
sr. ValentilD
si.dlo 3ssinad,o pelo Presidente da

9o dias o praso para a reseizgean

COnlercial recebeu do

�
•.•• r

r','! )r,< -, t., � I t r
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- �

r' rI."h 1,;llj".

o presidente
Bouf:as, Uin tele,�!<ta!1rí1a }1;rLifol�in2�ndo

d �

Repllblica, usn d.ec!r�to-ie;�l, IJi:Orogaildo por
dos [itocks, menee par�l 'tecidos de sêda.

BUENOS AIRES, 4-E' gran
de o otimismo entre os delegados
á Conferencia do G:haco.

O general Estigarribia avistou

f,(', ontem, em demorado coníeu

cia eom o sr. dr. Rodrigue Al

yeS embaixador brasileiro, seud«
. qua este, logo após, conferenciou

longamente com o representante
d. Bolivia.

Apesar d. reserva dai dernar

-ches, todos se mostram extraor

dinariamente satisfei'los,

RIO, 4 - Um telegrama cap
tado pela Radio Patrulha, dá
conta de que a Bandeira Pirati

ninga, entrará, hoje, no ser; �o
bruto de Araraguaia, achando ,e

tódoil os componentes da IDeSUiH

elO prefeito estado de saude,

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

faleceu o

Martins da Cruz
BAIA, 4 - Na cidade de San

ta Maria acaba de falecer o abas-
. tado fazendeiro coronel Bruno
Martins da Cruz, um dos mais

prestimosos elementos locais e que
teve o seu nome ligado a todas
RS obras filantropicas e ás ini
ciativas relacionadas com o pro
gre,.,o da sua terra.

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

A
J A I R., í:ALLADO

I NUMERO 1190Ftortanepolls, Terça-feira 5 de Julho de 1938

Faltam poucos dias para os

grandiosos festivais PRO-PRE
i VENTOHIO, a se realizarem á
'Praça «PEREIRA OLIVEIRA».

O programa traçado, abrange
inumeras coisas esplendidas.
Haverá jogos infantis, para gali

RIO, 4 - Afim de inspecionar .

dia da petizada.
varias repartições dos Correio e «Dancing » ao ar livre, empol
Telegrafas, com séde na zona da gatí a mocidade sonhadôra ou nll6l
Sorosabana e em Mato Grosso, sonhadora.
viajaram ontem, pelo Cruzeiro do Um ótimo serviço de bar, Cl.'M
Sul. o capitão Mario José de Fa- gostosos comestíveis e finas bebi
ria Lemos, diretor geral dos Cer- das deliciará a assistencia,
reias e Telegrafes, e o dr. Ed- 'Uma seção monumental de
gard Teixeira, diretor tecnico des- Ilôres naturais e artificiais, uma
tiC departamento. verdadeira avalanche de cores de
Durante a ausencia dos dois todos os matizes, será sem duvi

citados chefes, responderá pelo da o .: clou » dos festivais.
expediente o diretor de pessoal, <Boa-bona» finíssimos, artisti
senhor João Avelino da Trinda- carnente accadicionados em 41bOll
Qe. quets », servirão para 011 arretaa-

O diretor tecaico dos Correios, tantes galantearem o sexo frali!.dr. Auristichiano do Amaral Mou- Numeros de cantos deleitarão
r50 Santos, tambem seguiu, in- os amantes da arte sublime de
tegrande a comitiva do capitão Bidú Saião!
Faria Lemos. Bandas de musica.a·· ··_.._. � __ � __ 1

Serpentinas.

Maquina foto- Confetis,
Iluminação � Ieerica � e profusa,

grafica e lindos fogos de artificio.
U Um mundo de encantamentos

Gratifica-se a quem encontrou Nas noites de 9 e 10 do cor-

no domingo 3, uma maquina Io- rente, a Cruzada Prô-Preventorio,
togralica 6x9 Kodack deixada em mais uma vez vai mostrar á po
um banco do jardim da Praça pulação desta Capital, o seu es-

15, entre 11 1[2 c l:� horas. En-: forço em bem servir a humani
tragar no Hotel Magestic ao � dade. E tal qual uma paisagera
dr. Jaetz, ou nesta redação. holandêsa, quatro grandes moi-

nhos nos quatro cantos da Praça
«Pereira Oliveira », se n:1.Ol"Ímenlta
rio &0 sabor da brisa ilhôa, friii
dissima, E á proporção que G�

moinhos sirnbolicos girarem, gira
rem, cada vez mais velozes, gen-
tis «moleiras � irão <( cavando � uu'!'

óbulo, em troca de
.

um prenda.
-

para a terminação do Proveste-

ROMA, 4 Sua 8antil,iade o

BE�LIM. 4 Os jornais atacam Papa Pio XI, recebeu, ontem, em
de.sabndamente o ex:chanceler aus' audiencia especial, o embaixador
trIa�o sr. SchusckmS. declarando

I
brasileiro, que lhe apresentou o

ser ele um homem sem earater. Ministro Valdemar Falcão.
Entr� as aC!lSaçÕes contra êle for- I Sua Santidade palestrou longa-

m uladas, esta li de haver o sr. mente com o titu'ar da pasta do
Schuscknig apeJadQ para os jude�ls trabalho, tendo, ao despedir-se, lan-
para se maDter no poder. I çado a benção ao povo brllsH-etro.

a

A frota aérea. Tempora� em Cei- Paralelipipedos pa-
t amenc�na �ao I

r"�: �,� _e"" Ten?o .seguido para São .Pó_uloI
.." a o'�:g�lé! ! o dr. �arlos. G�mes de OlIveIra,

, " . . I I assumIU a dlreçuo geral do Deparo
NOVA ): OnK, 4 - COlU (1' :LONDRES. 4

.•
Gra�des t.emp�.. tamento de A.dministração Muni-

:wmento (L. fl·,V, :1:.1' .. ficará jr� •.
::: .f'ftd800 ��G?�:.Pn·�o"\��eJ(sll���.�.eap��lo-1 RIO. 4 - Com destino a Bel-�('jpal o dr. J.osé Rocha Ferreira

.' ., - � O "" ,€J' ao:>" ..... tia .._ .• "ç., o',, '" ••

f' h'
-

Be3ta CUH:lut.UW.a P.uf �:'.:::;) ap3 ;,.�;ner�;,as ctsas, ÚcSU; .. ·_w .o_o"! glCa, roi eIto, 0Je. um
..

grande ",1ht(l�, Sub-Procurador Geral do
rolhos. mas i prej ....izos imalçulaveis. I carregamento de paralehplpedos.· Estado.

Ataques violentos
a Schuscknig

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

T �

I�

SR. CHANCELER SCHUSCNIG

e

I o
._-------------'-----,-_. - ------- .. _---_ ..._---

Irau�i Sel".I!·;a e An.tonio Méio lIma C!êua de exalta.;ãn lIervos.

RIO, 4 POli' ordem do juiz I Antonio Mélo, tam_beJ!! �asado. . \ amant� a intenção d� suícídto,

resnerívo, foi internada J:i� mantco- Quando. c� pnnc�j)los de abrfl, �ais tarde, porem.. confessou

mico, Irací Serra Guin!lll'aCH,que se Antonla e Irací, seguíam, de auto-\
ter sído a autora dos díspares,

encontrava em observação, desde móvel, de Canacabana para o cen- Segundo constataram as auterí

<lbril u'ltim.o, na Ca8a de De�enção, tro da cidade, esta desfechou dois c1a<l�s, Iraci Serra Guimarães, já
,:,cusada de 11�iTicidio.

.

tiros �ontra o amante, que teve I havta, em tempos, sido internada

Irací Serra Guirm::rã�s, s.�pr.raàa morte ínstantanea.
�

. I em uma casa de sande, por sofrer

do marido, mantinha Iígações com Presa em flagrante, "tribulm ao das faculdades mentais.
--------

Interventor Arroz para ai Contra a imprensa

��rnar,a.lt ". lell1znha sul ..africana
t

BERLIM, '* Os jornais ale-

1'[0 O RIO, 4 ° ministro Osvaldo mães atacam vigorosamente a ím-

I Aranha telegrafou ao interventor prensa sul-africana. que declaram

�au'cho, declarando que, segundo estar provocando querelas com o

ElO, 4 Regressou em

autO-I nottcías recebidas da embaixada ão Reich.

motriz, ás 19,30 horas, do VáSSOil" Brasil em Bertím, havia possíbítída
-------.- ---

ras, onde fora inaugurar melhor�' de de colocar na Alemanha grande 1'1) I- t dmentos, o comandante Amaral PCl-1 quantída.íe de a"rroz. O sr. Cordeiro Li epartamen O e
xoto, Inte.I",.entor fedaal no Estado <le F2 ria cncamimuou a i,lIfonnacão

;�a�i;TftI�a.:v��:�:�::p�so��:�::: I ::�I�:;�:,�:�fi���t::�::s:����.r:-:� Administração
Municipal

rio.

I'
Em matéria de festivais artisti

cos, genuinamente populares, es

tes ultrapassarão todos 08 já rea

lizados.
A Cruzada Pró-Preventorio

muito espera <18. tradicional gene
rosidade de nossa gente, recom

pensando-a pelos esforços dispen
didos, para a consumação de tão
altruística campanha.

Foi recebido pelo
Papa o Ministro
Valdemar falcão

,
t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Auoí f. C.

Baseado nos principies de Travis e lmhol], o professor
Otto Mohr, idealizeu e construiu o poço 4ÇOMS. que é a ultima
palavra em sistemas estatisticos de tratamento mecanico das aguas
servidas dai populações.

As fossas «OMS. acham-se profusamente espalhadas pelo
velho munds, tendo sido feitas instalações colossais na Alemanha.
No Brasil foram inncduzidas ha poucos anos. Mesi1lIJ assim os da
dos li informações oficiais sôbre os seus carateristices técnicos e so

bre seus resultados praticos, abundam, e fornecem provas convin
centes do seu alto valor. Essa5 inlorrnações oficiais são prestadas
pelas maiores autoridades brasileires e acempanham ao presente
trabalho copias delas. A maior parte das observações experimen
tais efetuadas nas fossas «OMS. foram levadas a efeito em São
Paulo onde existe, na Estação Experimental da Ponta Pequena,
uma instalação com capacidade para dez mil pessoas, destinada a

pesquizas e observações, juntamos tambem ao presente capitulo I
copias dos atestados Iornecidos pelos proprietarios das maiores e

mais importantes organizações, industriais �o Estado ,de Santa �:a-I'tarina, Anexo, tambe:n' colecionamos copia das analises quirmcas I
IIIIIIB'II__..__IIIIlI!IIII__ifll!!IIII 1iRIt

efetuadas pela Repartição de Agu» e Esgoto de São Paul}. De' Dr. Pedro da Motllra ferrO) V�NDE-SE uma maquina
pois de uma analise imparcial, qualquer conhecedor do assunto Advogado de escrever «Woodsto-
não vacilará em colocar as fossas «OMS» na vanguarda das ! ck-. por 600.tuOO. Rua
conquistas cientistas e técnicas sanitarias. Rua Trajano 1. ('S")b.) Saldann.i Marinho n. 10.

,

e o
A turma avaiana mais urna vez confirrr'lou a sua classe vencendo, es

petac:u!,':�rr"'("'f'�nte, o campeonato do turno em ambos os quadros.
Sao ca'rnpeOes: Vilain, Arnaldo e Diai"'i""Sntino; Berre'ta, Procop�o e Silvio,

cjepclis Bc;rba; S,apo� Pacheco, Nizeta, Forner"oli f� Saul.

I :_T�Az

Em disputa do campeonato da I noel Morais. Foi bom.
cidade, encontraram-se,

domingOI
No jogo secundaria o Avai

último, na última partida do turno obteve linda vitória pela contagem
as equipes principais e secundarias de 5xO.
dos tricolores x avaiancs,

O
-

Ao hndaí o primeiro tempo

I
8 eamdPef!es lieeun-

. , , ti· 2 O arlos
vencia, p, o .rIvai por x, que
o gl!ardíà� ,tricolor com sua e�-I São os seguintes os campeões
trema "ruindade'' não conseguiu do segundo quadro: Joel, Borges
aparar. Essts gaals foram fraguis. e Damiaai; Armando, Carlinhos e

.imos. Na segunda fase 05 do Virgilio; Paulo, Cadeilcia, Chavi-
\vai fizeram mais 5 lentos do� nha, ArI e Ivo.

sete chutes que seus artilheiros
O E t d t dmandaram em goal, Mdhor. o I 's n au e per eu

guardião tricolor deu a vitória ao I No jego realizado em Lima, o
,fl�ai ,que, apezar .cl�. merecer, II Estudante foi derrotado pelo OI
iadiscutivelm-nte, a vitona, não a der Boys por 3xO.

tfl.,ereceu, entretanto. de modo tão I
O Li

,.opetacular. 2xO, s�ría o resultado I, N .lDoeu,"sed dve�ee�ldi b f
' 1 o Jogo rea iza o ommgo ui-

ue nos III'l em o que 01 a.
S d L'

,

tid d t
A

t
timo no aco os imões entre o

par i êI e an e-ornem.

I L"
'

I I v IC itó
'

"1'vai imoense, oca, versus o antes,om essa viana o r tor-. " ,

.,

d "salram vencedores os penquitosnou-se campeão mVKtQ o pnmei- 2 OPor x
.

10 turno.

O. tentos foram feitos na se- O Perí tombelll
guinre ordem: Procopio, SauLFor" ,,'h�Na partida de ante-ôntern nos

neroli, Sapo, Nizeta, Saul e For- Barreiros entre o Perí e o Curiti
neroli, banas saiu vencedor a esquadra

1\1bitr O(J a partida o sr. M.a- pensiense por 2xO.

Cia. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000 -----,1938I .. UNHO
30
Quinta-Feira

I Proxlmo Sorteio

Ij 30-JlJLDO-30

Resultado do Sorteio de Amortização
realizado nesta data, na séde da Companhia, com a assistencia de Fiscal Fe
deral, na presença de portadores de títulos e do publico em geral.

CDrnbinações
I PIa

I

Sorteadas=

IPlano "B"
no "A"

Do 1.- ao 6·.

fjlL B Nj GK 10 LH 191 NK 3
•

PO O HY 7 IS 15 GA 15J
Do 7.· ao 12.·

T Z K Ij PU 15 VP 15 II 16

V R U Aj QG 25 SS 21 NP 13
_i!4!iIIiiAl!�---

vs

CNM ,

T Q
I U f1-
AVISO IMPORTANTE

De acôrdo com as Condições .Gerais dos nossos títulos, o prazo de
tolerancta para pagamento das mensalidades, concedido pela COMPANHIA, é
de 30 dias, a contar do vencimento que é o dia l' de cada mês.

Expirado esse prazo, deverá o portador pagar a menialidade atraza
da, .iuntamente com a do mês em curso.

INFORMAÇÕES E

Machado
Ilna João Pinto n. :;

PROSP'ECTOS

& eia.
Florianopolls

7"
.

H_Mi' W__I .._El__---------

�

campeao ào turno

DESPO IV

as

S"
Au5 devidos efeitos, esta Gerc"lcia torna publico e do (O·

nhecimento d,JS estabelecimentos "bral1gido5 pelo rq:(imelJ deste Ins
tituto, que quanto aos recolhimenos dá:; cÍ)il�tri()ui.;õ,os dcvidilS e

relativas ao mês de fv1AlO ppdc', Ilin�b não efetuado', deverão
ser usadas, a esse fim, as antigas GUII\S MANUAiS, post»
que, não puderam ser expedidas, pela Seção respetiva, no Depe,
lamento da 10a. Regiâo (Piaaná--Sant'l Cat:H1na), as atua.s

GUIAS MECAN,CA.C:, devido a um desarranjo em rnaqui-ia
impressora dos Serviços Hc,llerith S. A., cujo reparo está sendo
providenciado.

Assim, solicita-se ás cmprezas sob a jüris1içâo de"ta
Caixa Local, para que promovam os recolhimentos relativos a

MAlO, ainda não cletusdoa, pela ratão exposta, usan io 'JS guias
manuais (1\1od. 36), formularios esses que sedio distribuidos nesta

sede local, mediante solicitação dos interessados.
F:onanopoiis, i. àe Julho de 1938.

Caixa L_(.")o;;-:)JI de Flor'i�::l
ri C) F;,oliq

Recolh imentos de de 1938

S. J. DE C'-\RVALHO COSTA
C,ERFNTE

Gruposestof
c o u ao

os
EM PANO

Couro legitimo
Gobelim

Veludo

desde 320 00
S o' NOS

MOVEIS
,..

SALOMAO G UELM NN

Caixa F:tostal, 19

Est. do ParanáCuritiba

Repr."811.ntaBte. neata eopital

MACHADO Cia.
Rna João Pinto :; «:::aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

A
I Dr. Alfredo P. de Araujo

ME'DI' ''''(-'t_
'
......� lo_""-

Espesialista em moiestias fit, ereanças, nervos
tmpflluiismo e metestias da pele

'_

Tratamento ÕO ilflpahulitl10 e <ias m�Iestt.a da pe-
te e nervcsas pela ,AutohemQttzuapia

C(JfJ$lllt�rü; e resüiencia-Pra,a 15 de Novembro, 13
,

Teleíene, 1.5e4
QmsuJtas:-Das 8 às 11 ' das 14 às 16 horas

,-,

n

�RA ;ftAIHQAl. D�i 1IIlMeRRHQIDA�, SmM 0P�

aA,A' li iSM DeR

COHSULTORIO á Rua Trajan. n. 1, ,sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da tarda

M�.':Jdestias e Operações
dOI

,OLH�S
OUVIDOS, NARIZ E�GAI,NTA

li r ,li João �. Arauj�!)
-------

AMistente de Prof. Sanson. do Rio di janeiro. Chefe
•8 serviço QfS olhos e oto-rhíne do Centro de 'saúde

de Flcnanopclts
Membro da Sociedade de oto-rhino Iaryngologíe do Ríe.
Cer!iulta� eHarias das 4 ás 5 J 12 - Fone 1809
ftua VítUl3dc ., Ouro Pltrt ", J 1 - FLORIANOPOLlS

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO ..�OCUL�STA

fl'.rmat1o pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Pio de Janelre

Tratal'rllmtG clinico e clntr(.�íco dl! todas as rsoles
tias dor. olhes

c.e. .a. a".f.çNJMllt. I' e'p1'JCiJíllidade, CiIiIQ e dr. PIlU
I. Fill., ae Serviço d. ProtE. David Sua.8, ne Ho>spital

ti. FU!:lflaç" GIlHr__Gilir,!� d. Rie d'lit Janoiro
Cem,l.ta .,arelh••em pira a sua especiaUdad-e

IletrMidade MWica, Cllrdca "eral
ConiWlt�� diariamente das t 5 ii I i

COf�!ULTORtO RII� Jdo Pi'J1.to 7 sebo T�lefo1le 1-45.
PlUIOENCIA: Rua Tenente Sílvaiva 67 T8lef. 1621

Dr. Claribal
te Gaivão
ADVOGPlDO
Avisa aos amigos e

antigos Gonstituintes que
reabriu seu escrítorio de
advocacia e continua a

aceítl.lr charrkd,)s para Itrabalhar em qualquer I

comarca do Estêdo. IE-;critorio: R. Deodoro n' 15

1FON�' 1.665

l. f��,�{'o'�t:.Ú" � WIP.$
,,"' -�'",,� .. :.... ,*�

*...,. §$illt �

/ ;f:í, �"t fi' &. • .,
,:/'J-t; �--:l\. J! � .

,. '+ ú..'i� c!11);.4�, 'r .....

I,,· Dr. Pedro Camata Simões
"

Tretsmento moderno das
",.iestias riQ Putmão

C li lb' ." I i.omsu, .r-rv. joao I ll!!�.. ."

'1 dd'Hi\t'. l �q'í
F?e�. Hotel Oloria-F{)n'e 1333
Conmltas .:h�s 13 l-l:l i 6 hrs.

I N S T I T U T O D E O I A_�r
GNOSTICO CLINICO

00
Dr. Djalrna Moellmann

MEi)ICO-E�PECIP.LlSTA

Ouvido -- Nariz - Gar
gim/a -- PeSCfJço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás JS

Consultorlo: Rua [oão
Pinto, 7--- Tel. 145b

1
I

Res, Rua Bocayuva, 114

rTel. 1317
-

" '

...

Com prát'ca nos hospitais e .. ropeus

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

!J

-o,

Vias Urinarias

.E.X-Ü,..�'I;;H�'ÍI' ç!,., Dijp:.:: !(lj ;".
Silvll L.iU'Ui

Ex -adjuato do HOSpl1 al ,

Gr"Hée Guiuk e Sl!i.rdi'lk'ri�
Manoel Vitorino

Omrca mtt.ic� d!wgica das
!I4o!estias da

CA••CA II P:as�eç0
Úpedahsta em

NARIZ, QAftGANTA E J

QlJYID<»S
�fn(iULTiI.I"

, 16- Rua Trajam' �la

I ltIS[DJ&N�U,
Hotel Glona

I DiariallleJlte cu h áil la hs.

R A 10 X
GA�INETE DE J.i'U!TROCARDIOGRAf1A

ct IN.;:A
Curso it aperíeiçeamentc em QfIlenças "9 ceraçãe
(díagncstico preciso fias melestias cardíacas per

traçados electncos)
CLlNJCA DE CHIANÇAS DOENÇAS 1)0 SliTEMA

NERVOIO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laberaterios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame de sangue: para diagnlilstic6 da siíilis (reações de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nestíce do impeludismo, Doeagern de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações' de Aschein ZondeGk, para dia- I'gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

r- I diagMnoSl;OJS. h �i � 6 ,I1- �;::rr" .. é�r')GC') Jae ,�3Q ...... ,

TELEFONE i .1 ,
Fl.OR1ANOPOL�S

�
. .,..,..-;

.

reira tem seu escríp-

�tóJiO de advogacia á rua

Visconce de Ouro Preto
-vsma, Reumatismo, Artrite, Cvatica, Lumbarco,
Nevralglas em Geral.e-Doenças Nervosas e Mentaes

('UNICA ME'DICA ... Cirurgica das Moleitias da
P�le.-Siflli.- Sltmorraglas e suas comptlcações >-

Cma lnsulinlca da rnagreza=- Regimens
obesfdadGlt, diabetes e molesttas da nutrtção

, !
'

I,
I' "j , p"" "','1 110
.

aix ..

'::':'1 _'

.

�" ",'

ELETRICiDADE MEDICA: -- Alta Frequencía=Fo
tcterapia; (Possante aparelho de Raios Infra Vtr
melhos, Bp. grande d. dr. Oekcn), Banhos de

Luz, R.io. Violetas e Ultra-Violetas

CC>NiULTORIO-·-Rua Tra
ano N. 1 � das II M 1 2 e

das 1 5 ás l' J 12 horat.

TELEF. 1.28,

RISIDENCIA-l{ua Este-
I

ves Junior N. 26 I
_T��EF. 1.131

__
�

� �--

Ver",de-se as

seguintes
pr"'?-,prie;dadas

UOlli casa >la rua Conselheiro
MRha n' 51 t outra na lua Jeào
P!nte ü·. 53, e pequen!) Cêl5<i e

Ihacara na rua José Veiga. Um
grande sitio no Rancho Queima
de e outro no Estreito. ��':::;�:�"��;�
l"rata se C'')·D i ,l .

.) ) \ t) d
1tW,

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

Partos -- fvwl�)'3tia8 de
Senhoras e

Motestias de crianças
Diretor di Maternh:ladoJ
Medico do Hospltal

(Curso de especializaçâc, em
molestias de senhoras)

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarce - Consultorio:
ANITA GARlBALDi, 49

Dr. Aderba:
da Silva
J\dvogado

P. J 5 de NGve�, 3 seb .

Fones 1631 1-, J 290

I Dr. "adro d",�IIIOIIra f@".J
Advogado JI Rua. Trajano, R' 1 _ltraJe:

I TelePhone:: 1498 J
� Dr" Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Direíto

A dVO@él na capital e no interior deste e cio EstadO de San
ta Catarina,

Rua MarechalFlllriano Peixoto, 131
sobrado sala n' 1

SANTA CATAKINA

Fretes de cargueiro:
,ctn sd?=.,#t Bt $' oe d'

o Paquete ITATING t\ said á 5
rente para:

Paranaguà, Antonína,
Santos, Rio de Janeir�,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabectelo
Cargas e passageiros para os demais �or·
tos sujeitos a baldeação no Rig de JaneIro.

do cor"',. O p� I fAQUERA sairà á G d.
ce>rrente para:

I Im�Huba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

A• Recebe-se cargas e enctmendas até.(a vespera das"sô.ídas dos paquetes
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídQs dos mesmos, á vistaq,do a·

testado de vacina. A bagagem dfl porão deverá ser entregue, nos Armazens da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mf:nté para bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, .22 50B. (FONE í 250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(PONE·1666)-END. TELEQ. COSTEIRA

Para mais informacões com ;j Agente
�. S'A-N'TOS CARDO-SO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l.!1d�r,:'f{� Tf;.l�gf_: DOLn • Caixa P'.ltal, 32
1). FRANCi�CO DO 5UL- STA. CATARlr\A

�.iNCIA I)f: VAPORHS

Cemoanhía Salinas Perynas=-Ria
Prit�g Torres & Cia. LÍlflitada-Rii

'I Navegaçãe Brasileira Limitada-Ri.
� Navegação Cabefriense Ltda=-Cabe Frle
i Vandenbrando & Cia.-SaJltos

, I VIA&!NS OIRiTAS PARA O Ji'CftTO 90 ftIO .IJANII�O

Navei8�i@ entre BUCARI!IN Ooinvile) e: SANTO!,
ANGRA DOS REli e RIO DE JAN1!IRO, diréta.

mente, sers transborde
Tem sempre WZpfJfI' em /lort" c."el.al.

Esclil'rege..se de c!auificaçICl, l'Bodiçllit e EMBAftQUl ti.
�:wda� as OSpcei®i Cle mad.ir.. serradas. It.nefici.du. e.

�" tércs etc., cereais e nlctrcadcrias em !letal. pera �.8IGtuer
parto dQ Ner���,�c:.Sui,dQ País. bem iQ_e para. E:Üal'"
RecebI eargas dt ímportaçãe.] do Pais ea�d. Ex·
terior, para desembaraço , red••pacho para

as praças do ínterier
DESVIO DA E. DE fERRO ARMAU!M. 'IO,Jt10

SERVIÇO Oft,RANTIDO E RAPIDO-P�f es MODICOI
." Jmífli�;' -

81'ICO do Brasil
1••.•••:1••$•••
'211.741:1.0"''''

�!fHIJ
,

FUlid" d�1 nl$sna
EXECUTA TODAS AS OPiRAÇOr.s "AMeARIAS

�; AfiU!NCIAS E CORBlIlPONDJlNTU .:U;�ITODO o P.UI
." A.GBNCIA LOCAL. IlUA T:lÀ.JA.�•••• 11
'I Abona. em conta cerrent•••11.'úlnt•• jure.:

Dep. �om J�!')s (COdlUCIAL SEM UET!) 1� ali
� Dep, lfmttados (limite de 50:000$) 3!4 al,
Ik,. popula,res (Idem de 10:000$) 4" aI'
Ikp. de av1su prévio (de. quaisquer qUlltias, aa rctila4as taa·

,) '." bem de quaisquer ímpnrtaadas),
com aviso prévio de 30 éias
idem cle 60 dias
idem de, 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-II'IX6:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Cem renda mensal

U LETHAS A PREMIOS.
por 6 mêses
P(IJ' �2 mêses

$!ljdto ,w' sê1G f<yollordonal.

TELEFONE 1.114

4� a. a.
'Jt::.QI.' ,

�.Jl;) te

EXp��,:lir.:.nt8" c?aG !O áe í.? .e das 14 ás y15 hQras
1�.1'�f� ":�t;Jr.'�'�; _-,:';-'$ 'lO A� .11.3i} h!Jr�,H;;

Endereço lelegratícm SATELLrfE

Matriz

Filiais Im:

I,

BI , Cp•••lra II. aul,
Joln••I., La••• , La_u•• , Sã.:
Fr••• '••• d. Sul

o. Fama Munl1lal'

A4 =ET�i� iê*â"l
PA�A ; n��fALÃç'8rr'i5E�, E AN· l
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRJCT��'

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR I'PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU;'TRES E /�,B.AT·

JOURS ELEGANTES E rv-lODERNOS

���I�':F��i.:IS�:E� A Elétrica
ACABA DE RECf:..BER UM FINISS1MO 50RT{
MENTO Dl! CHUVEIROS ELE'THICUS, NOYI
DADE NO RAMO-AR nco ,,-�ARANTIDO

A INSTA�ADORA D l.ORIANO..

o': 'j POLIS, p;_.ssúe sempre grar;de stock de materiais
I li elétncos Vendas a varejo t por at�cadu. Descontos

III se�eCjajS para r�ve:dedores. ,

....ml._�.�a.l.lll.lI.mI•••••l �".'J �?W3�__•.•,""'� �_"�"" "��==��====

,
.

MOST"UAfltIO EM:

TIIII.....
, ,

J·:;.J ....Q:;e:.e"'.i1Jf.x,'SW._ te Z :;,:;;: ;s

.. �..iiiilliiiiiíii_. 1ilffi5 p'" 'ii ri ''$

A Favorita

Motocicletas

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Soomitd n· 7 e 17 a

No, Estreito "ont. d. L•• I

- ••=

• I-L'" • T • ai

P:H.r.l� eflSanta Catarfna

NOI CLA.SSICOI r:NVlLOP� I'l!.CHAOOS

NSU � BMW - Triumph .. Duerkopp
Bf�lol.tlUt: - �:eY · ��:��o"p - !I
Radlcs: - Ametican ..Bosch e Loe- ,

waeOota ,
........ ,-ILO para bicicletas e rr otocicletas.

para iluminação de Cí:lsas.-Elpo-E
clipse-Evenrude para botes.

.......rl••: -para bicicletas e motocicletas.

importadores - Distribuidores

João Prosdocimo & Filhos
Curitiba - Joinvile - Blumenau

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

,

Formldavel !
Grande venda. eltlo senda feita. daa maquI

na••e eoeturill e bordadel msrea ME r EOR. (In
du.teia alernâ). Nl" adquira sua m'Quma ••m eo
nheser nOl801 preço. � condlç'" d. Tenda.

Liçles" bord••ol antÍi
lnforrnaçêes com o rtpresentlllt. J. Br."nlp....er.

• 10M OallhJní.
RuaIConaelhelro Mafra, 66

FLORIANOPOLIS

A �ala Miscelanea
_,---

.

!

não preeísa de reclame, visite suai exposições e

vríflque os StU5 preços

PILTAAJANO N. e
FIorlaDop

I'J_�.' �u: ..

'- l�..:>!!� Ll '�1':'�,·�
I��- '
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• Dr. S á u I o R a mos quin ta ...fe i
Especialista em ntolestias do aparelho genito urina

no do homem e da mulher

7

Florisnopolis-c- 1938 ==
---------��------------

�"'!..±�""iV d·· a c.'asa 1 PIANO vende-se um de
I en e-se i Ave-

......
marca "Zímer-

: nida Rio Branco. n.60 A' tratar rnaun" em perfeito estado.
i na mesma. Tratar nesta redação.
I

:rturso de MaqUina::I ,-.-.----- ..

.,-':,,""'1"

�.�:�J I
�J\

\���
���\
�l --�-_.-....---

���I Vende-se !

t� UMA MAQUINA DE Es�1
��1 CR!:.VEr� USADA !
� I tipo standart por preço van-I
�� tajoso. Informações na Ta-,� bacana �aiana, Rm� Trajano,
�.�tJ 4 ou CaIxa Postal 59. I

P
r W� I

arana i� -------.

I
�� �... ".�A Ir....... ; ("') C"""

$rij
:. "( � ;._J I '.�

� Para seu concerto, procurai a

�1 CaSa M1lsicai, que conta com a Ag�nt6S: Carlos
OMA íí:.:�

R� chcina ff,plhor montada na Cfl-IFlorianopolis direção: Engro. "'- RUpp � pita], I
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Floriancpolis

�.r, Rua João Pinto. I 2 I --
.

�"W:" ._

��:� �...G�-.", ."",�', �-"'I!I',a,.,."l"". · ...,A�"tl�,.,;,�.iI�A'··-�Á'\F'"VA"iF .......tr.I)!,' •��:liiIIi1iI!iiII AMe J\!BRI!lWWi;
�V.L'Ãt.._· , ��'·�'\;�I\���"�I1�e��;';�;����r(\.��,.-��r��.tt"L�"",."��·)I�,,"���))!.:;'��I?:r'fIr ..�"lt� :"��, ��

....ii Bi� Di..iR mimi� RmRE �BiijmR..�maEB����mm�� Bm ��-�.*..ha·__.J f'�HiE&D·.M.4 i�f,�
(�
�,
t,

ra

LHEx-interno e ex Assistente do serviço de cirurgia e
. "'�sinecoLlgia do Prof. Brandão Filho.
r.x-Diretor do Instituto de Previdencia C iinica do
RIO.
Ex- Sub Diretor d i Serviço Médico da Assistencia
Dentaria ir.fantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada eJT1 Urologia.
t\1i.dicc do :,t:'iviçr, de Hi(�iel1e I).\� l\!ahi lo D. ;-". P.
do C. S. de F'or.anopohs.

'. ,

I
Consultorio e Residencia � Rua V,'eJ)f!de df. O,w! Pie" I
to, n'. II Td·-S009 -FLUF\if\NOPOUS.

I �i
- -.... . ." '.

.

,.. �) I
---_.__ . _._--,._-:._--:) ;

CERVEJARIA C A T A R I N E N S E I,

Doenças de senhoras. Urotogui
Partos e Cirurgia.

Pão liquido?
Cerve ja Bock!

.

ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cervejaria Catarinense.
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

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

REPHESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.
ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDEHICO ROLA.

flORIANOPOLiS

I

I
I

!2'st U � U>· '. "

ereto tóH n -d .. c,
(
..
,

1 l::�!-: ,: ara. ifi"\:ar co'); I'
t

'I! (I!,r;�; ",qf) \/ .1" ,\ r,; )u,") d it::: .

5�/1 -, ouz.a, �
;: :��; I

,

I
- .. -.- ..----- ..---.-.------.- I

I

�"'i r.
I I

Civil

Palacio da Caixa

Andar Apartamento
Caixa Postal, 784

Curitiba
Sucul'"sal:

Vísta SEUSBEM

PREPARAM-SE ALUNOS PAHA EXAMES A 30. MA
QUINISTAS, PHATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

. jl
� OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SH.

III
EULAMPIO DOS HEIS VALE

I ,II RUA GENERAL BITENCOUT, 98

T FlORIANOPOLlS jI
l
i 1�_._ F& IM'" ãiS==j_, ..""''''.-�--�:

!I�- --_ ..

--I'I �ílnatorio "Santa Catarina" �I Dr. André Kiralyhegy II
I,à

DIBE'rOR PROPRIETABIO �
EstaçãcJB��jlERDm.zES - Vila Vitoria -- Estado 'I!�de Santa Catarina

H,/·)t':!',.O,:meibor estabelecimento, '�perfeitamente aparelhada Ipara�so rrat.amento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotórax, Irenicotomia, toracotomia). Este Sana-

ri'
torio encontra-se locaiisado na Estação Perdizes - Vila Vi- I�toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800 .•

b I d J I· d 1"i,ll.metros 80 re nivel, possuiu o uz e etnca, agua encana a e �
estradas de automovel, com clima salubérrimo. I, �O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo- �
demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas��e Laboratorio :�
para exames de escarro, sangue, fezes, etc. I g

Seção separada para convalescentes de doenças ��graves. : �
estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota- I! ;mento, etc. ' I

lj

I

I

A mala techa todas
; .

- • AS ,:\ .0\'..

QÚintas-Fefras'·""··'
ás 10 horas no Correio.
á:(';; 9 horas na Agencia

Sua carta chegará
r"'Gmi�go na Europa

In!forl"",v�"'�ções :

Sindicato Cundarit LIda.

Hoepcke SIAs

.

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

esquina da Trajano •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com a Festa dos santos Apos- do Exmo. Sr. Arcebispo. Ante
tolos S. Pedro e S. Paulo encer- seleta e numerosa assistencia de
rou a Liturgia o ciclo das gran- senvolveu-se o Programa, capri
des solenidades que culm.inando chosamente organizado,
na Pascoa, formam a época mais Algumas jovens recitaram, com
notavel do Ano Eclesiastico. muita expressão e naturalidade,

O dia dos Santos Apostolos, escolhidos poesias. A orquestra,
29 de junho, DIA DO PAPA, assim como os magnificas coros

foi solenemente comemorado na agradaram sumamente.

Catedral Metropolitana, sob os A oração de S. Excia. Revma.
auspicíos de S. Excia. Revma. e o Sr. Arcebispo, sobre a perso
com a valiosa cooperação da pres- nalidade do Chefe dos Apostolos,
timcsa «Liga de S. Pedro », a ouvida com suma atenção pela.

.�-

qual vem se orientando para a A- grande assistencia, foi terminada I

ção Catolica organizada. Pela ma- com uma salva de palmas, pro
ahã houve Comunhão Geral pe- duzindo a melhor impressão.
las intenções de Santo Padre. O melodrama ROMA-AlVIOR,
A' noite, revestiu-se de impo- assim como o HINO ARQUI-

•
nencia e distinção a 8essão Mag- DIOCESANO, acompanhado ao

Aniversaria-se hoje, a exma'll nS5P:;i � na comemorativa do Dia, no I piano pela Sita. Prof. ,Newtonina
sra. d. EsLer Navarro Henaux

• .

Salão Arquidiocesano, com a pro-I Costa, deram remate a bela .so-I
digna consorte do sr. dr. J uli� ! II': sença de altas autoridades. e r�-I' lenidade cívico-religiosa em. �o- I

Renaux, da alta sociedade brus- I presentações e sob a preaideneia menagem ao Soberano Pontífice.

I
.

Encerrando-se o mês do Sdo,quense. tC)eG.ee&1JI80íJ...e.ee.(I�••4!>.fi••6J�••••o•••••••••••,....... Coração de Jesus, no dia 30, a

A efeméride de hoje, .3ssina!a I ESTREI U -SE O '�REI Catedral Metropo.litana �iu-se re-

a passagem do seu amversano I pie ta do que Flonanopohs possue
natalícia a exma. sra. d. Beatriz D'i' A �ORÇA" de mais representativo nos meios
Viana Gallotti, digna consorte do I

. � r, católicos. Inumeras Zeladoras e

nosso distinto conterraneo sr,
.

Assoeiadas do Apostolado da Ora-
major dr. Aquiles Gallotti, aca- ção ostentando a fita-insígnia,
tado medico do Exercito, e Ggu- I formam alas á entrada do Exmo:
ra grandemente estimada nesta Arcebispo, que se dirigiu ao Altar-
capital. Mór, onde a formosa e expressi

va Imagem do Sdo. Coração, em
belissimo e simbolico trono, re-

I Iulgia, Dum gesto de misericordia
e Amor. Foram solenemente ad-

Imitidas varias Zeladoras, Sub-
zeladoras e numerosas associadas,

I a quem S. &cia impôs as insig-

'I nias, recebendo o Ato de Cousa-
I graçãc . S. Excia subiu então ao

I pulpito, pronunciando formoso
I Sermão, que manteve suspensa ii

i enorme assistencia durante 20
i minutos. Seguiu se' a solene Ben-

. ção do SS .. A imponente ceremo

nia terminou com o tocante Ato!
aimbolico da ENTREGA DO:
CORAÇÃO E DA CRAVE, em i
que duas virgezinhas, magestosa-]
mente, acompanhodas de nume

rosos anginhos, sobem ao Altar e,

depcsitam os dois objetos nas

raãos da veneranda Imagem; uma
chuva de petalas ao som de

Pie-/d?sos, hinos, termin� a ?eremo
ma, enquanto a asslstencIa, eo

movida, apresenta ainda ao Sdo.
Coração suas ultimas petições P.

suplicas, mais com os corações P R O P R I E T A R lOS

devotos do que C0m os labioso
__._.,_

J. MOREIRA li CIA.

Ao som do Hino Arquidiocesa- 18 de Julho!�IAIS UM FOBMIDAVEL
n? retirou-se o Exmo: Sr: Arbe-

I SORTEIO! INSCREVEI-VOS! I���o�s S��l��.�:���l�:�� c�;�:� "� _�! tlJ"""'j"'SR;jII!lIIl J." --;,
10 dos Acohtos, e Clen) com a

C H Bauer alma apo�- I

CARTAZESCruz alçada. o?ei'o �rry ,I.

I. . . tohca, dedIcada, que vem dando
FehcItamos ao prestuTIOSO A-

ao Curat. da Catedral a sua a-

postolad? d� Oraçao, lia pes�oa tividade, profundo senso artisti- I DO DIAde sua PreSIdente, D. Argentma 1 e pI'r'l'to de Fé jC ld
.

I I b 'Ih' co a par (' e seu s·
a eIra, pe o rea . fI antIsmo

I 'd d a capacI'dade Id SI' dA' h esc arecI a, e stJ
as .e emdades o mes de lUll o,

e grande tino administrativo, os PROGRAMAS DE HOJE:espeCIalmente a do EncE'rramento;
votos de sempre mais e melhor

€I a0 Revmn, Cma da Catedral, d' da par·te de Qeu!eorrespon enCla � elNES C:;ORO.t\.D8S
queridos paroquiàno!, que muito

o veneram e eiltimam.

LITURGIA CATOLICA

Completamente restabelecido da
grave enfermidade, que durante
largos dias me reteve no leito,
venho testemunhar o meu pro
fundo e grande reconhecimento
no abalisado clinico dr. Bulcão
Viana, pelo carinho e dedicação
com que desiteressadamen te me

assistiu.

D. ARACY CALLADO
A data de hoje, assinala a pas

sagem do aniversario natalicíe da
distinta senhora J. Aracy Vaz
Callado, esposa dilêta do diretor
desta folha, jornalista Jairo Cal
lado, presentemente em viajem
pelo norte do Estado.
Dama uutada das mais pren

dadas virtudes, afeita ao hem,
patrocinando todas as iniciativas
piedosas e cristãs, goza, por isso,
de grande estima e admiração,
nas rodas sociais Ilorianopolita
nas, nelo que, certamente, hoje
receberá 11 Um erosas felicitações,
�� quais juntamos as> nossas, com

()::, \> l t n (!L' maiores felicidnrln,;.,

RODOLFO ROSA

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

Faz anos hoje, o nosso conter
raneo sr. Celso de I\lme'ida.

Ocorre, hoje, o seu natalicio,
o jovem Walter Moritz, destaca
do esportista,

:iOIVADOS
o jovem e abaíisado guarda-.

livros sr, José Garcia, comtratou
casamento com a prendada se

nnorita Manha Salurn, gentil fi-Iiha do conceituado comerciante i
da nossa praça, sr, Jorge Salum. I
Aos noivos, cujas alta quali

c.. des os tornam dignos da alta Isimpatia do meio social íloriano
politano, a ore: eutamos nossas fe Ilicitações, almejando-lhes um Iu-
turo ridente 'l feliz. I
3QDAS DE PRATA
Transcorre, 11Oje, a festiva da

ta das bôdas de prata do sr.

Luiz Martineli e de sua eXlna.,1esposa d. Eponina Brazinha Mar
tineJi.
Por tal motivo seus filhos

Adair, Maria dg Lourdes, Lindo
mar, Walmor, Waldir, Luiz, Os
nildo e Hamilton, mandarão re

zae, hoie, missa de ação de gra-lças na igreja de Biguassú. Com o teatro replet.o, exibiu-se, a noite passada no «Cin.
({ A Gazeta» felicita os distin- 1 Royal», s afamado a.tleta patricio, denominado «Rei da Força >.

tes aniversariantes, desejalldo-Ihes Numa serie de trabalho" originalissimos, em que patenteou
que, com identica alegria, venham o vigor (la sua extraordinaria musculatura, consegmu aquele atleta
a festeiar suas .bôdas de ouro. receber fartos e merecidos aplausos, conquistando de tal sorte mais

uma noite de triunfos.
eH�GAM UNS f A sua ultima apresentação ao n0S�O publico, terá lagar,
Chegou, da Capital da Repú- i hoje, ás mesmas horas e no mesmo cInema, por ter de seguir para

blica, o sr. rlr. Francisco Boli-' Lagnna, onde vai mostrar o valor dos seus trabalho:l, a convite do'l
treau, chefe da Fiscalização dcs 8rs. Elias �úulo e Alexa.dre Cheade.
Portos do Estado.

o "Rei da For�a"

Em visita aos seus pais che
gou de Curitiba, o nosso conter
raneo sr. Clarno Galeti, quinta
nista de Direito.

Vindo do Rio de Janeir'o, en

contra-se nesta capItal, em VISI

ta a 'sua familia, o nosso distinto

aUlig� .

sr. Tulio Ferrari, (i)f.iciall
maqulIllsta da nossa Mannha i

Mercante.

F,'ALECIMENTOS

---------_-_.- "-_._-------------------

MARCA REGlSTR�l\DAde WETZEL & Cia. JoinvilJe
economisa ...se tempo

-

srr 'wrmmmE

Credito
FUNDADA NO ANO DE 1914

o Maior e mais ael·editado clube de
Sorteios do Brasil

FLOIIIANOPOLIS

RUA V6SCONDE DE OURO PRETO,13
327· sorteio realizado
de Julho de 1938

CADERNETA No.18.970

Resultado do
110 dia 4

Premios em mercadorias na valor de 5:400$000
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no

valor de cinco contos e quatrocentos mil réis (5:400$000), a cader
neta n. 18.970, pertencente á prestamista Gerd IIg, residente em

Joinvile.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000

7066-Atarnogildo de Carvalho, São Francisco
10196-Ana P. Madeira, São Francisco
18374-Esperidião Pinheiro, Hansa
0931-Irací de Oliveira, Joinvile
14375-Maria Patrocinio Ganxcrt, Lapa
6541-Azel'lir, Almir

-

e Aldir Ramos, Barra do
13492--Walmir e Ivonete Santos, João Pessôa
4180-Juvencia Alano, Laguna
l0096-Ivete e Terezinha da Silva, Canoinhas
2110-Teupan Genso, Perdizes

Hio

Premies em mercaderlas !l10 valor do rs. 20$000
4364-Clube Concordia, Ima: ui
2506-Ester Severiano Muller, Navegantes
16591-Augusto de Carvalho, Paratí
12098-João José Gomes, Ribanceiras
410't-Raul Wendausen, Florianopolis
H009-Lidio Alegre, Tubarão
17627-El'vino Tschoecker, Rio Negrinho
7312-0sva!do Schischt, Ribeirão Grande
7l61-Arnoldo Ebenhardt, Pedreira
8767-João Valenda e seu pai André Valenda, Campo do Ten.

Premias em mercadorias no valor Q3 I'S. 10$000
12900-Helena Oliveira Goeldoer, Florianopolis
5072-MarinQ Armindo de Melo, Florianopolis
12691-Tussnelda' Stein, Campo Tenente
I0516-Faní C., Florianopolis
11889-3antjn� Scarpeto Couto, Cruzeiro rio Sul
16434-Antonio Neumann, P01'LO UniJo
8228-Sebastião E. Sulcini Luz, Campo Alegre
13518-Bonifacio Bessa, Tubarão
31S4-Adelaide Ernericki B. Trindade, Florianopolis
1843!-Eracildo de Oliveira, Rio Negrinho

Isenções de pagamento por cinco sorteios

11908--Samí, Lentz dos Santos, Imbituba
2366-José Borba dos Santos, Itajaí
1290-Augusto SeU, Hansa Isabel
3115-Willy Gertrudes Rischert, Joinvile
0308-Rosemary Riscke, Campo do Tenente
9620-Clotilde Eufrasio Martins, Fíorianopolis
15265�Leoní, e Oscar Dalcomuni, Mafra
4788-Cecilia Guedes, Laguna
13329-Hicardo Ziert, Rio do Sul
0731-Antenor Vergilina e Maria Haulinu, Ponta Grossa

Florlanopolis, 4 de Julho de 1938.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

e dinheiro.
���Ã���RCitA,
Esp ['CIAUfiADE

RiM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




