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Um santo �10 Cemiterio dajO cólera,
I Consolação lSGOOO
I SÃO PAULO, 17 - Foi reve-] ção ao se,?ulcro do «menino mi- Sel11anaS
! lada a existencia de um santo no. lagroso inf armou o mesmo

, � Cemitério da Consolação. Trata-l eperario do campo santo que, de
'

ID•••••••••H••@(JQ LUCKNOW, India, 17 - Qua-
se de um menino que falecido ha ' fato, grande numero de senhoras, O S·'j· ull f m renta e quatro dos quarenta e
'anos agora exumado, apresenta' moças e crianças para ali trazem sr., JfVIO tie!La -

oito distritos das províncias uni-
�

.

imaculado e integro o seu peque- flôres f\ velas, depondo, com seus das do norte, sofrem 0S efeitos
� no corpo. Centenas de pessoas

i pedidos de graças � orações sobre I pOS spresenteu-se ii' de uma das peores epidemias de
W afluem áquela necrópole, para ad- a louza e 08 canteiro que cobrem I colera dos ultimos anos. O cal-
i� mirar () milagre! o pequeno corpo. prisão culo de ontem, de J2.000 mortos
ti Abor dado pelos jornalistas o Uma senhora que estava oran- em 7 semanas, subiu para JS.OOO,� dI'� vespertino Zelador declarou: o junto ao pequeno tumu o, ID- em 30.000 casos.

� -« Não, não h ouve exu ma- terpelada, ,declarou: _
Localidades inteiras foram de-

cão alguma -. respondeu-nos o -« Se e santo ou na o, quem vastadas, enquanto a moléstia
interpelado - o caso é que, ali sabe? - respondeu a piedosa espalha-se pelas províncias uni-�i ao pé do turnulo da família Ma mulher - 0 que é certo é que das, que compreendem uma das

: � tarazzo está sepultado um meui por seu intermédio, lIÓS, que Le-: JS sub-divisões provinciais da In-
" no secundo a opinião de muitos, mos fé, obtemos os justos pedidos

I dia.
Britanica e cobrem 11.191d ''O _

� intercede em favor dns pedidos que endereçamos a Deus». milhas quradradas, com uma po-� devotos feitos com fé". . Si2W5""'l""�tim*t4.,!t&Ai""iGI.l I pulação de quasi 90 milhões.

� �::="�Wl:,:::g;��.::Morte tragica do do; hSau����t��!Odi�c�ltai!n�an���
b h f d forços das autoridades para com-

il1.teg.'i1.'ra!ista su -e e e e
I
bater a epidemia. Os corpos das

�'1 vitimas do colera são lançados
pO

� ;C"a I em rios que fornecem agua po-Ms �
I tavel. Milhares de indus ba-
nham-se nas águas contaminadas
do rio Ganges.

Centenas de medicos forammo

b.lizados, sendo enviadas vacinai
para as zonas mais seriamente a

tingidas.
Está sendo efetuada a inocula

ção em massa das pessoas expos
tas e desinfeção das habitações.
Um relatorio do govêrno declara
que a India é um dos maiores
fócos de colera do mundo, com

mais de 400.0('t() casos todos os

) I . .
._

i fiNO IV I florianopolis,Num requinte de amabilidade que altamente nos pe
nhora, foi-nos dado receber do ilustre comandante Cristinia
no Aranha, a carta que a seguir publicamos, e que represen
ta mais um índice da sua grande fidalguia e do seu incon-

•

fundivel ca valheirismo:
-I1lmo. sr, diretor de "A Gazeta»-Florianopolis

Agradeço muito sensibilizado em nome da nossa Marinha as

referencias feitas á data de 11. de junho pelo vosso aprecia
do jornal.

Neste instante da nossa vida nacional a imprensa bra
sileira vêm cooperando fortemente para o alevantamento dali
nossas energias adormecidas ha longos anos.

Carecemos de e-timulos, de alguma coisa que nos faça
vibrar e ter confiança em nossa força e nas nossas possibili-
dades reais.

.

A tradição das nossas coisas e dos nossos homens, acre
dito, são o bastante para nos arrancar do marasmo em que
temos vivido. Ha muito o que recordar ás gerações presentes
como atestado de nossa grandeza que, mau grado tudo evo

lue e caminha para um ponto que ainda está muito longe
de ser atingido.

A' imprensa cabe a primasia nesse obra gigantesca ('ln

que todos estamos empenhados. E, o vosso jornal vêm �e

desempenhando :,;a!bardamente nessa tarefa altamente pauio
tica e encorajadora.

Eis porqne, muito grato pelas homenagens que foram
prestadas pelo vosso brilhante jornal á nossa Marinha, subs
crevo-rne atto. adrno. (a) Cristiniano Aranha, capitão de Ira
gda, Capitão dos Por Los.

18 do Junho de 1938Sexta-feira, I NUl'fIERO

na India,
tnortes een

faz
1

,

'I

condenastes
ENCRUZiLHADA, 17 Ontem,

Do sr, dr, Teixeira �e i
'fI,

..
�:r � � 11i'& _ pouco depois do meio dia, foi en-

I

W II \Ui u � centrado nas proximidades destaFreitas, llustre secretarle I cidade, o cadaver do coronel Avelino;geral do Instituto [�e tEs-!. .

Borges, sub-chefe de policia apo-]
ob a t '9 stlca recebe .......s em' RIO, 17 - Nu audiencia d.. Costa. Neto absolveu o médico sentado.

.
!Il. 11. ... , ..... 1'o.J........

T O corpo apresentava um tert- tdata dê ântem o segulnte juiz Lemos Bn'StG�, no TribuflOlI: OZOrIo. haumaturgo, que esta
mento de bala, sendo evidente

tra-,'
,

..
" de Segurança Nacional teve 1<1- i va senao processado como comu- tar-se de um crime.te8egra!t\la de ai g r adecl-

. gar o julgamento de dois oficiai"
I

nista. As autoridades policiais prece-
mente: I e diversos guardas-marinha", a -

- dem investigações para a descober-
I S. PAULO, 17 - Como noti-

-"Redação de A Gazeta-I cus�dos de .tentarem con.tru t) iíLlftmenagem
ta de seu autor.

I ciámos,
o juiz da 2' Vara Crimi-

Florianono;§s - Agradece- regime, no dia II de maio d» nV
• - .. ----n�a- ... �

nal prenunciou o sr. Silvio .det"
t � t I Campos como incurso nGl artIgomos � essa i�ustrada rr�da- corren e ano.

an n erven-
(_ 1304 do COdI'gO Penal, como au.Funcionaram como advug:Hil"\ U r\ R d

anos.ção O seI.!! belo ed5!:or6ai de dos acusados os srs. Bulhõe" P.�-
, A. IV... e orrelos i to� d,o� ferimentos gráves de qu.e ------.----------4 de junho, sôbre €) anu- dreiras e Sobral Pinto. tor NereUi' fOi vItima o sr. Alberto Amen-

veJ'Sar20 do nosso !nst�tu·� G juiz Lemos Bastos conde-
.

I :/2 Telégrafos loano, no incid_ente que s� regis-
to Cordiais saudacões. (a) nou no grau n,aximo do artigo Ramos '.

,t�OL! na reda�ao do" CorreIO Pau-

'f�ixeira de Freitas seCll"a-14' da Lei de Segurança á p.e�a hstano."
•

'
• ..

.
de 2 anos e 8 meses o capltao Com a nomeação do SP. João Expedida a ordem de prisão dotano geral do Insi:rb.n:o· tenente Japí de Carvalho Cereja, Alcantara da Cunha para' o fllt0 sr. SÜvio de Campos, o conheci-

de Estatistica". l' tenente Arnoldo Achermann cargo de diretor regional de Cor- do politico paulista apresentou·se S. PAULO, 17 - Foi restitui-_____ .. _ ...__ * __�u��oo_��,�"'··,� Galeano, guardas-marinha Leopol- reios e Telegrafos de São Paulo, ontem perante o juiz, acompa-. do á liberdade o 81'. Artur LeiteA "dl·v"isa""'o pe1�"dl·- do de Amorim Silva, Amilcar d:l aéaba de ser designado para flS nhado dos lI1eus advogados, srs.
d B t" d Sr.

'" •

R R b . M '., e arros, ex-secre ano a e-Costa e Silva, Epaminondas Mar- funções de chefe co Tráfego Te- ,)met>lO .ocha, o erto orena, I

d S- P .

b

da" em fuga p�r!Jl
gelo, Carlos Alberto de Araujo e legráfico, nesta capital, o nosso Alvaro Teix.eira Pinto e de nu-I f:����a se

e

ac��va a���idoe ���r.�ti iii El>nn de Alencar Cabnll e ainda conterraneo sr. OarcÍ Linhares m�rosos amIgos. I 'd' l't' d P
.

O S'l' I C ' SI 10 po I lCO o araIzo.o c;; 'sento Hefto[ero Ozorio. da Silva. sr. I VlO ue ampos sera

franç..Ja I O meílmo juiz ahi(Jlveu os Funcionário competentissimo, recolhido a um hospital, por se I
,» Ftlélrdas-marinha Carlos A. Cor-I já com brílhante folba de servi- acha� doente, aguardando ali o IIIrêi:i Godim, O�waldo Lins, Paulo ços á sua repartição, a escolha seu Julgamento.

ARREAU, 17 - Milhares de C. de Barros, Paulo Rodrigue5'1 uo sr. Darcí L. da Silva foi
milician(J!I governistas, membros Helio F. Meireles e Luiz A. de muito bem recebida, nã0 136 pe-
da famosa 43a. divisão chegam Sá Miranda. I los funcionários daquele impor·
aqui, após a fuga forçada para: Logo em seguida, o coronel tante departamento como por (onfl-I[o, io')&1!trea França, diante da pressão re-! --------.-- I todos os nossos meios socíais, u q:..�1I
belde. !n 'fi r�;!ftI ..!� I onde o recem-nomeado é figura I d ...iIUm trem especial transportan- U �1il1W Un de realce pelos Sf!US dotes de ca- eputauosdo 1.500 soldados dgoverndistas par m n. r&e" em

ráter e dDe co�açL�o'h d SI'lvatia para Cerbere, even o outrolll V i. O sr. arCl ln ares a
tantos partir horas depois. DIl- i tomou p0S'3e ante-ontem a tarde PARIS, 17 - A discussão, na

rante varios meses a 43ft. divisão I'.l "'"

O I
das suas nova5 funções e tem Camara dos Deputados venlOll

e5teve isolada no vale de Bielsa, i avB.a sido muito cumprimentado. ainda esta tarde, sobra a politíca
perto da fronteira francesa, mo- A população do fR@res-

I e5tranjeira, pondo-r,e em posição
vmdo campanha de guerrilha!!l ROMA, 17 - Noticias não I cente anUIl1IC9pgO de Ha- ----------.---------- o� deputados da extrema esquer-
contra os rebeldes. Após uma bn- confirmadas dizem que os alemãis ! monia, por ontermedio do da e. direita, que trocar1Ull v�olen-talha de 3 'dias foi iniciada a re- criaram um novo t;po de avião: seu operoso prefeito SI'. I B=ª t t d tOS.I�SUltOS e!ll conseqL�enC1a da
tirada para a França, tendo de bombardeio, equipado com um '

d lo!!: li<1' '�fk II' ! a_me roeu ii o polItIca espan:lOla.di Ro 0.0 nOa e, preS'lara I
-

H .. t t T de a12.000 homens já atravesea o a
a arelho capaz de transmitir os ! • • ••• • e!fIO e\ e que suspen r

fronteira em varios pontos. Um «�aios da morte». I hOJe. s6gnafu.:atawal e Ju�ta I MIAMI, 17 Franklin Pierce sdessão ás �7,17 horas. Nfs corr_e-dot'l ultimos homens a atravessar O aparelho. segundo se presu-
.

homenagem ao sr. ur. Mac CaIl, joven de vinte e um anos, I ores. contmuavam as a tercaça0
a fronteira foi o ceI. Antonio me é baseado no sistema de Netrêu Ramos9 i8ustre IlnN foi condenaào á morte, dev_en�o ser' que tIveram CO?IO desfecho. �e-B I d dI'VI'são

'
. _

d d ' F...!I e eletrocutado na cadeira eletnca. putados COlIloullJstas e da dUClta I
e tran, que coman ou a '" . transmU;S3() c on as curtas,

"SU-1
terventor eUerad em nos- O condenado será transferido b

. 1 {"t I
. .

d I t ' - . . c e"'aram a VIaS ue a o, resu-Id
· · ceptlveIs e parar qua quer mo or, so Estado Rnaugurando pam a pnso do Estado. em RaIford. d d' h d''Mads OIS nav�os dentw de certa dist::mcia.

a�ão d� honra da Pre- ond� se rla!á � eletrocução, em da- tan o OIS mac uca o::;.
I

.. ._ ... .... _ ... .. I
no 5 ta aInda nao fIxada.

f
" f d P di: feitura MunicipaS, o re- ---.

•ranceses a un a... rocuran o sa var:traio de Sua Excia. In farlDaceutlco bra5í�
dos pelos nado- dois companheiroslse�:���ráe���:a�:� :'.:�ijeiro----d-escobre um sal queI� t· i ponenCla, recebemos gen-I U

na IS as ASBLAND, 17 - Cêrca de' til coitvite que agradece-I .- ---

eincoenta h�mens revezaram-se mos penhoradissimos. i cura a tuberculoseVALENCIA, 17 Além do va- durante a noIte passada, nos tra-

Jlor francés CAULOIS, foi incendia- balhos de salvamento de Peter .m __

do e afundado onte�, �m con-l Sinkowsky e de seu filho. de 17 ·F··-;-"� ----i;-a--a--:;sequcnc:ia de bombar�elO aereo te-
. bl _ ISCaGlIZa�aO I BELO HORIRONTE, I7 Em longa entrevista concedida aovado a efeito ontem a tarde, pel�s anos, que se enc�ntra� oquea �

I'
DIARIO DA TARDE, o farmaceutieo Paulo Pergentino afirma ter desco-forças geraiS nacionalistas, o veleI- dos no poço de u a mma, a 300

ba nca� ria b2rtO u?, sal que cura a tu�er�ulose. Trata-se, confor�e explica o tar-ro francês KARBEAR,. de duzentas pés de profundid'lde, em conse-
ti maceutlco, de um corpo qmmlCQ composto de mercuno, ferro e cobre.e doze toneladas, �atnculado e do-

quencia de um desmoronam0nto.
I
Esse sal já teria proporcionado ao seu descobridor de7.enas de casos det"neladas ma tnculado emMar-.

I t
.

I
.

s d
.

P"'" r'a s"o e l1a tempo'
ze v , Os trabalhadores consegmram cura comp e a, me uSlve n 1 pes oa e sua .vil I e .. sa, qu li

selhoa'U'ltl'mo ataque aéreo levado a sómente pemetrar a profundidade A Fiscalização Bancária desta'

I
fora desenganada pelos melhores ti�ioloBOS .de Belo Horizonte e. agora se

. . d ac:t3, segunda afirma o sr. Pergentmo, radIcalmente restabeleCida.efeito pela á �(!ite pe'as na�io- de 200 pés, através de terra e praça comumca aos mteressa os
Ao que se despreende das declarações do sr. Paulo Pergentino,nalidades, revestIU-Se de carater

pedras comunicando-se com as que autorizará, durante esta se- I o sal chega a ser milagroso, pois até mesmo caiSOS de loucura tem cu.violentissimo. ..'.
t d' d mana o fechamento de cambio I rado, para surpresa, aliás, do seu proprio descobridor. Empregando-oOs aviões lançaram mais de cin- vitImas, por )fi ermH 10 e um '.. _ I h I' d t b 1 1 d-

.

coenta bombas, que atiJl�.iram o Canl) de duas polegadas. para hqmdaçao futura em mar-I ���aro�e��b��' :se:Ol:Sti�S�rcu oso, era ouco, em poucos IaS VIra·

bllirro de Gráu Desconhecem�se Peter poude, então, informa-los cos de compensação referente a I O referido farmaceutico, receiando que o considerem um charaté agora os prejuizos .c�usados,be� de que seu filho perdia rapida- i importações encomendadas até 301i' lat}o, prontifica-se a iazer uma demonstração soh o controle dos maio.como o numero de Vltuüas, que e
f I d b'1' 1t' res eipecialistas no tratamento da pest� branca em nosso paiz.de .e acreditar seja muito e:evado. mente as orcas. e a fi u lIDO.

Instituto de
I
Intentona

Estatêstles !

8 e

a

os I

.'

; .. #

Restituído á
liberdade

Nos sistemas totalitarios
fascistas e comuni.:stas (ambos
gerados em fontes comuns,
ambos marcad()s com o sêlo do
esmagamen to da i}ersonali�
dade humana) o flincionario
pu 'clico que ouzasse conspi
rar contra o Estado ou se fi.
liar a organizações dcsti na.
das a subverter a ordem soo
cial e pOlitica vigente seria
passiveI das penas mais :leve
raso Esses rigimes não admi
tem meios termo1õ: ou o fun
c1onario se integra no Estado
e nele se dilue ou então corre
o risco de sua propria allen.
turs••

No Brasil, assiatimos a ês
se fáto incrível; funcionarios
pu'blicos, gordamente pagos
sevados pelo Erario, cunspi
rando contra o regime, filia
dos a partidos que exigem
obediencia ('ega e sem discu
tir as suas ordens.

Todo dia no Rio de Janei-
10 a poliCia detem êsscs fi
gurões: ora é um diretor da
Casa da Mo�da, ora é todo o
pesl'oal do Ard1ivo Pu'blico
de um E�tado, ora são funcio
narios graduados de minis
terios, Olt diretores de Mu·
seus, altos .. 'focratas, esplen
didamente in. �alados na vida
e conspirando.

Que um individuo intei
ramente emancipado conspi
re, vá lá. Mas que um ser
ventuario pu'bUco o faça, eis
o que parece de inici.o uma
anoma,lia.

O funcioIíário é um servi
dor do Estado, por sua natu.
reza apolitico. Desde que êle
queira se dar ás agitações da
vida partidarhJ, deverá por
uma questão ete etica ele'"

I mentar retomar a sua libero
dade de ação, emancipando·se

I
dos cnmpromissos assu'
midos de em servir ao Esta- Ido e ás leis dem vigor.

_'!ISSO é que é honesto t de

�boa lé.
l .. :r
,-L ..
-

'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A

Ap�ar de ter passado muito além ,(do meio século, e�te cav�!h�iro,� "

ainda um perfeito c a v a l! e ,1' o .'

Ma.ntem-se firme na e�lb, dirige i

com perícia a sua montm-iu e não
,

eente a menor fadiga, depois de um
passeio ou mesmo de uma viagem.
Isto significa rins perfeitos e func.
cionando hem; isto significa que:
este cavalheiro teve o cuidado de

'

trazer sempre os rins limpos e

desinfectados com HELMITOL de
Bayer. Siga-lhe o exemplo: limpe
e desinfecte os seus rins com

HELMITOL, garantindo. assim.
uma velhice forte e sadia..

,"

�D
SI OS RINS VÁO BEM

A SAUDE É BÔA

lJtlELMITOLEB
·wtl9il)l1,.m!t«jurjill

, ". '': .
-

- ....... '
> .<

Vigario Geral

-'.� .......,._.

De ordem da Provedoria
da Irmandade do Senhor Je�

I sus dos Passos e Hospital

I de Caridade, nesta capital,
, previno aos interessados, que
até o dia 19 deste mês, ás
12 horas, receberá esta Ir
mandade e Hospital, na sua

secretaria, propostas em car

tas fechadas, de todos os

artigos necessarios ao seu

consumo, durante o semestre
de junho a dezembro do
corrente ano.

Os proponentes poderão
obter as listas completas de
todos os artigos aos quaes
se refere este edita), no

Hospital, ou com o Irmão
Secretario, á rua Felipe Sch·
midt n: 36.
Consistorio em Floriano

polis, 4 de junho de 1938.

Gustavo Pereira

Secretario

RIO, IS-Consta, nas es

esferas oficiais, aproxima
vinda ao nosso paiz do pre
sidente Gabriel Terra, logo I
após a passagem do

gover-I'no, na cerimonia que terá
lugar no proximo dia 19_ O
presidente do UI uguai

vem'Ja convite do presidente Ge-
tulio Vargas, fazer uma es- .

tação 1e repouso err. Poços
de Caldas. Segundo estamos
informados, acornpanhal-o-a
Q embaixador brasileiro. Ba
tista Luzardo.

CHARLAUTH,
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, ór.a revoluciona a

America do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH
lhe extinguirà as sardas, panos.
:>U1VOS e espinhas, sem a miníma
irritação, deixando-lhe a cutis

limpa macia e fresca.

1 Premio d� 5:350$000
100$000 •1 Premio de

1 Pl-emio d� 50$000
1 Premio dli'l 508000
1 Premio do 50$000
1 Premio dfl� 50$000
I Premio de 509000
I PI"emio de 50$000
1 Premio de 50$000
1 Premio de �OSOOO
I Premio de 50$000
I Premio de 50$000

10 Premios de 30$000
10 Premios de 20$000
15 PI-emios de 10$000

MU!TAS iSENÇõES ,
.

U��� ·�__----_

Mais dez bilhetes da Lotei-ia Sauta Catarina� extra�ã8 de
23 de jllllibo� com os numeros seguintes:

1821-1829 -13744-13749 -5610, -5615 --1622 7624 -9293-9296

HABILITEM-SE!

'Não ha como a "Cr"eJ.:::Hto

Procissão de Corpus CrBsti

PrOCissão de
Corpus Cristi

Faço público que, ;1oimnj[o, 19 do corrente, ás J fi Ihoras (4 da tard-j reu-z a : J �olene o c)(i,:��') de I
Corpo de D·;:us, sai :d\) d« ;- dral víet. c n}, U;',� '. obe

, De ordem da Provedoria desta Irmandade e H03pital, convido
d d

.

t
..

I::> 1
-

d N' I todos os nossos Irmãos, pera no dia 19 do corrente, 'omíngo, ás 15 hoecen o ao seguIn e innerar,o. raça ) .; JVembrü
ras, comparecerem na Sacristia da oateãraí, afim de revestidos de ba-(lado do Palacio), R. Visconde de Ouro Preto, R. Artista -------- Iandraus, acompanharmos a Procissão de Corpus eristi, que sairá da-

Bit t R S ld h M
.

h P G t r v Adelatd quela igreja ás 16 horas.encour • , a an a ' ann o, raça e u 10 argas, :
, e a I e Pede a Provedoria, o comparecimento de todos os nossosR. Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira Oliveira, R. I

C' d
Irmãos.

Arcipreste Paiva e Cátedra I. a r- 050 Consistorio da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hos�iu
- tal de Caridade em Florianoopolis, 13 de junho de 1938.Como de costume, haverá três altares artistica-

mente preparados: um na frente do Colegio Sagrado Co- A familia
ração de Jesus, outro, no adro da Capela de N. S. da Je Adelaide
Conceição: e o terceiro, na Praça Pereira Olíveira, em Cardoso a- Precisa-se alugai- uma

dfrente à rua Arcipreste Paiva, onde serão dadas as ben- -

gradece a to-
I
casa de material. no Estreito· PIANO�fIIvende-se �l� e

marca "Zlmer-çios- com o Santíssimo Sacramento. dos que a

I para
casal sem f.lhos.Para a procissão Iícarn convocados e nela tomar acompanha _

rnann" em perfeito estado.
parte, além do Revmo. Clero, tanto secular como regular, ram durante I BarResta'mm�e ELITE Tratar nesta redação.todas as associações e entidades catolicas. as quais se sua enfermidade e que enviaram !!!l.�!l!!ll!!llf!! m���������������r*tnirão no adro e dentro da Catedral, u.m pouco antes corôas, cartas e telegramas.daquela hora, e pela ardem, quanto possível, que deve- Convida tambem a todos pa-ria observar no prestito. a qual será a seguinte: ra R missa que será celebrada na

I-Colegio Coração de Jesus igreja de S. Francisco no dia
lI-Grupo Escolar Arquidiocesano São José 22, ás 7 hosras.
III-Grupo Escolar Arquidiocesano Padre Anchieta

O PR S D NT TERIV-Pia União das Filhas de Müria RAEV. nE EO -

V-Asilo de Orfãs I A" A
VI-Congregação de Nossa Senhora das Dôres BRASIL
VII-Associação Santa Terêsinha
VIII-Damas de Caridade
IX-Apostl')lado do Mont Serrat
X-Apostolado do Menino Deus
XI-Apostolado do Parto
Xll-i-Apostolado 5. Luiz
XITI-Apostoiado 5. Sebastião
XIV-Apostolado da Catedral
XV-Congregação N. Senhora do Bom Conselho
XVI-Congregação N. Senhora do Deste rro
XVII-Congregação da Imaculada Conceição
XVIlI-Liga de S. Pedro
XIX-Irmandade do Mont Serrat
XX-Irmandade de N. Senhora da Conceição
XXI-Irmandade de N. Senhora do Parto
XXII+-lrmandade de N. Senhora do Rosario
XXIII-Irmandade do Espirita Santo
XXJV-Irmandade do Senhor dos Passos
XXV-Ordem T€rceira de S. Francisco
XXVI-Irmandade do 55."Sacramento, sob a díre-

ção do Revrno. Cura da Catedral e auxiliares que de
signar a Irmandade do SS. Sacramento segular-se-ã o Pa
lio, e, atrás, o grupo de cantores do Asilo de Orfãs, Ban
da de Musica e Povo.

Aos moradores dos referidos lugares, por onde
ha de passar o 95. Sacramento, onde se encontra o ver

dadeiro Corpo e Sangue de N. Senhor, sob as especies
ou aparencias sacramentais, recomendo os tenham limpos
e alcatifados de flõres e ornados como lh'o inspirarem a

sua piedade e devoção para com o Nosso Divino Mestre e

Redentor.
Florianopolis, 9 de junho de 1938.

P. Frei .Evari.te ShormanD VENDE-SE uma maquina
de escrever «Woodsto- ']' •

I I I

Sald��hl�ar?�hO!U��'1 o�ua 1 ."IIiI'iI'lliii"íi#ii-hiiiij,iiiii·'Iii'fiit.�I!l"__iiIIIII-Z.'iiiíii7ililiiiiii15i"Siiíi'R�."IiiRiiílilTiíiiiiiiii-iiiíi:acwiiiiiiiliiiiiiiii"iIiil':;iriiitilie-.'.','_""'_'..- iii'iiiW.íiíI"�'..J.

GUSTAVO PEREIRA
Secretário.

quinto-feira
23 de JUNHO

INSCREVAM-SE!

!v'1utuo � 'd' I". ,..e lê)

PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON� o Uder dos
cinemas

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

I) O DEVER ACIMA DE
TUDO-emocionante filme
com Paul Kelly, Rochdlie
Hudson e Robert Kent.

2) O AGENTE SECRETO
X-9 - Continuação desse
estarrecedor celulóide seriado
com Scott Kolk. Mont Blue
e Jean Roggers.
Preço: - 1$000.

GINES COROADOS

REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:

VIAGEM DO BARULHO
com Edmund Lowe e Elissa
Landi e

O TEZOURO OCULTO
-continuação,

Preço: ---I $000.

ROYA�, ás 7,30 horas:

I A M1NJ-\ DA DISCORDIA
I com Tom Ke.cne.
r Preço-I $000.

.

Concertos e limpeza
I

j de maquinas de escrever,
I
rádios, e aparelhos em geral.

i Rua Conselheiro Mafra n' 66
i --

_

I Loteria de

I Sant� Cata-

I rma
o "Salão Progresso» tem o pra-! zer de comunicar aos seus freguezes

e ao publico em geral. que: jà se:
.acham â venda os bilhetes da NOS
SA_.LOTERIA para a extração de S,
I]OAO!

li
Serão distribuidos 1.840 premios

num total de 119;70ú$000 sendo o
primeiro de 50:000$000.

O bilhete inteiro custa apenas
15$000.

SALÃO PROGRESSO

Não temos filiais! Não temos te-
lefone!

.

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GA.ZETA

I� ·.EI �O·.� I�?i � ,

o SEU DEVER"
lngen�t{?s sacrificios para vencer. Um penal
inexistiv,el, porém, deu 60S fJ'eninSLJlares a vitória!

---

__ , E_T_
�o o e•••••

i ! I V �'3 x H E R C I L I lUZ 11
Os valores

; O nrlmelre revéz "'·o,Se- ;
.

... If&' I ii U !lU .... O reduto 6néll avaíano este só-
@. PI lecionado Brasillle;ro eo• lido. ortugal defendeu magistral-
... !Il BUli 111111 II

B Ih" f
.

d i- mente, seu posto. Diamantino .es-: Nunca. talvez, o Brasil se tornou de tanta alJ-: r i antl.,ssirY'lo OI O oadrão e joge pOS._O teve num d� seus grandes dias.
I )!.ustia e espectativa como no prélio de ante.õntem I e rn pr'''á tica pe Io Avaí n o e.. e u i:::..�' f"\ c: \,':H'1 t 1"4 Q A linha média agiu �ficientementf>.
: em Marselha. : en"�, Laguna con1:"rF.:� o potentE:> 8squa" Apoiou o ataque e defendeu oti-
: E, sem vacilar, diremos que êsse movimento foi : dra c_) do He r C i I ic::ll L,uz de Tu b a t:ãO mamente, Fei o ponto alto do

I O maior dos últimos temo,os, pois conseguiu envol- I Serviu de local para o

granderHerCiliO
Luz, Bonito "fech\"que team. Procopio foi a maior figura

.., Ht:i-?CILlO LUZ
ver nêle 45 milhões de brasileiros. anciosos, todos, o. e sensacional embate de dominao Heitor, o melhor atacante tubaro- L I (I)

em gramado.
- 'I �u Ninico

•• pcl.. triunfo daquele pugilo de bravos que, lá na ! o campo do C. R. Lamego, de nense, aproveita para, com poten- AI)
A linha foi, como sempre, o

.... arniro (Ziza Glliza
0. hlstorica França. traçava, nos anais desportivos co ! Laguna. Apesar da forte chuva lis5\100 tiro fazer de maneira bri- F relâmpago espantalho. Todos agi .

.""

I Polic;jr�o rancalacci Fiuza
: mundo, mais um f;�jto épico a ser contado no porvir. : qUt> desebou sobre a cidade pela Ihante C) PRIMEI�U E Ú��ICO Z I Li F TIram á altura Pacheco, impressic-

o I ane a, 1 eitor, ogo, orle i e
: Esses bravos eram, sim e antes de tudo, a de- _ manhã, o gramado estava em óti-l TEI';TO DOS SULI�TAS. aos 27' O I (A )

nou.
• • -."

' anie ri . O H" L: fin'ção de um povo que se afirma, de um povo : mas condições dadas as boas qUiloj do segunclo tempo. trio íinal do ercüio uz

: que luta, de um povo que desperta! := lidades do referido campo que é I o. .' be ilib d ,_ ,foi o ponto forte do quadro. Ni-

: Era a propria raça, que se impunha nos carn :' um dos melhores de, Estado.
h dlogbo

esta cm

eqdull rab
o '- O rne n ta riOS I nico Alamiro e Guiza formatara

: pos de Franca, aJS olhos dr, mundo. Era o Rra:::;il : i A's 14 horas teve inicio a pe- � aven )

pvos a�aquêsD' e am. as O Avai, se superior zou leve-, uma' trindade Iormidavel. Na linha
• que deixou de �;er uma lenda, no cérebro, eucaneci- Ga

I

I' O f
. I as partes. recopio e iamannno mente durante todo o transcorrer: média estava o seu ponto fraco.

: : ela. vent� ad�oreceu
03 aveia-

defendi m com ardor, o mesmo j d I
e (�O pelos séculos dos homens da velha Europa. Eía

•. nos que vão ime latamente ao ata-
d G

.

F
(a gran e pugna.

I Francalacci é bom atacante, mas

• 'd f' t
.

d
"

- OI) �l I aconteceu o com ursa e ran- Na primeira lase o vento auxi-i "

'

'do E: a 11( ssa quen a .-' a na que eixou ce ser um gl' : i, q�e e

neoe sde, c(t)�setvadm
a guns

I
calacci, Os avaianos lazem pressão l li ,�

, : l pessuno centro-me no. nlre os

., gante a 'ormecido! G j mmutos, 5 ran erros )5 azuis
_

<., ,lteu-o. "t�,
2a .• o .Jogo }ev� posto I' diante�ros: �a�ela foi regular,�ei-: II n �!' .

I idê b' e VãO se 6rmando no atilque att em pra leo, devIdo a ngllrosa tor fOI o UOlCO homem da 1mb?!
: Desta vez fumos vell�idos, é bem verdade. rc r- I i ��e� c��e�:cr�::t;:�� eSa

o

d��d:�! que o apito do t;rodl'offi'Otrisca os a.tuação do .arbit:o Morais, per_mi-I que trabalhou com e6ciencia. E,-

I demos para adversarios, treinadissimos e conhece : 'I' biar-se. 05 hercilienses procuram 'I �ulr'preendde em

dcer�
o ?,t.aquLe ao ttu a� Avaz um jlhogodto lo téCOlC?' teve incansavel e agIU como um

: dores perfeitos do paárão de jogo sul-america:/o. � / reagir e desfazer a pressão. A as-
u IlVmo r� ulo

,\0 ,!erClllO uz. e6nnt:ls.·lasta que e aria a vitón"

(i Continua na 6a. pagina
@I)I'trnosme"')'I@I..-enc.emorVQlpcacontagem",

I
rSCu par-filO ,nos sena nos o arllJ j , °'1 ti

-

:: I s�5tencla, numerosa, torce entu::tas-
de> 3x I.

.

nhos. ; tícamente e os tubaronenses des •• d
O Hercilio Luz, atacou sem·

� uS "ua ros pre de escapadas pois sua linha I[sso nã!! í) fariam, jamais (s brasileiros. � fazem aos poucos o assêdlO, egui·
( '":I.AV \1

! São entretanto, os 'f)roprios italianos que nos � !ibrando a partida. Cialego éscapa p
f

I
l1ão consfguliil acertar. Parece-nor,

..,

I
'

�
. -

h
,." ortuga que as profunda� modi6carões feio

O dizc,:l que com _enmaas 0 seu P;:l1Z flao cega;' ;; as • mas Lalau atira-se··lhe aos pé., I . . .::t
CJ.. fl-Ila:,<; pois O Dl..I\M!�..N'T'E l'\lEG;(O seria u arieb: o

Ih I t _
'

.

c,' ;\.rnaldo (Mono) Dlamantmo tas no seu conJunto nzeram-oo
u • : arraoca-. e a pe o li mus e mie IZ I

B P
-

S'I'
. .

d d: inflexi\ el que, si ]'ogasse, teria feito rUir todas as.... b' I t I t t
eHeta rocol)lo , I VIO

I
ressentir-se, por Jo�a ores estaca-

• •
e rece e VIO en o c)u e no r05 o

G I P h N' F r" d-
.

d I H Ttil suas e::;, nc"'r:lnç.:l S. •
.

t' d I 6
'

,

'

'go, .'IC .eco, lzeta, ornero.1 vel� ln IVI !la mente o erct la
.,

- - t' , � em 'Vir u,e ° g\J� Cél �eflame!!.e
S I L f be E �l I' t' •

-h d d b' 'd
e ali. UZ os pmsue e ons.

I
' e es, sempre le3.1�. 'on lI1uam: : rnac uca 0, Serl o UI ,tltU! o por:

• «O penal, di) modo C0í'10 foi marcado, não con- : Niníco. Portug31 faz brilhilnte� I

I venceu». : defezas sendo, calorosamente,ova-l
• FrizarLos ainda: A.. assistencia vaiando o arbi- : c:ionado. O jogo é caracteri,ado II tro que deu a vitoria à Italia, corlril mop o tr!unfo : por fortes e constantes ataques do

: moral dos brasileiros. : I fi vai, efilientemente aux:-

; Aos tchecos, devem os peninsulares () grand� 3! Eado pela I'nha média. que está

:; mérito do seu triunfo, pois f()ram êles qUê inutilisaram ! II num graneie dia.
II O grande Leollidas a M:, } ..?i '!ILHA NEGPA que,! Aos 23 minutos de luta ha

: apezar de ter jogadb, ape:l:is, !les partidas serà pro- ii I
corner que, batido por Galego

: valmente, () maior artillleiru di) atual certamrm. : 1 vai á cabeça de Pach�co o qual
: OS BRASILEmOS CUMPf(IRAM COM O SEU : I cabeceia fortemente, indo a peícta
: DFVER e, portallto, glórias a êles que, c<»m tanto ar-- : i bater na trave st:lperior, volt'ando
: dor e até, perigo, souberam defenc..ier, galharda e hon· 3' para Nizeta. este não perde tempo• , d B 'I fi d f' 'I h "I' -

: rosameme, O nome o _.Iras!. G e es ere \>10 eoto c ute que 1'Ilnl

I A' nós, pois, coube essa gloria, a gloria que é I co não consegue aparar. Era o

:
O apanagio dos fort�s. I PRIMEIRO GOAL DO AVAL

• o. �. ii
• • Os avalanos atacam ainda, mas
• 9.

d (d biêI•••••" � " @ o Jogo pesa o e am as as

par-I:-"••••••4t.e••o�"••••eo.e••••••eCl••••8 tI� tf.s), favorece os do flerci/io, cu·
: : io:; i'-\,,z'ldor('� p". �lJem nHllS fi ,r; .

: Y •. r·a a! IA S 3�I) Ahi,,,'Hi'(b) comd,;" ..

i'"
I

: : na ty que ,- de t co ate e \:}[l1((' •

• : I dtfedd�.

I

=1
E, com o Avm: sempr>i.' nOi": Tint�ls.Esln8Bttes ...Vel"uizes..Composi�ões : alaque terntin<i o Plimeirü tempo

I ! que lh� foi fa'fO!avel guacÍ jntci-'
• Tintas para impermeabilizar - telhas, II rameott'.

: ferros e parede de edificios, expostos ao :

I ar salitrado etc. ! 2· tempo
: C d Iill & P

·

t S A
: Slli o Aval que ataca imediB-l

, : on orOht aln. '. : tamwk. /j,pena:; 30 segundos de 'I'• O
• • luta são prmados. Ha scrímage.
: DISTR8BUIDOR : Forneroli r,assa entre Alarniro e I
• • r

•

H A V I L A : Gui�a e, CU!!! lindo tiro faz o l'

I· : GOAL DO AVAL
: : .

Sai AJamiro, entra Ziza. Monn

I CONS. MAFRA, 41B-TELEFONE 1561-C. Postal 140 : I�ubstitue 8etinho que entrára em I
• F L O R I A N O P O L I S I lugar de Arnaldo, O Hercilia fe I:: : 16rmou, agora, e está jogando com

I,;••=!!!!!!@!!!••�'!!.r•••

G.v.O!!!.!,!!!!.'-!t!!.t!1�.1
bastante entusi�&mo.

� 11-- I Galego, porem, escapa e cOllse-!

"ELITE" P 15 d N ·

3
gue aos 8', o 3' TENTO DO

raça e OVe n AVl\l.
O arbitro dessa fase reprime

Ora bola!', pOl'qU\l V. S. e!ta gastando o seu dinheiro fi t6a � I bem (J jogo violento e o Avaí i
Vá ao Bar-eRstaurante »ELITE» almoçar ou jantar por I passa a atuar de um modo ver-I

três centenarios. I dadeiramente extraordinario. A 1, I Cardapio variado --- Ma:dmo asseio II! combinação entre a' sua linha é I

Illi_. , _,_, _._.,_."ExeIUSivamente familiar III simplesmente formidaveJ. Ninic:o e!
, I POttugal defe odem galhardament,e

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

__-.:;:;;-- seus postos. Cenado ataque do

,_" wr

CUMPRIRAM
fazendo os mais

DESPORTIVA
REDATOR: Osmar Cunha

,.f
� I�
.'

COSINHAS
•

LA VEADAS
elD Pinho

e 250$000
--------------

MOVEIS

SA lO.
".

AO GUELMANN

Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes uesta capital

MACHADO Cia.
Pinto �alxa Postal 37Rua João

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ t., p .

...Ih d.

_ - .. a _ ..._

..... lia aan.a ,•••• (2,5 -Ih)
......... da••�""

•

....d _ .....
o•••• d ..

• ao.

•
�-

-p-_ ._0-

Velas e Mago ..
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iiiumenllu, Cru�eirG da S[�I,

Jainv�.e, L&ges, L.gur�a, São

Fra ..aisc. '�J. Sul

Federal e Santa Catarína

NOS CLA.SSICOS ENVELOPES FECHADOS
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c. Fàma Mundlall
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·

�ÇIl Telegr.: DOL". - C:i�a;Q:� 3:
�

A Favorita � l Jj • � I Çeq
s. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA - � PA!�A INSTALAÇÕES D-E-CUZ, FôRÇA E AN-

�A�NCIA DE VAPORESI � TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

�mpanhia Salinas Peryr.as-Rio 11\'(
TOS. PROCUREM

Pri..g Torres & Cia. Limitada-Rio Em loteria a sua favorita .. A ELE-�,RI(::ANavegação Brasileira Limitada-Ria ��
Navtgafio Cabofriense Ltda.--Cabo Frío :.' � TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
Va.ndenbrando & Cia.-Santos Rua Feline Schmitd n· 7 e 17 a. PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.I""

MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT-VIA.fiNS i>IfttTAS PARA o PORTO DO RIO DE JANEIRO jOURS ELEGANTES E MODERNOS
Navegalfão entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS. No IE:streito Ponta do Leal NOVID'2.DES.! VISITEil/i A Ele'trl-lfOaANGftA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta- Rua Joao Pmto n, 14 ...,

mente, sem transbordo ACABA DE RECE.BER UM FINISSIMO SORTI-
Tem sempre veperes em porto, carregansa MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI

Eatatrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
E C2!!

DADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO
� _ILHE. _..,i"'das as. especies de madeiras serradas. beneficiadas eem' aom

fi:lÓros etc.. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
. peito do Norte eu do Sul do Pai�, bem como para o Exterior

Recebe cargas de tmportaçãe.í do País OUL da Ex
terier, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
i)fSVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPftlO
SERVIÇO GARANTmo E RAPIDO-PREÇO'S MODICOS

, '" Ti" ; 1m "MM 'dei' r'5 Yh ilM".'
!ti irW

MPREESENTANTES E DEPOSITARiaS EM

C A ROL. O S 1-1 E P C
" Buzinas r�atra n

BaseH

Banco do Brasil
OapllaJ

'uado de reserva
101.DDO�OOI$QO'
'259.746:100$011

BXECUTA TODAS AS OPiRAÇOl!S BANCA�IAg

.....eIAS I: CORIUiiPQNDB:NTH 1i:M:TODO O PAIZ
••BNCIA LOCAL RUA TRAJANO, N. 12

Abana. em conta corrente. os segúintes jureis:
)e,. com ]UNS (C01YlE�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. limitados (límite de 50.:0.0.0.$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10.:10.0.$) 4% ala
Dtp. de aviso prévio (de quaisquer quantías,' ;com retiradas tam-

bem ele quaisquer fmportaaclas),
CBIIl aviso prévio de)l30.1dias
idem de:t6Q dias
idem de 90. dias

2...
••'OSITOS A PRAZO-FIX.:

p' 6 mêses
por 12 mêses
Com renia mensal

LETRAS A Pl\EMIOS.
por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5% ,C. ,: \

Sujeito :�ao" �sêlo:'prolllorcional.

Expediente:' aas 10 ás ,12 .e das 14 ás 16 heras
Aos sabados: das 10 as 11.30 horas

Endereço. telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

•

MOSTRUAAIO EM:

Tubarãe

Crande vendas estão sendo feitas das maqul
nas de costuras e bordados marca ME 1 EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

t nhecer nossos preços e condlçêes de venda.
Lições de bordados gratís _

Informaçies com o representante J. Braunsperger.
e JOSé Gallisni,

Rua Conselheiro Mafra, 66
"

FLORIANOPOLIS
� ............ ". , ....... ,_"..,. .._ """Iloõ''''''''' _1<ft. ...._� . ,.- ... "f" "," '.... �'''.'I-. > "'>'�"""""'40",,�n
•._____ ,�M ---':'4" _.:.-...,;_:.. _-� .�,--

A Casa Miscelanea
----�-------------------------------

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

R.TRA..JANO N .. a
Florianopolis

-

Motocicletas:

A INSTALADORA DE-FLORIANO-I
POLIS, possue sempre grande stock de materiais Ielétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos

especiais para revendedores. /'
"� . -

'
�

NSU - BMW - Triumph - Duerkopp
Bicicletas: - NSU w Duerkopp -

Opel Bauer
Radies: - Arnerican-Bosch e Loe

we-Onta
MOlores: -ILO para bicicletas e motocicletas,

para iluminação de cilsas.-Elpo-E
clipse-Evenrude para botes.

A"8ssorios: -para bicicletas e motocicletas.
�
Importadores .. Distrí buidores

João Prosdoclmo & Filhos
Curitiba - Jolnvlle .. Blumenau

Uma organização completa no ramo estabelecida
ha vinte e cinco anos.

!

r
'�
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Dr,. Alfredo P. de Araujo
"M � ['-) I ", r=.I E ...":'.... 1__ g \""", "'_}

r
Especialista em moiestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do ernpaludisme e das rnalestias da pe-

I le e nervosas pela .}lutolzernotherapiaI

I

I
__ .

Consultoria, e residencia -- Praça 15 de Novembro. 13
Telefone, 1.584

Consultas: - Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

,'A.

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCUL!SiTA

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

i'q&f'fi!I"'ttr .. ,t""
. ...,_..St'·-·----

I Dr. Augusto
I de Paula
I

MEDICO

Desembargador
Saivio Gonzaga

I I
.\ I 1-!Ui1 Trajado no. 29

DOE;'�ÇI\S DE. SENHO- I .

RAS ---- P '-'j R'- OS ,------------

Operações
Censultorio. Rua Vitor

Meireles 10

A's 10,30 e das 2 ás 4 hs.

Residencia: Rua Visr onde
de Ouro Preto, 42-
\ Tl2iefone 1355

Dr. Claribal ..
te Gaivão
A,DVOGP.DO
Avisa aos amigos e

antigos con3tituintes que
riabriu seu escrito rio de
advocacia e continua a

aceítar ehamados para

I trabalhar em qU3lquer
comarca do r:stêdo.

I

l'hCi"itor.io: R. Deodoro n· 15
FONE 1.665

ADVOGADO

T
-------_

.
�

I Dr. Awminio
.

:1Tavares I

Flo\'i�noPQlis, -1.936
�-----------------------------------------------------------�����--��---�

Dr. fvi igue!
Bc.)a i:)aid

CLINICA GERAL
Vias Urinanas

.
-

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

DO
Dr. Djalma MoeUmann

..

��;:::-;;: Sar�;·-pedro"2:ta;ão
,.

GABINETE� E�i��ARDI�RAFIA
---.------

I'"
Diplomado pela Facul- Curso de aperfeiçoamento em doenças ao coração

�'�",'.'
dade deSMael'adicina da' (diagnostico preciso das melestías cardíacas porl'IE'DI�-ESPE�IALISTA EM MüLESTIAS DO ESTO-

traçados eléctricos):,,:MAG6, INTESTINO, FIGADO E RECTO Ex-inkrno � assistente do CL CA ç E 'ÇAS D) C'ISTEM. INI . IDE CRIAN AS DO N _

. l.) I A
eUHA :RADI€AL DAS HEMORRHOIDAS, SEi\1 OPE- Sl'rvÍç0 do prof. Moraes

�
NERVOSO

RAÇÃO E SEM DOR

i"�
Ex·íntemo clt) Dispensariq f

.

Ondas curtas, Raies ultra-vermelhos e Eletricidade:; Silva Lima I médica
CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,

.i Ex-·adjunto do Hospllal: Laboratorios de Microscopia e Anã-diariamente das 5 ás 7 da tarde
A

Graffée Cuiule e Sanatorio : I ises C I i nicasManoel Vitorino

�* 5; • iMijQWpiMWjifE ............_ -_1IEf i Cliaíca médica cínrrgica das. Exame de sangul': para diagnostico dá �ifdi� (reaçõe;; de .

I rnolestías da Wessermann .. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zome) Diag-Eé e", 'FW!Wi"'.

�
.

CABEÇA E PESOOÇo r nostíce do impaludismo, Dosagem de uréa no "a;gue etc.
M 1"'). !es ti e3S e Ope ra <;o S::'�S I Especialista em , Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

dos �. NARIZ, GARGANTA E.
gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li�

'0,L.I-tO·S
OUVIDOS'

dquido rachidiano e qualquer pesquiza para eluci ação deCONSULTORl@
.

18 R T' 18 diagnosticos.OUVI.DOS, NAPIZ E GI-\RGA.NTA
- ua rajane i--

� - '\
:. RESIDENCIA Fernarldo Mechedo, 6D ,�"" J O ã a di e A �� ai UI j @11 -

"I Hotel Gloria TELEFONE' 1.19
------- ---.- -

.1 .... ' Di�riam_e.nt�.l�.·.ás.1
..
_�.',.,.h.S.�.

[I · F L O R I A N O P O L I SAssistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe ;
__ = ;�� _;, ;

� �iiiIiiii�iUiiíiiiiiiiilíiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiilililiiiiii�iiiiiiiiõi�������!!!���do serviço de olhos t' oto-rhino do Centro de Saúde

I�de Florlancpol!s

I ,so:m���������������������1 A
� jiU�

Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio. ccaclo ivm0-
Consultas diarias das 4 as 6 112 - Fone 1009

l'
D/. Ped ro Camara Simões ·

Rua Visconde de Ouro Pret:>, 11 - FLOR1ANOPOUS ' re I ra tem seu escrlp-

����n="'�"'�����lI CL_INICA

i I I-\::ma, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lurnbargo,
'I D

'I ;;�;�:�:�Ii;:'�;;�:ra���:;i�;:�:�:;��;;;;:;:
ema insulinica da magreza- Regimens

obesidades. diabetes e molestias da nutrição

Advogado
J Bayer Filho

Rua Trajano. II
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1 .686

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 1 2 e .as 16 ás 18 horas.

MiDICO-�SPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
genta - Pescoço

Consultas das 1 Q ás 12-
das 16 ás 18Tratamento moderno das

mo/estias do Pulmão
Consulf.-R. João Pint::;. ! 3

1 elefone, 1595
Res. Hotel Gloria-F0ne 1333

, Consultas das ! 3 ás 16 hrs.

MEDICA
tÓI io de advogacia á rua

Vlsconoe de Ouro Preto

;: i 'x�g D!!:: lHH:tUEIIA:., i,. U.I.H . ,. b1UU
r.n'preg�do com succes.o em toil.e

.;'.� n:oi�,;\a! proveniente. da qJIhIIII
e; iflOpuH::r'IJ.J do aangue:

� FERLDAS
l

ESPfr-lHAS
. }J� ULCERÁS
'j 't'm!':'í;� ECZEMAS
:,:� ,i;:� MM!CHAS DA PI!L1I

·�:t, DARTHROS
/.'" $� fLORES BRANCAl� ,�1 ��! RHEUMÃ.TlSMO• • ,y- . ,.,

,.">,j). J$f; SCROPHU!:AS
; :�·l SYPHIUTICAI!:", �'i: -:t"�)
'.. ,�'Il Ilnrilin�te em ....

,�<;z ... d!ocçbl!l auJa ..
";�, .-Ml••

". ':-1A R I A.·-�
whl,:l]'eti de curadGI'_�

. :..,�llt iJEi-URÁTlVI."

n. 70, - PhotlP' 1277.--'

I Caix'l Postal, 110.,
I�

Dr. Caries Corria

Partos - Melestías de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlretar ds Ma�ernidadG .�.
Medico do Hcspilal

(Curso de especializaçâo em

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

, I Dr Aderbal
da Siiva
J\dvogalle

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

R.

Advogado
r Rua Trajano, rr 1 sobraão

j Telephone n' 1458 .J
EtE.TRICIDADE MEDICA: -- Alta Frequencia-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr. Oeken), Banhos de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

.�.
. .

1 Dr. Osvaldo Wanderl.y da
,

Costa
Bacharel em Direíto

Advega na capítal e ne interior deste e do Estado de ian
ta Catarina.

Escritoric' Rua MarechaIFloriano Peixoto, 131
sobrado sala n' 1

PARAN !\' SANTA CATAHINf\
, i

I
! " *15 .

'hMtW"?! d' ., me , . esswt' i i Tr@M "i:

I . CONSULTAS: Das \-J ás 1 2 e das 4 ás 8
A tende a chamados

'I Rua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, 1167

I '�iõiiiiiíiiõiiiMMiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõlõii� iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiãliiii��

r
.

-I

11�;;;tt��:�I�\ Companhia Nacional de Navega ..

Ex-chde ?a clinica do H05pi I ça-"'� Coste11!ío ratal de Nümberg, (P.()re�SOI U
Indórg 8mkhardt e 'P\ofessoT IIErwin Kreuter] Mc�vimento MaritimodPorto Flar�anapolisI
Etl�a�i�ii{Jla em ckurgla! Serviços <.:ia Passa eiras e eie C::a r" -9S

gerai

l����p�a�r�a�o�N�.n.�.r�t�e���__m��������'5ÍI�--�,�"'"

alta cirurgia, ginaecologia, (do- l v Para o Sul
enças das senhoras) e partos,

_,...ltiiliiíiiíiíiiiii"iiiiiiii1iiliiiiiiiiiiiíiiliiiliiiiiiiiiiiliiíiiiiiiiiiiiliiilliiiiilliiilil�liililiiilili-_�iliiillíiii1l-=-�""IIiI_- ii"__ii;iiIIE=...;1'

cirur!�:r::õ,:i"d;apl:�;i::'o e jo=TIP "-Fréi",;s"-de"'· êà;üueiro:
-

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Curse de aperleiçoarnento na especialidade, com o dr. PaH
I. Filha, no Serviço do Prof. Oavíd Satlson, no Hospital

da Fundacão Gaffrée-GIl:n!(� do Rio d·� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORlO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESIDE!NCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Uma casa na rua Conselheiro
Mafra n·. 51, oulra na lua J0ão
Pinto n·. 53, e pequena casa e

chacara na rua José Veiga. Um
grande sitio no Rancho Queima
do e oulro no Estreito.
Tfa i ; � : ) n !) i) Sauford
Fane t:aiS •

-----�_.•

ITATINGA sairà á 22 do

ImaUuba
Rig Grande

Pelotasi:e
Porto Aleg-re

o Pa'luete ITAGlBA sairá á 18 do CQf

rente para:
Paranaguà, Ant0nina,
Santos, Rio de Janeim,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passagfiros para os demaisl,por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

A• Recebe-se cargas e encomendas até ':-a vespera :das 'saídas dos paquetesVISO 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 Armazens da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser cpnduzida, gratuita.:
menté pata bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO'-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22��S6B. (fONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) �END.�TELE(i. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
,

J. SANT'OS OA.'RDQS'O

CONSULTORIO---Rua Tra
aRO N. I 8 das 16 "s I 2 e

das 15 ás t 6 1,2 horag,

TELEF. 1.28)

RESIDENCIA-I:{ua Este-I
I

ves Junior N. 26

I'TELEF. 1.131

Vende"'se as

seguintes
prf'-jprie,dades

o PaqW.ite
corrente para:

,
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contm a rUJC',;Ü-�); j�i\ :" él
r ':'::u:�i'nio B'�c:tvrt c lamBia,OUo

contra a il,di"" U··
..

·1: _,r.
' ;(�khte( e Iilli.ülia, (ausentes) Carlo�

O melhor estabelecimento, perfeitameLlte aparelhado.:Í\.,ienz�!' ': ,<,F,t11:a (aUSf.'nles), 0 ..0
aquela Ulf,,,çao "I. ;;.. :,r., :kli!lk:! e fi'milia (ausente:.), Ju�10 para o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças plll-

'!
Voigt e familia, Henrique Selink e monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana- IVIulta gmte éeverà ter ouvido fa'cOrrigir. famllia Augusto B u e c k I e r e torio encontra-se Iocalisado na Estação Perdizes - Vila Vi- lar na PanfIaviua. nas virtudes ma-Além do péssimo efeito, o familia (ausentes), ainda profun- toria, na Estrada de Ferro S. Paula - :Rio Grande, 800 gnificas deste medícamf.nt., seUld f d I damente compungidos com o pas-gésto o re eri o p ayer, pass8ndo sarnento de sua queri<!a mai, sogra metros sobre nivel, passuindo luz eletrica, agua encanada e PreAso O dr. Br!l!ga que tenho:: noticia exata da sua com-

rasteira no adversario. sua falta e avó BERTHA SELINKE, vem agra- estradas de automevel, eom clima saluberrimo. li posição. Tl'.1Ll-se de um preparado
d d d decer a todas as pessoas que os O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo- da Casa Ba}'er. apresentÁdo naslre un ou na errotll e consequen- acompanharam no doloroso tranle,

.

d AbI dernos de Raio X Heliedor, Ondas Curtas e Laboratorio e reu drogari�;5 e farmacía,\;:, sob a formate de,c assifica,.ão do quadro bra- bem como 08 que enviaram tele-

silel'ro.:S gramas, cartas, cartões e flores e para exames de escarre, sangue, fezes, etc. de pastilhas. compostas de chocola-
aCfueles que aCQmpanharam o fere· Seção separada para cOPlvalescentes de doenças graves. te, assucaJ', mentol e tripaflavina •• --------------------- .. - •• troatê á sua u'ltima morada. estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota- SANTO AN(i-ELO 17 - Prê!:o por Esta ultima substantancía é de altoAdOraçãO I �r:.iJC�:.<íC������ ..��� mento, etc. ordem do chefe de policIa seguiu. poder mlcrebicídiJa. reunindo as qua-ltJ � para Porto Alegre, o bacharel Braga Hdades de um antísetico completo.é a marca que domina na atuali- � Contrato de casa- �.",z:;zgz'jgg I I

de Abreu, ex-sub·cheff. de policia na ideal, pOlque não irrita. não iar,dade e dominará sempre.Qualque- �I mento �

,- -,
situ1ção passada.

I
mal. atuando sôhre os germes. des-

que seia a sua necessidade de 'fi I
'

I truindo-os completamente.perfumarias, ,prefira sempre � WALDERLEY JUNIOR � 'Curso do, P·I t I Bidú Sayão I
Casos em qu,: as pastilhas de Pan-

as da mar�a �1
e senhora participam aos W t", Maquinas e I o agem II f1avina .>ão indíspensaveis:Adoraeao t llemlI amigos e pessôas de � '------- .-�

RI') 17 U 1') Para as pessoas que devem e�-� l-f" í. , ----j m, no.vo atrazo. l'ete- tar O" tenham estado em �l'mplesr.� suas re açoes que a l5ua 1- �'I' S th" P b
LI u

N· t I� Ih LILIAN "PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MÁ- ve 0,«, ou elU rmcrpe» a CU10 0;- contato ou em comunícacão demora-egoclo opor uno � ca:amento co� �on:�:��� ii QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO- do y!a1a: grande c�nto:.a p�tríc!a da com indivíduos afetatos de jiph-
Vende·se por preço de ocasião. á CARMELLO PRISCO. 'i( RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A' Bldu Sayao. �{!.e assIm, nao 11a1S põ- terí:l. escarlcltína gripe anginas em

rua F'l,'ne Schml'dt, 48, os segullltcs �.J MECANICA MARITIMA. d:rá cheg�r hOJe ao RIO, Aquele na- ge'al etc
'.'

.. f' LILIAN CARMEL" vw ellÍrara ama h�' lt h .t
" •

•moveis; e, - � � (n a as o. o oras tia 2') Para os doentes de anlZtnaS
Uma mobilía de sala coro 12 pe- r LO tem o prazer de comu- I� OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR. manha.

hanaes. d�m de impedir infeções se-
"as, um lavatorío com pedra mar-,'

nicar aOIl seWi amigos que � EULAMPIO DOS REIS VALE Vendi a casa cundarí,u graves,.,.

d u são nOIvos. !í� II R AL BITENCOUT '9° e se A P fI " mamore, um bidet com pe ra

marmo-'L:'"
, �I, UA GENER , (i)

'I
III

2. Ave- an avina cO:lshtt>e. pOIS. U

re, uma maquina Singer, de pé, com
liso 3-6-938 �í,ill FLORIANOPOLIS

I nida Rio Bra 60 A' t t
valiosa arma. de defesa e de atailue

três gavêtas. um gu�rda-Io'.lça, um
�

,nco. n. ra ar contra as infecões cuja porta de ,n-

,uarda.-comida,( uma. mesa. !fIiJI��II.iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiii__íTiJiiii'"iiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiii_,iiiiiiiiiiiiiiiiiJ na mesma. trada é a bocá e a f"rillge.

PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Alr.deeando

NAo mais jo
garão expõe o caso do penalt,.

URUGUAIANA, 16 - Segundo uma comumcação en

viada ao sr. Eduino Vaz F'erreira,5uperint!':nrJente d0S Serviços oe

Repressão ao Contrabando nas fronteiras deste Estado, no dia 8.
o inspetor dB Allandega de Uruguaiana, dr. Zenon Lelte, em

companliia do agente fiscal do imposto de consumo I"ilquciu juris-
MARSELHA, 17-0 dele- dição, <ir. Odilon Ribeln, de. eo�nl'1n(.h�lte da P()ll.cia A .luaneira,RIO, 17-A AgenCia Nacional ouviu o técnico Pimenta.

Salvador Ribeiro e Jo guarda MichelenJ. numa dilig n 'ia cfetlia-�ado desportivo da impressa ar- pelo telefone internacional, sôbre o sensacional e.icontro desta tar- I

1 d ' band d 'dti dI'
.•

t O da, apreendeu nasucla cida e um grand:� contreb an o e tec: 03gen ma, ec arou aos Jornais aes a de em Marselha, entre os quadros brasileiro e italiano. técnico
dI:! sêdas, num montante de 407 pe .•_as, com o peso líquido decidade, que os países sul-americs- patricio declarou o seguinte: «A partida desta tarde, entre o Bra-

P
.

dA'
-

.

d '" t t ,I..... oitocentos quilos.or nosso iatermé ia o vüt nas nao mais everao ornar par e si! e a Italia, constituiu um cios fatos mais sensacionais uo Carn-
f dd

. .1 -

Conforme inlormacões que nos oram ve,'a as e esse 'Ja�ra ece aos diretores do Htrci- nas competições (lesportlvas na
peonato Mundiad' de FOl,otd-Ball. Hoje, se presenciou a forma pd,l nrimeiro contrabando que �s autoridades consegu -rn apreender emfioLuz as provas de carinho e apre- Europa, emquanto a Fifa não pro- qual vamus sen o espo ia 03, neste campeonato. II ' ,

ço que foram dispensados á SUa ceder á revisão do seu quadro de O juiz agiu de maneira censuravel, mostra .do se pareia- rugual80na. Ed' .T F
' 1 f "zembaixada. arbitres, incluindo nêle represen- I' d f I B 'I d d : sr. uma v az erreira te.egra ou a'] inspetor enon, ..

limo marcan u um .. ou» contra ° rasl entro a arca

perl-j L .

doi A ' ,.! f - ÍcAo Avai, agradecemos as gen- tantes desses palses,
'

d b I f' dA' f'
,

3 eite, que ha OIS meses, esta no exerclclO. oe su 1, unçoes, ou-

Id d I f f· gesa. qU'ln1'doda � a. estava ora .

bO c�lm'po. assim)
01

consldgna,
a

'. \ ando-lhe o zelo com que azora são deflõndidos os interesses 'datiJezas de que foi alv. nosso re- entica ec aração oi eita
uma pena I a e maxima contra os rasr CIrOS. ance se e�en-I ,- d N" I

o

t t O C I pelo sr Célio Barros I d
.

f A b I "', '
, ,- azeri a aCIOnaI, I'!E\QUP e setor,

,presen an e, o sr. smar un UI. a •

ro ou e seguinte orma. o.a estava com o ponta dlrCiUl. Ib- J .eo......eoee<íli.(j•••fieft••e•••��elt.O.He0."•••••••••flG° arqueiro Portugal pede-nos IPr.testo em mãoll do l-ano que, tendo pela frente Domingos. passou ao meia e�"ll1erda. C U R I :W�, �V'j ��TRtJ �.";:; (J [�_ �TAN ,Amanife�tar ao Avai a sua gratidão I' delegado italiano Este shootou, saindo a mesma pela linha di! fUCldo do 15("';[ bra- ", "" ". .' -

_pelo carinho com que o distinguiu sileire. Neste lance, Piela, que vinha sendo acossado por Domin-
a embaixada avaiana. I

MARSELlIA ! 7 -Nenhum gos, com uma marcação severissim , investiu c intra nosso Iul-back

protesto poude ser apresentadC',.direIito, agredindo-.e a ponta-pés, qlland� a !'ola, como disse} já
Arbitro pela delegação brasileira, em vir- havia saído pela linha de fun�o '. O arbitro mandou q�� se bates-

A .. I tude do representante da Fifa a se penalty contra a meta brasileira, Esta decisão do ]IJIZ, que rê-tuou O pnmeiro tempo o sr. i
•

I dI'
. .

dI'A
.

F'I b
I quem o mesmo deveria ser entre- su tGU no segun o goa e, consequentemente, na vitoria a taha, Aos Rev.mos srn-. Vig<,ri')s, reitores de igreja,ntomo I omeno �ue atuou em. i

f
.

bid d t d
. ,

"

N 2 f M I M
- ! gue, não ter sido encontrado. OI rece 1 a com gran es protes,os a aSSIStenCla, que prororopeu fiéis em geral, e demais inte'ressadüs, tal-se publico quea a. ale o sr. aDoe

orais,!
d

.

soube reprimir o jogo pesado,ten� .

Entretanto, u�a copia do refe- numa tremen a vala.
• ., ..

I

.

a Curia Metropolitana, de acôrdo com o codigo de Direi-
d - f l'

. . ndo protesto fOI posta em mãos Entretanto, logo apos, PtraClO, num pWg0 50 ataque d", to Canonico e Circular da S. Congregac.ão dos Sacra.o uma atuaçao e IClSSlma.
. -.

•

. d" d I ,1
I

h Ido sr. Mameh, da delegação Ita- nOUOi la.otenos, entro (8 arca, q�ar�" o ,la � oota.f ao goa, re' mentos de 26 de julho de 1924. não tem atribuições
O I i t O Id .Iiana, o qual, todavia, não tinha cebe forffildavel charg� do f,back» direito ltllhano.

para conceder licenças para Missas Campais, «por oca-m D s ro .va o '

O b' d' 'f
'

,

A h i t
I

poderes para torná-lo efetivo. ar Itro n,� 11 VlU e. aSSim, om'llS mais uma Vê:l el>po' sião de comemorações profan as OJ para realçar festasrao ah·uimPdr medn a

I' Il'ados p�lo score de d ,is a um ;-',»50 afirm'lr, Sc'!11 receia ele erra., d á (I C do em a xa or •• I b -.. '. .
,

'I"' e car ter politiCO Circu ar Lia S. . dos Sacramentos e
Italia

eonsu ras� elro
que o quadro Itahano não e" absoluti'lment,e SU,')Crlor ao di) Bri\' 26 VI '}) d ,I t 'd

.

t--

- -..:.4, eveouol por anto, COllSI erar-se InU eis osprotestara sil, lIlesma sem o c""man�o que hoje, nos faltou do n:)SSo centro efs' pedidos que se queiram íazer naquele sentido.RIO, 17-0 ministro Os.valdo MARSELl1A, J 7-Um 'ornal
tivo: Leonidas. Para os cases extrar)fdinarios, desde que interve-Aranha endereçou ao sr. Vicente, d 'd d

.

f
J A equip� it,,!ia ,a é inferior a do Brasil, Ilào têm ciasse, nha causa justa e rasoaveJ, a qual deve ser u,iicarnenicL

.

b" d d I l'
, esta CI a e 10 orma que o con· I 'I \ "b b '\' ',I fI d

.

g0Jacano, em alxa or a ta Ia' 1 d B '1 'd d
nem qu'J. que( SUp�riO'!.Ja�i.: 50 re a rasl etra. 1 �l) 1m o JO Q. inspirada, como diz a referida Circular «cm altíssimas.

I
.

I "
su ' o rasl. nesta t:1 a e, sr.

t f.J t j A J \ t d ampeon'onesta caplta, o seguinte te egrama IM' B b t
" F (

acrescen 1\ Im-.:n 3, (e a :,0 o com o regu amen o o c ,�h rasões de culto divino e no bem espiritual dos fiéis», só
a propósito da vitólia dos joga-j ano ar osa, apresen ara a IfI1. do mun:J), qu � dek,mi:l,l .; 'j3 o protesto feito, de uma hora serão atendidos os pedidos que vierem acompanhados dad

.

I' h d h' 10 seu proteBto contra a atuaçã0 ,

tI. , '

't- d J
o o ". lterores Ita lanos no mate e 0le:, d

..

d t
.

d n It R apos a eullluaçao <lo Jugo. o capl ao e nosso quaar , I.�j, -

taxa respectiva, de acôrdo com a recente e conhecida ta�-Receba v. excia. minhas congra.! o JUIZ, e er�lOan OlhO pena y, half Martim. formulou um protesto ao ret"re5cntal1te da FlFl\. bela de emolumentos. aliás, aprovada pI:�la Santa Sé.
tula�õel pela magnifica vitória: quando ,o mUito

q1ue.
e co�pJ.�a, I'

Aqui. quando �e. fala em protesto contra u:na decisã': .'\'S l\1issas CampaiS, devem, outrosim, ser equiconquistada pelos jogadores itulia- I! �ara agr c�m Óe �t�va pa��la I;' vlSlvel�ent'! errada do J�lz-protesto que, no �aso, nao é �osso, I paI adas aquelas que se pr,,!tendesse:n celebrar A POR�
nos em uma pugna que honra as

I
e, seI a por ommgos ora e

mas sim de toda a asslSteGCla e de tod& a Imprensa francesa -I TA DA lOR t�:l.l\. Pard estas, mesmo de acôrdu com oduas equipes, bem como meus

I
campo. �Ies acham que �sse �r.test?, mesmo dentro do regulamento da �o': ,Can. 522, ícquer-se licença especia: da Curia, por esc ri-

votos para q�e consigam o cam- A pa rt ida pa - pa do mUl:Jdo, e antl-sportlvo, de modo que o p.anora!'::;.a. aq�I1 e to. a qual só se:-á concedida preênchidas todas as condi-
peonato mundt!ll».

I raBordéus este: � team entrll em campo, pode sofrer as malOTes mlui�lç,�s, ções SUPRA.
as mais aberrante� marcações do europiu, e não tem o dIreito Floríanop JUS, IOde junho de 1938.Agaa de colonia"Leo- I de protestar. nem pugnar pelos seus interesses, porquanto a FIFAnldas" e os penaltys

' MARSELHA. 17-01 joaa. considera esse prote�to Ilnti-spOllivo.de DOlDlagos dores brasileiro! acabam de em·
Seria. pois. preferivel gue o regulamento da cepa do munobarcar para Bordéus.

dRIO '7 U b I do não cogitlUse. num de seus itens, da questão os protestos. Vidario Geral,I
- m esta e ecimento A' partida. os representantes •

d f Concluindo sua entrevista, ainda Infor\nou o técnico bra- *Hj9fi,,�I=""H YillUl4Pe per umarias desta capital lan- da imprensa procuraram ouvir o lustf-i"'lIto de Allllosentad.o.rt·a - P"nso-es do'"h
.

h síleiro: «O nosso protesto limitou-se. exclUiivam�nte. ao caso da ....... ..... .... "'" .,;; '"

•

�
çou, 0Je, em omenagem a Lec-I' sr. Adernar Pimenta, que se limi-

marcat'ào do penalty. Não fizemos qualquer alusão á questão de Comol·elurloli, CaIxa Local de Florianopohltnida., que foi o fator decisivo da tou a responder: os
Ivitória do nosso selecionado con- -«Nada tenho a dizer, .inão nacionalidade dos jogadores adversarios ulila vez que eles já es-

d d tavam naturalizados italianos.tra os esqua rões a Polonia e da que partiremos para Bordéus. E
Tcheco�Slovaquia, uma marca de � tudo... » O unico fUJdamento do protest@ foi. como disse. a mar-

agua da colonia com o nome de cação do penaltv.
"Diamante Negron• A U.ngria bateu a �I�����������,�����"!",,,.�����.

Pela irradiação a impressão Sueeia por :; a I "

se. "
geral é que Domir.gos foi o cau- San a t o r i o a n t a a t a r I n a
sador da derrota do quadro bra- PARIS, 1 7--A Hungria vcn-

síleiro, cometendo I1ma infração ceu ht'lje a Suecia, por 5x J, O
desaecessaria dentro da área peri- jogo foi disputado peu,nte uma

iOlia contra o centro atacante ita- assistencia de 25.000 pes!ôas.
liano Piola.
Ao mesmo tempo, lembra-seAd· tque nas três partidas. em que gra eClmen O

ibou, '.i'fHl crmh:,. ;� Pt}

segundo center-halí. Foguinho,bom
da ponta; mediocre no centro.
Toneli, esforçado, mas inexperien
te. Daniel, muito cansado; Arí
lubatituiu-o bem.

Miss:::�s ('�tt. '

•

_8 �""'r)pa IS

A V I S O

P. Frei Evaristo SehurlDaun

Pelo presente comunicado, torno do conhecimento dos
srs. pensionistas, aposentados e demais interessados nos
recebimentos de qualquer natureza, devidos e relativas a

JUNHO corrente, qUe, taes pagamentos, sem exceção, se·
rão efetuados NES r E MESj na tesourarIa desta Caixa
Local do ínstituto de Aposentadoria e P,;>,n;;õ�s dos Comer

I darias, sómente até Q proximo DIA 25, sabado-vindouro
Florianopolis, 17 de Junho Je 19 ;8.

S. J. de CARVAU 1() CaS'TA
GERE!\lTEDr. André Kiralyhegy '---_._------_._-----�

DIRETOR PBOPRIETARIO

" ,I Estação
; 1

,..\dV(·k;!,):'
Rua Tnljal10 i_ (sJb.)

,

-------,--_._---

Que é Panflavina?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ven�,em-se juntos ou separados
'

r !IIü .............-IIlIIIIi ..m •
MagnifICo terreno pronto para ed.íicação todo murado IICO:lit.passeio e rua já calçada no centro da cidade, ii 50 metros Dr.

da praça 15 de Novembro, IUma g�a,nde casa antiga, caril espaçoso terreno plano'
fiara, grande e�lbc�çãO, tamben. c.om passeio e rua ja calçada,
contigua 'ao pnme:ro.

Informação com JOÃO CARVALHO

ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cervejaria (;atarineuse.
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
RESTAURANTES.

REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.
ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA.

Agentes: Carlos Hoepcke SI,tI. �.'iv. F�
R

IvO p�
I

SIRUA CON�ELHEIRO MAFHA, 34 ,_ Fio: ianopol« 'I, T.
VENDEM _ SE: lia rua Presidente

.AI EM '! HS&' U*WMW 'N**wnesMA4@b...1I'
� N. 76.

7A� .'� ",. ��.; '�Y, ·,·I;'-�'y·-����ÂS?;2,��-TD.�'iJj� �',j \""�'\���>������.

��:,�.i?:S''1I.;?!� � -',�A(.��L��Y�����., .*/l>;"�':'<�',iir..�YL� �')"'VL���

� Cálculo de qualquer P:anta,execução, fis- �
estrutura em con- cal .zação e direção �ereto armado de ob- as �
e ferro Aparelhamento com ��

preto para constru- �
ções de pontes em �Iconcreto armado �,--'-------

�t Vende-se

��IUMA MAQUINA DE ES-
�tq I CRBVER USADA

� tipo standart por preço van

['1 tajoso. Informações na Ta

� bacaria Baiana, Ruz Trajano,
� 4 ou Caixa Postal 59.

�I
� RADIOS

�
Para seu concerto. procurai a

�J I Casa M'lsical. que conta com a

� o��cina melhor montada na ca-

� pital.

�
I Rua João Pinto, J 2

Paraná �
� Vende ...se duas .��sas
� de hJVIOS,
� agua bôa e muitas arvores fru
�� tiíeras de diversas qualidades. ao

� lado do quartel do 14 B. C.,
Florianopolis direção: Er1gro. OMAR RUpp � no Estreito. Para tratar com o

�
•

� proprietário Vida] Antonio de

�����������,��l�Z.���7A'7.ô.'V"�;n����· SOUZtl.

A mala t cha todas
AS

Quintas-Feiras
ás 10 horal no' Correio.
ás 9 horal na' Agencia

� ua ca�ta ,ditgÉrá
ft)()min,o na Europa

Omar
Engenheiro Civil

Sá ui e IMPOSTO
OERENOA

'EDITAL

Ramos

Especialista em molestias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher.

Ex-interno e ex Assistente do serviço de cirurgia e

gínecoligra do Frof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do
Rio.
Ex- Sub Diretor d I Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada em Urologia.
Chefe do Serviço de Higiene Pré Natal do D. S. P.
do C. S. de Ftorianopolis.

Doenças de senhoras. Urologia
Partos e Cirurgia.

Consultório e Residencia á Rua Visconde de Ouro Pre
to, n'. II - Tel.-IOOe -FLORIANOPOLIS.

Para ciencia dos contribuintes do Imposto de Renda nes

te Estado, torno público por meio do presente edital, alguns dis
I positivos regulamentares em plena vigencia: (Dt"créto 21.5j4, de
20·6·1932).

Artigo 78.-Todas as pessôas Iisicas ou juridicas que por
5 ou como representante de terceiros pagarem ordenados, gratifica
ç'ões, bonificações. interesses, comissões, percentagens, juros, divi
dendos, lucros, alugueis e luvas; prestarão informações à Seção do
Imposto de;Renda, anexa á Delegacia Fiscal.

Artigo 86.--As infrações do artigo 78 serão punidas com

a multa�de 500$000 a 5:000$000.
Artigo 88.-Até (30)-trinta de junho de cada, a89,

pódem ser feitas as declarações de rendimentos, independente de

I multa. A pessôa fisica .. -(particular)-que possuir mais de
10:000$000 de rendimento bruto, fica sujeita á apresentação de
sua declaração, ainda que, pela, deduções de encargos de famí
lia e outras que o regulamento permite, venham a ficar isentas
Caso não apresente a Jeclaraçào fiouá sujeita ao lançamento 'I ex-

olicic» e pe-derd direito ás deduções regulamentares, incidindo
ta'rnbLm nas multas de 30, 50010 ou 'ainda treis vezes Q valor do

I imposto, ou s ja,' 3000010. As firmas comerciais coletivas ou in
Jlviduais. ainda mesmo que tenham prejuízo. ficam obtigadas a

�c.res('cntar á sua declaraçao os doeumentos que próvem o seu pre-

I
JUIZO.

Artigo 175.-As emprezas que pagam juros de deben
tures e obrigações ao portador, descontarão sempre independente
de sab r a quem são pagos êsses juros. á taxa de Solo. Quanto
80� dividendos de ações 80 portador. a taxa a descontar pela
mesma fórma será de 4010. independente do imposto pago pela
sociedade.

Artigo 1820. -- São passiveis do imposto de renda os

vencimentos de todos os membros da IVhgistratura da União, dos
E:;taclo�, do Distrito Federal c do Ten itorio do Acre, bem co

mo 0S do funclonalism) público do Estado e d05 municípios
(D':I�reto 19.723). \li

Outrosim, torno publico que de acôrdo com a lei 183.
de 13 de Janeiro de 1936 e Decreto 21.033, de 8 Feveiro de
1932, o regulamento acima citado. sofreu as seguintes 'alterações:

Lei 1830.-Artigo 10.-A partir de 1936, as socie-
dades era nome coletivo, as de capital e indústria, as em coman
dita e as firmas individuais, cujo capital exceder dp. 50:000$000,
ou cuja'! vendas mercantis cu receita bruta excederem de . '.

3OO:000$00Q. deverão pagar o impost-o pelo lucro liquido, de
acôrdo com o respectivo balanço, ficando equíparades para o dei
to da trihutação ás Sociedades Anonimas

Decreto 2J.033.-Artigo JO.-Nenhum livro ou docu-
mento de contabilidade previsto pelo Codigo Comercial, pela lei
de Ialencias e por quaisquer outras ieis, terá efeito juridico ou

administrativo, si não estiver assinado por atuario, perito contádor,
contador ou guarda-livros devidamente registrado na Superinten
dencia do Ensino Comerciai, de acôrdo com o disoosto no artiia
53 do Decreto 20. J 58, de 30 de Junho de 19'31. Portanto,
no decorrer de Junho até 30 r10 mesmo mês, a Secção do Im
posto de Renda neste Estado, está habilitada 11 fornecer quaisquer
outr�s esclarecimentos, bem como a receber as declarações de
rendimentos referentes ao corrente exercício.

Secção do Imposto de Renda anéxa á Delegacia Fisca
do Tesouro Nacional do Estado de Santa Catariaa. Florianopolis
25 de Maio de 1938.

II CfRVEJARIA
Pão líquido?
Cerveja Bock!

CATARINENSf I

I

_J
S

Coutinho

-------- '--_

Ibelre

DISTINÇAO! ALEGRIA! SURPRESAS!
FESTA TI'PIC 1\" REGIONAL

Palaeia da Caixa Econamica �8rl.8 Coneeieão
"'.Ie da Seeão

Apartamento

Postal, 784
João

Andar •

Caixa
J

� Curitiba
�
N '!( Sucur�sal:

Festa de São

tira Tenis
no

(Iub Florianopolis
QUINTA FEIRA. 23 DE JUNHO DE 1918

-A'S 21 HORAS-

Grandiosa Soirée das Chitas

Vísta BEM SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garõlas 56

na A CAPITAL.
•

R�a COllselheiro Mafra esquina, da Trajano
, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;lNIVERSA1UOS sua exma. esposa d. Carolina Vaz
Marques.

i
i J Nos

FELIX BOABAID
Transcorre, hoje, a data ani- FÁLECIlUENTOS

versaria, do honrado comerciante
•

da �oisa.praça, sr. Felix Bo�baid, I D. MARIA PEREIRA
prorietario da Casa das Melas.
Ao ani�ersariant� .�u.e}oza .em I . �� C3cboei.ra, distrito do m�- C ..I-tno�:a capital €Ias mal.s .1L"ta� f.:�-, mcipio da capital, faleceu ho dia , reu I O

patías, pelo seu espmto de HH-; 14 do corrente a exma. sra. d.]
oiativa no ramo comercial, apre-l Maria Cinzas Pereira, esposa do ',I tuo Predial ... ,�'

A G Ih I
V ii II Den�lI·tamento \lR� L:'1A.e·le�t� .:

_

azeta» suas me ores sr. Marçal dos Heis Pereira, con- Il"'
•

felicitações, ceituado negociante naquela 10-
. ..

I
rOn311tllca (;ivii

calidade, onde tembem já exer- Realiza-se hoje mais um
.

sor-
JOHNSON SANTOS !

ceu varios cargos de destaque. teio dessa popular empresa, ha- lióletim diáll'no da Esta ..

Becorre, hoje, o aniversario na-
A virtuosa senhora sucumbiu vendo C?ffiO de cost�me grande ção Aéro-clbna'b)Sógica

talicio do nosso prezado amigo a longa e pertinaz molestia con- espectatlva e afJuen�Ia .

de pres-
.

sr. Johnson Santos, competente tra a qual foram iuuteis os cui- mistas aos seus escritonos.
Previsões para o período das

enfermciro do Departamento de dados médicos e o desvêlo de sua 1 O premio maior. será de
l8 horas de ontem ás

.

18 horas
E extremosa familia. Era d. MarI'a 15:350$000, havendo muitos ou, tros de hoje:Saúde Pública do stado. O I.

I' Pereira estimadissima por todas' de 1 0$000, 50$000, 30$000, T Bd'
._-'

Dotado de excepeionais quau- �II pessoas de suas relações' ten- 10$000 e muitas isenções, e mais elmpo -10m passan o a uis-

dades de carater e de coração, "

10 bilh d L
'

d S I
tave, com c luvas.

conta o sr. Johnson Santos, com do causado a sua morte profun- I. etes a oteria e anta
Temperatura - Estavel á noi-II LOTESI.'\. D8, lEST ,1.'\ ..

um grande circulo de relações de da eonstesnação. Catarma.
te e em declínio de dia,

I
DO DE §llNTA

amizade, que, hoje, certamente, A extinta era genitora das ex- Ventos-Rondarão para o qua- CATARINA
irá levar-lhe o leu abraço de mas. esposas dos srs, Tertuliano

, drante sul, com rajadas frescas,
felicitações, a que juntamos o

Brito Xaveir, importante nego-
, Finlandia" As temperaturas extremas de Resultado dos pre..

nOBIlO muito cordeal. cíante em Cachoeira, onde é tam- ontem, .Ioram: maxima 22.5 e mi, PlilllÍO§ maiOil"eS da ex ...

bem juiz de paz e pessôa de jus- .

17 O
•

t d L'
D Il d d h

. . tificado conceito, e do sr. Anselmo A h J d d
mma " regis ra as, respecu- ti�a�ão de Iljuinta fei ..e ue na ata e oje, o am- Acompan atia . e urna carta a vamente. as 13.45 e 6,00 horas.

versario natalício da exma. sra, Pedro Viana, antigo professo-r pú- Embaixada da FinJandia em nos- ee@e0(11eCl&�eG$Q&6l��fII@tl@fili.HJ� '!r'8 16 ri,l) <eDi"rente:
d. Maria da Conceição Griió, blico em Canasvieira, atualmente 'la país, acabamos de receber a ENFERMO O §i�o
viuvá do nosso saudoso patricio trabalhando no comercio local. interessante obra de J. Gualber- BORGES DE :alE... 11445 50:000$000
Ir. dr. Adernar Grijó. O enterramento da veneranda to de Oliveira, <Finlandia », tra- DElitOS 3952 4:000$000 IJF'I88��E.l__!il.'B!Ef.Bll���
A distinta dama que pelas suas senhora realizou-se no dia seguiu- balho primoroso destinado á pro- 3114 2:0008000

flualidades cristãs, tornou-se es- I te, no
. �emiterio municipal de paganda da encantadora Suomi, i CACHOEIRA, 17-0 sr. Anto- 8600 1.000$000 I Cfiuquistadn O idtim

limada em nossa sociedade, será Canasvieiras, com grande acom- Gratos somos pela gentileza da nio Augusto Borges de Medeiros 10173 1:�OO�OOO I reduto na
�
região

hoje muito felicitada. panhamento. oferta. I encontra-se ligeiramente enfermo, 7571 JOO\i>OOO 8.·agonesaA' exma. família enlutada" A
.. _,

.__

tendo sido grandemente visitado 7775 500$000
Assinala o dia de hoje, a pas- Gazeta» envia sentidas condolen- L,�11jao DG Hotel do Comercio, onde se 9427 500$000 BURGOS, 17-Foi extinto

sagem do auiversarioa atalicio da cias. � àl
hospeda. 10091 500$000

I
último reduto legalista que se en

eX,ma. ira. d. Hilda Pedreira
FILTROS Dia 20, segunda-feira, será -----.- ..----

contrava estabelecido nds PirineuD Eça, esposa do sr. dr. Oton ] ....

ven-lido em I '1-
. Bispo bll"BEdJleh"o li"e- O numero 9,127 foi vendido aragonêses. Os republicanos anteD'Eça, consultor jurídico da De-I Para motores triíasicos e mo-' , et ao moveis para ,

f
. .

f t r d
.

t d
. eebido nelo Papa na cidade de Florianópolis e os I, de abandonarem suas residenciaslegacia Fiscal. " .0 aSICOS, os mais e icientes, pro :jual 0, Si' as e [an ar e e VI- li'"

l:o

I curem na casa sitas e muitos rniu.lezas. PJ pre-
ROMA, 17-S. S. o Papa, re· demais numeros sabe-se terem! incendiaram-nas utilizando-se par

Y" h
.

r
'

"" MUS cebeu em audiencia particular o sido adquiridos por pessôas re-

\:
tanto de boiões de gazo\ina.e passar o]e, o seu nataIclO .é:& leAL dio do Largo 13 de l\1\i,) n', bispo brasileiro, monsenhor Ra fside,ües na cil'iade do Hio de Ja-

;il:�a��s:r.se::'eri���is�edíR��:� Rua João Pinto, 12 49, élS I 9 horélS. nulfo da Silva Faria. ! neiro.

ornamento da dbssa sociedade.

" I

L.' 130 mil legalistas
Faz aftos h(:)je, a 6xma. sra. d. '

fugaJuciit Oliveira, esposa do sr. dr,
�erlllano de Oliveira.

u .. O TE PO Dnt JOSEPI11NA SCHWEIOSON
(.lEspeei� lista e.:1Bl doeneas de

e erean�as)
CONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt� 30

i-lORARH1: dias lO 1�2 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Transcorre no dia de hoje, o

aniversario natalicio do nosso c�n

terr:meo sr. Rodolfo Bosco, fun
cionario do LicQU Industrial e

figura de destaque no amadari.
mo teatral.

CONVIDA familias para uma VISITA

PARIS, 17-Noticias da fron
teira, informam que sóbem a 30
mil os legalistas que chegaram a

\'alencia. vindos de Castelon e

povoações limitrofcs.
O governo está providenciando

no sentido de removê-los para
Albacete.

A efeméride de hoje assinala

Ia palila.,em do aniversario do sr.

dr. Ari!lteu Schiefler, nosso dis-,tinto colahorador, funcionari(:) da
Penitenciaria do Eilt�do e reQem-1
nomeado pr6illotor público em

Bem I\etiro:

l>-

a

ran
iii

lOS o
tapetes

no I· 'andar "da. (;onfetau·ia (;hiiquiuho"Oeorre hoje, o aniversario na-, "
talicio do nosso conterraneo sr. franqueada, diariamente, a noite das 7 112 �s 9 horastenente Joaquim Livramento ofi' J

•

,
cial da mariuha de guerra: ser-

J r. 8Me 3.e.Hit.Hi II '�
�.It'I.Ia4.I4.IDC..MI4I..MM.M.tGJ.ItI..,.. 8Ho••@�e••Sltli••fI•••ge•••••G\ I dl'rá..

@ : o logo sorrindo: que produtovindo Da Capital Federa!. : Movel·s d� gr!JInde f!:lbr,·ca � : : maravilhoso!
Mario José, aplicado aluno do : U UI u

t'.Il � :., IW
@

., .. -------Ginálio Catarinenle onde vere. SA lOMAO �U If!" lMANN : � �
fazendo um curso com notas dis-.:' U ra;;. : � :: A ap-een"'."'o do li-tintas e filho do nosilo amigo dt.' I- .' ti fi .11:., ""'-

Ferreira Bastes, int�gro Sub- I :I! g : VirO �'O BOl10 Creolo"
Procurador Geral do Estado, vê I : AGORA", SIM! : g !pas.sar hoj�,.o seu feliz aniver-I! MOBILIE SUA CASA COM CONFORTO, : � . C IGAnDOS "SA.D,R ATI" G
lIaflO natabclO. a; MODERNAMENTE, E EM CONDIÇÕES : 8 nn g M :Aos seus amigGII de colegio I QUE SO' NO'S LHE PODEREMOS ., � ®

Mario oferecerá uma festa illtima. i OFERECER! ! 3 DE LUXO !
: Da fabrica dirétameute ao comprador : ; : :J::NLACES I SALAS DE JANTAR E DE VISITA : g SAVOIA -- lEVA - fWlACEDOlVUA -

�
Realizou-se quinta,feira última, : ESCRITORIOS :, I FINO::') :

na reeidencia dos paes da noiva • DORMITORfOS (para casai, : ; :
• enlace matrimonial da senho-: solteiros a crianças) e· €I) AGUIA- CORSARIO- A1f'l.�jd1'Bí;.o --_CEj)�U$ II

rinha IIca Ferreira, com o sr. : COSiNHAS i; § UVI - AUGUSTA - MO_N;':)Pi»UO ,lEiOA IAltamiro Guimarães Vaz. I : ., I (!) •
Serviram de paraninfos no re- ! CO'PAS :! =: nIVERSf.1 � ; • ._* r

ligioso por parte
.

da noiva, o sr. 1 ; PEÇAS AVULSAS : S ...

Edr. Haroldo Perdeneiras e sua: EM IMBUIA, PINHO E LAQUEADOS I � POr�PEA-SABRATB 500--·VIERA OVAlES--VIERA ! V E N D E - S
eXD2a. erposll d. Ilca Perdeneiras; : Belissimos modêlos o I �

- BRASiL - HELIOS - G�TANA - ;: o prédio á rua Conselheiro� dCil noivo, li. exeia, revma. D. : AGUARDEM A ÀBERTURA, DENTRO DE POUCOS: Gl ....

Joaquim Demingue!! de Oliveira

I
o DIAS, DE NOSSA MODERNA EXPOSIÇÃO, ::' = Acabam de ser lançados á venda, nesta cidade, os afa- :: M@fra !'). 50, em frent� a,I

e a exmll. ISra. d. Coralia Ferrei- I M A C D A DO&: Cia. ::: mados cigarros SABRATI, que além de conterem chéques, :; {Viercado I úbllCO. Para tra·
ra daLuz.. : II desde 500. réis até 500$000 distribuem valiosos briudes. :' lar na mesma rUd numero 11.
No ato civil ler,viu do padrinho I PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, No. 3 @ � Domingo na matinée e a noite nos cines REX e

(!D --
'__.

por parte da noiva, o sr. dr. ti TELEFONI::. 1658 - CAIXA POSTAL. 37 : : ROYAL será fcíta uma grande distribuição aos cavalheIros. : ALUGA-SE uma esplendida sala
Hercilio João da S. Medeiros e ! MATRIZ - Rua João Pínto, no. 5 !! �I O' SABRATI

., d! par" escritorJ·o. com 2 J'anelu·,"'"
... S CIgarros la se encontr:J.m a ven a na ""

u;

'\la e:xma. sra. d. Risoleta Mo- I F L O R I A N O P O L I S I � CONFEITARIA CHIOUINHO. :: nos altos da Livraria Moderna
triz Medeiros; e dQ noivo, o sr. • Cit 6'1 -

@
.

de Pedro Xavier & Cia.. � . �

1iI�-ten:te Mario Marques, e �!t••••••••••••CI' .,•••O••••ct••••88.ê9�;aGetDm=n"!.'"Ci.l!!!.'$.@�e••••••••CI).I9I3UIl.G..... Tratar na mesma Livraria. 7#

Moveis
DE

tinos
PRODIGIO, significa MILAGRE

MILAGRE significa

e (;DARLAUTD

usando o creme

CDARLAUTD

RIO, 17-0 eX'secretario da
Segun,nça, em S. Paulo, dT. Ar
tur Lrile de BarréJ3 determinou,
por intermedio da Policia Politi
ca e Social, a apreensão do livro
«O Bom Creolo» editado pela
empreza J Fagun�es, e de autoria
de Adolfo Caminha, por conter
lUateria infringente da lei de se·

gurança comunicando depois o fa
to ao juiz federal.

Não use lDaís fó a nicas
o problema da depDra�ão das aguas de esgotos está definitivamente resolvido.

Se V. Exeia. quizel· resgu31·dar a sua famUía de doeueas infecciosas intestinais não deve descurai- iliDIDO mento.

Compre imediatamente uma instalação para a depuração racio--
nal e cientifica das suas ag�as domesticas•

. ".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




