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Publicada a entre'flista com c !!105�O bri
lhante confrade Clementino de Brito, pela r

qual �onfirmada ficou .iii nossa informação de
achar-se ai Maternidade de FiorianopoUs na

Iminencia de fechar as suas portas, por hita
f�i7i' ref.t��'fj-?)��\" j-;�1,j? pG�eri:?m�; �0���� �� �r���,.�ra5."

nos meios cf'k��t�s uma i1diavrd autor9�ôda,
que vlssse desanuviar o esplrlto público da Im
pressão �rc'''fu�damente deso9€ldora que ia netl
da preveeor

iE ess ' ."s'lfra nor.; �ilJi dad�, ptlr quem,
I\1m�gi�(J' nill1!gue,n:l; m�i� ,'uto �iZ�frt1} se encontravs
para poderr fazet-e,

Sabido do Interesse, do (3rinho e dr; �r:}"
lo que vem pondo no hl1poriante prob�ema da
Assisioncia Social G sr, tnterventer Nerêu Ra
mos, a nlnguem seria dado admU:3r li hipótese,
de que, g'icr falta de ampare des �oderss públi
cos, a nessa capital ficasse privada de um as

taeelectmente, que tafiltos e tio asslnatades
serviços vem prestand� â popuSaç!io.

Muite embera essa certeza tlvessemes,
nlo r���rt�moilõ Iam procurar Sfl,J:tl E:.u:la.,
p a r fi s a b e r mn & s das prc !Ed�nQ!ãa$,
que, sem dÍ!llí�tdl�v deterrnhu!lda para garantlr
a perman8i1da de tão ��tH es"tabaJedmento.

Não se f�z �rw ;" III resposta do nobre
Interventer. d-ac";H""ln ,;"1;:

"i 4 ({ '-L::�' :., �, S"U jrtrr�a! �ue tanio
c GI,;,�êrno t�'U E;;i��i}� lCll.'3i,,1i1 ,,' dD I\. unlcipio
de FlorlanopeU§� estãc di$po�t@s não só a man

ter a Matenddlade, com ahula a ampliar os

seus serviços dando-lhe mais eficiencia ii! ada
ptando-a a condições de poder atender a um

numero mais elevado de parturientes pobres,
desde que este estabe�edmento seja entregue ao

Estado ou ao Municipio".
Em face desta declaração, todas as apre

ensões provocadas pela noticia que démoi se

dissiniuam. A Maternzda _:e de f'Boria!11opoHs r

não fechará suas pertas, porque qUGl!l'ildo as �
que ah�ah1'nent� a dirSgem recoi)'IJheça�lI al lm- [;,' "posslbiUdade de mante] a, 6) Govêrno do E!rta� F
do, ou o govêrno do Municipio, a toma io sob

f'l
i

o seu patrocinio, com a promessa de dar-I he
mais capacidade e mais efletencla,

O gesto expresso na declaraçi. do lIus- r.
tre Interventor dr. Nerêu Ramos, define o seu II
alto esplrtto de huma� i-Jade e reafirma o pro- f'I . I

.1 :::i��:;�t:�eq:�t��:e�.�::md::C:::: �:���� ,I
e, muito menos, os que dizem respeito ao am« Iparo aos desvalidos e aos necessitados.

=

"Pode dizer pelo seu jornal, que tanto o Governo
como o do munlcfplo de Florianopolis, estão dispostos não só

�_ \�aternidade, como ainda. a_ ampliar os seus serviços dan.da-Ihe,;(L/ela e adaptando-a a cendlções de' poder atender a um numero
de parturientes pobres, desde que este estabelecimento seja entregue
Estado ou ao Municipio"�Declarou a "A Gazeta", o Interventor Nerêu

l�j��'·�I'M�'k.���T�'E�R�'N�'�;D�;;�I
--------'---- ... -.-- ..-----
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PORTAS

UMA H(RD�IRA 'Terrorista
BRASll=:�A de 12 anos

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

do Estado,
a manter a

mais efleleu
mais elevado

,�

A POVO

•

ao

Ramos!&
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exemplo lmorredolro da galhardia,
e do heroismo do glorioso Exército

, Nacional

DO SOLO
da

que Deus abençoou, inspirando
Oi! que nela implantaram o pen
dio dali! quinas a dar-las o noms

de Santa Cruz.
O programa das festas está as

liiIR organizado:

, I

Hoje
-is 7 horas-Alvorada pelas

bandas militares em frente á es

tatua do CeI. Fernando Machado.
-â. 8 horas+Hasteasaento ela

Bandeira Nacional nos quartéis,
escolas, estabeleeimentes comer

ciais e particulares, estes dois úl
timos convidados pela imprensa.
Uma Compaahia sob o comando
do 1. tenente José Bienhacheuski,
desfilará pelas rua i! principais
deita capital.
-das a álil 10 horas-c-Desfile

militar pelas priacipais ruas da
capital. •

-ás 9,30 horas-As autorida
des eivís e militares irão a Palá
cio cumprimentar o sr. dr. Inter
ventar Federal.
Embandeir'amento de todas as

embareações surtas no porto des
ta Capital.
-Palestras nos estabelecimen

militares e escolares sôbre a. per
sonalidade de Caxias.
-A's 12 horas: AIGlôço, em

conjunto, no Quartel do 14 B.C.
para oficiais. sargentos, praças e

representações da Marinha, For
ça Publica e Imprensa da Capi
tal.
-áiO 18 horas+Arriamento da

bandeira nacional.
I-das 19 áll 21 horas-Retra

ta na jardim «Oliveira Belo» por
uma banda militar.
�-áI 20 borae=Pelestra pela
Radio Cultura de Blumenau .

'I

CONSORCIOU-SE
COM UM OFICIAL

INGLBZ

.Amanhã
-á.s 8 hor2s-Hllsteamento da

Bandeira Nacional n9S estabele
cimentos militares, comerciais e

particulares.
-Palestras nos estabelecimentos

militares e escolares sôbre a per
sonalidade de Caxias.
--Provas desportivas, no quar

tel do 14 B.C., c.nstando de:
Corrida de 100 metros; salto em

extensão; corrida de 800 ro�tro2;
'Abrem-I'.. p,itOIl, palpitara r ieu pedeltal \lltr�pas'll • altu-j dto Nacional. cabo de guerra, pasuio aér�o,

o. coraçõe., hOls.n.. 'lltllliisti- ra da. propri'l estrelai e o sen- O perfil de Caxias, irmana-si acrQ)bacias em bicicleta, oonida
ca. fue. vibrar toda a nosla Limento qlle ao. in.pira Dio •• ! ao perfil da Patria. Honra, .1- de estafetas, torneio de basket.
.entiJllelltalidad., ao clia fe.tivo cODceb. I.m que OI joêllaol .e truismo, abl!le�ação, disciplina, ball para praças, Woley-Ball pa-
qu hoje 'ranllcorr., dobr.m para tocar a terra. .stoici�mo, sacrifício, foi o lema ra oficiais e Bar�ento8.

DI' �:x.o. ir. dr. l\auliao Ta· Não h. exprelilõe•• l.'Ie definaM E porque a :fatria taro COIDO ,de Qaxias. Virtude, filantropia, -ás 18 horas-Areiamento da
vota, recebeDlo, eomunicaçio d. a mlg,.tade que encerra esta atalaia. vigilantes da lua iRtegri- hospitalidade, sivisIDo, é a divisa Bandeira Naciooal.
luner .lIumiào o extreiei., em grande data. A p.tri. � a 8inte· elude, come "l1tin,111 lia lua bon- da Patria. -das 19 ás 21 horas-Retreta
..:omiulo, cio cargo d. Diretor da I' da nossa existencia. Nela le ra imaculada, .omo van,ullrdei. De joêlho8, com os olhos pos- no iardim «Oliveir'8 Belo:> por
Secção, Le8al dêstt Departalllen- CODllUb8taneillW todoI OI BOSIlO. ros da sua purt... , as clalies ar- to. n4) exemplo magnifico que e banda anitar ou civiL
to • Ilessa qualidade, o de Diretor zêloll, todoI OI noSlos idealislIlos, medal, .e eatre1aça o seu dia ao imortal Caxias nOI le�ou, entoe- Durante os dias de hoje e ama

Geral daquele Departamente. I todos o. nOlset! aneeioB, filtrando do imortal Caxias, exempl. imor- mos um hino de orgulho e de, I;:IJ, o Qurtel do H, BaLalhão de
Gratos pela gentileza da �o- a pureza de todo c.l ••br q.... redoiro da ,alàardia, d. bravura ufanía, por havermos nascido sob 'I' Caçadores será franqueado á vi-

IRlIDicaçb. I aOI vam do corlçlo. 6 do heroismo do ,loriolo Exét- � céw. azul do Cruzeiro do Sul, CONTIN 'JA NA 8. PAGINA
\

LONDItES, 24 O cerre•."on.
deate da A,enda Rellt.r em leru
lSalfm telegrafa dali, que uma joyen
Judia de 12 aBO. de Idade, Rarhel
FOka, aculada de atentaCloI terro
rista•• foi absolvida pelo Tribunal
MiHtar.

Departa.ente de Ad
mloll!ltraeão lIuol

clpal

R-

���/

LONDRES, 24-Á sociedade
londrisa s. reuniu :00 re,il!tr. ci·

I vil de matrimonio. .m CaxtoD
74an, onde prOl.nciou o flJIIlaee
tfo capitão Rllndal Artur Henry
Plunkett, filho do lord Dun••ny
com a .ubtida brasileira .rs. Ve
ra Bryce, que o(mtll %7 ano. de
idad•. Ao mie d. Doiva, senhora
S.tto Mayor • lUa. irmi, Mme.
Lo,t. pr••eDeiaram a cerimonia
luntam.nt. tom lord • lady Dun
sally. A lua do mel será na ln
dia onde Plunkett exerce funcções
e.pteiais junto a uma comislão
militar.
O primeiro casamento da noiva

com IVIr Bryc. foi IDIII.40:
, ,.�i·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA, 25·--8----1938 Florlanopolls

Pa ra àntn rm ·1na ç o"'"o ;:g�::S(3� :��ert:��fad�� i olr�:i;:�
I::. � com o sr. Nev;lle Charnberlain,

na residencia oficial de DoWnin

d b b d
· ·

Street».

OS om a r elos a CI- Noticias d;)
dades abertas canoinhas

o ehaneener Hitler estaria di.lposto a oegoelar um pacto eotr@
as pot.ucias ocidentais' - Bp,rlilll desejaria melhorar

Acabamos de aer informados
as relaeões anglo-germallieas

LONDRES, 24-0 «Daily entresue ao chanceler Hitler tem LONDRES, 24-Todos os qu� .• Governo do
d Edstado. ad-I.:' '. °b·· f b b d G bi qumu o terreno on e -vera ser

r....xpress> anunciou ontem, em por O jétivo azer cessar o om- mem r05 o a mete encontram- .

d
.

',l dforma sensacional, o desejo do bardeio em cidades abertas e li- se preparados para atender a c.onsdtrUl o � malJes�oso dPre IC')E6Ns-h I H· I d
' .

f ' d
.

I I
.

I tina o as insta açoes o -

c ance e,r rt er e negociar �m ml�ar as rotas aéreas os vanos qua quer convocação e�pecla ,en- TRO DE SAUDE cu' '.I. obra
pacto aereo entre as potencias paises. quanto que o sr. Neville Cham-

" d' i rocidentais. berlain, chefe do governo, e ou- sera_ m

àS u;a E as. grad es�ta
1-

Acredita-se, escreve o reda- tros elementos, estudam a situa- f�çoes
e .

'I x�a..
r. erêu

tor politico da folha lsndrina, LONDRES, 24-0 «Daily ção internacional, agravada com
d
ames em Cro. °v 5�neamento

que a questão foi apresentada ao Express» informa que o chance a crise do governo francês e pe-
a terra «amga cf eJ'.

gaI. Ralbo e ao gal. Vuillemin. ler Hitler, desejoso de tentar no- Ia virtual rejeição do plano de
Falta saber agora se o sr, Kings- vamante melhorar as relações não-intervenção, por parte do
Íey Wood poderá ir, por sua anglo-germanicas, enviará a Lon- governo de Burgos.
vez, a Berlim, para tratar do dres, em futuro próximo, oca'

assunto. pitão Weidmann ou qualquer ou., LONDRES, 24-Lord Ha-
O jornal afirma que o pacto tro de seus homens de confiança. ,Iifax, titul:u do nForeií.!n Offieen,

I
I
II Uerval
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Equitativa
dos Estados Unidos do Brasil
A

Sociedade de seguros sobre a vida
Relação das apotices sorteadas em di

nheiro, em vida do segurodo
128·, SOATEIO ---15 DE JULHO DE 1938

S.rtead08 eOIll dez e.ates de réis

280335[36-Joaquim José Pinto Filho Barra-Baía
170071(72-Antonio ManeeI Carvalho Neto Aracajú -Sergipe
287241 -Diogo Augusto de Sá Joã<.; Pessôa-Paraíba
2004811i2-Frederik von Sohsten Recife-PernamblUco
247F54 -Ricardo Tavares Porto Alegre-R. G. do Sul
247928 -Joaquim Franciso de Moura Oeiras-Piauí
249761 -Sebastião Martin5 de Carvalho Jeromenha-Idem
224203104-julia Alves Couto Jardim-.Ceará
176941I42-José da Costa Seixas S. Paulo-São Paulo
177971172-Raul de Almeida Prado Idem-idem
204147148-Manoel Pereira de Oliveira Idem-idem
306313114-Paulo Monteiro Machado B. Horizonte-MirJas Geraes
28170010 I-Antonio Moreira Carneiro Sta. Rita Sapucai -idem

liorteadas com. elo.. eaatos .t. réis

São Luiz-Maranhão
Santa Rosa-idem
Joazeiro-Cearà
CratJ-idem
�apitalFederal
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
S. João d'EI Reí -Minas
Jequitinhonha -idem

227325 -Francisco Xavier dO!i) Reis Lisboa Filho
227742 -Isidoro Assunção
218835 -José Monteiro de Macedo
219076 -Jose Figueira T�le�,
129426 -Wiliam Tomaz Ernest Alex Gregori
129543 -Clodomir Cardoso
233099 -Arnaldo Teixeira da Silva
233132 -Francisco Fernande� Lima
140985 -Artur Ferreiri da Costa
141) 16 -Emílio i5elarmino Ribeiro
240547 -Mario Mazzoni
240364 -Nelson Ferreira de Sousa

1·-0 Sr. Manoel de Carvalho Neto teve a apoli�e 170072 contemplada com

5:000$000 em 15 de julho de 193 1 ;

2'-0 Sr. Frederik von Sohsten teve a apGlice 2C0479 sorteada em 1511137;
3· -O Sr. Wiliam Tomaz Ernest Alex Gregori viu sorteada suas apolices 129425

e 120415 em· ]5110131 e 1517{37, com 5:000$000 cada uma;
4·-As apolices 112682, 140926 € J 12682[83, do Sr. Clodomir Cardüso, fo

ram contempladas com 5:000$000 as duas primeiras e com 10:000$OGO, a

ultima, em 1617{23, 15(7[36 e 15Jl138;
5·-As apolices 97727, 146451, 140977, 140982 e outra vez 140977, do Sr.

Artur Ferre:ra da Costa, foram sorteadas em J 500125, 16{4128, 151134,
1511134, ! 511 {36 com 5:000$000 cada;

6·-0 Sr. José da Costa Seixas viu sortear sua apollce 176942 em 15(4(937;
7'-0 Sr. Raul de Almeida Prado teve sorteadas suas apolices i 60898 em

1511 0{27, 177973 em 15[7[29 e 198795 em 1511132;
O Sr. Francisco Xavier dos Reis Lisboa Filho já é falecido e o seguro já foi

pago aQS seus beneficiados.
Agente geral neste Estado de seguros terrestres, acidentcts e transportes -
H. AVILA

Rua Consellieiro Mafra; 41 B.
�" .,

I' Equitativas Terrestres Acidentes e Transportes - Seguros em leral
O seguro contra ACIDENTES PESSOAES é o complemento

IndlspensaveE do seguro de vida

Séde Soeial: AVENIDA RI8 BRANf::O, N· 125·-&.0 DIi:
J4.NEIBO

(Edifício de sua propriedade)

As
.

cODsilDações em foll13
dos militares

RIO, 24-0 ministro da tes á P. S. T. S. E. serão
Guerra expediu ontem o se- feitos nas unidades adn i

guinte aviso: nistrativas a que pertencem
«l·)-Atendendo ás difi- cs seus assistidos e por elas

culdades surgidas para a remetidos, diretamente, á pre-
\

perfeita execução do que a sidencía. corno estabelece f) .•

respeito de consignação em artigo 8' do decreto nu .

folha foi deliberado, em 23.826, em 23·2-3·t,·.
Avisu n. 522, de 17 de agos
to de 1938, resolvo retifi
cal-o da seguinte forma:

AS unidades administrati
vas solicitarão, dos consigo
natarios, as contas correntes
de todos os consignantes, HOLLYWüOD, 24 _ \�

10

devendo constar das mes- comediante Harry Langdon, (jl;'�
mas: (1.) data do inicia e ter- j� gcsou de celebridade no ('1-

minação do contrato; b) imo nerna começou ontem a trsball.s r

portancia total consignada; em conjunto com Oh ver Ha! <ly.
c) saldo devedor do capital o «vord(,», em substituição 11

emprestado; d) calculo dos Stan Laurel o «Mbgro.o, qlJ�;

.

Proseguem �dilir_tado$ os ser- juros á razão de 12.[" ao foi demitid� pela companhia que
ViÇOS �a orgamsação do Campa an? sobre o. saldo devedor; 10 contratára, por ler deixado (:e
Expenmental do Trigo, SQb a e) importancia da nova

con-!comparecer
ao estúdio. Noticia e

competente direção. d� Eog'?T:hei- sígnação, rtduzida.de acõrdo �ue Harry Laugdcn
..
estava I r,

�

ro A�r�noml) Amauri POggI de com os decretos-leis n. 312, ricamente sem dinheiro, quar- 'o
Figueiredo.

. "

de 3 de n�arçi), e n. 191. de, recebeu o convite para trabaJil" r

?cgunclo fom�s. informados .la 26 de abril, tudo do corrente junto com Oliver H<irdy. A ! "

esta �endo IldqUlr�d�. o material ano.
.. . I pularidade de Langdon caiu 1�'11

8lri.\flO para dar 100ClO aos tra-] Verificada. pelas Unidades 1927; puuco depois, de I�er I.:U
balhos de lavoura. administrativas dos consig- a sua fortuna e d ...sd(� eJ:r.,

nantes, li regularidade das não conseguira se eqUilIbrar ue

contas correntes recebidas, vida.
serão reiniciados os descon- ----- .. - .. -��---- .... - .. - .. -- ....

tos e consequentemente o

devido pagamento pelos ser

viços de fundos regionaes.
2·-Quando as consigna

ções se referirem a Clube
Militar, aquisição de casa ali

terreno, aluguel de casa e

quotas de subsistencia e so-
u RI�, 24 -:--0 genwd GÓt�

madas aos demais comnro-I n'�ontelro desIgnou parà, em co

missos excederem de 50.["; mIssão, OIgamzarc:1Yl o projf!lO de

a redução �erá de 116. j regulamentação do Serviço de

3·-Devem.se ter em vista! moto-mecanização, (JS maj"lt'S
para a execução do presen-! Heraldo FIgueiras e Durval d·;

te aviso, os descontos obri-' Magalhães Coelho., o .cap;liio

gatarias e autorizados de! J�:.é__��r��:!I�_�2:1�:. ......

acôrdu com o art. 4·, do de- i _ . • •

ereto-lei 3 J 2 de 3 de março r Nao sera p�rmldulo
do ano em �urao. . lo d8bito, pelos veu-

4·-Csntinuam em vigor os J dedores aos c8mpru
avisos dêste Ministerio n s I deres, cio va loi" do

Jornal falado 456 e 468, respectivamente
I imposto de eDnsumo

Dentro de poucos dias serà, de 20 e 23 de junhü ulti- dos prodldos lIIe,o-
instalado no prédio da conheci· tmo. devendo as consigna- eiados
da CASA GOMES um moder-lções ser descontadas a par-
saimo jornal falado, est&ocio para I tir do proximo mês. S. PAULO, 24 - A -·u'
e�te fim, o seu prorrietari,..., sr. 5·)-Os descontos referen- ração d"s

.

Stndic(2tos
_

P�:ro;;. '.<

Agenor Oome8, em negocla�ões "FI "------:pc' ;,.; -�_=::;;:r l?o Co.n(�rclO de São Pl)ulo, pUI
com casas espe<:iaLstas ad praça Para elaborar o re- JO�ermeJIO d? St:U rld(·g ,dú 'pj

de São Paulo. guiamento dfll novo RI� de Jant�u�), rcct-hi'll � Ofl.• ií·i-
siste.,.. de pesos caça0 do lllllll' tro da F azend.!.

7 de SeteJl"!lbl·o e medidas de que fÔra atendida a sua 50·

Afim de cOl1'lernorra digna- RIO, 24-Com a recente as- licitaç&o, feita em cenjiJH!'" " 3

mente o DIA O A PATRIA, sinlltura do dec,reto que institue, outras ass�ciações (('(..Hl"Sentall'o'.d

,estão sendL1 crt:an;s"dc)" grandes para tod-: o territorio nacional, o
de comerCIantes de �ã,) P,�d;,) e

I festl'jo. patrocinados vIa Prdei- sistema legal de pesos e medidas, Sant��1 no sentido de não ser

�tura MUnicipaL o ministro do Trabalho lIomeoc pe[mltldo o debito, pelos ver,-.;

� Consta do prúgriimn um� gran- uma comibsãa de técnicos para Tdofl:�. aos cl\m(llad,'if:�, du v·,k

r de p.uada ade: Ct, na ljuo.I to' ! el�borar o regulamento da nova i
do Imposto d� �O!lSUil\O dos pI(! ..

f�lé.lrãO p,�rte tüdos C� elemen�os lei.
.. I

dutos negocla,.lo�. .

I dO:; clubes bcalS. A refenda comISSão, empos�a·
i

.

EncerrBlà n, festejos una p&r· da ontem,está constituída Jos se- i .1"::'""- .i'" ....

�:!.._�J
...'tida d,� fute.bÓl entre (J nonze" guinte� 515., Fernando Costa, di- 1 P A D A il

I do Club!! Atl�tico ClInoiohense I relor
.

do Instituto de Tecnicolo- I
R K I �

e 11m quac!fo d(� Porto U.liAo li' 9.;',?-; B,.,rnaro Croôs, Paulo S3 e f
em .disputa di! �rlle medalhas ()liveira Cab�To, do n�e.s.mo in�t.i- Sport� ,Tlmg�lllI, 1,'
gentilmente ofere(�das pelo sr. tuto; professores� lJukIdlo Perel- Turismo • (;oea I�João Seleme, preSIdente do Clube ra, e Casta Ribeiro; João Lusz .

Atlético. Muller, du Instituto de Pesqui-
.

Canoinhas, 22-8 -1 938 za� Técnicas de São Paulo, e

comaadílnte Sá Costa, do Ob5er

i
(Do "err...po.de.te). vatorio Nacional.

I',HOTEL ANDRETTA
I

O·
- -., - -

r: -G-
-

r)" &:'�-5 '"'if��':'\aJ.,.� �,.' �7 i
',_ '''''_ L..rt_

perdeu o seu
vplh(.":) CC)r'"'«")pr -

nheiro

(;eatro de saúdtt

(;ampe dQ trigo

Sociais

. -

mzaçao

Serviço de
moto .. meca·

Realil41u-�e, ôntern, na séde
da Sociedade Operaria, desta
cidade, a eleição parn a nova

diretoria que deverá reger 08

destinos do aristocratico «Clube
Canoinhense,» no ano social
1938-1939, .aindc viror.osa a

seguinte chapa:
P[esiden�e, dr. O;valdCl de

Oliveira. vice pres, Adolfo Voigt,
11' secrelario; Antonio Nicilazzi,
2- secretario; JOão SeJ�ne, I' te
soureiro; Cuiaco dos Santm, 2·
tesoureiro: Agenc)r Cõrte, maàor;
dr. JOle P. G,,)olti, biblioteca
rie; José Alage, procUlador; Ni·
colAu Furtado, CO�lselh8 Fiscal:
Otavie Tabalipa. dr. Rivadavid

I Corrêa e Virgilio Travisani.
I

Binoculos·Prismaticos

'i ��e��!:o l.'., MELU.a DA PRAÇA f
ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- I BOF.:T rCHER I

JANTES E EXMAS. FAMILIAS Rua Felipe Schmidt. 11 IITRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- l·1ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA A U b A S
Anexo: Armazem de secos e �

molhados �

_iiiiiii__iiiiiiiiiill.a_aliiita__ iiiii(:_a_,_a_riiiiiili:·iiiiiiiiiiiiia..-ll
(Matérias do Curso Primario)

- Das 2 ás 4 -
Tratar á rua Saldanha Marinho

o· IOde 1 ás 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EX E N TO x

I

I

Flo,rianopolis
�_,.r":,.

IMPE 10 ',I

I.

o sr. Cornelio Fagundes, inspetor da Alfandega, nesta Capital, ofer.�ceu
ao vencedor da partic:ie princioal de domingo, no estadia da F.C.D., onze artisticas e

valiosas medalhas
--------------------------------------------------.-- .

G TA
os elifarços O tenis cata- Será disputada a "Taça Roca"
Peruana rinense de A c. B D. propos as datas

,pr-ocura-se re--nover todos de 19 de dezerr1bro ou

e>s obstacul(':)s que imos- parabens 10 de janeiro RIO� 24 -o ministro Fer-

F
nando Costa embarcará no pró-

dem a oarticip"acao do irrnada pelo sr. A. Albuquer- d,y I ". RIO, 24·-Não eitá transferida a disputa da Copa Roca. I, xim,o ,ia 30 para o Estad.o do
B re.s i I e da A r gen ti r"\ a que, representante oe vanos im- P d d

portantes artigos nesta' Capital, . � C.B.D., ao meROS, acaba de oficiar á Associação Ar-
. arar,,'!,?n e vae, a convite o

recebemos a seguinte comunica- gentina, lembrando, para tal fim as datas de 19 de dezembro 'ou interventor Manoel Ribas, dar
LIMA, 24-A Federação Peruana de Futcból espera que lO de janeiro do próximo ano.

-

inicio á colheita da safra do tri-

a�Confedenção BL',;';'f(�� ! Desportos responda rlebnítivamente Ção�FLORIANOPOUS, 23 de
,. ".�•••••••• go naquele Esl.ado.

depois da reunião �u: i::"an� a deito l\ 25 deste mês, não ins stin- Noranas a serelD oblerdo em solicitar soma LiÃO elevada, isto é, a importancia de : 5 mi I l\g�stoode J 9C38 'h d _

"

C A S-'" J�.
d I I" di

or. srnar UD!I, re ator es- d t
- ,� ��

o ares para concorrer ao campeonato su.-amcncano, que seta IS-., ,.' d 'AZET" N va as para os UD�lona'"
',-.

d
.

I
., .

I i)I
.• rtivo a A U - }<\. esta. .... ...

puta o nesta capital, mas, apenas a quantia estntameute necessana T h d
a tal participação.

' tI" 0, °dgrato plazer. e co-, rios vl'tl�lDas de -«I t Um casal, sem hlhos, precise
Espera-se que a Confederação Brasibra aceite a sug-stao mumc.ar ad· ueção. esportiva clesbse· aCl en es de uma casa não muito distante

d 'cl B A'
'

'h conceitue o metutmo que aca o • d I id d
.

de que a sua equIpe, quau o passar por uenos Ires, a C1HllWI o
d desi d

'

eDl SerV1K:-O
o centro (a CI a e e seja e

de LIma, jogue uma partida com a equipe argentina, em disputa da I

e

serE eSdlgna
o �aradreprfesben.tar 3 ceustrnção recente. Paga-se até

(, "T R H d d
'" J f:>'

I nesse sta o a rama a a fica d d f1:\\ aça oca", ou que o qu� ro a Argentina seja enVI1WO ao \10
F hi d

' um ano a canta o e irma-se

Q d J' ds oartid d" h" b 'I'
,

I 'ranc um (� raquetas e outros i RIu 24--0 M': teri da I contráto,
(.

e aneire, antes a parti a ti scratc ,aSI erro para a capita .

'
.

m.s ena

..;,-"" pertences do fi(�algo esporte. Viação expediu a todas as re- .WIlI*_II__IIi'__II!IIIPlIIIllWlllilllíll!lleIliC__' 1DI__••m......1lrlm1ill!ll
;.1" peruana. l\ fabrica FRANCHINI de '

- .

Os circules esportivos desta capital estão esperançados de .

\ � partições que lhe são subordina-

A· B ') f I' .' I São Paulo. lera a grande satisla- das rela!' t d
que a rgentma e o rast tudo arão com o objetivo oe remover

'

. . .' ivamen e ca �mprega os

d·fi ld d
.

F J P dI"
cão d.,� contribuir plira o maior que sejam 't' d ' id tas I cu a es, p015 li ederação eruana escnvoive os rnaximos
's

. , ,

vrnma os em aCI en es

f'
.,

d
desenvolvimento tenrstico nas terras em servira

.

t
.

I •

es OIC;O� nes�e sentido, cumo � prpvam as instruções envia as aos . .. . .
'� , a seguin e CICCU ar.

B A R' d J
. catannenses. iostituindo premios «De ord d

..

t d -

sem representantes em uencs ,lrrs e no 10 c fHll:lro. "" I em o mmu ro, e

para dlsputas locaiS e mter-munl-, verão ser observadas as st'guin-
clpals,

"

I
tes normas, com relaçlio ao pes

""":1> ,. ..... .' rl�.Q!lta��o des�� la, ,�o� o. de- soai diarist.a, tarefeiro e de ob�as,
�� r;>'a5 � ie �r� u ;"do "p,.. O da \,"!orooa Imp, en- quando aCIdentados em serVlç6:

'ij eSpOlilYâ t,atannense, firmo-me a)-Licenciamento do aciden-
l.' � .",

'/ .�. tado, na forma do art. 27, do
amO atO Qhd' decreto 24.637, de J 934, em

A. '-,LBUQUE':'iQUE». ato de lIlltoridade t::ompetente;
b)-prazo maximo de um ano

para e'sse licenciamento; c)---abo
nOoo,de dois terços do salario dia
rio, durante o periodo de licen
ciamento; d)-atendimento da
despe1.a pela v�rba propria des
tinada 8 «indenização por aci
dente no trabalho. (Verba III)
-�ervjços e cncargos, sub-con
signação n. J --Z-li1denizações,
inclusivé por acidente no traba
lho. reposições e restituições).

Outrosim, deveis indicar, com

urgencia, o «quantum» necessa

rio para fer consignado na rubri
ca propria do orç!lmento para o

_. -....

Continuam
da Fed.

Federação
P Ie ·it� """',," r a'" "'

..�." :r.", ''\;!I': I I, j,..... (-II r:::-;;,' I r- (:-'�� \,.,.. '.",,,,,, \,.,.� ,d"� �
,

'i "",,..1' +.....Al .....� � J

cor'\tos pr�r9 r.:>,,��r-tici iDa ,,- do
,Oarnpec�nato Sul�A.t"Y·)et�ic';1�)-

no de Fu-teból Ib
N. R.:-ESlà, pois, de pala-

cos o tenis catarineme com a

LIMA 24 E I -
'

d I - d C I' d
bôa nova que abrirà novos hori-'

,
-- fH le açao as ec araçoc& o sr. e 10 e

d d
B b B ')

. . ZOl1tes aos ama ores \) esporte-
arr0s, so re a soma que o raSl pen�a em eXIgIr para comparecer b
C c I A

.

d F b 'I I' dI'
ranco.

ao alrpaonll-to.)u" meneaoo e ute o) a ser rea lza o em �ima, A A Alb
o jornal EL COMEReIO rt:produz 85 declarações do sr. Castelo

d
o sr.

'h .uquerque �gl
ra-

B jORN '''L DO� ESPORTt.�S
.

AI d' eeemos pfn orados a genh ela
, ranco ao -... ..:; '- '-', nas quaIs e e IZ que a.. f _

Federaç�o Brasileira proporá ao Perú 1ue auxilie com ti irnportancia �a ln orma�ao._ _

de 150 cont05-�� mil sóle�s,. aproximadlllme?te 15--, mil dobres'-'j Dr. Pedro de M�ura Ferro
"com o fim de faCIlitar a participação do Brasil no \...ampeOI];!,tü d" Advogauo
LilT's,"

'

Rua Trajano 1. (sob.)

Em IllUa só palavra
-"a adlDira�A.."

proxlmo exercicio.

·��"-IIII II_-

""RIO, 24-0 general Paul
Nod. dlefc da Missão Militar

I Francêsa. no Brasil, dfpois de
!rés anos de convi vencia entre
nós, Vai" regf'e,,��r ao seu país
no pr0ximo mê�. Procurado pe
la reportagem para que disses�e
a�_ impressõ;5 que :eva do Br�.
si!. o ger;eral Paul Noel depois
de exaltar a riqueza uberrima do
nosso �ólo e enaltecer a disci
plina do nosso Exúcito disse
que o seu julgamento sobre o

nosso país p6de resuroír·se numa

-;,6 palavra; «Admiração».A venda em todas as Farmacias

�m...������

Viajará Plu·a o PRloa
ná o ministro da

Aglloieultura

�I

I

I

P
ti)SO Kg iOCfCiOS

,

I

I l
I: �...

"

..
'

LAJI1r"u��U '.!
',. )/

-".,,:"
I,

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás

Almirante
mario r1Glra
Huna Rolanel
Irmãos Tapajós
Fllzlrinha Camargo
mouro ge ()liul1iro
Orquestra ele Dansas
RaOam�s e a Ali 5tar5
Regional ae Dante Sontoro
Eàuarào Patanê e sua Tipica ClJrrientes
Romeu 6hipsman com a Or'luestr� Cle

Concertos

24.00 horas

Abertura com VOZES NOVAS, elrlmr:n!o5
estreiantes na raClio.

A's ho!'os rertas, jOI'l1e!is falai:los com no

ticias IZm primeira mão, fornec:iélas
pelo A HOITE, e oferta õa Cosa
l!5uimarãl'5 Ltàa" agenda ra Lo·
teria Eeikral

A's 21:30 CANÇÃO DO Dlf'i - - t:'scrita
e interpretaàa por Larnal'!ine Sabo,
uma aferia àCl CoSQ àe !ouçus "O
DRAGÃO.

A's 21,35 .. ' PagiIla� Esquecidas .. Pro'
grama àe rerniniscencios, literal'ia e

musical, a rargo ce: Ismenia dos
!-Janto"" AbiçJail maia, Celso 6uima'
rãl25, Ernani Sarros e os rnUSi(05
à:J passa0..!, uma Oferta DIZ Você Sabe.

23,00 - RITMO Dr� ZAZ:l - Progr'oma
àe músicas americanas.

5p12aRerS ClI2 5tu�io: Celso Buirncrõ"'5 e

Oàuvalóo rQzzi

Amanhã - :JrlanCla 5'(uc, r-{Q.bor DidS
t-' estar Fimurai.

A's Z2,DO - O TEATRO EM CASA· Apre,
sellta a coméClia IZm 5 atos ClI2 P.
6grton e Simon ZA'ZA', nu interpre'
tação Cla Companhia ile ('om�Clias fia
Hacional_

VISITEM
I
"

a A CAPITAL.

esquina da Trajar�iãl
À CAPITAL.

o malar stack de roupas para
•

menina•• g.rãtas

Rua COllselheiro Mafra

.........a � � �� ..,,�<��,� ���.�.mmey d w- WF�·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I leald,

o sold�do brasileiro é
Patria., a sentinela da sua honra
gloriosos destiJJ10S.

a ataláia
ilDaculada

vigilante da integridade da
e o vanguardeiro dOI seus

'-::_.'';,:'
.....�

No sa
A.NIYEBSA1UOS

MARTINHO CALLADO JOR.

tsria Chiquinao >, f:;i -GnriliJuecido
cora fi) na�cimfn:1Jj� J do duas ,ê
lIileall qU8 ali pia [batismal rece

.D8rh .�I% 'iHiítnel de DircI e Darcí.

0'fir�6AM UNS-
Pl\EF. MARCOLINO CABRàL

z

o sr II Armai11-
do Sal:es

III

passeia
I S. PAULO, 24-0ntem, ás 17
hora., o sr. Armando Sales em

companhia do medicu Aires Nelo
8 outros amigos, deixou a redação
do «Estado de São Paulo> dan ..

do, a pé, uma volta pelai! rual!
do TJiangulo, no momento em

Acusado de "Ior- que era mais intenso o trallsito.
Sua presença callSf.lU curiosidade

entre o povo. E' a primeira vo�

Pela Moral" que o ex-governador dfl S. Paulo
ROYAL, as 7.30 huras: aparece assim em publico.

�:_����r*l��I/"�''''�-'�-...r��
JORNADAS rlEROICAS- HOLLYWOOD, 2� - Foi dada �

- "" .""""..

,"'"."',..""'j
com Gary Cooper e Jean Arthllf. ordem d. deportaçlo 8Q antigo � Edgard Abreu de OU- ��

I Pleço--l $000. reneral rnllo Nichol.. Bo,imoI8tll, "eira
.
e Senhora, rol'lue comandou.. forças runaa Mt·�;�N��e��.�••••�a.�••••O••••��... iib.ria, por ter feito vir pura o. participam aos parentes e 11

m E.tad'). Unid.1I a antira enfer- � pes:>ôas de suas relações o k
f"�1 f b· d eh

'

d AI I"""
� Dl.ira rUllla Aua Zaperoiscbuk, nascimento do seu filho ��

d9 �� a fica e apeus e pe o e a � com a I!(ual 88 callOU, paslando FERNANDO ANTONIO �
rtl D E �\ a deprava-la. A orGul de depor·

I
MOURA DE OLIVEIRA, �

�� �� tação acu.a o militar rus.o, ora ocorrido a 2i do corrente, '�
f� ALFREDO O. EBLING & CIA. fJJ remeOltio, cle TORPEZA MO- em Florianopolis �
��l)t� S A d O T i L .... C. .� I RAL.

.
I ���oo��������H

re lIees§ures e scar e �..manu __ Ia. .

da

� FUNDADA DA' 42 �NOS If AV I S· O'{�t� PORTO ALEGRE" '

�.• A lI:MPItEZA DE AGUAS DE SANTA CATARINA LTDA" cema
�'i!.> P0151ilúe 158 máquinas de típos moderno. e nica aOI seus consumidores d.e agua a granel, que lica susspenso pro
r:'i� aperfeicoaaos. Dessas, 16 são de costura .. el1�r31.alltellte o fornedmento tllJ.e lhes vinha sendo feito desde Mar""",

! Uma ,�;rralhe:ia, com 18 máquinas instaladas, ; iN

Motivou este fato a apreende feita pelo agente fiscal dr. ;:_
� está apta para cOBsertos, fabricação de peçap, � dro EloJ C.Uado d. veiculo CORl o qual fazlamol a entrega da alJua
�� e peqlleuas obras. 'iJIi� ato esse que consideramo. InjustiflGav.l, e contna o qual recorremos
'flfh Para a eonfeção de fÔI'mas, caixas para cha- .. dara • autoridade competente.
�tr f1I! Florianopolis, 23 de Agosto de 1938
• péus e censertos em ,eral, po�súe 18 máquinas � 0

� . �

�� TRABAlHr:O:�ç:3ASD�:rJ��A:��OOCh::.é��EGADOS : DECLARAÇAO A' PRAÇA�� REPRESENTANTE EM SANTA CATARINA: �
_, . -

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

�� C fL-IAOO & C .-a�' Aldo Línhares tem o prazer de comunicar aos seus amigos e

r1, __ . .

• �
..

clientes, que foi nomeado Agente geral da MERIDIONAL, Companhia de Se-

� Rua João Pinto, ã Caixa Posta) ,37 guros de Acidente� do Trabalho, para todo o Estado de Santa Catarina.NASCUIENTOS � TELEFONE 1658 PLORIANOPOLIS � devendo ser tratados com o mesmo, todo e qua.lquer asunto que se relacío-
�� 00 nt' com a Companhia e seus seguradc,s.

O lar •., ir. Paul. Machado, !®. . � Florianopolis. 24 de Agosto de 1938
.sf.r§au. I.pregado da .C(nlfei-I���.G•••G••••OIS•••G••••••�.�i.y�l���� Rua TrajaDO D. sob, - Telei. II - 72

A data d. htilje auioala a pas
lace. do allÍversario nataliai61 da Eno(mtra-Ie neilta Capital Q sr.

8�m.. sra. iii. h.Jzinba Galviio, Arí Ale1l.ca�tro Guimaríi.c8, dili
cllrna �on!lorte ele sr. d.I'. Clari- gente inspetur do Imposto d.o
balte GaIvão, ex-ilecrotarÍ@ da COIummo, neete EstadCf>. Desejll
Se8urança Pública. B109 ao ilustre fw.nr:iollario f.lia
aama dotacla:das·'mais exclJI- J perlllanncia nesta ci4.ade.

•a. virtudes, dQyotada a tod<'l. <àil'
ral"s de filantropia.'e "'dll

carida-III�_-'
_

de, ver-se-' rodeada, certamenta

n.Q dia de Aoi., d_lil .aia .xpr�.: . Dr Arm;n;o Tavares _Ouvidos, nariz,IIVU d�.onltrt\ço'iI de respeIto I ..
_

I III ga...anta
i de:estIma.

.

.. I
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

A GAZETA f.lutIta-a. C<ilnsultas dai'! 10 áí! 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel. 1456
Vê ,ellar •• j_ ta ... priweir.' iíiiIiiiiii= !iiõii*. . Iii' f reme 'dW1%*ii&t ue 135

aniv.rsari0 a.talieio • i.terenaB-
t••e.ia. Lil-Tere.i.blt, filhi.ha
d«l!!l. C)elsQI Capeb, c••fe 411.
l\lb-CoJBtadori. l.fleÍlnlal d. l\e
'lIbliea. A t,rile oferecerA .. lIual
alfliruililbaa, lima farta mêslil c6-
.:e., • liq.ides.

AJ:lI GlJIMAltÃEi3

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

Proprietario e Diretor
d A I R OA voz DO POVOMartinao Callsdo Junior ÍIll.z

anes heje, Orgulho do jornalismo
ntarinenilllil, oade sua grande Gl1t
tara e o seu invulgar talent:íj tra
çaram rastro lussinoso, �,.� fixa
d� pelo seu .ara�er ��;;.-11Uilil, que
nae caaheee teriIV�1'Iõe8, d••vios

Iou r••ucs: fun'i6nario aults, 18-
nhor d.a uII)!,-' fé de ofísio que I
causa Im/aja a qualquer, eilIDO!
prna'!!. ali gistinções qUI lhe
t� "'de", SI o feitu pelo Govêrao Ee-
�liral ,uindando-o aos "mais altos
postos da adrainistração, e ilus
tre aniveriante torncu-se merece

der da estima dos seus coesta
duanos.
A classe jemalistfsa, sobremo

Id. lhe den aasinaladoa serviços
quando U Jilrelidan.ia da Ano
ciacão Catarinense ds Imprensa,
loergll6luee-a fi tornando-a capaz
80 suprir ás finalidades a que 13ft I'cutililava, illfitalu.-a eendigna
.ente e pr��orciooando aos n1i-'
MultI! do i@rrH11 III coavivíe GIue
aio neeessaríe se tornava,

Os di! «A GAZETA» I!l:ue tirn
Ih) velh. IIlllllig9 Q csmpanaeire
das haras am.fj'�!s di luta, levam
ao »rilhante jornalista $ seu

Euito afetuoso abraçs, aeolllllpa
nhadfil dos melhores e maiorelS
Yot<ilS de felieidades.

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

A

SENHORA CLARI:iALTE

GALVÃO

Acha-se entre nós o BOSSO dis
tiate patricio sr. ceI. Ma!'c(llin�,
Cabral, esforçaclGl prefeito mUlili
cipal clt TubaJão. Ao ilustre 11111-
lilõiillistrad0r os nliS50!l VQtGg de
bQas viMdas.

CAMBRIDGE, 24 - A des- PROGRAMAS DE HOJE:
(lo&erta do cr.neo de um maca- I

co ant.r�p�id. qut'\ 1J0mbina as I
ODI�ON O lider dOIl

caratenstIC&li d()!! macacos com '

1)<; dentes hUBun01, lançou os eluemals
cientistu n. maior confu!lã. ain-
da, á procura do «traço de união A'S 2 HORAS:
perfeito».

O cientil5ta sir Arlur �eith I ADVERSIDADE.
cüm F't:dr.ic

declarou que a dele.herta «e um March e Ollvla de HavIl-
8con.tacimento C:I ,rande impor-! land.
�nCl. para todas OI!! _�ue estão

I Pre 0- 1$000.lutoJ.essados na evolliçao do ho- I ç

Dl•• e do maCaC8» •

.

CINCO MIL MULAS Produtos A Loteria do
"Unlc' Estado e a

t ...I Continuação da 1. pagkt3
Em companhia ao sr. José sor e granue sita publica.

Glavan, esteve ôntern em visita Das 17 ás 21,30 horas de ho-
;=
- á nossa redação o sr. Simon 118- da extraeiío de 30 (:e je terá lugar uma soirêe dançnn-

1 RIO, 24-Notícias veicu-

J
berto Bicenson, esforçado repre- te, que o Batalhão oferece �l"cl

J ladas por um jornal de Por- sentante da importantíssima firma Junllo
seus soldados e pessôas de �i1a

1. to Alegre e aqui divulgadas "Usina NacionaI de Industrias familia.
referem que a Itália COIll- Químieas Ltd.", do Rio de Ja- Mais um pagamento de sorte �A Gazêta», saudando bome..e-
prarâ no Rio Grande do neiro, fabricante de tintas de es- ,rande vêm de efetuar os snrs. gem ao Soldado Brasileiro, co n-

Sul, 5.000 mulas, que se- crever, gôma arábica, tintas de Angelo La Porta & Cia., conces- cedeu feriado. hoje, aos seus np.�.
rão embarcadas pelo porto �arimb,?s u�. conhecida m.arca sionarjos da conceituada Lot�ria rarios, motivo porque deixará d;�
de Ri0 Grande, em lotes de ,·AtlaS! e vanos outros artigos, do Estado de Santa Catanna,. errcular amanhã.
500 cada um, devendo re- I dos quais nos ofert�u diversas- que.o vulgo �om muito ac�rto i Programa da retre ta de hoje,

'j
cebel-as ali um ,eneral ita- amostras, tendo entretido conôsco .�eh�ou. - Ralllh? .das Loterias. I

pela banda de música dr> FCtrra
.

liano.

I
agradável palestra, Distribuindo henelieios por toda Publica, no Jnrdim Oliveira Bel;)

____
Ficamos gratos pela gentileza'ls 'par�:, a popular �oteria tem das 19 em diante:

'

,;;;. -� _. - feito JUs á procura e iii aceitação;
I I

em que é tida. E não é para' I PARTE

A evolução do hO·1 CARTAZES
I ��e���;�t��\��!��o�ell�;�d�a b�)s;: I Filoca Santana, Dobrado Sinfo-

d DO DIA
dos .pacotes.: E ele o snr; João ] nico, por H. Gu�rreifi"l, Ave Ma-

mem e o macaco Otavio Martire, morador a rua ria da opera <Cuaraní s p AIS de Outl�?ro nf ;81,. no bairro C.' Gomes, Lohengrim, 'FanOtrusiâMuda da Tíjuca, no RIO de Ja- da opera de \H." C.

id d bila
('f aguer, ,:1rmen,

muro, pOSSUi or o I nete n. grande valsa.
11628, cvntE-'mplado com a sorte
grande de 50 contos dH réis na!
extração realizada por aqu€lll Lo·
teria na qlilinta-f�ira 30 de Junho
último.

do Ri. 6irande serão
adqnb-"idas pelo 110-
vêruo italiano

Dia do sol·,·
dado

Em ESPOSO E AMANTE

II P\Hil:

CINES COROADOS

Quo Vadis, F/lntasin .fI"r \
colau Mortati. O diú da espiga,
Marcha, Solidfío, valsa por PfO�
copio Wagner, Linda Vcne:!a, p��
S. Neto Marcha, OJ caceteiros,
Samba por P. W[lgncr.

4 .. .$- ,i .. ; Xi x
Warner Baxter e Myrn:l Lay

-A's 5, 7 e 8,30 HORAS:

Preço- I $000.

(Especialista em doeneas da
e crean�as)

�ONSULTORIO

Seuhoras

REX, às 5. 7 e 8,30 horas:

ESTRELI'�HA DO BARU
LHO com Ed,th FeHüws c Leo
Carrillo.
Preço:-1$500.

PaSla heje Q aaivenari. Ilata
lici8 •• ',rui...�tsonhorimha Au·
rei, fillla do lU. Alvaro SQaus
Ce Olivti;., d'(t alto co••rci•.

Dra. JOSEPNINA SCHWEIDSON

F'ltei. àeil €l�:lew. aatali-zio 0

Ir. OlVald. Lgb. Haborbeek, con
ecituaco eOlllerf.liaat$ • oapitalilBtll.

Rua Felipe SehIBidt, 39
IHORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Fazem an4ili hoje:

a .e.h.rinlIa Hilllll, filaI.
Ir. Geralde> Ricartl. da L'u;

o Ir. J.sé Trindade;
� Ir.•rmalld. Sam.t'Ana, ,ra�

fieo;
� flr. Nic:aner Gonçalves

Silva.

Fazem aJil08 amanhã:

os iovens P.�lo iii Silvio, filhol
co Ir. i.io Meiral.. JllIliof, di
rn. :er&Jite dO Baneo cio Brasil;

a o:nB8. Il'a. d. Lorama Garva
lli., virtuela e.pol. tio aeuo

,reullo coarra•• , o brilhanto
i.rnalil!t3 TitQ Carvalho, 4igll0
diretor do «l',)iariQ fia Tarde»;

a sra. Dalila Dal Grll.ude Bor
gel, aspola do lU. Aatenor Bor
res, funeiourio da �ireLoria de
Obras".públiou;

o sr. LiciIlio. Medeir@f!I. eomiE!
lIlIri() co Juizado d. :Ucnerc!J.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




