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A r' Ipt�to da perrnanenc'a de estranje'ros ni P ,i, Io a 11 �r"lca lo! eu
u D" �rcre�riu da Segurunça P6hl�d e o Dr. DJlfePiuhei�l Ma

-� ��'���'. �'�m��I���,��������������������

chado OH E>Pguifltf'8 telegramas: i� "' �n [))?
Dr. Dulfe I'inheir. Macbadc+Ccmissâo Permanencia Es- lJ""-{!,j \JilI V lA.�

tranjeiros->Ministerio JubLiça-Rio-Devido falta decreto-lei 406
necessidade atender varies ('IWJl3 aqui verificados rogo Vossencia fi-I IPI:(ilp9'5iE!h:Jld� e Diretor Respon\S3vel
ne�1l .rellponder com possivel_ UI'r,ellcl� b:P!s primeiro os ostranjeiros ] -/:-1"'�.�-T.&l-.là

----.

'!l\.71�tmgldo� grande naturahsação Constituição 1891 quando não pos- .�:___�_, .

\I'

suam titulo declaratório nacionalidade brasileira seio obrigados re

gistro identifieação interrogação segundo estrcnjeiros condições ar ti-
go 6b9 número 5 Constituição 1891 não tendo titulo declara tório �ão �) F�JT TJ
tarn em obrigados registo identificação terceiro entrudos no Brssi!
antes obi igatoriedade exibição passaport as corno devem proceder
para registo identificação de vez que muitos não entraram com pas
saporte. e não podera exibir certidão Dapartaruento Imigração ivto
é quajs documentos derem juntar para requerer i(!p,ntificaçiío jnt�l'- PA RIQ, 2')-.0 jornal <Info _I C •. n tici I' -I' O· f " .: J D art fI!lmi�-���W!l
rogaçao quanto como devem proceder aqueles CUJOS passapor tes fo-
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L ,�r, 011lorrn,c, no .iciamos, roa ISI:lU_ s ll['clOnaI:o: c.o epar a-
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rem recolhidos pelas re-pctivas le,scçiies e consul.i.los como soa 3· n.:_atlon» f'�t:ddou On!:C[;1 �. SILU?- '<e, (Hlter�, 33 10 �oras da manha rne.itn de 1\1l!�}clpahdades oíer CAMPINAS, 22 No

): �.bcc.r em ill<l;LOR .jel,'.'l, quando I'l.,ã) poss.nn 8.p;·C:scrlt.,al'. certidã.. I ç�� ::CODoT�lca e Ílllêl1,cel": ,(lO �lO
..

?�la?'o da extinta Assemblea tal:an?- ao. di'. Carlos Gomes de arraial dos Souzas, vizinha

djf'lõef.lart,.'�,ento Imigração itll.eno�·f.�"Ü quinto CLICU f1z"r 8il"lclf"1
Brasi}, R('L�:':'-S" a01 ;'('."dt(1bs ::'\.,;;<Ülva, () alo da po ..,ge do Oliveira lindo ramalhete de fio· localida le de Campinas, ve-
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da neva nolítica ó1) e·jf, u) ('.)-, '111,'rQ ["'",'1 ...... ,.10 S" dr r""VO"" res 'f' f

qlJ€ perueram 0,1 estravisram seus passaportes mte;T<'gnçao l�,lLd'� i, (' ',. � "t"..
." ...... ,', ,L,,,,< L • ,L'" ''',' ,;. ..' .

ri icou-se um ato que cau-

perguntas têm origem exigencia arLi�;o 29 decret.o-Iei .106 de PQ;';SU I �,'l.�:� ea,�h):,,;i, ����Hlt'l/,'l\l,: y I�o �C'a , ll� \:<l:'go de, Di-etor �e!�al. do I J "JaA�nmolll.a f?1 filmada pelo sou indignação eatre os seus

porte ou em sua falta certidão .Departamcnto Imigração, OlltrossiiJ]I(,o.e�a (!,) 1.11.1 [(!l�., a suspensão v Dspartarnentu deu;

MUlHC.IP2tlld.a-lsr.
Corrê., de

Oll1TClfa., esforçado moradores. Um individuo,
toge> bondade informar-me quais dados devem constar 'regi�;Lo ostran I do servido d? divida externa A i de-. representante da « Medeiros Fil- cujo nome se desconaece,

jeiros de vez que artige 23 cit.ad» decreto-lei n.io 03 enu.nera bem
i aos �OV0S e:ilfor�()s para (h"envoj··1 ,Aiê11" Illterv""IIM Fe:h"

i me,),
du Rio de Janeiro, uf:m de cientificar-ie d03

. ., vet' a ""pori acao da h')['e"ch" I ['�' (' l!'t" ,. 1 '.'. .' ·r1r.'ll I
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es�a permanencia e aillda se Cumissão Peuuanencia .6 de.Li·d ré'-! �:.:�� �Lj �a c, (,o���n_volver ?'ll,WS i c:rei3flo ,da .Fazend?; dr, 1, 13 I aâêÜl hiijtei!t��7@J!llt®l" NelGéu de e ,iii confessar os fiéis,
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'U , .", a"o � a i:)..:gu- t{G.nmos qUI eram, em sua mlWona,

te Brasil uepois 193-1 ou t>e Lei)) éHIl(Ía cOin!Jctenciq eas JS ·CO"1fJ os COI:lO o 3Ig�aao, o h:illO, (). a.:;su,· r�ar:!:a P�!b!ica, dr, .Ivo cl'Aqui_no, i mulhens,

ncima referidcs, (;rJtu sua ClL{�lIçii() ullt,�cip<ddlflente ngr1:.ldeçu e E'n-
car. A� me"tl'? tem!)o cle·,eJéI a �)�r)'ctar� d) Ilil.tenor e JIJSLlça; {'.'_ "". I Para isso, o falso padre
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. ,1. le Santa Ca'n
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. e,lLclO a (iVerSli\H( e ec m 'l11ra dp�t3rrne aipm d� arando num"'-
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neneia e�l[al1ieiru� aut(Jrio,aç�uu piJ.!'a [Jt'llill1neCer nu tel' ·d·l)110 Il'l-
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pugina 15, 221. o iC13 13tríto 1<e eral c"ta ldsntlficando estran- I L." < 1 � ,'u .," u •
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.------- •• 1 U:1b\7r1l () �I!'. dr, Carlos Gomol denco I ,Cl.rdt le�ara a efeito tarn.-
jeiros para cumprimt edital acima, !�lll priucipio, eomi:ssüo pcrma- , <

b i
-

d I d
nencia esta I'egu!uri"a:ldll situaçün estranjeiros, entrados depois [lf..J��, � �f���� tl� '<{,jl-"� � de Oli\eira. que pronuncio!] bri- :m" a wsta açao a ,,�a � e au-

25'h'
bj tlH",� �"l;!, "" bI '1&;;: "'""" '\ii' ��" lban tf� Ol'élf..'UO, se!!'llindo-se-lhe 'tO dlCoc18s, com o .I�oblllarlo com-

maio 193 t mail Lomara con ecilllen lo qual'quer CélS('8 surj'lrll a Li � '" L �

I d' d d
{'f 3n:. drs. HanliDo Tavora, Nerêu p elo e mo erno p. encomen a o.

nentes estranjeiroil irregulares enlradus mGsmuS antes Jaq'Jpla data t-!'��:�te>'3 mfR�'� Ramos e Ferreira Bastos, que
.----------

Sds Du lfe Pinheiro l\L:l('[i ndo, D'(,f'tof Depart_ í\, ae, Pu \'oamen to. l!l (MI",,_� líi m4l,� ii! r:t � �
.( -�j'1lfP·llH�(j·all)l'Jq)®�ql®��I9$@@�®iND�$e��@'2(J>�Ggo��o®..,çJ@w8:I!�}0&JJ"'�� produziram as magistrais peças �a!i�anUO@0ge
� ,..' ra�id D��a es� or2torias a que daremoll pu-blici- �

'" iii

� 1 w:t1>" .. � �,88 '" 1ij"'l ,.,1l�� '" d",cle em nossa pri)Xim� edição. nelXeSI!l No grupo Qscolar «Jos� Boi-
�m. ·\W· �j�El�a§ ,�\,lí�z[iZJ.i\�{s) @!�e 't�4t��rtos·f�9ra! doAal��;���;�; .��� ��� :t��d:d� r
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���;� �ft���re��������i:O�-s�efi�=
N {ti'" ��\ euoli(:OS §�e��t�[l personalidade do dr, Raulino Ta- ",ANTIBES, 22 - O duque de sima festa em. homenagem a ta-

GLENDALE (California).-22
yora e na confiança depositada Windsor, lady Mendl e Marlene lentasa e dedicada educacionir;;ta

�J�� i�;'m 11� � Howard Hughes, o aviador fan'
na grande capacidade, para o de- Dietrich :serão as principais figu- profegsora!Otilia Miranda da Cruz,

«A Gaz�ta,) fOI ôglen I �th· �.m. ��kr,Ji,Hfill.(j[) C'I ta!lml'l., pretende partir Pila ma-
sempenho !or�)al da alta missão rjls do esporte drste ano na Ri-Ipor ccmpletar 25 anos de magii-

g;uida com a cativante vis:la du drugada de hoje para um vôo a
com 9'u� ta? justamente vem de viera. o "tiro ao peixe", que vem

I
teria,

iluljtre general Valgas Neves. uma ISTAN BVL, 22 _ ° ditador Nova York pela sub-estratosfera,
ser (hstmgmdo,

. exercendo grande atração mesmo Em expressivo dIscurso zaudou
das mais expressivas reliquias do Kemal Ataurk aboliu os harens afim do experimentar um novo li ....., para aqueles que nunca atiraram a distinta hom�.-ageada o dir<itor
glorioso Exército Nacional. da Turquia, deixando sern traba aparelho de oxigenio desenvolvido· fi aVfiãcao russa em terra, peis trata-se de um el" daquele estabccimento de insino
Veio êle. com a fidalguia que lho milhares d� eunUC09, MUl- pelQs técnicos da Mayo Brothers � porte muito facil e "confortavel", prof. João Araujo. tendo a pro-

lhe €I peculiar, trazer-nos e sen tos (,lStão vivendo dos rendirnen- Clinico .

nã�1 v�le �l�da 'frndo que se tem a fazer é "lar-I felisara Ursulina Sena Ca!àtro lido
abraço de felicitações pela passa- t0S. Outros procuram empregos Hughes nreLende faz�r uma

' o U1� � U gar" num colchão flutuante, ar-' o brilhante DOSSIER da sua

gem do quarto aniversario desta
em museus, Um antigo eunuco etapa durante a viagem numa BEHLIl\/[, 2.2 - No que se re· mado com uma espingarda sub- laboriosa vida de educacionista,

folha. tendo para comnôsco pa- .conseguiu um �ráu universitario cidade ainda não determinada, lere á ff)rça da Brma aérea "'sovie marina de ar comprimido e oculO$ A profess�ml Mama Pereira
lavras de incentivo, que represcn- e dirig(i) uma farmacia num suo tica, que assinalam como IIIlIando escuros; deitado de costa!!! para Lamotte, com a sua palavra flu-

�Amd,liçõti!s preveito�i�simas qua,n- burbio de Istanbul.
------

I "uperior
ás d�rn3is potencias aé- cima, plOcura-se vêr o peil::e den- finte e arr6lbatadora, predut.iu mag-

'o
_

Itadu por .e�plrü?s da ele- A maioria está sendo 9uBten- S'���
... e de Cfts' � I re38, diz boje o <l'Zeitung Essner», tro dagua, e quando se chega a nifico e primoroso tliscUl'so d�

Y�ç�o 8 da clanvldencla do nobre I tada pela Sociedade Beneficente U m�� V I <:llrgão do conselho de Ggering, cinco ou dez metros de distancia :!laudaç?í.o,

Qh�Ial., 1 dos Eunuco!!!, formada no tempo:.{2.,ilJ i.IJ ra·s
num artigo sobre o estade atual -pum! O embaiXl.dor Kenedy AgradecendQ as homenagem

s que mourf'Jam, nesta ca.sa em que a profisão era �egal. I "\MI nara 03 d� avisçã,u �oyietica, qu@ a arma tem-se mostrado um elltu�iasta(h fa!,}U eloquentemente a inteligente
senbM.!-se d�svanfcHlo!l pela dIS- ,tu ael'ca IlOVIetlCa se r ompõe de uns novo esporte, e zeloza professora d, Otilia Crnz,
tinção com que foram honrados, I po.bres cinco a seis mil apar@lltosde pri- ---,:.-----�------------- sendo fartamente aplaudida pela

A
L!I meira linha e outros dois mil I

S.bmarin@s �OIIlO numerosa assistencia e alunos,
.... _-."'''' -- __ SSUm IU O e quinhentoS! aviões de sElgunda ltila�ui§porte fie tropas Além de riüa corbeIle ihe foi.

O t t d eh RECIFE, 22 - Iuaugura-se linha, os quaes, entr'lltanto, não

I
ofertado belissimo «Cristo Cru-

re ri! o o e.. cargo amanhã, no 8uburbio do Montei- pódem desempenhar papel impor- BARCELONA, 22 -_ Pela pri- cificado»,

f N
ro, mais uma @ala de costurai\. tante num combate aéreo Em meira vez, desde o inicio da iucr- Apresentamos efusivos cumpri-

e da al'ão na elas instituidas pela Municipali- ca�o de (!Jm3 gUflrra, !lendo as ra, foi utilizatlo, hoje, pelos 1'e- mentos á ilufo;tre educacionista pel9
� RIO. 22-Rea8sumiu o carg(), dade, para peíõsôM pobres, frollteiraít! iSoviet:i"as cercadas, ce- publicanos, um submarino como tranBGlll'SO de t&:o grata data,

Agencl·a do Banco o ministro Walderoar Faleão, ta não poderia importar aparelho!l transporte de tropas,
O áto teve lugar DI) salão no- do astranjeiro, o que lhe deixaria

_, -- ----------

bre do novo edifício do MinistQ- VI·oRada a fronte,·ra em �rande8 clifiguldades, Matava e bebia o

iii do Brasil rio do Trabalho, I O sall1�ne das viti-

da Mandchuria
Inas

O";t I"te l( MIEXaCO 2� A RIO, 22 Pren;lQvido pelo Co-

�rei os nOml ICOS til .�,.I) '." n , ..
pCm le�io Brasileiro dQ Cirurglõet;e sob o

ti' I gH�Ba aitU.llniC�a «ii pr��ao do patrocinio do govêrno brasileiro,

muUl0'" b C· : VAMPUirO HUMANO ..li � r�alizQr.s(l.á nell!a C,apital, entre os

uU 'La oijJV�ana I ;� •

' u�. dms 4, e 11 d@ mes nUdouro, o Con
li ll'�m'Íl1e Bi?iU:mno Paredes Ca- gress) Americano e Brasileiro de

brera 11tI1U!� rc f �� b Cirurgia.
.

y... \.. e�:)@u e- Segundo tudo fal!; prever, êsse
ber (» sangue de nume� c�l.'t�I!len revestir·se·ã de grande
;'OS2JS ne5iiôas' "Ue :i1�sa�-ã.. �13mfl�ado, ati,njindo os seus altos

It"
•

�1í " � ;:,:3 V '!20Sitos de mtercambio cultural,
rH3il.ii. O b2uuhdo operava ditaVa e pi>litico, que tem sempre

no Estado de HidaB"'" norteado os empreendiment6s dessa
...... natureila,

vo
�ALLADO

-�--- -- .---�

���rk�rllor.:�U51
--_.

1 NUMEilO
----�._-------- --

P SSltE,
DLI

I�TEM, "Confessou" uma

V A porção de moças!

311'101 de
nlalisterió

TOKIO, 22 - A Agencia De
mei informa que seis aviões de

LIMA, 22 LA CRON!Cft., da b b " "

Iquito!l, diz que os entllenheiro:tl que
om aramo SovletH�oS, voando

esHio sondando a :t"esião de At1uas mn formação, atravessaram a fron
Calfenteil, na região do rio Ams- teira e voaram sobre Hichum e LA PAZ. 22 - A Assembléa
zonas, encontraram indicias de pe outro!! pontos, desaparecendo em Constituinte rejeitou. por 25 vo-
troleO a SOO metros de ·Qroful1dida- 'd J b
de, Estas zonas estão d,�ntro da !leg'U! a, sem ançar ombas, t's contra 31 o proí9to de COR-

conc:s3ão da COtt1pa Ihb u:)rte ame- Um outro aparelho apareceu I o�"Hão de direitos politicos ás
riçaua "Cisne AZMI." Bobf(� K@iko. ll'tlul.k.eres,

•

Congresso de
9

C�-

Com a comparencia de todos
os funcionA rios, teve lugar, ante
Ontem na Agf'llcia do Banco do
Bra8il, li inauguração do retrato
dQ Chefe da Nação,
I
A cerimonia rev6�tiu-!le de bri

�o invulgar, !I e II d o pronun
cIadel di$�ursos cheios de entn
�iasmo e de fé pelos de8tino� d.
nacionalidade. tendo por escôpo
O istado N@v.,

Indiei@s de petrole.
na 1l"6gião peruana do

rfi@ i\maZ>Doas

•

rurglil
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A
•

,Ctcid(-:�r)tado (.) :egres' o
Interventor paul, t

b�lhete
80 contos

Paz �riO lixo U.tlh

ptr&lftiado com

'e 1(')

Para d i
a vida,

MUTILOU--SE HORRI-
VELMENTE

ar
CAMPOS, 22--Em .virtu-l ventar paulista di�igill sozí-

de do mau tempo reinante nho o «Santa Maria» desde RIO, 27 Informam de tirara a sorte grande, constituiu 'o

hoje, foi sobremodo aciden- a decolagem até pousa r em Belo Horizonte que o eletricista então advogado para resolva o

tada a viajem que o sr. Ade- Campos. José Soares Gouvêa, residente casa.

mar de Barros fez de regres N naquela capital, comprou o bi ]á e-ta apu ado que a lote'lI
so de Campos para a ca _ C! c � �O de lh-te da Loteria de Minas pre- de Minas havia ;:)dgt) o bilh r,�: )..

pital da República. a bordo cdlge�·t.ar.:.) di- n.tado com 80:000$. Não ten- ao Banco Comercio ('? lnc1u:\
do avião «Santa Mari a s

, de f'icrii.. do conferido direito o """l'Ora, tria, por conta de t erc-n os.

propriedade do sr. Moura Gouvêa atirou o bilhete na lata O advogado de Couv";" 1""

Andrade. Quando sentir [alta de apeti- de lixo. Mais tarde, por tele- pedir providencia ;l i'"

Os -Díarlos Associados» te, digestão dificil, erutaçõ es, es- 'grafila qJe recebeu d., r,ln fdlH �'lber q'l.' P. receb u ". ",ltt�� \;' "i

ouyirar.1 um interessante de- to�ago pes�d� e forte ,o',.,:..:ncia I e de armgos, certihcou se qu. .ie.

poirnento sobre essa viaJem apos as refeições. procure v nh-
da boca do sr. João Ber- I car a erigem destes [cnnsLrnos....., we..,. ��':,�

nard, O piloto do «Santa I. Na maioria dos C880S, .nesme

AMaria». Disse-nos esse avia- quando se apresentar certa azia
dor que a viajem decorreu (originada pela fern,entôçãCl gaso,
sem incidentes até á altura, trica), li causa deccrre da insu

1de Cabo Frio. Depois de atin- ficiencis Je acido clordncc 00

gir esse local o mau tempo suco gastnco, o que é facd cor

cameç(lu a dificultar a mu- rigir com o U5() dos cornp-irnidos
cha do aparelho que é des- de Acidcl-Pepsim da CIsa B'yer. .

pro.vido de. aparelhamento . De�ta insuftci�or:.ia, r 511lta é1 má I R�O, 22. - A pOj)uloçà," i ��.;:--;7��:;;=.-;;;;..,.,·:�:·,,";:·radlo-telegrafícc, comquanto digestão das alburnin -I,. r-spon- da Cidade H!! rcceb-r bc-vem-o- J::3 ��!_ 'I

seja equipado de instrumen- savel por vasta . ér ie d.. d,:sor· *te, através do rad,o, ensina.uen- -_.....O '- ': ;;.';�
tos preciosos de aéreo-nave- dens de or dern tóxica. tos sobrs os meios de dele-a 1--1 a i <�

gação. Viu-se assim obrigado I
Os individuos co.n clisp'psi!l contra os incend: s. Trata-se de

a .regressar, durante algu(1s!�ipo.ac!da ou cim f�las

dlspep-, uma importante iniciativa dOCH-I, GENt�n{,,�\, 22 -- ,0 Rr.
minutos. para tentar cortar 1 SIas acidas, que perdem tempo pr. de B')rr!belros desta capital. stl comurucoa ' �

_)�, '.j;'IS N,·
O espesso -platond- de nu, a usar alca'inos ao invés J,� usar As aulas serão ministradas pe!o.1 ções qJ� ,Hi ..-;� i<t�: J ,i (II h ,

vens que se formaram. N'ío r os aludIdo, cornprimid,>" �prt'sen- sargentos daquda corporaçâ3, a· e5coiha (h ,I,�V:. JU l di C .í:·

obtendo exíto, resolveu su' tam·se qu ,si st'rf\.If'� CU'TI mal- apoiados pelo comandante co o· MIJn ji1J em ub li li '.;'10 ;. j S�,

blr. Fortps ventos fizeram-no I estar, ecu1aç(l.:s fr ".' J ,: 1":', sendo nel A 1star, o Pessôa, qu:'! paIo H I . l;a t K j,): 1 f, à

depois b.:iixar, navegando a I tamb �m Vlt,m 's d� ! nxquêca� cina o emíll'een.limento. pi! (.'lIM Xl C,.I 1;10 i" I ,Hi,'

pouco nlais de 5 m -tros de I e d" var('lS outía, p'r:u ba"õ s. Essas madldçôes h'ào I 'i4"r pel:. .1 'll','i.) !,':j '), PI \r II i ê

altura, durante mais de mei::\ O uso do clf!vl·;) �l"f1, da: aos dorn"lgos rlurq,te 15 1)]' flil t\ blé. p"lo �r. f-L!II
hora. A viajem, que devia Cl5a b.1ycr r ;,ta» ,i oe' 1 j 0],-'5-' ,:ut,)", 1) '.' H O' X;I' ,1. g" j) BUI,ti jU)lt '

decorrer em 48 minutos, du- 'I tão, faz desapJrtc 1 "ri L8 do I ç i,; '"iCI'Hla: d�)
rou 1.45 horas mais do do ,auto tOXiC'J, LHlIljJ'j • Tr, !

bro do tempo. I p,;rfeitarnoéote eu{o: i o .,: ': IC

O sr. Ademar ne Barr\)s!pois, tem,IO e u;e S� ',$ reiçõ '.

ARNALDO MARANHA�ODeformou o tomou as�ento.�um dos co 1"- ,

rosto das �and���,' do aVia0 e,.fez !oda 10 nu :'n e,r- 'J, de: i:�
ertistas

a ,vlalem esportlvamtnte, de S 6 n P
-

/:�.
'

RIO 22 A 1·· d acomp:mhand0 as manobras I ' d
.

, -- (:10 leia esta do pilot,). Na ida u sr. inter-I g �� ,_o ':.:3

capital anda no encalço do praf.
Jacques A. Borensztayn, de na-

-

d t! S?gllndo da:lo; ofi:iaj; ntrer
Tratava-se do cornerClanOl\ cion:ilidade estranjeira que, di- Acor I� en re

gues á pubhcid1d', o total de
Potiguar Fontes Teixeira, de 28 zendo-se cirurgião estéta, andava ca'to.I�(",,)� e Id;sempregadJ� fii,iuoando nH lis
anos, solteiro, residente no 2e1. agindo ilicitamente, pois que não fSIse 19 tas tas de subv,�nção d,go ..êr n

andar do predio numero 92 da é registado na Saude Publica. frallcê�, atin�ia, na �ernllla te--

praça da Sé. Ontem, contra êsse cirurgião ROMA, 22 -Noticia-se ufi· minada a 13 ,io COI rente, o nú· d

Potiguar-segundo nos infoI- foi apresentada queixa por alguns cialmr-:nte que a Aç�o Clt,l!;C'l
I
mero de 340.671·, ou �.j i 1.287 �i

mou JoãO Goulart, 6eu compa- artistas do Tealro Municipal, e o Partido Fascista5 cheguam menos do qu\� oa �ernl'l.rl3 imt - !
nl eno de quarto-era um dêsses porque o mesmo, á guiza de a um acordo que p;)[á termo á rior, ma, 30.082 ,.Iuis dü yl.le TEcidos FiNOS, MEDIOS e GROSSOS
r:\;:azes dados a constantes far- embelezaLos tem enfeiado o� divergencia motivada pelo pro

- nl se�nan,l corrc<'flOlHlede do, Saccos de aniagem para CAf'E' ,HERVA-MAT � .

raso Vivia uma vida de praze- seus rosfJs. gra'1la racial da ltalia. ano pas�a(l-:,. I Saccos de al?,odão para ASSUCAR, ARRO.t:, FA-
res, Ha dias, porém, o jovem

------------------- i· RINHA etc.
suicida passou a demonstrar uma i' Oleo de caco BABASSU', para 'ABR]CA DE
tristeza, uma inquietude amarga., SABAO.
E todos os moradores da pensão I

Fimssirnas meias "W :'LKYRI��' pard 1-1'0-
(Jassaram ave-lo ('m constante 'I MENS, SENHORAS· CREANÇAS.
f:stado de nervosismo. I

r�famJd()s vinrrros marca "CnUZElllO", le-
i U CaXI:i<:.

:� Dêtil II" a

ii CUIELON'"
LulLha .... de van""

CASADOS.
Cafe de t d\;s os

DO DO RIO.

S. PAULO, 21 -

De�era'!l Potiguar sempre viveu bem
impressionante o suicidio de que como todos. Não tinha inimigo.
nos vamos ocupar e que em tu- Sómente uma coisa o preocupa
de fugiu á banalidade dos ges- va: as mulheres. Muitas mulhe
tos tresloucados praticados por res já haviam passado na sua

seres fracos e, assim, despidos I
vida amorosa.

da precisa coragem para eníren- Todos o achavam o tipo aca

tar as lutas desta vida t&o cheia

I
bado de D. Juan. Belo, de com

de infortunio�. Írnoressionante, pl:içãO robust�, de maneiras af�·
sobretudo, pOIS se trata de um veis e cavalheirescas, não havia
Jovem que,. ensandecido, praticou sido diíicil a Potiguar ter tido
em 51 proprio mutilição horrivel em sua viàa grande numero de
que, tendo-lhe, à certa, causado conquistas. Pelo menos foi o que
dolorosos sofrimentos, poucos mo- disseram ao reporta.
mentes mais lhe concederam de Dizia sempre aos companhei
reciecinio e vida, o que para ros, que ainda não encontrára
êle foi um hem, pois, se pudes- mulher que resistisse aos seus

se viver, seria um ente dos mais encantos.
infelizes. .._._._--------------_••••

Eram mais ou menos 8 ho- Se rviço de
ras quando o plantão da Cen- luxo feito pa-
trai tomou conhecimento do lo I fB ras i I"
caso. NOVA Y0�K, 22 --- A

Incontinent� o sub-delegado Companhia de navegação (CPdn
Rocha Freire e o escrivã!) Cin- American Pacific Line» anuo

tra dirigiram-se ao local, encon- ciou hoje que o trallsatlantico
trando UM jovem completamente .:Brasil», antigo «Virginia», da
banhado em sangue, "soltando referida ç;mpresa, inaugurará a 8
grito� lancinantes, arrependido do de outubro vindouro, o novo

que fizera. Imediat�mente as au' terviço de luxo, na co,ta oriental
toridades providenciaram a re- da America do :'ul.
moção do jovem para a Santa
Casa, onde veiu a falecer mInu'

tos após.

população carioca va�
rec�ber ensina�entus
para a def8sa contra

incendios

rua João Pínto n· 5,
Caixa Postal n. 45
Phone 1.346
Telegr. "ALGODAO"

térrE�o
Viva vida, tle prazo-

zes

�:

Codjgo�"'Ullião',"Mas.�ote"e partieu <

ares LI
Sub A�entes el": doinville e Curitiba Pd

�I
íl
<:

Hepresentank díiecto de Fabrieantes e

portadores dos seguintes artigos:

p ra' CHAMPAGN
la;dd�:.

rypLS,

M.'ilado tlfII ..aneira
IRd.,••ritivel

SOLTEI R')� e

Ontp.1n pela manhã, os mora-
i

de res da �cn�ão do predio 92
-

I

fOI ln] mrprc,; didos com grilos"
, .' socorr05, fi ri idos do qU:Hto

1 f, onde. (M,f.: Vol o liesivuCi)'O
j vtm. T od()s St:: daigiram íqp i

p'jra o qu:uto e foram C:ílC<!Ltr,lr i
t ':,tiguar Font.�s Teixeira, e'npu-'
l-I[llndo uma navalha, C(I{le, d)
(I�"no um lou<.:(! d"? um t.do pa
til out, no iJjJ �. "tn. tI" IJ

l
�Lln rorça5 O::,JIU iIlan,mado 1I0 i

I-\ssoalho, esvaindo-se em sangue. i
Havia-se mutilado horrivelmente. j
De maneira indescritível. .�

!It! =

MINAS e

Made'! a..; apla'p ida::- t po: ta:-; c,)!npt>n·:;.1das d.·
Rio di; -{:I.

FIO DE CAR10A9, g ;,u na !dl,11. sp
cial pa �; í�lllc r qualquer s ,;,.11 id. nudto nU."Ulor.,
muito mais ...�sistellte' t' muito mais
barato d. que qualqut'r ba·)a·lt,� (fil'S: Vr:'4)
tab�ll (ldti c' m flb' as imp rtadas. de Jo!;. de
Callhamo.

ALGODAO E�I PLU.l\IA DE TdDUS US
ESTADO� PRODUTORES Utodas Farmacia·s.A venda asem

u

VISITEM
A 'C·APITAI...a

o malar stack de roupas para garitas
•

meninas e
,

esquina da Trajano
À C A P"I T A ,L.

Rua COllselheiro Mafra

� am � � � ::.55L& uP � .,
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Apelo GAZETA
ao

Brasil venha a Portugal; que erga o monu-
POZ TERMO A9 VIDA Os urubús atrapa

da sua historia ae lado do nosso. Que não UM ALTO FUNCIONARIO Ihand2 a navega..

çao aêreahosp2de de honra, ma como DO INSTITUTO DO MATE
13", h I RECIFE 22-0 avião � Corno-reC!)jaiJ as omen2·{!'p�s'� Je o dsre>, da Panir. que faz a linha...:lI • N .o········..•••·..•••...·F R d

.

'" "
a cidade de S. Frsncíseo re- ortaleza a esife, to as as qum-nos deve e nos trara 'gistr.otl-se uma lamentável eeur- Mais escofas tas-feiras, deixou de chegar á

rencia, que consternou profunda- hora de costume, em ;_virtude de

I mente a população local. Lege ter batido com a asa, perte deLISBOA, 22 - Falaado li um de colher os Ieseuros das .tradi') para a �olab(l)raç11ío brasileira nos' ap6s ?S 13 horas, .correu �e}e�e O sr, Interventor Nerêu Ramos Areia Branca, num urubú, quan-I'�re8entante do <Boletim de In- ções, herança sagl'acla partilhada centenarios de 1939 e 1940. De-II pela CIdade ti 1I0tlCl8 do BUJCJdJO assinou decreto criando uma escola do estava a quinbentes metrosformações Politicas, Econoraicas pOl�,nós,
. _., gejamo,s que o ell.cOl'ltro .dos 1\108.

- do, estimado cavalheiro Jaime mixta no lu!lar Ribeiriío Gustavo, de altura. O aviador regressou á1 M'
.

OI" E 1 .-

- distrito de Massaranduba, munici-e .iterarias », Ministro rveira 15; a gumas da" muitas fflZoef1 i sos dOIS povos filel' então mais Seidental de Carvalho, diretor do pio de Blumenau. capital do Ceará, reaeieso deSalazar, assim se expressou a que I!')S levam a pedir ao Brasil i afetivo e intenso do que DUI�ca; labQratQrio bromatologico do Ins- Tambem decretou que a escola que hOUVeS!!0 qualquer desarranproposito da participação do B a· que venha a Portugal, quando

,'que
o mundo seja t-sternunha do tituto do Mate de Joinvile G en- milita de M�rretes, no munícípto fio, nãe canstataudo, porém, nadaail Elas festas do oitavo Ci>ntema' f<?t3t,Pjull1üs n,():l�ns oitocentos anos que é o Brasil ua Historia d,r 'I car,reg.ado da Caixa da Aposea- de Ara�nngua fosse convertida em de anormal. Levantou logo de-. ,

f _1 d Pld d d .1 mascuiína e transferindo para o lu-. . A
'

•
no ua undação e ortugal, em ie I a e, ajuuar-nos a Iazer as Portugal - uma das suas mais I tadcrias e Pensões dos Trabalha- _ar M8rretes, e convertida em femi-l pOIS, voo, fazendo boa vla,em.1 "39, t> Elas do tt'r('�iro centena- honras da casa. Que êlo ôrga � belas flIi'lgiUllil e UIDét das suas

I
dores em Armazeas e Trapiches. nina, a escsla míxta de Ponte Alta,rio da Hestauração, em 1940: monumento da sua Historia 80 mais extraerdinarias realizações- O trágica desfecho da vida do no municipio de Araranguâ,

,
-- <Usia, menção especial é lado do nO$SO, Que não seja a· e o que é Portugal para o Bra- e!itimad<t I!J!!)eO C8UllOU a mais

--------'-------------

devida ao Pnl�ii plJfqnl" seja penas o n05g0 hospede de honra, sil - a fonte iaicial da vida, iii dolorosa ccnsternaeão não só na

3OO b
·

qual Iôr !l P'd tu qll!! b� (I 't.ru F.6W8, como alguem da Iamilia.re- Patria da Rua proul'ia Pat .. ia " visinha eidade, eade o inditoso arrlSnações qursereru u.n.ar nas ,"m� ('"lb� as homenagens que o mun jovem era largamente benquisto,
'

morações dos dois centenarics, uã.. do nO:5 deve e nos trará por (lj;ija I PRODIGIO
.

T' MILAGRE como nesta cidade, onde possuiapodemos dispensar, nesta gloriosa oeasiãe. Quo ê!e no, ,6 eu" ie, t<lll i\IJ-I A' CSlgRnEI I�� "f' Illm vasto circulo ds amizades."
" -,

I
' l' -' "grll Ira Ifesta, li presença, a participação, nur_nerosa quae possivei, (JS ,mms (;Dt\Rl:il.%JJ'!'U I

Ao que �e apurou o suicida
o concurso permanente e ativo do eminentes dentre os seus filhos, � ,. levou a efeito o seu tresloucadoB 'I . - -

ti usando o creme Irasu. em peregrmaçao pátrio ica e CI-

AUTR gesto ogo apôs o almeço, tendo
A Historio dos dois povos lhes vica. CHARL , ingerido f6rte dôse de veneno

é comum até ao começo do sê- Não nos demoraremos em de- dirá logo sorrindo: que produto adquirido no seu laboratorio. A
eulo XIX, Quando os dois reinos clinar a forma que desejamos maravilhoso I

'�I' vitima.' �ue era ,d.escen�ente de
JOINVILE, 22 A's 5 horas dase l5eoarararll, o fizeram em ccm�---�� uma dlstmta faullha reSIdente e!l!l manhã de ontem, a cidad.e foi acor-diçõe� unica� Iaa Hi-torl:'l. A

ati-II
----.-------.- ------'-------.--.

�l Belo Horizont&, deixou trell car- dadil com os insistentes to:{ues de
tude constante de Portugal parJ i

m�,' �: ll,as consignadas aOi! selJS par01lltel'!. �pr���r edO d�:�arz:!;'pd: ��[�::��.com o Bl'bsil, desde a sua biftlr
.

I j! gnOl'all1-Se 6)iJ motivos que deter- c". '

� I' , ',' .
" áquela hora,,, mue numc:o de popu-caçso no mundo, ter;,:; ,6dG (,e S I i! �""fi';;;�""""""'�","",=:;'""";;-;"�';"';..=-r.""""""",�"'_"""";;; t1 lTIHlarar.n o S.lllCldl�, Ag autl)fi.ela- I lares movimentou-se pelas ruas cen-lidarieclade afetuo�a e lerna, O,.

I�I,,�! de;; �brl!'i.lrn mqU(Ulto a f31!pelto_ trais da cidatte. sem comtudo pOdergulbar-nos-emos do que �mp['c· ,I i �j .&1, O li C '9 O 1'13 ]E it A D O 8 � i �'-1»'�iO®�Q0�••••".""O•••"••(j ",
enderam os nossos antf'l)"<;��(�OS, I�; !I'll

(;,hlh@ dos _t'uucionarios I·úblleos Givis de
�omo do l'i!ue farão os nO�80S

'I: :)OENÇAS DE SENHORAS-PARTOS I Santa Catarina
descendentes, E' ameEimn a

no,
Asa I

C( NSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB. i

linguR, e f'nquanto Portug,,j é :
DAS 9 AS 12 E 2 AS 5 I Convidam·�e os srs. funcionarios públicos estaduais, nosso'!

IilITl3 estreita faixa de terra ell i' I associad,,� pum apreAentarem, por escrito, á nsssa Associação, atéropéa, que não poderá Hbl':ç"H' .

li Ff;rDENCIA A RUA Nerêu Raillll;JS lG
o dia 28 do corrente mês, sugestões, afim de serem estudadas emi'lií'\ que poucos milhões de h, ! ,í �O:�� 145® I�

I �'ncaminh';9.3 a() exmo. sr. dr. Interventor Federal, com relação aobitantes, o Brlil�il é qU!.l,j ,(ii
I ii, ESTATUTO DOS FUNCIONA'PIOS PU'BL1COS CIVIS DOC(lntillf'nj�, um mllndo nO\'II dp I �'!1:':;'2'1,lfr;;; G;!l'!<,mrmdo,; a qUêlgq�e;r hora d e 'H'.�a'[e

� ESTADO, conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado,
• cnde brotará, nes séculos vin',1. u-I

. � .___________
� em data de 16 do corrente mês.

r0�, I1Ima caud�l ltllmlllna, dIgna ._�W��''''.�'''''A. """"'''<O'_'' '. .

-

Florianopolis, 17 de agosto de 1938,
ADOLFO B, SILVEIRA
Presidente da Diretoria

"Que o
{ namente

•

seja apenas
�Iguem da

o nosso

flmilia.
J

mundo

..M........._.�

DE AGUARDENTE EM
CHAMAS!

localizar o in�endio. Poucos mo,
mentos depois, soube·se que um
pavoroso incendio lavrava num de.
posito de aguardente de proprieda'
de do capitalista e industrial, sr.

Guilherme Schramn, no distrito de
Pedreira, sito no quilometro 12.
Dado a violencia (&m que o folio
devorava o deposito de cachaça e

assucar, em poucos minutos as
chamas se estenderam ao predio
da residencia particular de sr. Gui
lherme Schl'amn. Em virtude da
falta de alJua no local, os populares
e empregados do sr. Schramn se
empenharam na luta ao fello per
meio de areia e barro, cujos esfor
ços foram inuteis, dado li ,Ioleneia
das chamas, que devoraram totaI'
mente o deposito e a residencia
daquele conhecido industrial. OI
corpos de bombeiros voluntarioll e
AItP fi CH\. foram avisados do si
nistrlt, mas os respectivos coman
dos apesar da enorme distancia a

percorrer e outras circunstancias
de caráter material que, por certo,
resultariam na ineficiencia da lua

atRação, logo compareceram ao lo·
cal (!o incendio. Ao que estamos

I Informados, cêrca de 300 barris de
aguardente foram destruidos, além
de regular numero de SACOS de as'
sucar. A sub-d('legacia do distrito
de Pedreira abriu Inquerito á res·

peito. •

I

I S a n a t o r i o "��_!!_t a C a t a r i na"

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPBIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

.Adjunto de
prol11otorEM

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encallada e
estradas de automovel, com clima saluberrimo.

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo
dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de d, .1ças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esg0ta
mento, etc.

Praticante de
aImoxarife

I Pela resolução n. 531, de 19

I do corrente, toi J: .. a lt u e 1
José Pereira contratai. para exer.

I cer as funções de �pratlcante d. al
I mexarife da Diret.ria do Serviço do
Fomento da Prelluçio Vegetal.

•

ula
Foi nomeado () bacharelando

FranCisco de Sales ·dos Reis para
exercer o cargo de adjunto do r.

I Promotor Pu'bllco da comar�a des
ta Capital.Pinho .e I

desde 0$000
MOVEIS i,i .. ;.Lu;

•�' 'Meu í i I, ai ! 1, i ± 'pI'2 L ,," ; .H? I '

fI/IIJ

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19
Por motivo de balanço anual

Curitiba Est. do Paraná
NA

Livraria CentralRepresentantes ne8ta eapital

MACHADO Cía.

Schmidt, 14Rua João Pinto :; �aixa Postal 37 Rua Felipe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e�l tod�s na b••m
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MOSTRUAR�O
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"

ç�iJlnal
'flllad�� tlm i"Eílllwr:ln:ll

10G.C91:DO�$'OO
2SI.746:1oe$4llrJo

AlU

EXEcU'tA TODAS AS O,.ERAÇ®E? BANCARIAS
,

AGENCIAS E CORRESPON'l!NTE5 EM -T0DO 6 PiIZ

AGBNCIA LOCAL ..
- I\UA TRAJAN@, No 11

-

Abena em conta corrente •• 9Sl segúintes [ures:
Dep. com Jun� (CÓ!Y1E'RCIAL SEfl.í UftlITE) 2% ala
De,. limitados (limite de 50�OOO$) '�� a a

Dep. populares (:demde 10,:000$) M

% aI�
Dep, de aviso prévi6 (de qJtjl-1SqUCi', qlta21tia�, com letlradas tam

bem de quarsqq�1.' impyrtanclas).'
'

. I com aviso prévio de 30 dias 3,5% ala

,:, i idem de 60 dias 4% ala

idem de 90 dias 4.5% ala

DEPOSrrOS A PRAZO-FIXO: '
.; '"

Pé) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

SÚjeit(} ao sêle propOl'donal.

Expediente: tias '10 ás ,12 ,e das 14 ás '15 horas

Aos sabados: das 10 as 11,30 horas

Endereça teleg:afico: SATELLITE
1.114

t�, _:Ia
4,5% aja

4% a. a.

5% c

CHAVES A.' IWA MARE
CHAL GUILHERlV1E ri' 1

TELEFON�

fi
[ ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t�
i Dr. Camará

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de [ane iro. Chefe
de serviço de olhos t oto-rhino do (entro de Saúde

de Flcriar.ot ol's
Membro da Sociedade de oto-i h no laryngo ogra do Rio
Consultas dianas das 4 as 6 112 - }, une IOO� �
Hua Visconde ,de Ouro Pret , II - FL01;;:!f\NOPOUS li
�_r���!,
ij I :

I Dr. Joaquim ftIIadeira Neves i i,
I

,.

Z E T A' I N 1*1 I C A
-----1 1-

.

--- e��v����9Á�VA-q���.
Dr. Alfredo P. de Araujo Accaclo Mo71 � Cálc�lode quâlquer----· Planta,execução,fis- �

M EDI c�o reira tem seu escríp- � estrutura em con- cauzacão e direçãO �
Especialista em molestias de creanças, nervos o � creto armado de ob. as �

��!l�ludismo e molestias da pele torto de advogacia á rua � e ferro
�

,.

Ap,�relhamento com �Tratamento do ernpaludismo e das rnolesüzs da pe- � pleto para constru- �le e nervosas pela Autohemotherapta
I

Vísconce de Ouro Preto � ções de pontes em �
Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 � concreto armado �Telefone, J .584 \

n, 70. - Phone- 1277.-
� �Consultas:-Das 8 às 11 e dasl14 às i 6 horas ,I Caíx 1 Postal, 11O. � �

WWlMMNtl'l-Ma.IiIliiiIlIIiDII�T���� l\:� Omar Carneiro ,Ribeiro .

1, � ��
a r t I n S Dr.Pedro Catalão

�r:':�Diplomado pela Facul- .� Enger�heiro CiVil,[i.��lME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO- 'dade de Medicina da !'
�J=MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO , Baía �� I,�

BUHA �,RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM @PE- �! .,; Ex-in�erno e assistente da

��«' Palaftl·.' de C�ID.J"xa Ecan.mica �-

RAÇÃO E SEM DQR
: Serviço do prol. MOlae1o

,._�,'
.... - .

.'
'

'�,�,� ,

Ex-interno d@ Dispensario •

l\'í41:L[GONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado. Silva Lima 1· Andar • Apartamentodiariamente das 5 ás 7 da tarde Ex�adjunto do HeiSprcal1
"

.. '.' Caixa ��.J..
1 ' GraHée Guiol", ce Senatorio

I
'_�ma:llIIiillIIDElRilm'iIImmIliI!L'll!lll'lllDiDIIIIJIIIirIll&!B.1M111!111!11ll1111mu;i!lli'AlBliiD'llllmE Manoel Vitorino POSta I , 784_......."iAM\iiiit4ifllililliilli..w.... -iIIlIiIii!:!ruIIIW' "..._�

'.1'
Clínica mméodlíes'catiasci�la"gica das

�.
C

.

t
�b'

'1
• ", I" ,I,

P
_.

�

$' íM��ti�s-:;:-�r�s I CAB����sr���QçO; U ri "I a aran a' �"1 d>' O L.. NARIZ, 08�n?tsNTA E � .

'

,. ", ,. � ,

OUViDO::;, NARIZ E GARGANTA CONSULT(')RIO � �n ta - -ltI ,,'" .. 18- Rua Trajano -18"i:� Sucurs.�, '1". ) R!
LU r. JJ o a D w§ te A r 41 II ri o RESI:DE�JCIA �� "iiiôI �Hetel Glona � �

!.L:::=.:J � Florianopolis direção: En,gro. OMAR RUPP �,

j��f1:tl(- ,������A.V���.P1

(urso de- Maquinas e·' Pilotagem II
------�----------------�------�.

D �. .t, u pu,,> 1 (I- '

�

de Paula
'1..� :.- , \ I t"'"o.. L. q ....

LI ""ç ,S L r.:.ENHO
RAS-PAh "OS

Operações
�iRt��:

C6nsultorio: RUi Vi(l')r
Meireles 10

A's 10,30 e das 2 as 4 h3.

Residencia: Rua Visr onde
d€ Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, J 405
Fone: Residencia, J '155

Dr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGP,DO

\
• Avisak,aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu eicritorio de
advocacia e continua' ,a
aceitar chamados para
trabalhar em qualquer ...,

comarca dó Est2do.

I' E ,critorio: R. Deodoro n· 15

,

FONt- ,1.66!1

ADVOGADO

Pua Trajado no. 29

Advogad0
RUei Trajano, n' 1 solra.1o I

I Telephone n' 1548 I
��---

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade;

,

Medico da H08pllal
'" I ..

(Curso de" especializa:ç�o_ '

::

molestias de senhõras)" '

c\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !ar�e - C'lnsu/torio:
ANITA GARIBALDI, 49

1ralamento moderno €Ias
molesfias cio Pulmão

Consult.-R. joiO Pinto, 13
1 elefon(>, 1595

Res. Hotel Gloria-Fene 1333
... - Consultas d>l� 13 ás 16 hrs.

____�__------�---d--�----------_.--

Dr. S ai li I o Ramos
_________________'õ_.__
Especialista em molestias do aparelho gentto urina
no do homem e da mulher

E.x-intern? e ex -Assistente do serviço de cirurgíae
ginecología do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdenda Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor d • Ser viço Médico da Asslstencla
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.

'

Curs.o e prá!ica . especialtsad." s;m Prol;)�J�.Mpd1('( do ;:,ervlço de Higíer.e Pré-Natal do D. S. P.
dr': ,

, de F1unanopolls.
Doenças de senhoras. {;r%gtCl
artos e ( irurgia.

Consultorlo e Resicen, ia 8 I�ua Visconde d, Ouro Pre
to, 11·. 1 J - Tel.-IOO& A,FLORIANOPOLlS.

II Ferrna+o pela Faculdade de Medicina da Univer-

I Tratamento S;�:i:� :e��U:i:od:�at:::: as moles-

, CU" 'f &, ,.;fr, 'l:' ; m :j,08 ,,�Or�,p���f�� 'l'�P, f.'('fl' o dr. Pau-
l, r ,', ,. IJ I' t ; 'i< S"',-el, II( Hosi,'tal

da Fuudf!l.a' C" hee-" uinle 'o F�iO cl Iane.ro• J ,

Comp!eta aparelhagem para a sua espaciaHdade
Eleireddade rviédüca� Clinica Geral
Consultas utariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sebo T,lefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

."Wii*&8HEfH ,et1rll!iJJl.aa •• 1i

I�Dr. Ro�rqC:Ir';'ottsmenn.
(.l!·chde da Cli,11l.oil de Hospi-
1.al de Nürnberg, (P.oreesot
ind6rg Burkhardt e Profet;so,

Erwin K reuter]
E.poclaUata em cirurgia

oerel

,

alta cirurgia, ginaecologia, (do-
enç�8 elas senher,lls) e, partos,
cirurgia do sistema nerVOS0 e

,Qperações de plasticA

Dr. Miguel
SO.baia

CLINICA GERAL
Viall Urinarias

CONSULTORIO--Rua Tra
'ano N. 1 S das 1 O ás J 2 e

dai 15 Á. 16 1 J2 horas,

TELEF. 1.2A;

RESIDENCIA- «ua Este-

Lves Jun,ior" N. 26

TELEF. 1.13 I

,--------,

, ,

Dr Acerbai a.:
da :SUval
Advogado

P. 15 de Na�e�bro:f3:b.
Fones 163 f e f290

5!§gk,rM:

Conforto,
------------------------�-==--�------------�--------

Com Economia
nos Trabalhos' doSó

Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI'
Engte��heirD Civil

Prof�eu!�ior-eis hàbilitados par.á todos
os ramos de engenharlB .

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

F'rojétd's em geral

Escritorio cerJtral: Rua 7�'de Spternbro, 47
Porto Uniio

I

"

N O'V"! E) �D,E
SANDALIAS DE CARMUÇAS PP\RA

I'-N,VERNO a 12$ e 14$·
Sapatas DE VERNIZ DA MELHOR
"QUAl:;JE>ADE PARA SENHORAS, A 20.
.

" '�HINEL6s, TAMANCOS, CINTOS, E rc.
FABRICA DE CALÇADOS ......BA•• ICIBO&·

.1',A LHEUREUX
Secção d� vendas RUA l-ON. MAFRA, 3g

PRFPAnAl\M�,� ALUNOS PAnA EXAMES A 3&. MA
�UIN!STAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTQ

RlSTA$ E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
,

'l\fEGANI€A' MARI'fIMA.

L, "', ".,... -;;SADOS DEVERÃO b>IRIGIR-SE 'AO S]l,
;;ULAMPIO DOS REIS' VALE
t.ARGO' 13 DE M.\IO, 41

FLORIANOPOLIS
II

'J.����"��.,,�
.. ll

DistinçãO e Beleza

� ....... " .. �:., ,

. ((,i 1('
---

/','1 i'f,j g'

"

I'

,

I
I

I',
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A GA.ZETA, 23-.8 ..·1938 Florianopolis
mWih-'�-ma-'!t-I!!�--"-�Y'i'F"'''w-''''ii'"'�__·_iifii__iii''.IlI_.wemf&�'I-:N=-';o-v-�O�8 pre-

EDIl UTUO, P EDIAl tessores

4 de Setembro!4 de Setembro!

:6 000
Prern tos de 30$000, 20$000 e 10.$000, e muitas lsencõr s

FANTlA.STECO ......
POR I$OOORs.APE�AS

Sorteio de 18 de agosto coube para a caderneta n.

4.415, pe. tencente (;� Gumercindo Medeiros, residente
em Florianopolls 5:550�OOO

INSCREVEI-VOS! HABILITAI-VOS!

PREEIALNão ha como a CREDITO MUTUO

��Aliiança da Bahia"
-----------------_._---------

FUNDAD,A EM 1870
SE'DE SAHIA

Seguros Telotoe8tres 49 Marítimos
CAPITAL REALIZADO Rs. 9.000:000$000
CAPITAL E RESERVAS Rs. 57.000:000$000
BENS DE RAIZ (prédios e terrenos) Rs. 16.054:200$749
SEGUROS EFETUADOS EM 1937 Rs. 1.169:677:154$834
RECEITA 2M 1937 Rs. 22.535:211$090
SINISTROS PAGOS EM 1937 Rs. 3.797:380$050
Opera com ali mais modi.as taxas em todo o territorio

nacional
Succursal no Uruguai. Reguladores de avarias e Representantes nas prir.ci

paes 'cidades da America, Europa e Aínca
Agentes em Florianopolis:

CAMPOS LOBO & Cia.
RUA FELUPE :.:iCHMIDT N' 39

Caixa postal. 19 - Telefone, 1083 - End. Tel. «ALLIANçA»
Eseridtoloios @ID Itajahy e Blumenau; Sub-Agente em

Lages

i'

I'.'

Casa Tr
A

S I
PALACIO DAS SE AS

IIPJI!V7S vr_rm ....- 1_

��������oo�����oo���
H - I
� i

� DtO mês de Agosto, �
�� Uran e todas as compras �� superiores a 30$000, darão direito a ��ij finos presentes, como sejam: loções, �
� pós-de-arroz, sabonetes, meias, gra·· ��
� vatas e até bilhetes de loterias. �
'� �
�����������������

CUbF-=1f"'lçaS
Vencir'jas

J;fQf4Qstado diil mugis,·
terio

RIO, 22 -O Banco do Bra-
sil forneceu ôntem a seguinte Pela resolução n. 4 240, de

Foram nomeadas pa e o cargo nota a05 jornais: 16 do corrente, fOi [echada c' .

de professoras d. Garibaldina no Bancu do BCI\sil fará, ou- f nitivarrrente a escola p=r+icul. r
Roberg, Íolanda Hupp .Bla�i. Ja- rante a proxima semana distribui .. de Rio Areão, distrito de Braço
eira Veiga, Alma rvjryer, 8�1i- �ão de cobertura para as cobrao- ,t, .. ,! l de Tu'
triz Marques Pinto. Leoni Frei· ças vencidas e depositadas Ité i)·, (li . sr r i':, 1-..,.

1 tas, e professores os SfS. Epami- 31 de junho último. e também ·t \) no E- j'

nondas do Vale, Domingos ,\10- para remessas ern geral nté a

resco e [aty 1�(Ib<'rg. mesma data ,

�+'&t§b!'RtiiEe�1bfltWM.a_.!f1AffRPR��!.���.-" ,

..
1"."_' •

Companhia aclonal de

çã-.l Costeira
I

r\i�aritin'OnPOI'lto Floir���nopDliS'�IMovimento
?,...... .I �;""" A r' � ! ...........--, C"
I

'.
, __

o _.� �... ._ ' ..... _::>
........ ,..��

Para o Norte Para o Sul
i
! ---..-;-�.;;;----=;--�.. 'i i

z·· iíííiii;;:r.;;e�� .

- ·----·r------�----------7-·-----·-
.

- .... - .

�·.!�fd •. ,.j·,·

Irnbítuba
r�io Grande

Pelotas e

Porto

o Paquete IT.4.BERA' sairá á 27 d9 O Paquete !TAGIBí-\ satrà á 24 l:O

. corrente para emente para:

I Paranaguà, Antonina,
Santos. Rio de janeiro,
Vitória, Baía, tvíacei6, IFlecHe e CabeJeio

. Cargas e passageiros para os demais:;por·1I tDS sujeitos a baldeação no Rio de janeiro.
I

AV;50 Rcce.be -s � cargas e encr;>i11end�s até a �espt.::ra das saída', �Lf: paquetes
"II e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos. a vis-a do a·

testado de vacina. A b rgagern de porão deverá ser entregue, 110S Ar;Jl3Ze'B da
: Companhia. na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser con.luzida gratuita-
: rncnté para bordo em embarcações especiais.
ESC�iTORHl-PRI-'lt;A 15 DE NOVf�MBRO, 22 S(�)8. (FO�E 12\(} J

'. JiRMAZt:NS-CAlS RA.D.\1;'Ó N. '3--(FONE'1666) -·END. TELEG. C '�STEiRA

: Para rnars íntorrnacões com () Agente
J c;

.

._ A "" 8TOS r:....A�O ""_1-11') .��;� t""')
.. '

"" .li"",, • "Il .. ,_ '�,�. '" . � __

'ülr:&.:��J['-F.::�#,1r�:::��J�rn;���)����':OO���'Il
�

. - - -

�
� �� �� Afim de corresponder ao su-

�.� cesso obtido com a maior 'ii
ij liquidação de sedas havida em Flo- I
� rianopolis. os preços gerais sofreram g ..

�
maior redução: �

H 30 a •• por eento

�
�
�����)�OO������""=��mI

•

Visitem nossa exposição de oresentes

FLORIANOPOLIS
Rua Felipe Schmidt N. 22

Telefone, 1401

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o hornogeneo esquadrão do sr.Walter Lenga, mercê de sua bôa atuação
conseguiu abater de modo brilhante a eql...lipe tricolor pela contagem de 4xl.

{'"
São campeões, pois: Vilain, Arnaldo e Diamantinc); Baf'ba, Prooopio e Berre-

, 'IJ,(:ta; Galego, Sapo, Nizeta, Pacheco, depois Forneroli e Seul.
,f O C. ATL"::;:'TICO CATARINEl'JSE é o vica-camoeão da cidade.

Secura foi o melhor artilheiro da temporad� CO"'"n 10 tentos que consigr"'\ou.

I

\ I

A C3AZETA

• •

"

e
Flotíanopolls, 23-8-- t 938

.

_- ,.� '0$ til" ""_'''''''

o Ivai ampeão � I
)
J

Professora

P'Ullertura com VOZES NOVAS, elarncntoe
IZlitrlZianh�s no radio.

M's horas certce, jornais falados com no.
ticlos em primeira mão, tcrnecíüce
pela I"l HOITE, e Qferta ao Calia
6ulmarãl!s Ltda., agencia i'a Lo
teria E'ederal.

fI's 21.30 rAHçAo DO DIA • - Escrita
IZ Interpretada por Lamartll'le Babo,
uma oferta da casa ele louçcs "O
DRAGÃO.

R's 2t.35 - SONATA DE PORTUGAL. Pc-
12stra pelo dr. �ugusta de Lima lar.

I releste Aida e Orquestra ôe Concer·
tos. 5auàação pelo dr. Afranio ôe
melo franco.

A·s 23.00 - RITMO DE ZAZZ • Programa
Cle rnúelcca cmertccnce,

5plZQRerS de stu,dio: relso Cõuimarães e

OOuvaloo Cozzi

Amanhã • Orlando 5i1va, OdEte flmaral
II: Sob Lazy

CARTAZES
,

DO' .DI'A "

•

A G_AZET OESPORT.IV.A
REDATOR: Osmar Cunha

o Not�cias Espo ....tivaa de
Canoinhas

I�ftlético Canainhense 6
Contadoria F,. CII 3

x

Pelanha

ATLE'TICO

Matos Jair
Borba LUIS Gato

Belelé,Secu' a, Nanado,Borbmha e

Brito.

A AleJqanha p.·esen- C· 1\ S A
t@mente não pode I .

,� '--\
pensar em guerra

Um casal, sem f lhos, preciseVARSOVIA, 22 - O, cir- de uma casa não muito distante
-

1
O couro foi impulsionado, dS culos autorizados, afirmam que a do centro da 'cid .

I e seja de
5,'. O horas, por Nizeta, Alemanha não póde pensar age- t

- .) ,
l' CDU! rnçao recen "

aga-se ate

Por bastante tempo o Aval ra err guerra. n�m 11918 acres-: um ano adeanta lo e firma-se
conseguiu manter-se na ofensiva e centam+ro exercito a emão com' I trát

, 250 id d r con ra o.

aos 2 minutos e meio da pugna, preendia um a es e agora I -------------

Julio Borba, o médio direito tri- conta no maximo 100. Para de.!
calor, ao livrar um ataque. aninha sencadear a guerra o comando I
o couro n.� rêdes do seu próprio germanico precisa va 12 milhões I
team. de toneladas de carbureto. Ola" Pela resolução n. 4.241, de

O desanimo apoderou-se de a produção anual desta meteria 116 do corrente, foi exonerada

toda a equipe e. por isto. OI não vae além de 400 mi! toneladas, I �eoni Freitas d.>, cargo de ado

avaianos aproveitaram-se para 8 Alemanha não. está pors, prepa- ! Junta d� ,e�cola ml,xta de OXfOT,d,
minutos ap6s, .d.. e.p.

ois de estarem i !'ads., nem tecnIcamente. nem eco·! no mUI1�ClpIO de São Benlo,

VIS-li.oIl..;•• ataque c��r*doJ consignar o' normcarnente para a guerra. De, to ter SIdo nom.a ia professora
2' tente para o seu team, j �resto, Hitler, não quer a guerra, i da mesma escola. �.l"

PROGRAMAS DE HOJE:

CINES VOIIOADOS

REX, às 5 e 7,30 horas:

MARUJO H�TREPIDO com

I Fredd'ie Barlholomow. Spescer
I Tracy e Lionel Barrymore.

Preços-2$500 e 2$000.

ROYAL, 35 7,30 heras:

JOÃO NINGUEM com l\1es
quitinha e Barbosa Junior.

Pre!G-l$iOO.
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anha fortif�G
defem

STET�rIN, 22 � Nota-se lntenso trabalho de

eacão na fronteira francêsa e construção de
�

fronteira germano-checa.sas ao longo da

Noss Vi
ANIVERS.,uues do cerresponderá IN - TOTUM

BU1���� dr. Fab� No,�ci- ��������������������=�����p�r�o�p�r�i�e�t�a�r�io��;�n�����ir�e�t�o�r�R�e�S�P�o���e�I�=��'��'�
"'all ra Lima es D.SSel!l votos de bus A ".I Z D O � \, _lJ 1. lfiI C,(l I L A D ,c:'tI
.(' Mn(llii Ilfi�j•• n.... esti... - ti· Mi" W J A. I Il ....11' t'A.... . �1iI

.... A::< F
. vindas. --------------

-----------

.0 cOlherraneo .r. 1'.0 .rreua _--.-

-------------�

da C:uDha, alto fuacionarie da �_�N�DD..,m,",B�"_
........ gu .. _ .. _ .. ,••

i.portaute ·firllla Carl.1 Heepeke [QUIroman te ! �e'!M�ft ve�hft Os retll.".t.lt;!)� d:�§ .�, �n·stnan ..;Io[2\. A., e p�8.0a d. 4111tl.�U6 da De patlslS,em por esta J::llIp!tI2l, r fA, &.U �j{! U dlr§. ��etilh�}) ,,1 "s.Ed � , U
no.aM 10cI,da�.. Cn.I.'IrQ BO- d' censuttas pel:U llnltll3 da mio, I W 1ft �� I.

- ,

•lllllll•• 4. fl.o trat., de 11m. por -,.rllço mOIUco; rodes os diali, .;1&11 n a � a a I
e a C1RUilr' a eao I rel1l

iuteir.za de carát.r. t.da. pre- 8 AI 12 •• 111 14 ás e hsras; �IJ,I �o. r m.

I
seil.·ão irrnaU�!!aii·md�!iJ i

va -8 I..iv'flariaat. ,.r' 1.. 'e mio.os du � 6s �1,30 e das 13 as �5. Terá luz
..
rar quinta-feira, 25 dct,

, ..
. .." ·°1, Rua ConlielheIro M:v.fra 27 gUê��a

'j

�.r c.rt., .1.1lto f.hcltado at.. - • 'iJà,oo& .& corrente, ás 16 horas, a solene PARIS, 22 - As autoridades xas dos ratos, alguns dos qu 11',

.....0 • alto ,ra" d. estima eta (11•• Costll·DIICIPULO DE PSI- inauguração dos retratos dos CHlli- do Jardim Zoologico de Viricene- já me habilitaram de tal maneir 1

,u. é tide. «.Â. Gu.ta�. com COLOGIA}. I nentes brasileiros exmes. srs. drs. anunciaram que estão fazendo ('11 á posição, que ficam sôbre d oi �

,ra.,r, •• slIo.ia ai b..mlna,lnl MADRID, 2l Já foi illieiada Getulio Vargas, chefe do Gover- perianoias com corridas de ratos pés mesmo quando não estão co-

""_ _ - .. "' li. zo�a central da �llpBl'iha a co W d meudo.,•• l"e forem pr.,tadu. Ieta de terro velhs pelos rapazes e no, e a! ernar Falcão, ministro brancos apoiado; Das patas t.ra-
.�_�_ .. "' � • __ .... __ •

moças das cr_Qn1zlçõlts juvenis soo da pasta da Trabalho, 11;1 'lé .. e zeiras. Para eSte fim, estão Iaaen-
ALUGA-SE uma esplendida sala cíaltstas, Em caudete de las �'uei1- da agencia da Caixa d') Ancsea- dO-OI treinar aquela posição tanto V I �� I TA
para escritorio, cana 2 janelas, tu f9ram reuni 'as 12 toneladas I!e tarias 3 Pensões dos Operaries quanta possivel. afim de desen- �z ..

Â 4111'.... ltoje ro,ilit. o ani- nos altos da �i.vraria. Moderna, I ����oa;���me �l��:����ad: Il;�:�e Estivadores, sita � rua Padre Ho ... v�lver os membros trazoiros, eiXl ;;;;_i!iji,;;m;.,,,,;iõ,__ãiiiiiiiiiiiii.iiii__

nuari. aatali.i. da uma. ira. de Pedro Xavier &; Cia. Ilação citá empenhada nesse tra' ma n. 25, ! detrimenlo dai pernas deanteiras.
d. OI,. Nvn•• d• .Abr... , distin- Tratar na mesma Livraria. Italh..

I
Foram c'_'nvitlatlas as altas au.

I A" referidas autoridades preciizem 1�I"nesto Si�e�
ta .ducaciolliita e "i"'u

e.po.all=----
.....- '---"!M'I«l'" IE_S:::.� ;- d d.

I
tori a ("s para a rrf<:>rida !wrna- que, depois de varia, geraçõa.j,

d.. j.rnalista �ClllBio eIa Lua
O

• .;Q i nagem. «r\ Gnzeta» foi ôntem os ratos terão alcançado um pro- . �onrol],.no�, .ônte.rn, cnm ['lia

Abr.u, 8sf"rçac. redatgr de «O Dr Arminio Tavares IBV.Il..O§, lia.. z� distinguid3 com a visita do sr.' gresso marcado no sentido de an- v,lslta (ii d!namlco. IlIdu?tr!111 sr.

Eat.d.> • d.dicaclo bibli�t8�ario I I •
_

-

gBrrgs8ta F'ulberto Pires .!\Iac!:clrio, digno dar sôbre duas pcrn;a� O sisfema: �rr�esto SlgAI, �(1Clt)?8 Importan-
arquivillta. Ela A. C. I.

I
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson agente da C. A. P. O. E., Il�sta empregado é o de alimentar os

I t!�SlllHl D;qgana SUI:"ISa, da c,:n-
A virtuo.a sla"era qUIa é bas- Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7süb-Tel, 1456 I' Capital, q!le nOti veio convidar' ratos com pedaços de tOllcinho celtllad? flrm� S!�el, Etzel. & Cla,

ta.te eltiBllada pelu liua, pere- "

__r...ÍI;;......_!!ii_.......==I�.iiíi. f *"'1W"CG?t para [I:;,.islirmos a refericla ceri-: colocados numa pt'ilLcleira dentro de �;�nt;ba, I3bnc<ll1tea do� Cl»'

,ri.u quali4adeil, receb.rá pela
-

ml!lJl.ia. I da ,aiola, d(>J maneira q. ue os ra· nheel(�?8 prod lI.tos «Xa:�q�e Santo

,aSlag�1Il 6'10 dia d. �0i. militas Dra JOSEPHINA SCHWEIDSON ... Q __ .. _DU-:_g�� � •.'b�.

tos tom que ficar de pé pJra aI. i�llL.JI11(l», AnLI ..sarna t()ll� c "a,
.umprua•• toiJ aos quaIS � A (;;fa- •

: @3nça-Ios. nos outro,> mechcame . (>IS que ·;0

ntalt ju.ta os s.u.. (Espeeiali§ta em eloeneas de Senhoras ! 010 pedacinh'j8 de toucinhel stío a p['o�edenc.ia. s(lbr:�':1) li) ;'(\CI)'

_ cr o .... "" "') dist.ibuid08 em todo o cumpri·! mCllda. � clIsll,nto vlSltante flntre-

:r.ateia )agjlJ. seu IlIlivenario "l7 ....'V ""

mento da gaioia, bastante diil- I tave conosco uemorada. palestra,
nataliuie • Ir . .Artur Ro.a Filho, (;ONSULTORIO tllnciados um do outro, d!:l sorte o[ertandll"r1O.s com V�Jfl1:3 amos-

dili,..te ce.islario 80 Jui.atl.
que o l'8.t� tem que ficar sôbre tras c.los artigos f.abrlcados i,.1:�1.·1

ti. Üuor.& e allxiliar da Ilessa I I dRua Felipe SehJiuldt, 39 os dois pés durante muito tem- aCfe( Itac a rog!ln�i.
re4aeãu. Pelo seu c:arater e l»alJ.

po, !ocomovendo-lIe a0 longo da ?rato!) pela gentilez:!.
t.ratlil " Ilaivenarianto tQl'll0lil-1!II HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás S horas

. -----

merecedor da amizade que jUlta- prateleira, afim de saLísfazer a

U2 fome. O exercido, segundo
mo.te ,@u e por isso ilerá muito - ee__ ' D 4>".,1
f.li.itado.

1--
......�.r 1&4&� -_.- se apurou, já fortaleceu c' n-idfl\ eCI�e ..aua

�
ravQlmflQte os nlllsculos das cO·

AT Nç O
O pris

-

O pe-evel,lllt,i·
j'aze1lil. aIQS koje: HOlDenagetn va eíultrn O Sl!" .. Emi ..

a exaa. na. Irllll&.l8. Z.m.r mi . ---- .�

tr-h
Uu l{tUd1SUldl!\Il�o

(;al'lia, dilna 4:1J.lililrt••• If. PII- I (om,·ssões -fi-Ol)S- ao 'iJ t;ii; da
dre Garcia, irupetor 6Ie Futlllda. U' U \(J RIO, 22-Pe1Q iui7. coa, V '

QO .lItallo; VEN DE SE i:1 melhor e confortavel proprie-
J

��.roa-ft te foi decretada, bEJiê', a p' ,I! \

Li:rll�:'�'o;viuva ADa Nicoli.lt 6'10
dentrQ da cidade com aC�mOd(1çÕeS d;-idr� d�u:���;:l�a!�lí�ã�/�::: tranjeiro, . INDAI�,7;�car:-como, �:I:Cf����;,a ������tt�r s��·a t�ii�l\��;;

a lira. Zenita Davicloff Lellll. tamento. funjos parGt o mar com magnífic:1. pr-aia de banho, agua d
RIO, 22, O mlni:Stt�-.o ?.1 FaZdtn. prhiamUlte fôra anunciado teve

I
de Ordem Politica e SClcial.

a comUnI'ou BOS l.l.llureS as,
,

.

•i,.a ee'ilsa do ur. lIenrique encanada, gal'age para 4 automol'eís, cocheiras para caval9s e aimais p?:U;tIS hllvr.r o llresidt'nte logar a 14 do correntf', a solem-

�et. 4. Vas&l(jMoehis LtlslIa, .IIIIl- vacas. grande pasto, chacara com divtrsas qualidade.> de arvores da Rtpubli�a resolvido que só em

I
dade de inauguração do retrato --- -- .-

�

,istr.... a,.iantll".u; frutíferas, e outras dependencias, e servida pelas linhas de onibus c�s,"ns UCfPc,!on ·is e com 3lla. pré· do sr. Chefe da Nação, na sala IlEMB:\RCOU �� �"lji �,

a ,rad••a ii.gll.ria"a ErIJa de São José, Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião. ��� ����:l:���f�!ld���� :::er��etI��:; princip�:l da Int�nd�ncia distrital i80Bil � C iJE§ .\.LV E':;.)
B.ilk., fil....0 .aueI".. a.rwa- Para vêr e tratar, com o propl'ídcl.rlo, na mesma. Carlos N. ,comlslIIõe3 ng estranjeiro, ficando de Aqllldaban. tVImto untes da Ill� :s.ilk.; Poeta.

I
sem efeito os átos já exped�dos, h?ra designada:., já era eno:me o RIO, 22--Pelo ii vi,)il dl'�'

(II t\l. J.;.. B.ni.ia Cabral Q(Q d;:sde que os serventllarios a�rldH· numaro de pessoas que anUla ati) .' b" , 1'",' �, í3=-iiiiii!!�iã!iiiiiiiiõii;;C;;:. iiiiiiii.�__iiiiiiiiliiãii__ , -;;;;;;.;;; naose!enkam ausentado do p!nz.. .

"

.�lr» �nl arcolI, lO!" p.l,1 1·'

);X8reit�.

F��gIU.�.o�Gtie�ui:tODG.GIl.@OG@�,��.�Jt. ����not:�tr��:o ff�����:to��nt�u�: :;sb:�r3f(��ro.d�r. �:�I::ilg,�: ;�lv '.1'
I.JI�A. VIi ll(J � illmpatIa e veneraçao do povo 10- bnca argentw<l,

E••••'r••••••tr••6•••r. dr. � Fabrica de Chapéus de pêlo e lã � �:�r��, iupremo magistrado .da Q-' l!Il-"'-'-t--;;;:�� -�t'>.
Arlo Rab.lo, pr.nete ativoI.do ffi D E r),,· �o ato, descerrada.a bandelf8 uar O R;li·:1Z W!['::- ,

• filcal federal do <:Gina.i. 1\0. � �, naCIOnal, que encobrIa o retrato

1-
dp, costum s,

.nt.ni.:t em Blu....u.

� ALFREDO O EBllNG & elA �� d� S. Exci�., �s presentes aplau- precisa em pensão bôa ou caS1>:
.. ilI l�� dIram e vlvaram longamente o de familia.

VITOlt BVICH I SIIeelui6res de Oscar TeiehwalDu &: Ciae. e.� homenage.ado. . . I Procurar o sr. Clovis rua Cou-
FUNDADA DA' 42 ANOS 1/f A seiUlr, o dlstmtc e abastado selheiro Mafra 84.

'r.e.d.n'. d. Blllm.uau. onde G PORTO ALEGRE � comerciante sr.Francisco Rossetto, -'-------

.�'oye .m trata••nto B. eH_o•• �
.

. ,ill pronunciQu nelissima alocuçio exal- Cbegou a vez d il�

'lta.l �a.ta
r lIab.l� ten". Iiofnd. G ! tando !'- person?l�dade insigne, em Senlu:uoas reftl)l·loar

••h.dro�a l op.ra�a. coroa"a�. G
Possúe 158 máquinas de típos n10c!p,rnOil e ., suam Virtudes CIVlcas, do Chefe da OS seus vestidns, IlI�Dilfi'"

,1....lut., ""a-.. ...tll Capl- � I aperfei';oados. Dessas. 16 siJo de costura a Nação, sendo aplaudidissimg ao daudo ..os de e��I' eíi�1I1tal, • Ir. Vit.r BUlch. acat••• __ Uma �erfalhe;ia, com 18 maquinas inst.aladas, i finalizar.
.

repr•••ntamt••• �ia. Brahms e • está apta para consertos, fabricação de peça:;] �. Além de grande massa popular, soas pl·Oln·ia� C.uSllS

.ati�a.o ,rl.i4.ut. •• ..:Lira. e peqlleuas obras. $l;�
c0n;tparecer�m o sr. prefeito. � �e-

Temi (Club.>.. Para a confeçi1ú de fôrml:ls, caixas para cha- O mali autOrIdades do mUIllClplO. Procurando a Tl nturaria S,l'

" péus e consertos em g'eral, possúe 18 máquinas • Diversas pessôas de destaque trans- leta levando sua fazenja. 'da da:á

:ENG. fABIO N. LIUÂ '.� e mitiram ao dr. Getulio V�rgas u� gratdt.::mellte as ínstm:Õê$ llec:eSS'l-

.. .

� PRODUÇAO DIARIA: 600 chapéus � te�egraI?a de co�gratulaçoes, cUJo �ias afim, de obterdes tl� rt'.su!taJo

rl.,�ulDo,�hl!l 1t.sped� o dUBt�E' G TRABAlHAM EM SUAS OIF!CiNAS 200 EMPREGADOS � taor, fOI. o segUInte: «Populaçao :>aÍ1sfat()�!O., POf\jue 25 taz,erJ.�a:õ mo·

patflcIO eagellheiro FabIO NegueI- [íiJ .,..,. '"
.� de AqUldaban, repre�entada pelos I dernas sao mgratas ;)al'a tmg:1r. nus

ra Lima, que fei pÔ.to 'tlilpo- �� BEPRESE.Nl."ANTE EM Sl\NrA CA'IARINA: � signatários abaixo, vem congra-. graças á SELETA podeis s3lver este:

filição 6e nosse Goveru8 p.lo gO-1� C OO & C ia .,�
tular-se com vosseucia, motivo caso com maior facilid:lde.

verD•. paulistae que v.m d.�empe- r.J1 '<
II II �i bri.lhante .

acontecimento ClVICO Fazeí uma experiencía.
Ilhar llllport.llt. cargo t�c�wo. 110 gs Rua João Pinto, :; Caixa Postal,37

-

hOle. com mauguraç�o retrato .vo�.
rteparta�'�to de M1J�lc.lpahda· �� TELEFONE 1658 FLORIANOPOLIS �� .�ncI.a na .IntendencI� local: Slgm- E a Seleta e nada mais.,
des. Pr0f18!llo1ll.1 dos IUlI IlGlstr�s, �

.

.

�.'�� flcatlvo,. amda, conÍlança justo e Iesta.ol o8rt.s que a lua .Iltuaç�o
�

" . .' Ii\.,.� �. "" ,.,., " i. � <

.

, �.

_� \� progres�1 \'0 governJ :em f�Z�IldO RUA TIRADENTE'), j'
ne alto earg. que I... flOl 'tYnfII- • �G•••�G�;�.���se.�o•• ,:��;,g; � ��>!lk �,� vossenCla frente patnabrasllf'lfa:o. TELEFOFE 752

.A.RÃe CUNHA

os ratos

lente...

IItA. .ASllO ABl\.B:U

Lavando.-se COID o Sabão

"VirgelD Esp lidade··
D

CI
------------ ---------------------- . - _._-

C)��Ã���RCfAt
Esp r:ClAUflADE

& Cia. JoinvilleWETZELde MAR�A REGIS'I'RilDA

economisa..,se tempo e dinheiro.

{
\.�'

�d

�1, .

�
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