,." \....... ",' .,.,;;;;� �'" !.::5t '__, II

�ês á sua r""naio,'" Liquidação de
distir��ta fr·ega....Jezia e r�edu:zir o

VA IED��DE �NCAlCUlAVEL

aS50mbrar
Imitação a lmho em Iodas a; cores1 rnt 1.300tGuamição p] jantar (140x140)
Crepom Jap nês pi ki ono « 2.800 Guarnição p] jantar (140x 180)
Crepom ii kirno(l'), dezvnho novo «2.400 GuarniçãQ PI jantar (14()x230)
Cretone estarnpade p] hnowJ « 2.500 (,ill:'lfmção �JI cha, c] clezenhos em cêres
Chítão Hol:mdês de 1 $2 e 1.500 Guarll;ção pI chá, art. de reclame
Tecido p] í.Oltina mt 1.700 x.;uarda'lapos p] jantar d� Dz. 12$ «

Opala em tvdas as cores « 2.0:;0 Gu .rnicáo de rcrdf.\ pI quarto. (7 peças]
O�)3.la tipo Suissa ,< 2.S00 Cu'"niçao de r-nda p] quuto (7 peças)
Brim -colegial de i.5 e 1.W)O Coruna d� renda dezeuhada

Brim colpg;:d enie-tado de 3.9 e 4.500
Zdir list'1dJ e Xdf�S miudo de 1.4 e 1.6')0! At·ma;oio.has e

11.800 Zefir sup rior , cores firmes IIIi. 2.UOO 'P�;overs �I rrunga

15.000 Or,<:'1ndí :IS':', típ . .;uisso « 3.500 eU10vérs de j:ur'l I.i q 'ua1ga
16.000 [y1'�lo linho .�lIft"hdo. em branco e cores «2.500 eul,vers (I rnang>\

•

11.500 Toalhi'lS pi 8;W')O, art. bem e ico-cade 11m 10.500; pul,·,v:rs d, lã c] Il)wgl
15.500 Toalha;; ri rosto de 1$,1$2,1$5,2$.2$5 e 4.800:CaQqu;nho rle rnai!lll'pn<:I'lina
6 4 I I r ....

I d i'
·

- 00 : \""'ú ct_s e rnuha Pt r4pllZ
8.200 i Cauto e mesa i Coletes fle "lIl1h;, c] f·�lx,). p] _ra�,"Iz . .

1 0.000 I iS ,1)(, tudos pI ilJ·11�iJ). COI1'ij.:ça) p�rh�!tu-'rfl'l
12.000 i Colcha de puni �edil I! c'\sal u-n« 85.000 I :-)c)bretucb rI rapaz dc� 30$ a'é

10.500!Cl)lchll de s -da c] fr2nia pi casi] « "l4.0Y)lClIpas d(� büil'l:l-::tJ.1 t:·ni)erm�av.1 p! "�{Jin(':,",

1 6 ()OO C I h d J I I 3 Cl O )0 I ,'" d 1 I '. d '( ; J .; 1 \

• o c a
.

e se,;l'I ('1 ,ic<", pi Cf..;} « �')., , i ,-::-afn e DOrraCu. éje �i� a p! � 'n;liri\ \'- e\_"l ;�n,\}

5 8()Q C I' l' I 14
.- ')r.
,. I' .

(,),. )· I o ch� d� fustã·� "I frnn'a pi ca,,'1 «.:>. \) la.,ulsas oe Jersey Hlp?r10r ; e'('f'lllI'

8.500 I Colcha d: fu'Ll l ('I f:afljll pi 'olki;" « i I SUO I'ernc$. de C1,CITl'rfl pl!w'(H"n
1 0.000 Colcha dc� tListão ti bic�J ! ! ea·nl ({ 16.()00 Ternos de ';;o}semirl1. Ó"Trl'l (·,..d·xç)'w
12 500,1 Colcha de fu;tàfl (I bico nl sdteiu' (, 12.0()O '�:idcil, d,:- brim ní h ,'11 'W (.Ô"·�;; f"fli"')
r'" I ,

14.500IColch", !�r!:)ca pj casal, ""L �upeii,.. r « 2!.OOO :),lrnbr;nb d:! s,�,.Lj "! L:i:l', /S.'i, pr,\\i�)i'! i t:'.l :n_OflO
11'000 I Colcha branca f'l Ci:lSil, alt. bem " 15.500, S'J;[lbn;l!-:;,; d,� tr cilLn� cl· l''';H .ie m ::'1; � 1 J .scn
II_SOO Co"-ha bran�iI ri 50!teirn de 11.5 e 13.50Q S;llTlbrinl,a .1:: tricuíine bild ,I 10.000
2.LOO Culcha pI snlteiro, em bcallca e d· cores um 6.00Ú :_)O l,bri'lha i'! mocinha

R 8.00U
",

18.0CO Cobertores escuros, a! tigo perfeito uma 4.500 :-;(m;brinha c!ipwja 6.50(1
6.0vO Cobertores pI b�bê Je 6$5 e 7.500 G iLa.:, p);i.UimOl um variaJ) w:ti n"�J�) (1: lo!Js 03 tipos, e p,ra
36.080 Cobertores i lau!isla pI ca a\ art. pesad,o um 21.000 todos os pi 'ço;;.
12.500 Cobertores Paulistas pi solteiro « 15.000 Camisas de alg ldão cl fc!xCJ pI horne!1.l
15.000 ivlurirn Taubate (Reclame) peça 28.500 Côlmisas óe algodão ri fpixo pj rapaz
7.000 Murim Flor elo Campo « 28.000 Capas df: ! I t I criança
13.000 Murim Camblaia Encanto (Enfestado) « . 26.500 Casaquinhos de lã pi crinnça
9.500 Marim Cambraia �.limoso ,Enfestado) p�a 29.500 Estoj0 de chícara Japonpsa pI café

Nlorim Oficia: « 1 0.500 .A parelho p! cafe (l<edume)
Alvejado Carioca « 12.000 Midas pl viajeos
Alvejado N D « 12.500 Pasr. .. s efCO!,HfS

Casemira lisa, largo 1 mt50 mt 13.500 Alvejado Famiiiar, o 'lue ha de cuelhof « 14.800 tVJale!as escolares de íibíolile
Casemira lisa, art. sur.;erior » J 7.000 Algodão e�lfestado, largo 1111t50 « 30.500 Cache-coi de �e,ja
Casemira lisa, art. fine » J 8.000 Algodão enfestado, iarg. 2mt (( 39'000 Loção Narciso vert

Casemira em Xadrês preto e branei) � 24.000 Algodà& 177, art. extra {( 14.000 I Pó- de arroz, Roy",1 8riar. pequeno
Casimira cl Salpico, larg. 1 mt5j �> 20.500 AJcodã. S. 22u « 12.00(1 Baton Michel, em tudos os tons

Caser.nira Xadrê5, arL de pura lã » 24.000 Ali.tdãe J oi, larg. 90 cento « J 4.500 Baton Tangee,
Casemira cl salpico, art. rI c(j)s�ume » 19.000 Algodão 5, sem fl-iliJllli « 9.800 Tubo de pasta K.Jinos

Casemira lisa pI cvstume, largo I mt55 mI 12..000 Cretone R.yal, típ-e IlD'h., lar,. I mt40 mt 4.200 Tubo de pélóta Alvidente
Cllsemira lisa tipo SRrja de J 9$ e 24.000 Cret••t: Royal linh., larl. 2rnt « 5.600 1 jg�s de bOflélcha pI senhora
Feltro de pura lã mt 13.500 Cretene Royal, tipe linho, largo 2.t20 «6.200 I 8abóldores de organdy bordado
Flanela de lã finíssima « J 2.000 Crdc!lDe Rese Marie, larl. 2.t20 «6.000 I CIntos de couro d.e cobra pI homem
Casemil'a Xadrês miudo « 12.000 CretfUle em côres, lar�. 2.20 « 6.900 SuspeneorÍo de couro de cobra, indent;cos aos cintos n

Casemira azul marinho pI terlle de h9mem «35.000 Atoalh.d9 braaca, larl. l.t40 c 3.800 Suspensorio de seda

Cochá cl flanela rm xadrês « 2....00 At.alhad. @m C&-6S, lar�. 1 nat4t « 3.900 f.a em novelos Pekim em todas iaS côres

Cachà cl flanela tfpo d·� IA « 3.000 Atoalhado brancG» lavrado. lari. 1 mt50 «7.500 5.000 metros de retalhos perfeitos de pelucia, que estão sendo
Cachá cl flanela listada pI píjaroét « 3.800 Atoalhlldo em cÔr tipo lnglê; « 6.500 vendidos por preITos nunca visto.

Cachá tipo de iã « 4.500 Tecido pI guardanapos, com 52cent. lar�. «2.800 Estamos liquidando com 50010 de ab:1hmento todo o nosso Stock
Cachá típo R odié « 4.500 Puro linho branco, larg. 1 mll ') « J 4.000 de luvas suedine. Luvas de Pelicl" de la, r,or 22$000, Cintos de
Cachá branc() típo Rodié « 4.500 Linho brllnc(1), larg. 2mt20 « 22.000 camurçol e de pelica para senhoras, por !J:e�os baratissimos.
Pelucia lisa em todas as cores « 1.300 Puro linho branco, marcll doi� zeros. largo 2mt20 « 24.500 Meias pI homens, senhoras e crianças, das melhor•• marcai, as maIs

Meio linho ertampado de I $7 � 3.200 Cambraia de puro linho « 10.500 resíslentet e pelos menores preçO'!.
-----------------------------------------------

("')ê u"""_'a prova de inteligencia ce fino goeto, adquirindo seus artigos pare a

Píoxirna estt:lção, n� nossa i�eguelavel LlquidaçAo de Meio, cornprando os rnalhoree
a�tígo$ pelos inenores preQos da praça.

Procure comprar seus artigos, em Case que lhe n""'lereça cc�nfínça.
Prefira pois a nossa CASA� que é a mais antiga desta capital.

Casa Daur

.i.r'u.�tls PI »tenneu.:
de 9 '$ 5. I 1 s. e I 2 00 i)

�de 1635. 26�.« '3.0no
de 13$\ « 16.000

urna 24.000
" 8.0�:lO
" 7,50!)
" <5.500
" 65 0;0
« 4:5.0.)0

u 'L� 85.000
" 98 DOO

14.000

K Uf�CA VISTO

Preços àe
.Pelos motivos expostos aeilDa� ree....

..elidamos á Dossa fregllezia de fie sUlu·ir
d. �n·tilg9s ifIIe.tes par. 8 pró x i Dl o
iuvel·n�, aproveitaReis as .r••lle.. vautn
.eus que Ib..� of�l·ee@HlG5 dor••'. o mN
"8 Maio, fazendo .Iaste ...od...ma eeou@
mia 811perior a 2@01.

P.1u·a vossa orientaeiio� damos os pre
�9§ de alguns artigos:

SEDAS:
Seda Cloqué, c] lá (Reclame)
Seca Cloque, íin;ssima. ri inverno
5fda Cioqué Francêsa
Gabe,dine de seda cllã
Gaberdine de pura seda
� eda desenhada
Sedá desenhada (�O côcc':i)
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
Seda Bayadere
Seda 8ayadere Flanc,�n (5 � h NJtut'al)
fAengol Encorpado. muitas co,",:,

Mongol pesado (Reclame)
Seda estampada
Seda Bordada, a,t, mcJC'rno
Tafettá bordado, no�idlde
Seda listada pI camisa
1 afettá Xadrês píelo c bl;) :lCi)
Seda China Gloria �Miss)
Setim de seda pI colcha, larg. 1 m:4J
Seda Laqué o guP. hl de melhor
Veludo Chiffon Francês (R�clame)
Seda cf lã, art. liso
Seda estampadil art. pesado
Sultaoita do mel.�nr nrtigo
Jersey de seda, largo 1 mt40
Veludo liso

mt
»

»

)}

lO

»

»

»

})

;'!.rti,.jo dt: i 2$ por
mt
»

de 7$ r:!

mt

»

•

»

»

»

»

»

»

18$,20$, 22$,
de 9.$000

TQcido.§ quentes e diversos:

uma

um
n

uma

um
11

n

A

pefDitmdoB.N. menos intensa.

um belo terreno na Praia do �v1Uller, plano,_�com
tros quadrados.

; Estabelecido com escritorio de repreilentaç0es, cansignaçõ es
1.300 me- e conta prQpria, aceita quais8Juer incumbenoias comerciai8

II
afetas ao seu ramo de negocioso

Telegramas: CORDOVA
. I���iiiiiiiiiiiiiii��

•

mais
752

Informações na Livraria Catarinense�

urna 15.600
19.000
28.000
28.000
13.500
16.000
34.00'0
52.000
16.500

t.

«

«

u::n-a

«

..

30 (1)0
.5 UYlO
900 )

uma
II

6.500
4.500
12.500
5.500
R,500
28.000 �

24.000
10.000
5.000
16.000
13.000
2.eOO
2.500
3.000
3.700
1.500
1.500
3.50G
9.800
12.001
8.500
1.200

"

um
n

"

e

e

a

n

n

n

11

n
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',ar" eMP' • Alil "MT$jA\j$RD-W:&&W"M\S@v�� !Ver d e�se as iAssoctaçao �::sb;:':':e!U�����1
CHARLAUTH,

� � !li! '" � I' s eguin tes I COme rc Ia I de s. Catal·iua é o creme que, revolucio:lOu o

A C J,�;-qe � M msC'.ss .; ,.�, :: '�i f\} """, ;� i". ,., 1."') i ,ç:.'. d ":'3 d -= c ,I F I
r i"· nop '" 5 I, mundo velho, e, ora revoluciona ii

a�g '.. � ii: .'0,' k; r. ��y ',:::'.;;; iA 11""
,

i� �... i::. c:: -:» 10. d ,O. I'
I

"CAIXA BENEFICENTE» America do Sul.�,I
A
'-

c 'I I
_ " "_' -----.

. o_o .. o·_o 0-' o 0 ' .

. A_ ssoclaçao omerCla Comunlco aos srs. Ass?Cíados que
-----

------.-.. _- .----- - --.-0

�\ , I;Jn:a "": ;,a rua Cnr1sc Ihet:o I de )' lon,an;(:f)Q!IS tem o pra- nesta data, ,conforme rwbo, em nos� CHAR LAUTH
t ivht'a ,'. ) 1, outr a na lua Jean zcr de avisar que acaba de so, poder. ,fOI pago a D; Lucmda Cor

não é um creme comumnão p.ecisa de recarne. visite su s l'\�"I; iç(l', ('

'.':1""
' .').. " .. , .. ,1-,., lar er C ltori rcra Grumlché a quantia de um con-

cc. ! ;:,,, I, • 5.:>. e I equ' 1n (d.',) e i msta dr elll seu onsu. ono to e." ta 'I "

(1.0"'0$000)
,

vrifiquc OCO seus pr (', c

J V' l'
, .

I' S
-

d
rrrn mi reis + J .rm-�) " ,,1 {'_ li erra :':1 r ua o:é elg:�,.Jm jUílCI;fl urna eeene e portancia liquida do 1· peculíe desta' CHARLAUTH�J I h1,'I,d· �lli' n'. I�;,ncho Q icirna �obl·alleas a cargú do Caixa, pelo falecimento ultimamente

R.TFiA.JAN (::; 1:"",;:. E:�� �.i 1,1 , I; "1M; iI<' F:sIII i!c" 1 espectivo Consultor. Advo- nesta. Capital do assedado sr. João I� d1�lorianopolb ;" J" "

'i J à J 'd S Grumiché ne extinguirá as sar as, panos,�i i : ;1'� ,,' «(11[) J.lO ::, lU .rd
I �:o!.\]o (r. O O 088 8 OU-

E tá
•

d f lt d 3 cravos e espinhas, sem a mínimo:,) .'

12 ;3 'z' Cabral • icarreaando se
s a sen o er a no praso e O

�;alllJIia_'_.I1ii6llW9i_"__E3_"'5Jl'f�;:�'llfl�'!ruA:::;1iml hli\' I J ,til. t:b. ..- dias a cobrança do 2' peculío em irritação, deixando-lhe a cutis
: este das cobranças judiciais nossa Séde á R. Conselheiro Mafra 2 limpa, macia e fresca.

�� �J�W'�'"'?1'í����:"� ..\:).}/(�', ">�� , _<"i
o

.' ;�h'l�;:�:;"'�� :::�•.:::.� �f.,; OU amigáveis de debitas -o (2' andar).
'

:�'1'
. �.2S::�. ... ...�". ��-'.'-; .. . ;... --, .,.<,,-;_ .. - *"

. ,,�_,r. '.� - '., "�,,.

��;;� i f..-r, ntes a contas comerciáre Floríanopolís, 20 de AbrH de 1938,
- Cálculo de qualquer i: : .. "'�: t,vn(",�.�'�:1'·· fi;;;'- ���,'��:I�( II! socios, podendo asi

�'� I ( •. -' l • "
! " ',," -.- .. i Y ,�, - J

.'
_ �

.•" .!"".") ç.l {""l'!�;C-jo 'ft""iir(p["'s,"(hs s. diriurrem e ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA

� estrutura en"j con, (. .', �.. ",'o., ', .. ',' ..... ,.,'1
i.' I" � ",CI.,� '- ,,,, Diretor-Presidente:;';1:; )1(',.::;

.. "c,le á ru :

o

Felips� ereto armado ;�(j�� �.� 1�}',\�··.:�)nt�,:nt0 com i;:f�j j :,,�i�!l;"d�" I;: 8 (sobr'ad(l)).'
o

Dr. Pedro de Moura-F-e-rro
� e ferro k'� I

Advogado§ fi �,Li �J '), ;',. consr- U- f�-q A DIRETORIA Rua Trajano 1. (sob,)

I.• ,-

::. ;l�' :J�� ��;����oem �r�F.�71 n t r I· r a�.<'" ' < ,.. �
..�.0,�.1 II ii �o�j\"u:f.;�ÇÔE"� L:Z',--1�6icçoA'-'E-o_'-A-=-N-:��� Qhll(H' L�arneln; ,,��e!ro � ii lE�;AS Dê Rig�opr�g�J���os E AUMEN·

\1 :'�\� I li!�J ��i ; A E l_E'l-R,; Cf2\.
� G�N(w�;NU:IUHO CIVIlL �J �'

� �1 ; TE \1 SE \oi PR E EJ\l STOCK E A' VSNDA, POR
t.1� r� PREÇOS SEiVl COMPETIDORES NA PRAÇA,

� t� '150-. N' (:;verrl bo• rOM 416 ,<>
SALAS 12'�A!31·"OAR �� MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES E ABAT.

r.
nua � •

oe...
"�r . jOURS ELEGANTES E MODERNOS

r:l'i:i r�� I NOVID�DES.! VISITEM A Ele'tr.·"a� pf I Rua Joao Pmto n. 14 ..

�.��.�. "fel. 'J503 CUHr·l[r���:0t;J� � Par�ljHi1á � 'I ACABA DE RE.Cl:,BER UM FíNISSIMO SORTI-

l� l� MENTO DE CHUVEIROS ELET"ICUS, NOVI

v�� � _'_I DADE NO RAMO-=�R rI�O GARANTIDO

L���"�;-'tl r��"�f",J.�.� ! iê&êF'ãtêj;&il,iAAiiii.iiii&i:�.-;;;�!iftiiiii;;;;:.a;;....� f{'ff"!/<"cllC� �il�. �*. �I. - - _

.Ct}:·· ::�)'§" TEr? �� Ó-;.!l\\' '-til!' ! Ir'�'

� tüii�:;::� '�I A C a s a Oriental
lt,j, Of;$ras CflH�,ri�'!l{atadas no I- sernestre I��'M 1

� de m937 ��
�� donte em crJncreto armado sôbre o Rio Passa Três (Esti. Cllritioa-�j. Mé.lteus) � I� p{)ntc de ccncreto armado sôbre o r�io S, João (Estr. Cur:tiba-Ioinvile) r.�.';'1� Prefeltl1ra e Forum de Mafra
�� rupEscolar de Mafn !�';.�."� 'T;#

�l Grupo F seolar" d� Rio Negro
� Grupo Es:::olar de Iraíi ���
� MJternidade de R io Negro �� Estação Experimental ue Vi�denc�as em Tijuco Preto (Paraná) �� Diversas cunstruções de resldencla5 ����O�2�i��..��;��t��r��.$������:�7A"'����'��

floriaDopolis-1938,.==.� • .-." •
'

..
I � ....oitI.oioi.._. _

ALUGA SI= um quarto
- LJIIII-mobiliado,

Tratar á rua ConseIheíro
Mafra n. 90.

Liga Atlética
Catarinense
De ordem 30 sr. Presidente,

convido todos os clubes atlêticof,
desta capital e imediações, a efe
tuar sua filiação li esta Liga.

I Conforme dispõem os Eslatl:
I tos, são considerados Eundcdores

I li t.odos 05 clubt>S ou ,entidades f!,liadas antes da eleição da pn
I melfa diretoria definitiva, ° que

I se dará depc);3 de 30 dias, a

contar desta data.
Secretaria da Liga Atlética

Catarinease, aos 15 de Maio de
1938,

CLOVIS GAMA

''M'fU'!

AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZIA QUE f CABA DE RECEBER UM

GRr\NDE f. VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA9<HOMENS,
SE��HORAS E CRIA�ÇAS, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

DURANTE O MEZ DE MAIO

c oa s a r

Co'-�se.heiro Mafra, 15

.

I ten a I

............................�hH��I••��.==B'�r.=..7 ......�§�mwu�'....

� ...

"

FILHOS
Lindas e graciosas

na

Rua COllselheiro afra esquina da Trajano
w- v ,. UI xv...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fala a "A Gazêta�',
reter do Sanatorio

ta Catarir�a"
Está nesta capital, desde al- do seu trabalho ingente em prol RIO, 20-0 presidente da Re-

guns dias, o abalisado Iacul tativo da assistencia socia], que, ao dos- publica recebeu do presidente do

dr. André Kiralihegy, diretor pro- pedir-me ele S. S .. lhe declarei, C�ile, sr, Arturo Aleseandri, o se

prietario do sanatorio « Santa Ca- que punha, a partir desta data guinte telegrama:
tarina » estabelecido em Vila Vi- á sua dispcsição, no sanatori� I « Santiago elo .Chile, 20-Tenho
toria, !lO município de Caçador, « Santa Catarina », de que sou I? pr.azei� de reiterar a v. ex; as

e que, durante oito anos, excr- rl,ireLor e propri-tario, f'�n .

Vila I JehCtta(;o.e:� que e�ca.rregarel?e
ceu em Porto Alegre a f\U,1 clini- V rtora, trez camas pura indigen- transmitir ,lhe o embaixador Níe

ca, corno especialista de; doenças tes atacados de doenças pulrno- to, pela forma com, q:Ie s�ube
pulmonares. mires.

manter a ordem pública ainda

O acuso proporcionou ·nm o en-
" .. ----------. com risco da propria vida. Aceite

sejo de encontral-o em um dos 5 f� �� e !l.',s 4-�O v. ex. as minhas melhores saudá-

nossos cafês, oferecendo-nos, de LlHMUlUSINES va ções.-Al'turo Alessandri>,
tal modo, a opor tunidade, de com

----------

@le entabolarrnos interessa-ita na- !�cacio e J03é

.

de Freitas (Bo-: tf� 11� tr ��!I O
lestra.

-

I U lIlm ��ml
nêco) a, :i:>;am n03 seus arnizos '-' I

MEXICO, 20 A 30 quílorne-

Depois de haver-se mostrado favorecedores que s n' ,

o

d �' \ tros da estação de São Luiz, o trem

agradavelmente surpreendido com li
: �;o d

o. umeros .as Del)a�tameuto de Aér prestdencíal foi detido por um 3m·

Ih
imousmes v o, e suas proprre- I

•
• 4"- -. po de operarros e professores, os

os me oramentos recentemente dades 250 e 244 foram trocados I I DIU8liltlca ,-,IVI quais solicitaram a Cardenas para
operados em nossa capital, o que para 513 e 520, respectivamente I " .�"

que não �rossegui�e, pois temiam

demonstra o produto de uma sá- e atendem chamados pelo f �
B�getlm daarao da Esta- pela sua vida em Sao Luiz.

bia 0 atilada administração mu-
one �

A� •. , t I
� a" O presidente respondeu:

1.222. çae ero-c una o ogrca "rlenhum atentado con tra mim

nicipal, e de enaltecer a formi- .------ I terá exito. Toda a nação apoia o

davel obra de assistencia social, PRODIGIO, significa MILAGRE Previsões para o período das I govêrn_o, especis:lm�nte neste m?-
reveladora do dinamismo e da I MILAGRE significa 1S horas de ontem ás 18 hora- me�tl>jCm queos interesses d� Patna

clarividencia do Interventor Ne- I h'.
I>

estão sendo ameaçados por ínteres-

rêuRarnos, o distinto 'do CU.L\.RJ....AUTD
ce 0Je. ses estranjetros",

me ICO, Tempo - Em geral instavel. Em seguida, Cardenas deu or-

uã. poude esconder o encanta- usando o creme Nevoeiro. dem para que o trem proseguísse,
mente de que se achava possui- CHAl1.I...AUTU Temperatura-eEstavel
do, em face da visita feita ao dirá logo sorrindo: que produto Ventos: - Variaveis, sujeitos

FILTROS•••

Centro de Saune desta cepital, maravilhoso! u rajadas de muito frescas a for- Para motores trifasicos e lUO-

realçando, por seu turno, a com- nofasicos, os mais eficientes, pro-

peteneia e o trabalho admiravel v�Ei:�;.&fi;5)�·E':S"E tesÁs temneraturas extremas de
desenvolvido pelo eminente cien- t! n excelente piano, à rua Anita ontem, for�m: maxima 24.2 e mi-
tista dr. Barca PelIon, no senti - Garibaldi 60.

I
nima 16.3 registradas, respecti-

do de tornar o Departamento Prr.ço �e ocasião vamente, ás H.DO e 7.40 horas.
que superintende, numa obra Aque não representa apenas moti- O L �"'t � � O � A N' � nvo de orgulho para Santa Cata- lI!4 J1:� � O " V
rina, pcrque o é, na verdade, pa
ra todo o Brasil.
A purificação da raça-diz nos

o dr. André Kiralibegy, é UID dos
problema& que mais preocupam
presentemente as grande" nações,
e o que nesse parLicular estásen
do executado neste Est.ado, é de
molde fi t.ornar imorredoul'O o

nome de Nel'êll namos, na histo
ria do Sanla Catarina.

O Centro de Snude de Floria
nopolis, nada deix:.l a deseiar H"S

seus congéneres do csL"::lTljeiro, '

quer no que se rdere á Ol'gani-jzação interna dos serviços, quer
no que rC',peiU{ aos filalllropi('o� i

fins a que se dt'slin3. lIa nt\le I
método, discilJ!iilh e capaeidnll(' I

técnica, reprcsf'ot<1ndo o dr. Bar-Ica Pollon, como a alavanca pru
pulsara de toda essa harmunia I
admiravel, sem :� qual nãu seria
possivel tornar (-fl'li v a ti ma obra
de tão grande rC'ievancia e de tào
alto alcance.
E foi, encantado pelo esforço

o di" O presidente dOIVitorr!'�!:�:mVisita.N V
·

d"San- Chile ao presiden- sãoR�!� J: qu/:er:�I�;,,:r�mPB:;:'
ossa I a

te do Br�'"'�1 Irm, brevemente, em companhia da A,,"IVERSARIOS MAJOR HOGO RAMOS

uSi rainha e da pfnceza Maria. embora DR. TOLENTINO DE CAR· A efeméride de hoje, assinala

os circulos oficiais se abstenha de VALHO a passagem do aniversario nata-

prestar qualquer informação a respei- ii, llicio do' nosso distinto conterra-

to.
.

..•�.,.�,�: .. '�:":',-'? neo sr. 'major Hugo Ramos, figu-
Acredíta-se que o comunicado cfi- '.' ..••...... '. ',la de marcada projeção na :,j�cie-

da; �;erá dado, simultaneamente, em
dade catarinense � cavalheiro de

Roma e Berlim.
elevados sentimentos, que o ter-

Ac�nt(!a-se que o FUEHImR visl- :; nam credor da simpatia c ad-

tau ;J. Italia na .dupla qualidade de ! i miração, dos seus coestadoanos,

chefe de govêrnosc de chefe de Esta- : Pelo transcurso de tão auspí-
do alemão. sendo. por conseguinte, o j cioso acontecimento, os seus' 81)])-

convite ao rei, uma decorrenda logt- gos lhe tributarão grandes horne-

ca desse fato. nagens.
«A Gazeta», apresenta-lhe 011

seus efusivos cumprimentos com

votos de felicidades.

Fez anos ôntem, a gentilissima
senhorinha Ilka Lehmkuhl, di!éta
filha do sr. Antonio Lehmkuhl
e destacado elemento da nossa

sociedade.
A distinta aniversariante iai

muito felicitada.

Passa hoje o aniversario do sr'
MANOEL BRASIL

dr. Tolentino de Carvalho, ilus- Fez anos ôntem o nosso esti-

tre chefe do Serviço de Profila- mado conterraneo sr. Manoel

xia da Lepra, neste Estado. Brasil, funcionario da «Musical �

Figura destacada nos meios e elemento de destaque nos meios

cientificos do PaIS, tendo feito musicais da capital.
brilhante curso de especialização Deílue na data de hoje, o ani
no estranjeiro, o distinto profis-
sional é tido em lugar de .esta- ��rl���rt7:!a��iOCa��ro e����i:�:'
que entre seus colegas, e muito '

el I f '1" 'esposa do nosso conterl'aneo !II'.
estima o pe a aml la catar:nen3e. Francisco Medeiros, leilooiro ne8-

«A Gazet.a» mui pruz:mosa-
mente apresenta felicitações.

ta capital.

Borracha

9�NEN:UUM ATENTA
DO CONTB�" M.I�f
TER/l' EXITO�'

curem na casa

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12

Faz anos hOle, a sra. d. Car·
lota Gllnidel, esposa do sr. Teo
doro Cunidel, hahil constr�tor.

Fazem anos hoje, as exmas.

sras. Zulmira Starcher, Honorina
Melo e a galaute menina Maria
Terezinha. filhinha do nosso con·

BUENOS AIRES, 20 - O terceira obter a adesão ao siste· frade dr. Oscar Ramos.
dept1lado H�1l1 iquo D;ekr"Ofm fun- ma totalitario. .

darnentou, na �e�s::i() de onlf't:1 O orador citou uma por uma ?�l,l're, hOle, o 31l.iversario na_-
um projeto de [os"luç[ío de suu todos as orgamzações exi:stcntes ta IClO .do sr. Lauciehno Gallottl,

antoria, 80 icitan !o ú Camara a na Argentina, sendo que a desta comerCiante em N.va Trento.

nomeadío de uma COI.1is�ão de capital funciona á rua Alsina I C�EGA�I UNS
'

<'inca I�embros I ar I prOf der a' 1.250. I Est�ve <',.,m Florianop�lis,. re

i II \'esliga�<)c,s tlCCt·C 1 da� a l.1 v id" I As declaraçõe3 do deputado grt�8sa ,H!O" c,nt!?m,
_

a J'-'lDvllr.. o

<Jes n:lzÍ"L:J:; Ui) Aj'�rC�IL!Il:J, HCDrigue Dickma\! f"ram ouyidas lIUS:;,) c()mCfldt� ]nao Kuehne, di-

Aludiu CII) ,t'gl;ida :J ''':.ifilll· com muito inter'·se e CJllsar:1nl I'Ct.IJ" d" pC'riodi('o «Folha Nova»,

zaçuo do l\lilJi�Leril) da Propn grande emoção. 'l"P sr pllblicH naquela cidad�,
ganrla da AI('mUl�l1LJ e á fôrma

1\0 lmlbant�, .cLJlega somos gra-

I calDo realiza n sua pr,)pagan-
tus por :iua VI.'llt,).

II da 110 exlt'l ;()!', ::!cres"enlil[Jéip yLlP
.. -----.-. .- .. --- o

l'ecentemenle fm enviado a tndos

i us dipJomatô� alerlliles Ulll lívru; A Dra �O·Sl=iílj'j H� '\ sr' �-r�fo/f� n�O�1.

confidencial p secrelo CO[l.[ in<:'! I • J Lf":; ,,)ln;'� ; ....;;;, i' ,!,.. �g�/J\ ;1

ções sobre él maneira cumc de"em

.

I'ealizur h prl'[.lCi!!'illl:n para facÍ

I ritar a Ínl'ilt,ruç':l() !l3":i�L.l. Leu
I alguns treehd, cJ:.; [c�'criJ,) Jivw,
do qual declarou ter oblido um

e:wmplar,
Mais aclia:lle rlis�c

Argentina vai investi-
---

gar as atividades nazista

(EspeeiaHsí'1� e li :ii'JlIll)),:';_,>1:ii6 ,ie �j,���!hor;1ls
e CI"�!l,,�!iJj_'tms�

mUdOI!!! §eu CDN"SiJl.TORIO Ilara á

Detido um
� . ,

navIo SOVie-

tico

SOBRETUDOS CO'RTIE ELEGANTE

A familia do engenheiro FREDEHICO SELVA, ainda con

pungida pelo rude golpe por que acaba de passar, com a perda irre

paravel cio sell saudoso chefe, vem, por este meio, testemunhar a

sua profunda gratidão ao abalisado clinico dr. Aurelio Rotolo, pelo
carinho e dedicação com que tratou o querido morto durante a

sua enfermUlade e pelos esforçús que empregou para salva-lo, bem
como a toJas as pessôas que a acompanharam no doloroso transe,

que enviaram eorôas, cartões, cartas e telegramas e aos qne compa
receram ao entêrro.

Outro im, convidam aos parente. e pe!sôas amigas para
assistir a missa de aetimo (7') dia, que em intenção a sua alma
manda rezar terça-feira. dia 24 do corrente na Igreja do Menino

Deus, ás oito horas da manhã,

J Desde já se confessa agradecida aos que comparecerem 80

áto religioso.
,ES 6 $000

Capas
Só

de Capas de
I

I
Sanatorio "Santa Catarina"

artigos fill0S 1!1111 Preços que impressionam
Dr. André Kiralyhegy

a DELAR" DIRETOR PROPRIETABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

."::'Ql•••'�=�r.:=.�===���bP $fIM 9. i
- =.-

= . '" 8 tua�ao de iuo- I

: Fel��a Na�. .eI tD> 'E�a'.. <ii��
: t:::oneeDtra�ão pojo.. eionarios do Banco I

: .. li:II u� E' l,aMH'.J1g. i nêsa na fronteira do Brasil

: ---'-' : I ebeqllle ?

: : RIO, 20-Como o faz todas

: "OJ 1= 1= AMANHA'"' ./ LONDRES, 20 O "Daily Mail" as quartas-feiras, o presidente do

@ L L : : informa de Praga que vêm circulan- Banco do Brasil esteve em con-

: ftl/.
do insistentes rumores ali de uma ferencia com o presidente da Re-

• : concentração de forças pOlonêsas na bl' A

• NO LARGO LATERAL AO QUARTEL DO 14' B. C., • fronteira. pu lca ontem, no palacio do Ca-

I NO DISTRITO DE ESTRET'TO CONTIN 0/
O jornal diz as noticias sobre as tete.

.,
'-'Jr,;, ! U'A A GRAN· : concentrações ainda não puderam Nessa conferencia, tratou-se da

•• DE FEIRA, CUJO PRODUTO HEVERTERA' EM FA� • ser_ c.onfirmadas ofl'cialmente, pelo'
-

VOR DA MATRIZ LOCAL
... sltuaçao dos funcionarios daquele

• . .1 MlDIsterio do Exterior, acrescenta-
• .1 de, todavia:

estabelecimento de credito envol-

j! .• "O �ovêrno está ao par dessas vidos nos últimos acontecimentos
..............................o � I noticias". vt::rificados nesta ca.pital: ·�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii18

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax. frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encana.a e

estradas de autom6lvel, com clima saluberrin1o.
O Sanalorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas 6 Laboratorio

para exames de escarro, sangue, fezes, etc .

Seção separada para convalescentes de doenças graves.
estado postoperativo, impaludismo cr�nico (malaria), esgota
mento, etc.
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