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ATITUDE DIGNA E LOU
A importante firma H. Fett & Cia. concessionaria de

'a Estreito, Biguassú e São José resolveu que de 1· de setembro e e

:0 fornecimento de luz passe a ser de 16 horas, aumentando, assim, de qua
tro horas o tempo de duração dlarla daquele serviço.

Num gesto que muito os dignifica e merecedor dos maiores en

comios os srs, H. Fett·& ela. diminuirão a partir daquela, data o preço
do' quilovate hora.
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i � O R D E M D O D I A ii
I Foi a seguinte a Ordem do Dia, do ilustre tenente II-'!'-������������!""'"-'����!'!""'�������......-

coronel Candido Caldas aos seus comandados do H B. C., :
I

A V O Z D O P O V Olida pelo nobre capitão Silvio Pinto da Luz: :

I I-SQldados, do. 14 n, (;.! i Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O t;; A L L A D O

á I.; A_NO V I florianopolis, Sabado, 27 de Agosto de 1938 I NUMERO
Sejam as minhas primeiras palavras uma evocação .---------------------------

I memoria do grande I\iarechal que foi Luís Alves de Lima e :

I'.,

• �:�:; :���:�. modela, pela. suas grandes virtudes e quali- I,A Iemanha Ae juventude hiUe- Maravilhad.os• A 25 de Agosto, solenisamos o DIA DO SOLDADO e :

"�">_ .. Ias nossas autoridades, bem inspiradas, o assinalaram no dia

ii, nana em estado de o RIo
o'

.

do nascimento do Duque de Caxias. d

:,0

"1'
Niió éra possível a Nação prestar 80 saudoso Chefe

:0;surnreende com o pode- alertamcrtov+rnaior homenagem e nem encontrar data mais signi- .,
rJ"i1

ficativa pala festejar os mais modestos e mais devotados dos II

: seus servidores-o" soldados! : rro do seu material de
I Para nós militares, festejarmos o nosso dia no do natal I

.

• de Luís Alves de Lima e Silva, é a maior honra que podia- : guerraI mos aspirar, porque o Duque de Caxias é o Patrono do : .

: Exército Brasileiro pelas suas virtudes excepcionais, pelo seu

_ocaráter adamantino, enfim pelos ser viços que prestou ti sua BERLIM 26 O d fi TI·
, d ê:= Patria, cuja atuação no concerto-social-politico-ruilitar Brasi-

.,
- es 1 e mi 1- pOIS somente o cano me e c rca

• lar de hoje de manhã, em honra
I
de dez metros de comprimento.

* leiro sobrelevou-se de tal fôrma que a sua radiosidade che- I á Horthy foi o maior de todos A guarnição de cada peça é de
; goou até aos nossos dias ... Caxias, foi e contiuúa sendo honra:- havid d

.
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� os iavi os epors a ran e I rm a omens e seu eonjun o,
e do Exército e glória da Nacão Brasileira.

O Guerra, excedendo em brilho aos I cano, aparelho de pontaria, amor-

:: O dia do nascimento de Caxias, meus camaradas, foi e:> realizados durante o aniversario i tecedores, coice., são transporta
i de fato,-o dia de soldado, pois, êsse grande patrióta illdal ! de Hitler e que foram assistidos I dos por quatro caminhões e um

49 atingíra os cinco anos de idade começa a contar tempo e
(!» por Mussolini. trator.

I praça no Exército em atenção aos grandes serviços de seus.: Desfilaram, sessenta e um mil I Entre as armas exibidas pela
antecedentes. Aos 15 anos éra alféres, 20S 18, Tenente e aos fi I d d do i cri

. �

• aomens e to as as armas, tsn o pnmeira vez, merecem mençao

!
43 éra Marechal. Serviu no Exército, 72 ano" dignificando-o : I o exército exibido os maiores' C8- especial os canhões de seis pole

I
e quando faleceu, no dia 7 de Maio de 1880, o seu caixão

� nhões vistos desde a guerra, quan- ,adaIS, cujo cano têm um com

e foi carregado por seis soldados do Exército, em obediencia, !

I' do
um grande <Bertba» arremes- primento de oito metros • ciaco

: aliás, ás instruções a respeito deixada pelo inolvidável morto. ; sou proietis sôbre Paris, sendo enta centímetros e cuja guarni
: No instante de baixar :) corpo á sepultura, orou o Vis'

ii evidente 8 surpresa demonstrada ção é integrada por dezesseis ho·

: conde de Taunay, o imortal autor da "Retirada <la Laguna", : I pelos adidos militares estrangei- mens, assim como os morteiros
• que na Guerra do Paraguai foi seu Ajudante de Ordens.

I
ros.

I
de dezesseis polegadas.

: Taunay traça em bêlos e eloquentes periodos o perfil e a -0-
Realizou-se domingo último,com i Sanches Trindade.

S! obra do grande Marechal, terminando o orador:-"Carrega- BERLIM, 26-09 grandes ca- 50 mell contos para
a presença do exmo. sr. Nerêu / Tamhem alí discursou o preíei-

..

f'
.

ld d S h
A I Ramos, Interventor Federal no

I
to sr. José Ferreira da Silva e o

! rum seu erelro seis so a os rasos, mas eu ores, esses so -

!:. nhões que pela primeiras vez de-' . E d
..

d I f d I
... dados que circundam agóra a gloriósa cóva, são o Corpo e ; I d f

sta o, sua comítíva, a qua a- I representante o sr. nterventor

I fi) pois da Gran e Guerra oram

I tet t d ziarn parte o tte. ceI. José Perei- Federal.
C Espirito de todo o Exército Brasileiro". ! exigidos hoje na parada em hon- O ns I li O e carnes ra, Comandante da Guarnição Ao finalizar o banquete deu-se
., Eis, meus Camaradas, porque nós veneramos o morto ""

H h
. .

" , f) ra a ort y, constituíram a Federal no Estado, e Comandan- inicio ás dansas, que prolongaram-
: querido, a maior espada do Brasil, que conduziu Exércitos a : maior razão para a evidente sur-]

IOlORTO ALEGRE 26- te Cristiniano \ranha, Capitão se até altas horas da noite.
: vitória, pacificou os Estados do Maranhão, São Paulo, Min�s : preza que se nota entre os repre-I' Ir ,

I dos Portos, autoridades locais, os
-------->------

ii;' ,

'fi) Gerais e Rio Grande do Sul, demonstrando sempre senti- e Isentantas militares eatrangeiros j Na reunião do Conselho P Ieit d
. ..

d T· OS mais vlOo�entos: mento de humanidade e sadio espírito de conciliação. Foi e

I
.. I

d I t"t t
1'e eI os os mUlllCIplOS e Im-

Ui. �
• Ministro da Guefla por 3 vezes, deixando traç09 de suas : que assi�j,lI'am o Imponente espe·,Consultivo o ns I u o bó, Indaial, IUo do Sul, Gaspar,
: administl'açõt>� honestas, clarividentes e pro_gressistas. Na Po- : I t�culo. Pa�ece que os c�nhões de Carnes, 8 coronel t\_ar- e a presença de um grande nú-

comb�ti/).C !:le_.9re,fi.. S d,Iill:.! d· .1 s.ao de calIbre de dez pole«adas, clal Terra deu a conhecer mero de representantes do comer- til '("J lU � l\jI �
.. litica de�ernpenhou mandatos de Senador, presidiu Oil estmos •

«» ,- cio, industria e lavoura, a ceri o

I do Maranhão c do Rio Grande do Sul, foi presidente do • os resultados de sua via- d· d que ha
o

...

I ã
mo)nia a mauguração o novo memorIaConselho de Ministros, honrando sempre os cargos que de-'" nauguraç O J" á I"t I d'" Repu m•

N
• em . cap a co

-

prédio da Intendencia de Hio do
• sempenhou com inteligencia e patri6ticas iniciativas. a8.

I
· I blica, tendo adíantado que Testo, no municipio de Blumenan. IGuerras, jamais no Brasil houve espada mais fulgurante e I. de .retratos obtivera um emprestimo No ato falaram os 81'S. Rodolfo' HENDAiA,--2S OS COI.'1rB-glori6sn. As campanhas eontra "Rosas" em 1852 e a Guerra I

cio Paraguai lhe enri'Iueceram a sua fé de oficio com as bri- (j de 50 mil contos, destina- Schippmano, Intendent� distrita bates aér00s qllle estio

Ilhantes vitórias alcançadas em Itórór6, Avaí e Lomas Valm- I_ dos aos estabelecimentos II) o sr. Intervento�� Nereu R�mos. sendo travados em 1E�ll'!la-Teve lugar Ilnte·ôntem, ás 16 Na mesma oca�I:W, fOl'am ll1au-. �,
If"

tinas. Durante o ataque das linhas de Pa�so Pocú e Humai- : horas na séde da agencia da Cai- que o Instituto de carnes gurados no salão uobre da InteIJ.-' n!la de$de ontom ai tar-

I
tá tev .. �soh suas ordens a esquadra Brasileira, as tl'ópa'l : xa de Apo!le.ntaelorias e Peusões pretende criar no Estado. dencia os retratos do dr. Getulio de, cem especlaUdade fUI
Argenttnas e Uruguaias. !, dOIl Empregados em Trapi0ne, a Vargas, presidente da Republica frente do lEbro, são (!ISOstentou no Peito Varonil todas as medalhas do Im- "" I

I
N

: I inaugllração dos retrato8 dos .X· Tensas as re açoes
e dr. Nerêu Ramos, Interventor mais violentos de iI'IIuan-pário e foi !lgraciado com todos os titulos honorificos. Por .,' m,lll. srs. drs, Getulio Vara•• , F d I E t d ...

d é ·t
...

t d 'P •
II e era no g a o. tos re!!1istra à L.;sl""r='"leUI gran es m .rI os e excepCIOnaIS serviços pIes a os a a-

• ilultrp. "residente da Republica entre o. Estados Vui- Ao serem descerradas ali ban- lD ou. ,.., .u,

tria é hoje respeitado o seu nome e a sua mem6ria por to- : Brasililira t' WaldelDl'lr Falcão. dos e o Mexioo deiras que envolviam os retratol, POl5 nem na Grande Gau"r-
dos os Brasileiros. I tit.ular da pista do Trabalho. O falou o sr. José Ferreira da gilva.' ra es!Sa vioBenda atinliuNós, 0'.1 soldados que seremos eternamente seus coman-

.... to Q:ue!l& reveltiu d. toda a WASHINGTON, i6 - A ul-
Prefeito Municipal desta rica co-lo grau II1Irfi:nentemeB'"�tG ob-dados, rendamo-lhe culto no dia de hoje e transformemos l·d d d tima nota enviada pelo MiDiste- .

1
II"

esta fésta em exaltação' de seus méritos. I fiO .nl a e tl\'" a pr••enç. o
rio das Relações Exteriores ao muna, e em se�uida maIS uma servado.

nmo. Ir. dr. Nerêu RalDoI, in- vez o. dr. N.erêu Ra.mos. HAste moman"'o e",.IIo';'''5eMeus camal'ldas, soldados do Brasil, sentinélas respon- I tervcnt0r federal, "'148 se f.. a- governo do Mexico, declara qUI A'
-

I t
.. v � .......

.

I d P t··
. .

D d '1
as r-I'-"õ"'l entre O" dois paizes ,pos a mauguraçao o n erven-

, "t d d�SaVeIIJ pe a segurança a a na, InspIremo-nos no uque e
• comprmhar de leu ajudante de t:.F.ll{ .. '"

tor e sua comitiva fizeram uma I ralls ran O um esses
Caxias, que foi o pacificador do Brasil e quo foi sempre o • ordens; dr . .José de Oliveira Cam- estão !lendo luhmetidaa a uma

ligeira visita ao Jardim Zoologico II,randes «:omb�tes enta'e
soldado da ordem.

i
pos, delegado fis�al do Tesouro rude prova, em face do confisco

do sr. Hermann Weege, regressan- 50 aviões nacionalistas
Imploremos a Deus que nos conceda coragem para DOS Nactionl'll., dr. CorBeHo Fagunde�, dos bens de Buhditos americam0i1.

d ·d t·t 1
d·' b d f d B ·1111 ( ) A referI·da not' li é mSI·s sevéra o em segUi a para es a capl � .\ contra 60 republicanos.momentos grau 10SOS sa ermos e en er o raSl . . • a inspetor da Alfandega, e repre- A' noite reahzou se no Salao

I CANDIDO CALDAS, Ten. CeI. Comandante. sentantes dos Irs. Prefeito Muni- de quantal OI EstadoB Unidolll
Karsten, no Rio do Testo, um

.

I
.

d 'II' d D· têm dirigido depois da grande• cIpa, I.,r.tarlol e _sta 0, 1- lauto baRquete, no qual repre3en�
, 8 retor da I.prensa Ofieial, Dele- guerra. tou o Interventor o prof. Luís

Capotou e incen- Com 102 anos ,aelo d. Ministerio do Traballto,
Salvo o "AI,

.

Baile ecomandante da
'

Força Publica, •

de da Caixa do Apos8atacloril1 e E grave a SI ,...,

lou"'se Com 8 aVtlftçada idade de 102 Pen,õe. dOI lndustriarie., Agente mirante Sal... _

..

cepçao eOl
PORTO ALEGRE, 26 - UOI aDOS, faleoeu no dia 21 do cor·· do Loíde, Ir. Hipolito Pereira, t Ocaminhá. que .e dirigia a ••ta rente mês, na vila ,de Ascurra, presidente da Li,a Operaria. Por d h" uaçao eur" Palaar-1.o�

no municipio de Iudaial, Il vene- osasiãct de ser descerrada ft .ortin� an a •
� v

capital, capotou, ••,etaeularm.a-
te, na madrugada d.ontem, quam- randa viuva d. Madalena Baza- p�lo sr. dr. Nerêu Ramos e re- pela11

. lt t 1· entante do Dele-ado Ml·niste RIO, 26- Segundo um Do sr. 1(ntenentor Feral e exma.
do corria pela estrada .ue liga ne a, cUJO sepu ameo o rea lZOU- pras II

-

LONDRES 26 _o Todos I sanhora Nerêu litaThl0S, recebemos
Porto Alegr. , vila de Gravatai. se n0 dia imediato, no eemiterio rio do Trabalho, falou o agente telegrama procedente de

" .
-

' atencioso convite ,'na !li recepção e

Em conlet!uen!'i. ele... d....tr. local, com grande aeompanha· dá referida instituição flloUl traçou Porto Rico recebido no os Jorl1GIIS, em suas edl- baile que, em comemora,ção 30 Dia

tflv8 morte instaat.nea o moto- mento. o perfil dos ilustres Itomenagea- Minlsterio da Marinha, o çijes de hoje, se mostram da :t:atrlB, oferece:r�o no ;"alacio do

A
.

t t I d d n..Jc _ ·t'" a lau·l"de ".,B Governo. A recepçao serll ás 22 110·
ristll O.rvalino de tal. A aO!!1:!8 extllil a, que era na ura a OI, 01'1 UI '" P uI o. navio escola "Almirante vl'vamente a]arrm3uOS com T l':l e o baile, ás 22,33 horas. Será
reportagem tendo conhe.imento ltalia, residia naquele di.trito h. cA GAZETA:. fel-se represea- Id h Id d d "t

-

(frei. t g ti o�
72.8nos, lendo muito estl·mada e tar na cerilllOnia pele .eu reda- Sa an a" foi posto a a grav a e ia SI uaçao.,(!llsl

o o ra e �n Oi.':
deli. ocorrenaia cIiIlll,areceu a8

fi t h" d hã"
amos l!iratos a dentJleza do coo-

local. deixouenonae prole. tor .r. Joio Barbosa. U uar, oJe, e man • europeia. vite.

AZ
.�m=..

��-----------------

com

BERLIM, 26 -- Infor
mam cem segurança que
a Juventude de Hltlerlana
será mantida em "estadlJ
de alerta" entre 15 de se

tembro e 15 de outubro.
Prcvavelmente. muitos
dos seus membros serão
u'imzados na construção
de fortifâcilçõas, perceben
do soldo e outros deverão
auxiliar os trabalhos das
colheitas.

RIO, 26 A oficialidade do
Brande perta-aviões norte'amertca
no, surto no perte

. da Guanabara,
declara' se encantadas com as mara'
vilhas desta capital.

Exportação de café
brasileiro

S. PAULO, 26 Um telegrama
procedente de WashiJrisíoll ínrorma,
que a maior parte do café exportado
pelo porto de Santas, durante
mês pass-do, 'foi ccnsígnado a ca o
eemorcíaís dos Estados Unidos.

._--------

A inauguração
dencla de Rio

da
do

Interl
Testo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G.A.ZETA

lução e situação do Ins-
u de a· e tadoria e

Pe ões do lVIaritimos

-.. E
ti

Rua da Candelaria, 92-nio de J,meiro I ASSISTENCIA MEDICA E
Resumo das operações desta util lnstituição no periodo de 29 de HOSPITALAR-Idem
Junho de 1933 a 3] de Dezembro de 1937 FUNERAES-idem

Resultado do exercicio de 1937 -Credito PECULIOS- idem

Resultado do exercicio de 1937-Debito

.

Mensalidades e [oias 6.501 :201 $900
Diferença de joias 303:712$800 6.804:914$700

Contribuição dos Empregadores 6.827:384$300
Quota de Prevideocia 6.$27 :248$600
Conuibuiçãc dos Beneficiados 26:234$700
Rendas Patrimoniais:
jures de Apolices, banca-

rios etc 3.007:499$400
Diversas Rend'ls:
Translerencias etc 230:480$400
Receita Extra Orçamentaria:
Receita a Classificar e Renda

Eventual �46:31 1$400

24.670:073$500

Beneficios:
Aposentadoria Invalidez
Pensões
Peculi&s
Funerais

Assistencia Medica e Hospi
talar:

Corpo Medico
Serviços Hospitalares
Pessoal Auxiliar
Ambulatorio na Sede
Posto de Niterói
Serviços Administrativos
Material de Consumo
Diversas Despezas
Despezas Administrativas:
Conselho Administrativo
Pessoal-Séde
Material Consumo
Diversas Despezas
Administração nos Estados!
Pessoal
Material Consumo
Diversas Despezas
Serviços e Encargo� Diversos:
Censo e Emissão de Cader
netas e despezas de mecanisação
Despezas Diversas
Conta de Regularização
Reservas Constituidas:-··1937

1.413:785$700
798:488$200

821$200
738$400

357:370$300
558:967$000
37:830$200
) 0:910$000
57:500$000
21 :600$000
13:809$508
25:512$900

43:14Q$000
1. J 01 :716$600

,(6:583$300
115:539$800

639:531 $300
530$000

145:859$400

Em 31 de Dezembro de 1937

Dlspoalvel
Dinheiro em Caixa e nos Bancos

Tltul08 da Divida PabUea

30.000 apolices de 1.000$000 no valor de Rs.

t:::artelra de ElDpra.tlmos
Fundo autorizado

lIo"ols Q IJtensilios

Valor dos existentes

RESERVAS CONSTITUIDAS

Carteira de Emprestimo8
foram feitos emprestimos a saber:

A prazo 51 :012$700
a' 12 mezes 16: 182$200
a 18 mezes 40:272$206
a 24 mezes 289:737$600
a 36 mezes 2.332:78 i $500

Lucre liquido desta Carteira:
201 :208$100, distribuidos em:

Juros de fundo de Emprestimo
Fundo de R.eserva

Fora.. Pagas
PENSÕES de 1934 a 1937
APOSENTADORIAS idem

2.213:833$500l

1.083:499$900

1.306:979$700

765:920$700

220:488$700
117:657$900
66:049$100

18.875:644$000
24.670:073$500

27.283:084$600

25.729:829$600

2.100:000$000

427: 151 $800

88.125:927$000

105:5478300
95:660$800

20 I :208$100

Navegação Raiana 33
3.108:007$200 Empreza Hoepcke 25

8:592$800 Booth London 20
3:293$800 e mais 58 emprezas com meno de 20 Pensionistas

------

6.737:339$800 Paga taróbem Aposentados em numeros de 6U8, das segMinl,�
emprezas

1.121 Pensionistas de 64 Lloyd Brasileiro 267
Cia Comercio e Navegação III

459 Cia Costeira 48
123 LIoyd Nacional 40
97 Cia Carbonifera 20
58 Cia Navegação Baiana 19
44 e mais 59 emprezas que constam menos de 9 Aposentados

�i"i'lmlmm�.u.l'.lllDlL.�:ílI

CARTAZES
QO DIA

Este Instituto paga mensalmente
Emprezas:

L10yd BrasilP.Íro
Cia N. Naveg. Cost.�ira
C61mercio e Navegação
Lloyd Nacional
Amazon Biver

�"""""__""""__" """"""Br.�"".

A Equitat
•

lua

1 631 A86$100 (Edificio de sua propriedade)• :"ti dirá 'logo sorrindo: que produto
1.985:959$900 =-__..__.. ...., _!III ..---..'!!JI maravilhoso I

dos Estados Unidos do Brasil
Sociedade de seguros sobre a vida
Relação das apotlces so.teadas em di

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

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

Sorteados eom dez centos de réis

280335136-Joaquim José Pinto Filho
170071172-Antonio Manoel Carvalho Neto
287241 -Diogo Augusto de Sá
200481182-Frederik von Sohsten
247:: 54 -Ricardo Tavares
247928 -Joaquim Franciso de Moura
249761 -Sebastião Martins de Carvalho
284203104 -Julia Alves Couto
176941142-José da Costa Seixas
177971172-Raul de Almeida Prado
204147148-Manoel Pereira de Oliveira
3063131 14-Paulo Monteiro Machado
28170010 I-Antonio Moreira Carneiro

Barra-Baía
Aracaju -Sergipe
[oão Pessóa+Paraiba
Recife-Pernambuco
Porto Alegre-R. G. do Sul
Oeiras=-Piaui
Jeromenha-Idem
jardim-c-Ceará
S. Paulo-São Paulo
Idem-idem
Idem-idem
B. Horizonte=Mlnas Geraes
Sta. Rita Sapucai -idem

Sortea(las com cinco contos do .·éis

227325 +Francísco Xavier dos Reis Lisboa Filho São Luiz-Maranhão
227742 -Isidoro Assunção Santa 'Rosa-idem
218835 -José Monteiro de Macedo

. [oazeiro=-Cearà
219076 -José Figueira Teles Crata+idern
129426 -Wiliam Tomaz Ernest Alex Gregori CapitalFederal
129543 -Clodomir Cardoso Idem
233099 -Arnaldo Teixeira da Silva Idem
233132 -Francisco Fernandes Lima Idem
140985 -Artur Ferreira da Costa Idem
141116 -Emilio Belarmino Ribeiro Idem
240547 -Mario Mazzoni S. João d'EI Reí-Minas
240364 -Nelson Ferreira de Sousa Jequitinhonha-idem
1'-0 Sr. Manoel de Carvalho Neto teve a apolice 170072 contemplada com

5:000$000 em 15 de julho de 193 I ;
2'-0 Sr. Frederik von Sohsten teve a apolice 2C0479 sorteada em 15f) 137;
3' -O Sr. Wiliam Tomaz Ernest Alex Gregori viu sorteada suas apolices 129425

e 120415 em 15110[31 e 1517137. com 5:000$000 cada uma;
4'-As apolices 112682, 140926 e 112682183, do Sr. Clodomir Cardoso, fo

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

ultima, em 1617123, 15(7136 e 15(1 !38;
5'-As apolices 97727,146451, 140977, 140982 e outra vez 140977, do Sr.

Artur Ferreira da Costa, foram sorteadas em 15(10,25, 1614[28, 151134,
15,1134, 1511 {36 com 5:000$000 cada;

6'-0 Sr. José da Costa SEixas viu sortear sua apolíce 176942 em 15141937;
7'-0 Sr. Raul de Almeida Prado teve sorteadas suas apolices i60898 em

15110127, 177973 em 15(7129 e 198795 em 1511132;
O Sr. Francisco Xavier dos Reis Lisboa Filho já é falecido e o seguro _já foi

pago aos seus beneficiados.
----_

Agente geral neste Estado da
Equitativas Terrestres Acidentes e Transpórtes - Seguros em leral

M. AVIL.A
� Rua Conselheiro Mafra, 41 B.

,

O seguro contra ACIDENTES PESSOAES é o complemento
indispensavel do seguro de vida

Séde Seteial: AVE'NIDA RIO BftAN�O, N·'12S--RIO DE
JANEIRO

•

PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON, o lider dos
elnelDas

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

Buck Jones em

TUMULTOS DA VIDA

e a continuação de
A SOMBR <\ DO ESCORPÁIO

Preço- 1 $000.

CINES COROADOS

REX, às 5, 7 e 8,30 horas:

UM CRUv1E AO LU/-\l�'
ro'Tl Chester MOHIS, e Ma�jg:
Evans.

Preçej-I $000.

ROYAL, 3S 7,30 horas:

ARI'I\ADILH:-\ PEHFUM \.
DA com Gerlrllde .'J\ichat>t,
J.-Ierb�rl Marsh>l!l e

DAMA AO VO!..ANTE com

Henry Garat.
Preço--l $000.

Os divorcios
na Austria

VIENA, 26 - i\ extensão
das leis alemãs permitindo o di
vorcio na Austria ocasionou um

aumento extraordinario de pedi
dos de divorcies, estimando-se
que nas três últimas semanal

chegaram à Côrte. de Viena
acima de dez mil . pedidos.
---------_.

Bf.)rnbas de
1 500 quilos

VI-\LENCIA, 26-Na noite
passada e pela manhã de ôntem,
o porto de Sagunto foi bombar--I
deado por três vezes pela avia
ção nacionalista, que arremessou

bombas de quinhentos quilos,
abrindo no solo profundas cavi
dades, sem contudo causar vi
timas.

AULAS

(Matérias do Curso Primaric]
- Das 2 ás 4 --'

(

Tratar á rua Saldanha Marinho

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
�nARLAUTH

usando o creme

�DABLAUTH

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



porque d. preferell81a qoe vem obtendo 1COndenadcs
"A EQUITATIVA"

r"';.RTA """"�-,
da EXBl8. ViuvI Moura Jr.

IFlerianopolis, 25 de agosto de 1938.
Illmos, Srs.
DIretores d' A EQUITATIVA DOS ESTADOS

UNIDOS DO BRASIL �;
Rio de Janeiro
Prezados Senhores.

O problema das escolas rurais é destes que vão toman- RIO, 2-t-A bela chilena Maria Recebendo hoje, por intermedio do digno 1n8-
do cada dia quo passa um maior interesse e um maior in- Avila que, ha dias tentára sui- petor dessa eeaeeituada Sociedade, Sr. Prudente So-
eremento, No desenvolvisseato do ensino rural está realmen- cidarse, ingerindo vários compri- ter Corrêa, a importancia de Rs. 10:000$000 (dez
te a chave da solução de varies problemas ligados não só ao midos de Adaliua, deu alta ho- contos de reis), valor dali apelices de nos. 85586 e

ensino em si mesmo mas sobretndo &. vida rural. [e, completamente restabelecída, 86256, emitidas sôbre a vida do meu saudoso rsari-
Durante muito tempo no Brasil toda a civilização pa- do Hospital Pronto Socorro, rs- do, João Moura .Iuaior, em meu beneficio e de meuI

recia querer se resumir exclusivamente ao litoral, onde 08 colhendo-se á sua resídencia. filhos, conforme recibo passado por mim, nas pro-
portugueses iniciaram a sua brilhante colaboração. próprias apolices, desejo testemunhar-lhes, com esta,

O sertão - todo o grande interior brasileiro - per- o meu recoahecimento.
,

�alle,�eu durante muito tempo mais ou menos desconhecido Dadl·anl· volta ao De fato, de posse dos documentos que enca-

e ignorado, E criou-se mesmo um certo e infeliz preconceito minhei para complemento do processo do sinistro,
contra o que so convencionou chamai' o «matuto».

t
VV. S8. incontinente, apoz os julgarem 'em ordem,

Nota-se, porém, nestes ultímos anos, um acentuado e car az autorizaram o respectivo pagamento, demonstrando
aignificativo movimento de slmpatia pela vida rural que só assim, mais uma voz, a prestesa com que procuram
será 110 entanto, devidamente valorizado, quando nela existir

I
salvaguardar 09 interesses daqueles que tem a ven-

um ambiente onde a existencia seja possivel e agrndavel. (,
RIO, 24-Dadiani roltou de tura de realizar os seus seguros na «EQUITATIVA:>.

.

d t, nOVQ ao cartaz em Belo He rizontePara que não haja no homem rural 1.\ miragem 013 progres- ! Agradecendo mail uma vez a VV. SS" devo
80S da capital. E para tanto precisa, a vida rural. de esco- � desta vez como conferencista, também salientar o interosle demonstrado pelo Es-
las, de estradas Q de higiene. Mas não, apenas, ds escolas pois anunciou que fará uma cen- critorio de YV. SS. em (Iluritiba e pelo inspetor, Sr.
que ensinem a ler e a escrever. Esta 6 uma instrução por

Ierencia na Escola Normal, sob Prudente Soter Corrêa, que aqui esteve, por mais
,( f"

I o tema c Vinte e cinco dias en- ddemais superficial e quo nunca formará su icientemente o es- � e uma vez, auxiliando o preparo dos papeis neees-

pirite do homem rural. A instrução para ., homem dos cara- i I terrado vivo ». Além desta, de- sarios a essa liquidação.

�
pos deve ser ante! de tudo um prOC8i1S0 de adatação ao am-

'I
clarou que fará outras duas, ao Sem mais, com alta 81tima e apreço, subscrevo-me,

biente, Alisl, em qualquer lílltema educativo o primeiro

I
Teatro Municipal.

ideal ier& inteiração QO homem ao solo. Sobretudo para que de VV. SS.

nãe se 'orne nunca nem um insatisfeito nem um revoltado.
Barata chevrolet II Atta. Cda. Obda.

No caso particular da vida do interior o sistema edu (AII8ig.) EI;(a Mancelos Moura

IJcativo há de ser', portanto, Q da escola rural. E neste senti- ri II Firma reconhecçida pelo 2. Tabelão, Re�:"ald.o;.�e Brito. ' RIO, 26-Claegou o porta-aviões
do o Brasil inteiro poderia tomar cerno exemplo Q como mo- ri Vende-se uma em perfeito es-

; r tH ;�' :;: <Enterprise-. Trinta e seis aviões

�''''''__'''__:·III_,...._..8.

escola

.;
Alberto

Torres... , ...-dr: ',' t1a2�30r:Tt�e�le�fortn;'�e'� 1dF4e8eI2�.�:8iã��hmidt, __ . . . , ��i�aG�a�:�:�t�O��b;:o�u�i��:d�
_ .

__

.

. .A EQuITA�IV�, SocIedade BrasIlelIa de Seguros, alem de I @!lcrnendo 1I0S ceua a alana Rio.
- .------ .. -- .. ----."'--- .... ---. pOSSlollr uma organIZaçaQ modelar apresenta ao!! seus segurados, ga-I Um .. d'" la a

P
I I� .,

cI I d RESEI=> S
a gr ..n �,1I !IS popU!ir ag 0-

Socl·edade de Ass,·stenc,·a aos Laz� .. Trem.enda chacl·na
ranbas reaIS �eprellellta as no Vil �r e !luas \VA flue �xce- meroa-lIe no cais para assistir áU dem de 52 mIl contos, sendo maIl da metade em Bens de rlUZ.

sua chegada.

C b I- a� L pr
()
... .., . .

o «Enterprise» ao el!trar na

ros e om éh.e e aDIO 2 D h d S.' Dmglda por flllanclstu de lDcontostavpl valor e técmcos de
I Guan2b5ra foi lJaudad() pelu {.no

..
(l , 4,- e!lpa.c os

.

e a.nla comprovada capacidade. A EQUITATIVA CONSEGUIU OBTER t.lualRita, na �a�aJlalha, mfor11lam EM 1937 A MAIOR PORCENTAGEM DE AUMENTO DE SE-
.

qu.e se venÍlc(,u, 110 povolldo GUROS INDIVIDUAIS REALIZADOS NO BRASIL.
gOIano de Bom JeIJUS, tremenda Ic'lacioa, em que morreram eince Reeeita de Premias NOTOI, mais 70, 5Cl[0
pessoas, ficando tres outras

"rs-i AUMENTO EM 1937
vemento feridas. Só no 2. Sem e i t r e , mai!!! 91, 1010A tragedis se deeenrololl duo
rante 11m conflito entre um. es-'
colha paliei!>l e ullIa f.milia de
fazftndeiro!i1.

AGENTES EM TODAS AS LOCALIDADES I

I DEPARTAMENTO: -PARANA'-SANTA CATARINA -����

ESCRITORIO: Rua 15 de Novembro, n.. 268 RIO, 24-0 prof. Leriche,
I Cx. Postal, 113. da Univenidade de Stras-

I burgo, na França prelente-
PARA OUTROS SEGUH.OS mente nesta C!apitaJ, adiou

I a operaç§.o em que iria fa-

I EQUITATIVA TERRESTRES, ACIDENTES 8

TRANSPOR-Ii
ztlr uma demonstração, da

I
TES S. A. cura da dôr pela cirurgia,

por ter praticado uma eutra
i -----.

� da Santa Casa, tomando�lhll

I dessa forma o tempo. •

L IMOUS I N ES OE LUXO Eua operaçã<t representa
I. uma da.s mai� interMiHIIRtes

eenquistu da ciencia CC9n

temporaoea.Iniciarão no día l' de Setembro próximo, uma li
nha diária entre Florianopo1is e Itajai, saindo mesmo em

P
.,

h I b
III

. dias festivos, ás 9 horas da manhã, de ambas as cidades,

In O e Dl Ula sen.do re�lizado o percurso em nunca menos de duas e

',mel� a tres horas.
Preço por passageíro, com direito a 15 quiloms

I
de bagagem - 20$000.

Informações com o agente -- João Fraga, á rua

I Felipe Schmidt n. 1.
! Telefone manual 774.

Telefone das limousin�s-n. 1222,
Informações em. �tajai com o agente Manoel V.cen- A Unl·verslodade "'ede Souza, rua Hercllto Luz, n. 31. O
Telefone manual, n. 190. Coimbra e o "Dia

Brasil"

�

I.,
I

A GAZET
A VOZ DO POVO Proprietario e

J A I R O
Diretor Responsavel
CALLADO

- •

bela chilena
despertou

I'

Comunicamos aos portadores de bilhetes das rifas de um

prato d. prata ofertado por uma anonima, e de um radio ofere ...ido

pela Casa Moellmann S.A., a esta Sociedade. em beneficio da cons

truçã(J do «PREVENTO'RIO», que Oil respetivos sorteios realizar
Re-ão ás 15 horas drl sabado 3 de Setembro proximo, na sede da
LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por especial
obsequie de !leu digno Gerente sr. Migu('l Oro Fino.

Florianüpolis, 24 rle Agosto de 1938
A D i,el ori8

o lOSIE
------------ ----------------------------

co PLETOS
EM

desde 750$000
MOVEIS

".

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba EsI. do Paraná
Representantes ••sta eapital

MACHAD'O Cia.
Rua João Pinto t::alxa P08tal 37

Rs. 159.336:317.$240-Total dos Pagamentos efetuados.

morte
LA CANEA, Ilha de Creta 24

A certe marcial aeaba de ceadenar
li marte cínce doIS tnsurretas que
tomaram parte ao m.,i••nto le.
dicloso de julho. Outros seis, entra
OI quaís filila:ra o eX-1'ue�elto de La
Canea foram cGn4cJladol a traba
lhos for,ados perpetues. Dos o.trol
acusaéos, dois, foram sentenciados
a vinte anos de trabalhes terçados,
elela a dliE6itG anos, doís II quinze
anos, três a dez anos 'e reelusão,
três. quatro an@!I e fiRllh:lll.:níc.
vinte e quatro II dois anos de lIrlslo
O trfbnnal pronuncíeu finte e I!(aa·
tro absol'içõeli.

Oulnta-teíra Intcíar-se-á Co jullja'
mento da segunda serre fie acu
sadOIl.

r����]'r3'1��:f�������
�

. -

�
� Edg�rd Abt�eu de OEi� �
� veira e .�enhora, ��
� participam aos parentes e �
� pessôas de suas relações o �
� nascimento do seu filho �
W FERNANDO ANTONIO r.�
'-5 MOURA DE OLIVEIRA, P� ocorrido a 23 do corrente, �
� em Florianopolis �
ij�",�...y...... ,7.""" -.;;:",,�r"'�""'-�'��"'D.,.ij�����..._� ���Io!���..A�yar...A'����

Sanatorio "Santa Catarina"

o "fnterprise" che
gou ao Rio

(ura da dôr, pela
interv�nção ci-

•

rurglca

II

1
ia ri h' -Mi 7f 8 \ 5 !ii=I__�

Trínta e seis
, mortos

TOKIO, 26 EleVOU-lo Il trinta
e seis o numfro de mortes, em

consel(uencla do acldemtc de Amo
ri, quando um a,ilo caiu 1I0bre
uma ust.n, Incendianc:1o·se.

COIl\fBltA, 26 - O CUrlO de
Feriu da Faculdade de L.'r•• da.
U.iversidade de Coimbra eelebrou
ontem o Dia de Braail dedicaado
todas ai lições e trabalhos 8. eS!lo

país.
O prQfesSlor Manoel LOJlu clt!

Almoida diretor dê Curso ,1'0"
nunCÍou eloquente dilCluso eBbo
çudl) 08 aspetes do BrB$il colo.
.ia.
O profeSlor Paulo Quiot.l. leu

div8f1B1 gem,osiçõel poe\icai bra
ililelras modernu.
O profeillor Ant.ollio Abrantes

I
Tavares falou lIobre a per!ioJlIli
dad.e eb Trilltã. d, Ataide, bu
.aDista cristlo.
O prof.llllor Rocha Brito fez

uma conferencia 0litud&Ddo al,uns
alp.tll. da medicina lJocial brasi
leira atual e d.1 tradição portu
gllelJa.
Falou tambe. sabre as fi�ra

t . rilti�1.\1 geraiil da terra bruilci
ra o pr6f0i1110r MedeirClls G'Hl

iIi__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitveia.

André Kiralyhegy
DIRETOR .PRtJPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

(i melhor e!!!tabelecim,ento,' � perfeitamente aparelhado
para"o tratamento conservati.vo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax frenicotoroia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se Iocalisado lia Estação Perdizes - Vila Vi·
toria, na Estrada de Ferro' S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre niveI, pOlllsuindll uz'�eletrica, agua encaRada e

estradas de automovel, cova duua saluberrimo.
O Sanatorio encontra, -se instalado com aparelhos mo·

dernos de Raio X Heliodo Ir, Ondas Curtas e Laboratorio
para examel de escarro, I snrue, fezes, etc.

Seção separada para. convalescentes de doenç�s graves,
estado postoperativo, imr Jaludii!lroo'.cronico (malana), esgota
mento, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEIIDQ8JITAfIIICS; EM tIITA ..

MO PCK
FLORIANOPOllS

Q

�n
eH

atriz

Filiais em:
(� a... 6 !li t1BClh. Ibnlra'ta, po..'_ 6

R _olh(l!ll!' ..... mundo

__ Io"t. - h um 110_ ., .81"10. 11101111 ."IIII ..Ift.....

.._I qu. lia. O«lllloom. bate"la (2�5 11.)
II'IlU11I<BDOa du".h., ...

A

"•.oda .61 tod_ .......

o......" ._._

o IIIlIIIe

BlumeRIIH, Cruzeiro da &111,
JoAn.il., Lages, L•••RIfÇ, Sã.

Francis.a d. S.I

MOST�UAPtIO EM:

Tubarão

,.'

EI,
,

Idolar Sch A FavoritEndereço Telegr.: DOLo" Caixa Postal. 32
S. FRANCISCO DO SU1..- STA. CATA�INA

�OENCIA �E VAPORES?
igrrip"anhia Salinas Perynas=-Rlo
�ring Tsrres &: Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Liaütada+-Rio
Navegati� Cabofrlense Ltda.-Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

YIAgliNS DIRRTAS PARA O peRTO J;)O RIO -eE JANEIR9

Navegaçãe entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS HEIS e RIO DE IANfIRO, .iréta·

mente, sem transborde
Tem �-semprt��v«pllres em porto, cQrreg6JZio

Incarre!8·se de classificação, medição e EMIiA�QU:i �
t(,da6 as especies de maeleiras serradas, beneficiadas e em

t$r.s etc., cereais e mercadorias em geral, para '1ul;llquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem CQmQ para 8 Exterior
Reeebe cargas de irnportaçãe] do País eUl de Ex
terlsr, para desembaraço e redessacho para

as p>raças�do interior
'

))f.$VIG rilA E. ali: FERRO ARMAZéM PROPRI8

SERVIÇO GAftANTIDO E RAPIDOo-FRECOS MODICaS
I. os

j�\ ELE-rRi(:;l:::'�
TEM SEMPRE E\Il STOCK E A' VENDA, PÜ� ,

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA P,RAÇA,
MATERIAiS ELETRICOS, LU'-rrRES E i�BAT� I,:jDURS ELEGANTES E MODERNOS )
NOVIDADES.! VISITEM A �I ;;"���.�"1laBa Joio Pmte n, 14 �j\��A a,.,(J
ACABA DE REC�BER UM FiNlSSJMO 50R1'1- i'
MENTO DE CHUVEIROS ELE'THICl)S, NO\'1 ftlDADE NO RAMO-A.R nco ,-,<ARAf\,J'r!DO ,�

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a
)

j NQlEstreit® Penta cJg Leat

BlIL_aTID.

quinta-f
1 de setembm

F.lleFal e Santa Catarína

{iNOS CLt\SSICO$ INVflLeF'lts FECHADOS

4W!4A PWM de M

Blnco do Brllil
ALUGA-SE

101.801:"'$181
'1IS.741:1"8I.o

Ca,UaI
'.Bdo de reaar,m Casa no Estreito

(Jeio Pessôa)
Sala ele visita - ciacs

grandes quartos - sala de
jantar - copa - cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos es

compartimentos
Dois quintais cempletameete
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois perões e dois anqnes

para lav3ção de roupa .

Onibus na porta.
1'0005 os campartimentes
Item janelas e a casa está

cempletamente nova, C0W,'

mederna fossa ,;0 M S»
Agua encanada para serviç.s

da casinha.

CHAVES A' lUA MAl!·'
CHAL GUlLIIERME N' 1

""JFlorianopolis
�o-'.«ti;'. PSM-.t iiii'iiiii__iJl_..---..--IiIIiII----Ii-ililiiiiiiíiiii1ii1íiiiiíiiíiliiíiiíiiiiii---

RICUTA TOJ.)AS AS OP'iRAÇlt:S BANCARIAS

....«tlÂI E "1\:a�P.N.MT. "!!1�T'." PAII

.MII'eIA L.eU I.A 1.AJANe, Jrf. 1.1

Ah.na. em eenta cerrsnte, ••••,úint.sü [ur•• :

)cp. clm Jurll (CO!I:E�CIAL SE. UMITJJ) 2'» at'
:Dep. lfmítados (limite de 50:000$) 3� ala
:Dep. pop.lares (iãem de 10:000$) 4% ali
Dep. de aviso prévio (de quaiaqt1er qlUtuttias. cem retiradas tam.-

bem de quaisquer iRlpertancías).
com avíse prévio de 30 dias
idem de" 68 dias
idem de:,96 dias

DE'PQ�HT08 A PRAZ'B-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

, .., I
• í'

SAXOfONri
DIABOLICol

•

Metodo prático para se

Iaprender a executar com

absoluta perfeição, ao Saxo
fQne ou Clarinete, GS mais-

Ivariados
Triles aorebaticoi e

'

imita"es ••mlcas
Preço do ..0luttlc 12'000
Pedidas ao autor:

Antonio Lopes Guerreiro

I I ��la de Sarzedas, 55�S.Paulo .

_____Ii'IIIIiII la._. ...
'

....., ,.• WiBMâi'1§irb3Fid+;+jPif AFP

LETRAS A PREMIOS.
por , mêses 4%

.

a. a.

por 12 mêses 5% c:

Ssíetto ao T sêlo :proporcional.
Ixpediente:;fJas 10/iás 12j :.iela.. 14 ás ;".1$ horas
AG. sabados: ds,siiJO" ás 11,3. horas

Endereço, telegrafico:.dá 5ATlILLITE
TIlLEFONlil 1.114

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� � ZIIETI �2�
Dr. Alfredo P. de Araujo . �ccacio Mo- � Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- �M ED I Co I � estrutura em con- callzação e direção �
Especialista em molestias de creanças, nervos I

rei ra tem seu escríp- �� ereto armado de oba as ��impaludismo e molestias da pele e ferro Aparethamento com Yi�� I tório de advogacia á rua � �
,

�Tratamento do ernpaludismo e das mslestias dape-'� pleto para ccnstru-
�,Je e nervosas peJa .Ilut@hemotherapia Vísconue de Ouro Preto ções de pontes em N

concreto armado i�tConsultorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13
n, 70. _ Phone- 1277.- �Telefone, 1.584

�Coasultasi+Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas ' �

Omar Carneiro Ribeiro
f��(
�

Palecio da Caixa Economica'- I
�
�1
�

Caixa Postal, 784 I
Paraná �

��,

�
Florlanopolls direção: Er\gro. orv'lAR RUpp ��7A.�"JfI"�-:�T.&:-«"7A�2iE�

,< ,_, (,' ,'_,� ;.�Q'::"�,(,L�"'''c:.�;�

br. Camará Martins
ME'DIQQ-ESPECIALI!5TA EM MULESTIAS DO ESTO

=�AGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

OORA [RA]i;)I�AL DAS HEMORRHOIDAS, SIIM (fPlE-
--

RAÇÃO E SEM D@R

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

1

� aD..

._A ff • '"'

I Mo!es'tias e Opersçoes
dos

OLaMOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. Jbão de Apaujo
Assistente de Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe
de serviço de olhos e oto-rhíno do Centro de Saúde

,

de Florianopolts
Membro ria Sociedade de oto-rh.no laryngologia do Rio.
Consultas dlarlas das 4 ás 6 112 - Fone 1089
Rua Viscénde � JOUf'o lFrétc, '11 - FLORIANOPOLlS i

�=m, ,I t,W_�__§=iI§f#$l:!$'!I!.,gI

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO ....OCULISTA

Forrna+o pela Faculdade de Medicina da Univer.

"

sidade de do Rio de Janeiro

Dr. Augusto
de Paula
�MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações
�

'l)
Censultorlo. Rua Vicor

r
Meireles 1 e

UA·s 10)30 e 4as 2 as 4 h�.

ijResithmcia: Rua Vis- onde
�e Ouro Preto, 42-

'oe: Censultcrie, 1405
Fone: Residencia, 1355

Dr. Claribal- I

te Gaivão
IADVOGADO
Avisaf�aos 'amígos e'

antigos censtítuintes que
reabriu seu escrltorie de

. advocacia e continua a
aceitllr chamados para
ttaklíÍlhar em qualquer
t�marca do Estado,

'�critori.: I. J)eodoro n_. Is":
FONE 1.665

Desem ba rgador ;
Salvlo Gonzaga,

>

Dr. Pedre Catalão .

•

.....

I; ADVOGADO

t Rua Trajadg no. 2Q

.�.dr. d. Meur. ;:::
Advogadc

Diplomado pela Facul- '

dade de Medicina da
Saia

I Ex-interno e assistente de
Serviço do prof. MQlae&

J Ex-interno de DispeDtlario
sn,a Lima

Ex-adjunto do Hospitel
GraUée Guinle e Sanatorio

ManCilel Vitorino
Clínica médica cirurglca das

moles tias da
GAIHbÇA E PIliGQÇQ ,

Especíalista em

NARIZ, GARGANTA l'!
orrvrees

(;ONSULTelue
18- Rua Trajano -t8

RESI�ENCIA

I Heteí Glorra
lHariamente das 16 ás 18 hs,

I �:::::;;;�===:s::::;;;�1IIIIili

Dr. 5 á u lo

Engenheiro· Civil

1· Andar • Apartamento

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melestlas d.
Senhoras '.

Molestias de crianças
Dlret" d& Maternidade;
Medleo di H..pltal

(Curso de especíalizaçto em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade,
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI. ..9

'

..,.,,�.�_..�-�

Curitíba
Sucursal:

Ramos Curso dr. Maquinas e Pilotag:n;ll

NOV�D�DE
SANDALIAS DE CARMUÇAS PARA

INVERNO a 12$ e 14$ I

S.patos DE VERNIZ D.A MELHOR
QUALIDADE PARA SENHORAS, A 20$

CHINELOS. TAMANCOS, CINTOS, E TC.
FABRICA DE CALÇADOS-IIAuaEIBOS
A LHEUREUX

,I'Secção de vendaSrRUA CON. MAFRA, 39

Especialista em molestias do aparelho genito urma
rte do hemem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de clrurgíaeginecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Direter de Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor dI) Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.Curso e prática especiallsad.i� POC!..,�I�.Medico do Serviço de Higier.e Pré-Nata] do D. S. P.
de C. S. de F'onanopolís,

Doenças de senhoras. úrologwPartos e Cirurgia.
Consultoria e Residencia á Rua Visconde ds Ouro Pre
to, n'. 11 - TeI.-IOOe -FLORIANOPOLlS.

I Dr. Ricarsf.
G®ttsmann"

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curtlo de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau'
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd SauF.On, no Hospital

da Fundação ·CaHrée-Guinle do Rio d� Janeiro
Cempleta aptarclhagem pará a sua especialielade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
I Consultas diariamente das 15 ás 18

,

í CONSULTORIO Hua João PiNo 7 sob. Telefone 1456

I
RESI DENCIA: nua Tenente Sílveira 57 1'elef. 1621

ti .li?Mf"-- � .. Ii_ .' -' ..4_7" Ç;;��;H -t ., JG5Q tiiis;=;;a á ? .) (nãBhrt;" iR iii

Ex-chefe da clinics do H9spi.
.

tal de Nürnberg, (P.OPe!SOl'
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elp.elaUals em Dlrurgla

ueral
alta cirurgia, ginaecelogie, (do
enças das eenheras) e partes,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de "laaticA

Dr. M1cuel
•0....1.

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento meeerne ias
motestie« tl6 Pulmãe

Censult-R, joâo Pinto, 13
1 eleícne, 1595

Res. Hotel Olaria-Fone 1333
(,Insultos das 13 ás U) hrs.

_ ftiiíiiiiiiiiiiiilli__iiiiiiiiliiiiiiiiiiii'l'wEt<ÊI UM? rn!:t' 7

Ir
- -, -,5

- .. ,*,;@ I"

CONSULTOf{.Iú-Rua Tra
ano N. I i das l' ás 12 e

daa 1 5 ás 16 112 horal.

TELEF. 1.2ll'S,
RESIDENCIA- Rua Este-

Lves JUnior, N. 26

.!&�F., 1.�_31 �'
"-

,w&W n aoYQ Z17i7 ,a 'eC'A''i? 'D 01
,:- 1:11. w r

.

PRFPAhAM,S!� ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MA

�UINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO
llISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFBItE A'

MECANI€A MARITIMA.

'-, :';::l.l�,,1, �SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE 'AO SR_
'\ULAMPIO DOS.-ll'EIS VALE

,JI'
LARGO 13 DE MAIO, 41

FLORIANOPOLIS

I Dr, Aderba! R.
.

�da Silvai
Adv.,aclfo

-::;r--:-;::C;�;-;., .. �'_!C!B!D!&Ik.,."l.....
P. 15 de Novembro,l" sebo
Fona 1631 e J 2c)(')

-..... ii * ;i=-;-� -

4
'.

i' já
i

• ��"::: IIAb :;;;1.1;:,,4'4 e IM MiIIil'"t'P'Sliug;;;!LC!" emme

Conforto,· Distinção e Beleza
Economia
nos Trabalhos do

Dom

S6
Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Eng.��helrD Civil

Prof�asioraais habilitados par:a �todo$
os ramos de enfitenharl8, .

Administração. construção e reforma
..

de prédios com
, pagamentos em prestaçoes

P ....ojétos em geral

Escritorio centra' : Rua. 7 de Seterrlbro, 47

Porto t;Jni
ã

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis
��"""M,,_•. A.�&'.LB"""'''�''���''''''''�''''''''''''''''''''''''''�.�·
Visita das Conforto e
academicos
á Penitoarli prestez

1Il!Ol COMO se verifica nos grandes centros em que o Servi
C Iar B8 de transporte doe passageiros é feito tambern em limousines. re«

veram 05 Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clernenl
Mario e Luiz, organizar uma linha entre esta capital e a futur
S8 cidade de Blumenau.

Assim, então á disposição dos que queiram viajar pa
Blumenau três conlortaveis e luxuosas limousines.

O custo de passagem p de 30$()(J0. Desde que a 101;

ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora d
dia ou da noite.

Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telelone-

tt
�

•

.,
wc

5 de Seterr'lbro! 5 de Seter-nbro!

5:600$000'
Prem ias de 30$000i 20$000 e 10$000 e muitas isenções

FANTAST�CO".,. POR 1$000 Rs. APENAS

No sorteio de 18 de agosto ultimo foí contemplada a
caderneta n. 4.415, pertencente ;:.,.0 snr. Gumercindo

lV1edeiros, rua Padre Horna, Flortanoeolls com o

premio de 5:550l!!>OOO
'��----------------

Valiosos atestados
,

I

João E. Souza e Hilda C. Collaço, residente
em Florianopolis contemplados com o premio o pre-

mio maior no sorteio de 4 de J�nho de 1938 Gerd Ilg, residente em Joinvile,
contemplado com o premio maior
no sorteio de 4 de Julho de 1938

illIII

Companhia Nacional de Navega-
çã_, Costeira

Movimento MaritimoRParto Flar'anapolois
Servicos_2e Passa."g��,..��, t'� cJe Car§?s

INSCREVE!-VOS!

ed iQAU'''''
limem_A'" L s-

HABILITAI VOS!

ABuuaw 8

AG WHl'fIlIl

Para o Norte Para o Sul

Fretes de
<li

cargueiro:
€) Paquete rrABERA' sairá á 27 de O Paquete lTAGlBl-\. sairá á 25 de

corrente para corente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rie de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceié,
Recife e Cabcdelo

Cargas e ,assageiros para os demais por-
tes sujeites a baldeação no Rio de Janeiro.

AV·ISO Recebe-se cargas e· encomendas até a véspera 'das'saídas dos. paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a·

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

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
rnenté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO,-PRi-\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SQB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
. .J. SA,NTOS CARDOSO

tmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

��I *A..�Rngii.L ERMM..4 I•••n .

o maior stack de roupas par. meninas e garõtos

VISITEM
a

Rua COllselh,�iro Mafra
,

•
.. ,- .. ,

.

Promovida pela Diretoria do
Centro Academico XI de Fe
vereiro, realizar-se-à segunda-fei
ra, 29 do corrente, ás 15 ho·
J6S, uma visita á Penitenc; ..aria
do Estado.
A ela comparecerão o doutor

J .ião Bayer Filho. diretor da Fa-

Ii culdade, o des. Urbano Sales,
catedratico de Direito Pen1ll, e

---------- ..J

lo corpo discente d.a. Faculdade. Assocêação Caiarmnensv;,
DurB:rlte essa vrsita que terà a de Imp renS8feição de uma aula pratica, serão

feitas, pelo prof. des, Urbano As�.;embléia Gõ""'f.-::O!

!
Sales, observações a respeito das De ordem do sr. Presidente e de acordo com o ar

pessôas sentenciados e referentes 65 dos Estatutos, convoco os srs, associados para a A.
ao regímen penitenciario na nosso sernbleia Geral, a realizar-se a 28 do corrente, ás 1
Estado. horas da manhã, em á séde social, á rua Feüoe Schmi

(alto das casas Pernambucanas) afim de se proceder
I�������I���'" eleição para o cargo de l: Tesoureiro.

Flonanopolís, 22 de Agosto de 19 _l8.
NELSON MAIA MACHADO

I' Secreta rio

t eeeee

Sport, Viagens!!,
'

CHARLAUTH
Turismo e Caea : , U rY'l ir'\cident

na Rnssia
corn Lin�

bergh

1.320.

PARA

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, ÓII8 revoluciona a

Árnerica do Sul.
.

'l�HARLAUTH 'I PARIS, 26 - O corres J'

Binoculos Prismaticos não é um creme comum I dente do PARIS SOIR em 'l\
BUSCH ga informa que Lindbergh, qu

CHAR LAUTH I se encontra em Moscou mostra-r
Joalherla ADOLFO I b ido f'

80F.T rCH ER . , ,
a orreci o com o 310 de ser s

• che exnnguua as sardas, pano, guido cons: antemente po a t

Rua Felipe Schmidt. 11 1,1 �a�os ,_e es��nhas, _sem a mini�a da GPU. Exjgi,�do der u!e�n:
i 'teMi • ----;;,-- � .mtaç�o duxand� lhe a cutis .

petor uma expucaçâo para ês
. hmra maCl� e fresca. falo, Lindbergh não te\ é respo

_-

ta, o que o induziu IS esmurr
o inspetor, Iazendo-o ir ai) chã

HOTEL ANDRETTA
o M�I..HOII D�" PRAÇr�

ACOMODAÇv �S CONFORTAVEIS PARA ViA

JANTES E EXMAS. FAMILIAS
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- IIZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

Anexo: Arrnazern de secos e Imolhados

IDerval Santa (;atarioa
------

---

nocaute.

I A GPU telefonou á embrllli
da dos Estados Unidos, explica
do que a vigilancia em torno d
Lindoergh tinha por fim proteg
lo e não vigisr seus pà��US
acrescentando:

nu inspetor descobriu (;ue Lind
bergh é tão bom bc xeur com

aviador".

Companhia "Alliança da Bahia"
----------------------------------

FUNDADA EM 1870
SE'DE ElAHIA

Seguros TerrestI·eM e Ma.·itimos
CA PITAL REALlZ.�DO Rs. 9.000:qoO$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. 3.169:677:154$834
RECEITA eM 1937 Rs. 22.535:211$090
SINISTROS PAGOS EM 1�37 Rs. 3.797:380$050

Opc,.·a com as mais modieas taxas em todo o territorio
naeioual

Succursal no Uruguai. Reguladores de avarias e Representantes nas princi
paes cidades da America, Europa e Africa

Agentes em Florianopolis:
OAMPOS LOBO & Cia.

RUA FELUPE SCHl\'\IDT N' 39
Caixa postal. 19 - Telefone, 1083 - Er.d. TeI. «ALLlANçÁ»

Ellerlptorios elR Itajohy, La"uua e BluDleuau; Sub-
, Agoute em Lages

A CAPITAL.

1=

esquina da Trajalub
À CAPITAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA, 2.7·-8··1938

A GAZETA
Florianopolis

EXTERNATO IMPERIOx
;

I

l·

I

o que é o Imperio
O Imperio S. c., vem de res

surgir depois de um periodo de

grande inatividade, na Escola "'!e
Aprendizes Artifices. Tcam de
tradição, o Imperio, diz-se, talvez

Lira Tenis
Clube

"�

I
Realizando-se. hoje, ás 3)0

horas, o primeiro treino ensaio

para o jogo de volley-ball femi

nino, ó direção esportiva do Lira

péde o comparecimento das ama-
-

deras abaixe descriminadas e todas
àquelas que queiram praticar êste

salutar esporte.
Os treinos estão entregue s a

competente direção do sr, Fran
risco Cílmara Neto, que tão gen
tilmente acede u ao convite do
Diretor Esportivo do Lira Tenis
Club�.

Mimosa Jorge, Nazareth J. de
Mora;!, Lusú Jorge, Didi Tolen
tino, I vete' Tolentino, Lulú Tolen
tino, H. Emilia Tolentino,Lurdete
Bandeira, Vivi Silva, Diva For
miga. Luzia Araújo, Belinha Leal,
Inge Sippel. Pupa 8uch, Leny
Rosll, Edy Rosa, Maricha Daux,
lLourdes O'donel, Olga Lima,
Araei Goulart, Marina Lopes
lFernandes e Maria Lopes Fema:}-
des. I --'<.

Criando o Lira Tenis' mais I
êllte departamento de Esporte,vem'
de encontro a vonlade de seus

I\ssociados, procurando assim cor

'O�orar para o engrandecimento
do e.perte em n.ssa capital.

A' Tarde - foot-Ball
A' Noite· Hestor Flr.laral e relelJte RIOCl.

Programa diurno

De 6.15 ãs 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 horas

Bob tazy
Rlmirante
Huno RaianO
Irmãos Tapajós
Fllzirinha Camargo
mouro ae Oliul?ira
Orquestra ae Dansos
Raoamés e a AlI 5tars
Regional õz Dante 50ntoro
Eôuorõo Pctonê e suo Tipico Corrientes
Romeu 6hipsman com Gl or-questre ae

Concertos

Rbertura com VOZES NOVAS, elementos
eetrelcntas no roêio.

A's horas certas, Jornais falacos com no

ticias em primeira mão, forneciOas
pela R HOITE, e oferta 00 Casa
l5uimarãl/s ttOa .• agencia t'a Lo
teria E'ec)eral

A's Zl,30 CAHCÃO DO DIA Escrita
e tnterpretcõc por Lamarline Babo,
uma oferto ôa casa ôe louças "O

DRAGÃO.

A's ZI,35 - VIDA PITORESCA J: MUSICAL
DOS COMPOSITORES POPULARES -

Creação e reolizaÇ'Õo de tomartlne
Babo, uma oferta Oos "CHARUTOS
PRINCIPE DE GALES" ,ÔIZ Costa Pena
li ria. - Baia.

A's 23.00 - VAMOS DANSAR1 - Um
programa ôe músicos uariaôas.

5peakers ce stur!lIo: relso Giuimarães IZ

OO.uuoloo rlilzzl

AmanhA:

Campeonato
ê norte-arneri
cé9no de tenis

BHOOKI.IN, 26-Em dispu
ta do campeonato norte-america
:DO de tenis, Petra e Detremau
"Venceram, em primeiro turno Ro·
nald e Hawkey por 613, 8(6,6(4.

Punec e ,Kukulkevic, da Yu

goslavi.. venceram RolI e Grop
pert, da Alemanha.

,A vistoria do
ÉH�tadio do
F"(amengo

RIO,2'6-0 sr. Edison Pai
; SOl. secretal >io da Viação da Pre

. feitura, desig 'I1OU hoje o engenheiro
da Municipal 'idade para vistoriar
o eptadio do • Flamengo, cuja inau

.

gutaçlo está l. ,;ada par. o dia 4
de setembro.

A'S ZO,30 - 19 PfltE-a Em Bu�r,", O�
TALE"�HT05 • Um programa para
calouros.

acaba Gom dS
COCelr8J

DESPORTIVA

REGRAS INT
NACIONAIS OE

FUTEBO'La
últimas modificações introduzidas
pela "Internalianal Board'�

-

\ 1'1
Atende chamados a qualquer hora dia e noite

I .�.-

"ATENÇAO

Quando a bela tiver passado
integralmente a linha d. méta,com
excepção da parte compreendida
entre os postes (méta). tanto seja
pelo ar como pelo chão, depois
de ter sido jogada pela última
vez por um jogador do quadro
defensor-c-um jogador do quadro
atacante executará um ponta-pé
do quarto de circulo, marcado no

canto mais próximo á saída da
bala.

P6de-se mnrcar um tento dire
tamente, com o pente-pé de canto

(corner-kick).
.

Os jogadores do quadro opos
to ao que executa e ponta-pé de
canto, não poderão aproximar-se
a menos de I O jardas da bola,
antes que a mesm .. entre em jogo,
quer dizer,-até que a bola tenha
percorrido uma distancia igual a

ma circuuíerencia. O jogador que
executa o ponta-pé, não poderá

li tocar na bola de novo, antes que
a mesma tenha sido jogada ou

tccada por outro qualquer jogador.
Penalid.ade!ll

e para clareza e facilidade.seguem
aqui as mesmas transformadas em

"I\1E rROSo e "GRAMt\S".
130 yardas equiv.a mts. 118.872
120,. »»» 109.728
110» »»» 100 554
100 D »»» 91.440
80» »»» 73. 152
70» »»» 64.008
50» ))) "'5.72:)
18» »»» 16.4592

» » » 1 0.9728
» » » 9.144
» .� » 7.3152
» » I> 2.4384
» » » 1.524
» » » 0.7112
» » » 0.71112
» f> » 0.1270
,) » » 0.7620

16 Ounces » » grm.497.656
14» »»» 435.449

O Raclng pretende a linha
média do últill1fD combi"'l

nado da França

12
10
8

»

»

»

atraente festival será realizado, ama
nhã, no estadia da F. C. D.

o nEstadio Adlllfo Kondern i dispute o campeonato da cidade j da Capital; AQUINO, zagueiro
engalanar-se-á, amanhã, mais uma i no próximo ano. do primeiro team do Avaí; FA- As
vez, por �casião do bem organi-l ,

O esquadrão azul dourado poso RI L\S. meia-esquerda do Figuei
zado feshval do Externato-Im-; sue elementos de grande valor e rense; DAMATA e JALMO.
perio, equipes. respectivamente, do I que, atualmente, integram os qua- a aja esquerda de lris. Fala -se,
Cinasi" Catarinense e da Escola I

dres principais da Capital. ainda, de GALEGUINHO, o Lei XVII - Tiro de
Aprêndizee Arh6ces. J Todos os seus "cracksn• porém. melhor extrema do Estado. canto (�orller-klek)

Como dissémos acima, a tarde I ou ainda são ali j� foram alunos ComO" vemos, o Imperio tem

desportiva de amanhã, será atra-Í daquele conceituado Liceu. elementos de grande valor.
ente e, temos certeza, arrastará I Entre os seus jogadores distin- Sendo assim, promete ser bas-

para as dependencias do campo J guimos: tante interessante a tarde despor-
da rua Bocaiuva uma multidão de! VILAIN, o melhor arqueiro tiva de amanhã.
fans. -".;;--- ------

Constará o festival de duas Ainda ii "Volta dá Portugal"
importantes e sensacionais partidas QUas i 73 ho ...

'

as, o te rnp"de [uteból a saber: do vencedorPartida principal: Externato x LISBOA, 26--0 vencedor do 7' circuito ciclistico de
[mperio. P I J Ib

I
ortugal, osé A uquerque, denominado "Paisca" percorreu a distan-

Embate preliminar: Chauffeurs I 72cia tota Poro horas, 58 minutos e II segundos.solteiroa versus casados jogarão II1BIRI _
uma revanche anciosamente espe-

*'"'1. rada desde que os "celibatariosn p n E a,� ?J' derrotaram aos nsenhores". "'
910 KIlOCYClOS·

RADIO

nACIOn'Ai
:
!l

.

Por qualquer inlrsção a esta

lei, se concederà um ponta-pé

jliVre
e in.direto ao quadro oposto,

e que ,serà executado do ponto
em que foi cometida a ínfraçAo.

I As medida:-��esos dessas re- "••••_••••••••�.Ii.ct••••••••ct

gras, são "YART1Asn, "PE.sn'jERNESTO RIGGENBACH
npOLEGADAS" e nOUNCEsn,

.

LÕTiiRiA-jjÕ--ESTA� (1 elA. LIMITADA
DO DE SANTA
CATARINA

Resultado dos pre·
mios maiores da ex·

tra-:ão de quiata fel·
ra, do 25 eorrente:

1635
13159
13387
3830
7071
2313
11681
1.2499
12767

50:000$000
4:000$000
2:000$000
1:900$000
1:000$00Q
500$000
500$000
500$000
5QO$000

8 Pés
5 »

27 Poleg.
28 »

5 »

3 »

o numero 13159 foi vendido
n8. .idade de Araranguá, (') nume
ro 13387 na cidade de Lages. o

nUlRero 11681, na. cidade de Blu
Bl.enau e o Rumaro 12767 Da ci
dade da UrussaDga.

Os demais numeras sabe-se te
rem lido adquiridos púr pessôalil re
lidentes na cidade dG RiQ de Ja-
neiro.
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PARIS, 26-A Comissão do luteból du Ülympique de
Marselha, decidiu negociar a transferencia para o Racing Clube de
Paris. dos seus dois esplêndidos jogadores-o zagueiro Ben Bonalli
e o médio direito Bastien. Fala-se! numa indenização de 300 a 330
mil francos pelos dois jogadores.

Com o reforço de Basticri, o Racing parisiense fica C,Jm a

linha de médios internacional 1ue representou a França na BTaça
do Mundon-Bastien, Jordan e Diagne. Com essa "espinha dorsalll
tão categorizada, é de prever que o Racing possa ir longe na pró
xima temporada-comenta um jornal francês.
":::-�{�jiiíi�& "'��

D {PEITOORES DO DENTE
OUVIDO

�EUMATISMO
NEUAALG.IA

(ÔRTE5,GOLPES,PONTADAS
'1ERIDM R.ECENTE:;,
PICADA� DE IN!)ÉTO�

têm a satisfação de levar ao conhecimento desta praça que foram
nomeados Agentes da

•

Air Franee S. A.

para esta Capital, estando portanto ao inteiro dispô. dos interessa
dos para qualquer informação que file relacione com o serviço.

Florianopolis, 25 de Agosto de 1938

Rua Conselheiro Mafra n. 35
Telefone 1626.

CR_..PIN�O�
.-

MhDICO OPERA.DOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE 1450

VEN DE-SE a melhor e �o��ortavel "propriedade do mun�ClplO de Sao José.
dentrQ da cidade com acomod�ções para numerosa família de tra
tamento. fundos para. o mar com magnífica praia de banho. agua
encanada, garage para 4 automoveis, cocheiras para cavalos e

vacas. grande pasto, chacara com diversas qualidades de arvores

frutíferas. e outras dependencias. e servida pelas linhas de onibus
de Sãe José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

�.Para vêr e tratar. com o pr�,Jrktario. na mesma. Carlos N.
Poeta. �
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