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Kurt Hahn, Morreu o mestre de "golf"
filho naturaldo arquidu.. do ,presidente Getulio

que Francisco Ferdinando

BELO HORIZONTE, 27 - o
sr. Benedito Valadares, governa
dor do Estado, r ecebeu em pa
laoio, hoje, dois indios da trihu
dos Canelas, que chegaram a esta

Capital, procedentes do norte de
Goíaz.

Era nome da tribu que repre- RIO, 27-0 Centro de Fiação
sentam, esses dois indies soliei- e Tecelagem de Maceió acaba de
taram ao chefe do govêrno DIli- dirigir ao presidente da Hepublica
neiro auxilios e ferramentas. um ofieio em que sugere a crea-

Atendend? ao pedide dos indios, çãQ, UI) Brasil, de uma ordem
o .sr. Bene�hto Valadares deter- ho.norifica, para recompensar os
mInOU que l�!s fos8cm {:l�estado�' trahalhadores qur., por longos
todos os auxlhoq necessarlJ)lJ. anos seguidog, Ilxercem atividade

num mesmo estabelecimento, a

exemplo do que Be pratica na

França.
O sr. Getulio Vargas encami

nhou a sugestão ao ministro do
Trabalbo para examInaI-a e reiol
ver da forma mais conveniente.

,.",

REVISAO DE TODOS OS
PROCESSOS DE LICEN-

CIAMENTO DE ASSOCIA",
,..",

ÇOES ESTRANJEIR S

A GA
1

'I I ", RIO, 27 - O sr. F. Batida Telxetra, diretor -

� .l.
). InterPno de Comunicações e Estatisticas da Policia, �!,O______ V_, ,

.,- baixou a seguinte portària:
,'J "Considerando que está em pleno vlgor o de- S'

· '"
..1

creto .. lei 383, de abril de 1938, que estabelece res- UICluOU"'Se
trlçiies á atividade de associações estranjelras no

Brasil;
Considerando que se impõe a sua aplicação

imediata no Distrito federal, ficando os interessa-los
com o prazo de 15 dias para o registro no Minlsterio

,

da Justiça, a partir da data da notificação;
'U Considerando que existem numerosas soeie-

d d f i ti d d d
PARIS, 27 Despacho de Praga, publicado pelo "P.aris Sair",

a es unc snan o em esacer o com o mesmo e-1811uncla que Kurt Hahn, filho natural do arquiduque Francisco I'tu'nan·

ereto; ! do. se suicidou em Baden-Baden, A notícía da morte foi laconicamente

Determino ao Ser iç d CTt I
transmttída neles jornais de Viena, que nãc fizeram 8lusão ao fãto de

_

"O e ensull'� �

ea ra e, ser o sutctaa filho natur[ll,-l." �rq'liduc:rue assassínado em Sl'Irajivo em

de Diversoes Publicas proceda a uma revrsae em to-! 1914. Kurt Hahn serviu CCiíUlI veíuntarfo na Grande Guerra, ficando es-

d de Ileenet t
.

t i tropeade nas pernas. ��!?','lflis de lima vida movimentada e de dtvereas ten
OS OS processos e .Icencsamen o eXls entes nesta I' tatívas para el1C01.1.tr1h' (0:Qcação, principalmente na ameríca, e de ter

Diretoria, afim de que fique esta repartição habili-I rracassaso em todas as lhuE!ili;ões, regressou a Austria em 1914, paralítí-
t d I '" d' ":' ..li t' f

co. Viveu em Beden-Badern graças a uma modesta pensão que lhe cence

� a a promover � n,,�r tçao ..as que es rverem un"l deu seu irmão, o duque de Hohenberg, Depois do Anschluss OI beas
Clonando em opOSição a lfil". 1 ��d��que faram confiscados e Kurt Hahn preferiu a morte á mendicia'

O salvamento do "Almi- I Queria retirar os Dois "canelas" no
rante Saldantja"loSsos do cemiterio Pelado do Iiber-

para fabricai- adubos dades, JOÃO DE POHTO RICO, I Após receber noticia do salva-
27 - Ha muito tempo não se I mente do navie-eseota «ALMI
verificava em S. João um acon- RANTE SALDANHA», o mi- RIO PRETO, 27 - Acaba
tecimento que viesse alegrar tanto nistro da Marinha deliberou que de se verificar nesta clda
c mesmo entusiasmar os habitan- o veleiro branco será rebocado I de um fato interessante
tes desta cidade, corno o salva- para esta capital, onde sofrerá e inedito. G sr. Frnacisco
mento do navio-escola brasileiro os reparos necessários.
«ALMIRANTE SANDANHA », Para tanto, o almirante Gui- Gafi.iz�o, I,!,�rador no mu-

verificado na manhã de hoje. Ihem providenciou junto ao Lloid nlclplo, daraglu um reque-
Nus cafés, restaurantes e outros Brasileiro para o aprestamento rfmento á Prefeitura Mu

pontos da reunião a população do rebocador <Comandante Do-: nlelpal, em que solicita
não tinha outro terna para as suas ra�., poss�nte barco que de;'erá va licença para retirar 05
palcsti as, pois todos temiam que deixar, hoje, o porto desta capital. OSiOS do C 't i I I
um novo temporal pudesse fru�- rllmo a São João do Porto Bico, I •

em. er. o. OC!
trar os eshrços persistente qUH afim f)fl rebocar o «ALi'vlIHANTE I para sua lU dustrlahzaçao
vinham Bendo feitos para sal VIU S \LDAN H A" I em forma da adubo
fi nave brasileira, deixando-a il'- ,:� ---- ----------'�------------�---- () requerhlleb'1lbJ) re�ebeu
I'emedi;ivelmente nos rOdli::dos No PalaC10,' O numero 1.124, e mere-
dos Cabl às. ..I Jf •

AI) principio, muitos julgaram � 1'.... I ceu uO prelelto, sr. Bar-
de máo 3ugurio o fato do .AL ,,�O "atete ros Serra, o sp.guinte des-
MIRANTE SALDANH-o-\» h'l' pacho: Q �('"calhado na referida ilha, onde ��O re.rnuerente é de uma uare ta
,. b I ']

. RIO, 27 No Palacl!) do Catêu, ...

iu e�llvcrn eeta e erl( fi anlenor- esteve ontem em fon1erenri1i e des- in§enslbiCidade moral queJ).ente Bma colonia de lrprosos e pachou com o presld�:nte da Repu- W O•
"ra frequrnte ouvir-se o segui:1Le blica, I} ministro ela Viação, pasma" que ele requer
comentarie: Em audiencis, foram recebidos 10mente ua-n cerebro do-

h d' C b' o cncarrerjado de Ne�ocios da :tio' .s.' "

'I'OKIO.A ii a as a ras e um pon- landa, sr. Eschau:t;icl.', que aprescu-! enll.H09 cUJa unlca preocu-
..

. 27 - O numero de
to ende nno ka salvação. O �AL- tou ao cItefe da nação o profe3sor I pação é ganhar dinheiro vlLImas do aeidente de aviaçâo O egnbaixado." do da- BIUSLAU, 27 As fortes chu.

MIHANTE SAl,DANHA» nã0 Quix atualmen.te em visita ao nos I nadaria conceber 'I'
verificado numa usisa do bairro não felicitou n luinis-

vas dos ultilnos dias .,rovoearom

v(Jltar9 a flutuar». so paiz, e sr. VIcente Galiez.

I�'" I.
.

� de Omori ao sul de Tokio ele-·· graves inundações na Silesia. Ag
, --,----,----- --------- ndefmro a pretensao do '. .' . tro do Trpbalho I ruas de algumas "'evQ9Mes te a es'

Nem ou OfI'CI'aes brasil"l'ros, nerll vou-se hOJe a 45 p"I� m to"· .. ,,�

� "

M -f
,...

d
'

'

" " UI s trada 4e ferro cstãoa lagadu1>.O E;rér-

0, tenflnt� L. T. Bro�n, dQ corp? anl estaca0 ao e .. requ�rente _como amoral f:iidos falec.eram em cOIuequen- dto e o Servl!;o do 'l'rablllho soc@r-

hldrogl'aflCO na ma.nnhll amen- .l> I e anb-crista". Cla das qutnmaduras recebidos na RIO, 27-0 titular da pasta rem a Jio�ulaçio. N. dIstrito de

cana, nem os tf1pulantes dos ,Ieg::.do de Segu I
---

_ explosão 40 tasqu6 de gazolina. do Trabalho sr. Waldemar Fal- Frankestein as pontes foram arm.. ·

bancos de salvamento da

com-I
R u

-
, luauguraeao de cão, recebeu do sr. Setsuzo Sa- cadas. Em Waltolcnburg e Wcissen

! I
Sec os terrenos abateram numa pro-

panhia Merri' Chapman perderam P I-t-
retratos wada, emb&ixador dfil Japão em fundidade de dez metros. Fanm,1

a fé, trabalhalldo incessantern�n-, rança o I Ica e I Ao noticiarmos, ôntem, 8 iuau- nosso paIS, o seguinte. telegr&ma: evacuadall muitas casail que amea-

te para fazer ref.lutuar o
. �avlO. _ guração d(')s retrataI! dos �minen- T-'lntou assassl-nar O

«.Apresso-me cumprImentar v. ça_m__r_u_lf_.
_

Ao ser conhecIda a notICia d� Social te! brasileiros drs. Getulio Var- '{.. eXCla. pelo seu reg�esso, e ao mes-

Adsalvamento do «ALMIRANTE gal'! e Waldemar Falcão, dêmos Dl? :empo pelo felIz eXlto da sun ora�ão
SALDANHA:> n0 quartel de In-I 'por um lapso, como si se tivésse prefeito mlS!SaO na Europa, aguardatldo a Y
fllntaria de La Balaja, foi geral RIO, 27 Realizou-se, ontem, realizada na séde da Caixa de p.rimeira oportunidade para feli� é a marca que domina na atuali-
o regollijc, não só entre 08

braSi-j
na Pollcia Central, uma dcemons- Apesentadorias e Pensões dos RE<?IFE, .27 - C? individuo c�t�r pessoahJlente v. excia. Cor- que seja a sua necessidade de

leiroa qHe ali permanecem como tração de carinho ao dr. Israel Sou- E, d T" h Antome Alvmo agredIU e tent!iU dlals saudações. (a) Setsuzo Sa- perfumarias, prefira sempre
. . . to, delegado especIal de Segurança mprega �s em rapHl e, qUlln-. . .. '�

entre OI Oll DulItares daquela um-
. Politica e Social, 1i)or motive da do a solemdade t" .. : I,.:_ 'f na sé- aS8.asslnar I;) {:l.refelto de QUrICUfl. wada, emba xador do Japao ». as da marca

daele. I passagem do seu aniveullrio natl' de da Caixa de Aposeutadoriall e I FIJI pr.�o. aqUI, onde 8e elllcoDtra- Adoraeão
jUciO. Pensões dos Ope a' E t' d I

ya homunado.
Os funcionarios da sua delesa- ,

r �10f'! :ii Iva o'

RIO, 27 O almirante Hen-
I b c mo t OI d rta- res, da qU9.l e dedIcado agente

.

G Ih
..

d M
c 8, em 9 es ou repa .--.--.--- .. ------=- .....---.

fique ui em, mmI8tro a a- mentos polldats amigos e colegas, ne3ta capItal, o nosso presado
rinha, recebeu ontem, pela ma-' Incorporados dirigiram-se se leu sr. Fulberlo Pires Machado.
nhã, um telegrama do sr. Brae- gabinete, onde apresentaram cum- Fica assim retificada II dita Rapto de um re-�er, vice-conroul do Brasil crI:! pri!"entos:___ noticia.
Porto Rico, comunieando que o

._u__ .. __ .. ...... •••

IIllvio-escola<ALMIRANTESAL- Vendiam carne de Na-o to." cem-nascido
DANHA, foi posto a flutuar, , ..

senda levado para 8 baia de Por- I . I
MACEIO, 27- A polIcIa e8tá

to Rico, ás 1�,30 hQras. O fl.tto, cava o sUicídio deseDv�lvendo lua. atividade p�ra
rspidamt'ote levado aQ conheci- delcobrIr o paradeIro do mflnIDO

d M· h d t
CIDADE DO SALVADOR, 27 Assirio com 40 dias d. nasci

mento a ann a, esper ou LISBOA, 27 O DIARIO DE Sobre - • morte repentia. d. Joven d f'lh'
-

grande latisfacão. LISBOA, anuncia que leram deti· IVlloy, filho to ex-deputa"o Créscen- o, I. o d. Aarlo Beltrão e

dOI seis Indivlduol que, nesta dda· cio Silveira o "Estado R8 Baia" dl- Albertlna Barbosa, raptado pela
• de, vendiam carne de cavale comG vulga lima entrevista com Dario mulher Maria FelisdoDa.
In- ���:r�a.de Jaca, sem Uscallzaçlo sa' Bastos, companheiro de_ viagem de O. paes da criança residem D&

Soube·se que certo numero de
Ivany, que declarou nao ter o seu bairro da PaJ'ulIsaraamigo le suicidado.

.

.

pensões e restaurantes de Lisboa e )'01 vitima de morte natural em A raptora, que ha (lIas se .a,
dos arredores adquiriam essa carne, cf)nsequencia de ama congeltia 'PUlo nifeatara encantada com a beleza
B",!!!�2'!·!..c:!�..o_!.e_�_'!.e_'!.e... !,a..c:�� •• mooar. e iraça de AlI8irie, afim d. con

Bumir o 8.101 intento, llollse,uira
permis!ão da mie do iaro�o
to para Illoitral-o li sua mitll., r.
Ilidente nas imediações e nh .aí.
regreilSOIi.

Preprietario e Diretor Responsavel

•

e cinco

vitimas

Absolvidos os

tegralistas do �s-
tado do Paraná

Aposentados no in- Associação
teresse do serviço Catarinense

publico de Imprensa

lno, 27 o Juiz crlRlinal Raul

i, Machade juIgan4,_ o processo 541
'- orhlRcto do Estado de paranA em

que são acus8dol varlos adeptos '0
credo verde (lrofulu lentença ab·
solvendo·os todos do crime que el

tInam denunciados pela procuraclo
ria. Mail um, proces,so contra.s ele
mentos dlt extinta A. I. B. jul�ado
Improcedente pelo 'fribllnal Espe·
clal.

Slo .1 8c�ulntel integralistal
Isentes de c:ulipa pelO Juiz !taul
Machado: Afonlo Severino, Amalleu
Rocha, .ufino' Crolossimo, Batista

Mirghlnl e Ornem Mighlni.
A defesa dos pUnianos esteve a

carllo do advo,ado Medra.o DIas.
A .,rec.radorla foi representada

pelo proprlO adjunta CampolI 4a
I'al.

M.lt.tla por ter do.
pedido o volho eHl

pregado

J A I R U

BELO HORIZONTE, 27-wo-1 Quando, ultimamente, o pre-
ticias de P0ÇOS de Caldas narram sidente Getulio Vargas íez uma

o trágico desastre de que foi viti-
. estação de veraneio naquela ci

ma o antigo <sportman » Astolfo dade.Yesolvendo iniciar-se no goJ.f»
Delgado o qual foi coibido por foi Astolfe a pessoa indicada para
um auto-omnibus quando, pilotan- instruil-o, tendo mesmo acampa
do urna motocicleta, transpunha nhado o chefe do governo quando
uma esquina naquela localidade. este de Poços de Caldas, foi pros-

Atirado a enorme distancia, seguir a estação em S. Lourenço.
Delgado sofreu na quêda violen
ta, gravissímas lesões, vindo a

falecer horas depois de haver sido
hospita lizado.

Adolfo Delgado viveu muitc
tempo nc Rio onde se fez conhe
cido nas rodas sportivas mais dis
tintas. 'Foi campeão de golf na

Gavea Country Club e noutros I '

,remio3 e, transferindo-se para
RIO, 27- Respondendo :- l'JIlUa

Poços de Caldas ali se converteu eons�lta so�re acumulação de

em em professor do aristocratiee pens?es, o diretor da D�spesa
sport aos veranistas Publica declarou que, permitindo

, .

a Lei a acumulação de pensões
da qualquer origem, pagas pelos
cofres publicos, ati o limit-e de
900$000 mensaas. é evidente que,
dentro desse limite, qualquer be
neficiarie podeeá receber raais de
uma pensão, ij.eja qual for a sua

preveaiencia. Entretanto ao Te
souro Nscienal não compete de
cidir, como é o caao, se a Caixa
de Aposentadoria e Pensões da
Estrada dEI Ferro Central do
Brasil, deve ou não perHilÍtir a

acumulação de pensão �lio paga
mente corre por conta de seus

cofres com outra paga pelos co·

fres publicas. Assim sendo, inf61r
mou aquela repartição, cabe ao

requerente dirigir-se, querendo, á
ailministração da referida Caixa.

As pensões podem
ser acumuladas

Inundações
na Silécia

Crea�Ao f:e uma 01-

dem hOlio.-ifica pai-o
os trabalhador"eti

antigos

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

Desordelll eDl toda
Palestina

a

JAFFA, 27-0 atentado desta
manhã foi seguido de .ml onde
de de�ordem em toda a Palestina.
Em Jafía, a multidão tentou to
mar de assalto a .,encia do Ban
co Barclay's e a policia Iai ebri
gada a fazer uso das armas, ma

tando um araba. Um caminhão
pertencente a um israelita foi ata
c,\do. Em Jerusalém, os amotina
dos atacaram lHO agente de poli
cia arabe, que foi gravemente fe
rido.

Em Haifa foi descoberto oca·

daver de um policial arabe, que
tinha sido raptado de Naplouse
b.a vários dias.

, Anuncia-se, oficialmente, que o

atentado d�ilta manhã, em Jaffa,
causou a morte de 16 arabes e

60 pessôas ficaram feridas.

A �ituação continúa tensa em

Jaffa e nos anedores.Elta manhã
foram dNcobert�s na eloltradll en

tre Jerusalém e Jaffa, perto de
RaIllleh, os cadaveres de dois ju
deus aba-tidos a. tiros de revólver,
provavelmente &m represa lia á ex

plosãg do "Souks", de Jaffa,cujal
vítimas na sua maioria ilão ara

bes.
Nessa mesma estrada, vários

cam�s foram atacados pela manhã
e oito viajantes foram feridos.

Drama
ao do cine_.
ma Oberda�l

ig;ual

S. LUIZ DE POTOSI, Mexi
co, 27-Após uma lilaQgão de ei
.ema, realizada no teatro Azteca
desta cidade, 08 eilpectadores qu�
se eneontravam nos balcoos co·

�e9ar�n Il sair com tanta pre
{Ylltaçao, que alguns foram ati-
fados ao chão e pi'lados, O tota

de mortos ascellde a dez, ao paH-
80 que o de feridos é elevadissi
me.

Hoje, ás 10 hora�, na aéde da

Associação Catarinense de 1.

prensa, será procedida a eleiçãe
do Tesoureiro daquela entidade.

A diretoria pede o compareci
.ento de todos Oi! 8!180ciados,
áquela hora, em a séde liIocial á
rua Felipe SChIllidt, 11 .(alt�1I da.
Ca.a. P.rnamblltana.).

JAFFA, 27 - Segundo as últi-
BELEM, 27-A c Machine Cot- mas informaçõelil, a explosão de

tons» foi cOJadenada. ,ela JuRta uma bomba no "StilUks" do Jaffa
de Conciliação a pagar 29:000$000 causou 18 morto", e 40 feridos.
de iadenizaçlo ao leu ex-eDllpre- Ignora-se entretantQ atQ agora o

j.(ado Salomào Aben Athar, qlle I.úmero exato das pesiI@as atingi
foi despedida injustameJlte, ape- 'Idas.

por es.tilhaç08 da bemb�, pois
lI�r de ter 19 aaos de ilerviço Ila- mUItos fenrolos foram recolhIdos e

lIJu,la empresa. socorridos nas casas vizinhas.

RIO, 27-Foi assinado decreto
na pasta da Justiça, f1po�entaudo,
no intere.se do lenito publico.
nos termo!! do 6rtico 177, dll
COJl8tituição, revigorado pela lei
constitucional n. 2, de 16 de
maia ultimo, o bacharel Afonso
Ferraz ao Miranda, no carIo de
,fieial adliQ_iniltrltive.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IT Consul ar.. Reforma dos I"'" --

Materias prilllas na fa- I
gentina No po.to de lo, ten-nte da HOTEL ANDRETTA i

d t
- Pela resolução n, 4273, foi Força Pública do Estado foi re- O MELHOR DA PR ...4.Ç••

se e res auraçao eco- reconhecido o senhor Edmundo forroado o nosso prezado con- ACOMODAÇuES CONFORTAVEIS PARA VIA-

001'01" .,..�
T. Calcano no caráter de Con- terraneo sr. Jo.é de Souza Lima. JANTES E EXMAS. FAMILIAS

.u sul Geral da Republica Argen- -Tambem foi reformado o
I

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- II'tina no Brasil, com jurisdição soldado daquela corporação sr, ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA B

nC",eE.,ado..t: tzenon
t\mes.

'j
Anexo: Ar%a;jh�d�: secos e II

On I Or O e ii nerval _s_a_Dt_B __ {;_"a_t_a�_'iu: I
p resteza Estaeão experimen-j -_"::"____ i

COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço tal de trigo
de transporte de passageiros é feito tambem em limousines. resol- ,

i veram os Irmãos Roveres, conhecidos e s2guros volantes Clemente, O sr. prefeito do municipio
i Mario e Luiz, organizar uma linha entre esta capital e a futuro- de Caçador foi autorizado a

15a cidade de Blurnenau. abrir, por conta do saldo do
Assim, então á disposição dos que queiram Viajar para exercicio de 1937. um credito

Blumenau três confortaveis e luxuosas limousines. especial até 8:00ü$000, para
O custo de passagem ;. de 30$000. Desde que a lota- atender às despezas da demar«

ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do cação de 750 a 800 alqueires
dia ou da noite. de terras destinadas á estação

Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telefone--I experiment�1 . �e trigo, a instalar-
1.320. se no mUOlClplO,

Na Europa, para desportes e

viajens, os chapéus são hoje mui
to simples-da palha de P3nij
má. castor, palha lisa ou de
«jerseys , sobre uma base fume.
Os adornos são filas de «gros�
�Iaill». torçais de palha, dra
peados de jersey, grapos de
grande cabeça ...

N DA DA E M 1 a 7 O
E tambem nos chapéus a es"FU colha é franca a todas as malhe-

SE�DE BA .... I A res, de acôrdo com a Iisionomia
Seguros Terrestres e Maritimos de cada, tanto êles valiam nas

CA PITAL REALIZADO Rs. 9.000:000$000
copas altas e baixas, raesmoCAPITAL E RESERVAS Rs. 57.000:000$000 planas. Em alguns casos as abasBENS DE RAIZ (prédios e terrenos) Rs. 16.054:200$749
se levantam,' emquanto noutros se

SEGUROS EFETUADOS EM 1937 Rs. 3.169:677:154$834 baixam sombreando o resto de
RECEITA é:M 1937 Rs. 22.535:211$090
SINISTROS PAGOS EM 1937 Rs. 3.797:380$050

um e de outro lado. As fitas e

os véos s� enroscam, atam-se eF,1

d b I-
- Opera eom 88 mais modieas taxas em todo o territorio laços, ajustam-se, deshzam pe1.'<se ta e Iao nacional espáduas, um pouco abaixo d ...

-O sr. Laudelino Fermino Succursal no Uruguai. Reguladores de avarias e Representantes nas princí- cintura. Flores alegram <toques »

de Morais Filho foi nomeado paes cidades d.i America, Europa e Africa e as grandes Rcapelinesn.
para exercer o cargo de ajudan- Agentes em Florianopolls;, Ha toucador€s pll\ra a ncii-.
te da escrivania do crime, juri.] OAM POS LOao· & Oia. formados de um imenso tlpompontl
execuções criminais e feitos da I RUA FELLIPE ;;CHN\lDT N' 39 de tule ilusão: uma fita de v(··

Fazenda estaàual e municipal da I Caixa postal. 19 - Telefone, 1083 - End. Te). «ALLlANçA» ludo, da mesma côr, sustem,

comarca de Itajaí, da qual é/I
E8Jcrip.orios em Itajahy� Laluna e Blumcnau; Sub- êsse adorno originál 20 redor d.i.

serventuario vitalício Amou Tei' Agente em Lage!!1 cabeça. Chap(us de cores alegre�' •.

xe�a de �d� ���������������������������������� aCGmpanham v�tido� esur05.,�

(Comullieado do Servi�o de
Publicidade do Ministerio da

Ag.·ieultura)

O Brasil vive um periodo de inega vel reajus
tamento em todos os sectores de suas atividades. Os
algarismos tabulados e apresentados á Interpretação
dos estudiosos de nossos assumtos economicos pela
Diretoria de Estatistica da Produção, demonstrativos
de varias aspectos do desenvolvimento de nossa

capacidade de trabalho, crescimento que se acen

tua desde o período de reconstrução nitidamente
verificado a partir de 1933, permitem afirmar que
a produção brasileira de utilidades básicas ascende
quasi sem interrupção.

Quando se proclama o desenvolvimento dessas
utilidades basícas, em duplo sentido, segundo sejam
considerados materias primas ou substancias ali
mentrcias, não seria inoportuno fazer um estudo re

trospectivo, em rapida analise estatistica, do segun
do desses dois grandes grupos, que imprimem vi
goroso estímulo em nossa estrutura economica.

Vinte e dois produtos perfazem o total das
materias primas industriais composto de quatro gran
des sectores, demonstram a variedade de recursos

de que somos usuíruturanos. São eles da produção
agrícola, da pecuaría, da produção extrativa vegetal
e extrativa mineral. Fazem parte do primeiro grupo:
alcool, algodão em rama, caroço de algodão, côco e

fumo; do segundo: couro, lã, peles e sêbo, do ter
ceiro: babassu, borracha, castanha, cêra de carnau

ba e madeiras, e da extrativa mineral: aço, carvão,
cimento, ferro guza, ferro laminado, manganez e

ouro.

Corroborando a nossa assertiva levantada li
nhas acima. em 1937 o indice referente ao volume
de produção de materias primas, representado por
231, dá-nos nítida ideia do ponto atingido pela mar

cha supramencionada, cuio inicio em 1933 repre
sentou-se pelo indice 128.

No valor, os índices de 1932 a 1937 foram su

cessivamente 57,107,1.65,191, 239, e 293,eviden ..

ciando melhoria nos preços de produção operada
nessa fase, como por sinal mostram claramente a

reação iniciada em 1933, com 107, em cotejo com o

ano de 1932, de indice 57, fim da crise economica.
Em numeros absolutos, numa curva de ascen

ção, a marcha do volume e do valor da produção
de matérias primas foi a seguinte: 1933, 2.582.343
teneladas, que nos renderam 244.126 contos de réis;
em 1934, 3.197.818 toneladas, com 1.914.573 con

tos de réis; em 1935, 3.581.194 toneladas, com

2.218.761 contos; em 1936 produzimos 4.329.780
toneladas com um aumento de 748.586 toneladas
contra 1934, sendo que no valor tívemos a soma de
2.782.109 contos de réis; o ano de 1937, ponto cul
minante dos registros sistematizados de toda a pro
dução nacional com uma quantidade de 4.650.687
toneladas e um valor calculado em 3.407.586 contos
de réir.

No total da produção das materias primas ex

portaveís. ebtivemos de lucro, nas vendas externas,
1.764.216 contos de réis, ou sejam 62, .9('. Denun
ciam os algarismos a ascenção ininterrupta que se

prccessa simultaneamente na produção e na expor
tação das materias primas exportaveis: o indice 34.
que se assinala no ano de 1933. eleva-se para 80
em 1934, e desse ano até 1937, sucessivamente,

r89, 125 e 146. IEste progresso vem colidir com a campanha
tenaz que o Ministerio da Agricultura está promo
vendo em prol da intensificação da produção das
matérias primas.

Para que não sejamos os ultimas a trilhar os ca

minhos aconselhados peia economia politica moder"
lia, e no proposito de objetivar varias elementos de
expressão economica nacíonal, procura o ministro da
Agricultura, nos grandes planos que elaborou e exe

cuta na pasta que dirige, favorecer por todos os

meios de que dispõe (I desenvolvimento das mate-
rias primas, que terão seu sorvedouro no imenso par
que industrial que será em futuro proximo uma reali
dade brasileira.

Ajudante
Pela resolução n. 4.274, fO'·

ram nomeados José EscaJabrino
Finardi e Eugenia PelJizzetti pa
r a exercerem os cargos de aju
dantes do tabelião de notas e

mais aop.xos da comarca de Rio
do Sul, do '1u1I1 é selrVentuaúo
vitalício Sil vio Pellizzetti.

COM o "ELJXIR DORIA" E'ASSIM:

COLICAS-AZIAS-INDIGESTÕES
TONTURAS - INSONIA � DIGESTÃO
DIFICIL ou DEMORADA - HALlTO
RUIM - EMFIM TODAS AS MOLESTIAS DO

ESTOMAGO· FIGADO-INTESTINOS

São h" 48 .no. II

E r;.'CURADOS com .

.

um. Colherinh. ,/. , ' ,.

do FAMOSO LI)"IR �írr,,!j-)ORIA
------�-_.,._ .. _. __ .. _-,-""-'".-_ ..•.---._--- --�,

.... . .,# '. '�..". . ':_ •.
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Companhia "Alliança da Bahia"
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Florianopolis

PARA
Spo.ot" Viagens�
Turismo e Caen

Binoculos:Prismaticos
BUSCH

Joalherla ADOLFO
BOF:T rCHER

I '

I
Rua Felipe Schmidt. 11 :�

----� --_---

., �

Cadeira des
dobrada

o sr, Interventor decret..u
que CI. cadeira d. s Institutos d(�

Educação do Estade) ficará (!'s
dobrada em duas. com as de

norninações de Historia Nalurál
e Higiene e Pueri-:ultllla.

'

Para as cadeiras .iesdobrads«
foram criados dois lugares de
lentes um no Instituto de Edu
cação de Lages e outro no d"

Floriancpolis.
--------------- .

CHARLAUTH,
é o creme que I evoluciouou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Arnericn do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

,

CHARLAUTH

che extinguirà l\� �;W�élS, pan I

ravos e espinhas, fem .l muu.n .

irritação deixando-lhe a cuti-.
limpa. macia e fresca.

Aurizado a eOlltratnir'
téenleos

O Departamento de Admini'
tração Municipal foi autorizado
a contratar os técnicos de que
necessitar os seus serviços.

Escolha
.
dos

chapéus

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Tentou suicidar-se Sociedade de
no xadrês

Assistencia
Combate

aos

ii Lepra
FORTALEZA. 27-0 conhecido ga- Comunicamos aGS portadares de bilhetes das rifas de um

tuno Pita. ha día� prêso, t�nto� en- prato de prata ofertado por uma anonima, e de 'um. radio oferecido
forcar-se no xadrês da delegacia aU-1 pela Casa Moellmann S.A., a esta Sociedade, em beneficio da eons

xiliar, Soc?rrido. � tempo. foi encon- trução do «PFlEVENTO'lUO», que 09 respetivos sorteios realizar-
trado quasr asflxiado, preso a uma i!e-ao âs 15 horas de sabado 3 (!)e Setembro próximo, na sede da

HOMENAGEM DO GOVER.'--,��������c�or�da�.�������
LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por especial

ii;;- obsequio de seu digno Gerente sr. Miguel Oro Fino.
__ Florianopolis, 24 de Agoste de 1938

�..º C_�!�_R_I-N E_N_S � .........,•••••••••••••!.��:!���..o•••••••e.o••I!iJ••••o,a

Casas para
� .

operarios
O sr. dr. Nerêu Ramos, Inter

ventor Federal no Estado, rece

b9U o seguinte telegrama:
PIO, 23-Acabo de receber te

legrama referente ao gesto patrió
tico de v. excia. prontificando se

1\ doar o terreno ao Instituto,
com a fi�alidQde benemérita da

construção de casas para operá
rios. Emprestando valioso apôio
• essa campanha de habitações
para trabalhadores, revela v. ex

cio. mais uma vez os traços mar

cantes de um administrador. Cor

diais saudações. Plinio Catanhede,
Presidente do Instituto de Apo-
sentadoria dos Industriários. I

I
-------_.

__
._----

GINASIO
Catarinense

Em comemoracão do dia nata

lido do seu diretor, o ilustre Pa

dre Walter Hoíer S. J .. a trans

correr no proximo dia 30, real i

zar-se- á. no Ginasio Caterinense
ás 19 horas. uma brilhante sessão

musico-literaria, em beneficio do

Filbo do Lazaro, cujo programa
é o seguinte: ,

1. Greeting e Ouverture (Orques-
tra) Franz Mahl.

2. «Saudação pelo sr. Jaci

Hegis.
3. Parabens.
4. Berceuse c Jocelyn' (Orques-

tra) B. Godard
5� 1. ATO DO DRAMA.

Bieal'do de NOlefolk

6. cTbe Star of Bethlehem"

(Orquestra) S. Adams
7. 2. ato do drama.
S. cB�anté enehante,ress6:>

(Orq.) L. P. Laurendeau-
9. 3. ato do drama.

Ateres

Ricardo,
,

duque de Norfolk
. Valdir Busch

Artur, seu servo, Temistocles.
Edmundo marqnês de Persons.

, �

Plaeido Gomes.

Gemi seu filho Adolfo Campos.
Osvaldo' governador NorinoHótole.
Oficial � seldadQs Osmar, Gelasie,

Alvaro Temes
Alvaro Gonçalve.
Erieo, Valll10r.

Tomás, carcereiro Jollé H. <;:aUado.
JQão seu filho AlfreElo Z.'lmer

Guilherme, bRrie de ehinder
•

Alfredo MUI.I

Gt:ldofredo, Valfredo' e' b�ndidol
Manoel 'LlllllB, Ce
sal' Amim, Almir,
Oto, H.lio , Vieira.

Ponto Caries Gomes.

DEO ET PATRIAI�

MI}DI�O Ol-ERADOB

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

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

):{ESIDENqA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE 1450

Entrega de es

padins
RIO. 27-0 Keneral Pinto Guedes.

comandante da Escola Militar. está
envtdando estercos para. que se rea

I tIize no próximo dia 2 de ..

etembro·1
c

a solenidade Ja entxea dos espadins
lOS novos cadetes,

Essa cerímonía será assistida pela
delegação mílltar da Argentina. que
se' acha em viagem para esta capr
tal. a convite do nosso governo.

O porque da pre;�réu.eia v�m que obtendo!

EqUITATIVA"

r7ÃRTA -,
da Exma. Viuva Moura Jr.

IFlorianópolis, 25 de agasta de 19l8.

Illmos. Srs.
Diretores d' A EQUITATIVA DOS ESTADOS

�JNIDOS DO BRASIL
!llJ

"A
Barata chevrolet
Vende-se uma em perfeito es

tado por preçe de ocasião.
Tratar á rua Felipe Schmidt,

123-Tlllef0lle 1482.

ros e

LáZ(1-

ao inolvidavel soldado
Duque de Caxias

DE�RETO N·:;20

O Doutor Nerêu Ramos, Interventor Federal no Estado I tide Santa Catarina, no uso das suas atribuições, como homenagem . Atende chamados a qualquer hora dia e noite
do Estado de Santa Catarina 80 Marechal Luís Alves de Lima e II I

'

Silva. Duque de Caxias, paradigma de virtudes militares. estadista __
_ -----iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiã iiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.;

para esta Capital, estando portanto ao inteiro dispô. dos interessa-

emi!lente:e g�a�de cidad�o. e como contribuição cívica da semana --L- I MO U SI N E-;.::""' O E LUXO
filos para qualquer informação que se relacione com o serviço.

dedicada _ao 1D91gne brasileire, �
DECRETA: Florianopolis, 25 de Agosto de 1938

Artigo único - E' dado o nome de »Duque de Caxias •• ao
I

., -

d' 1 d S b Rua Conselheiro Mafra n. 35

Grupo Escolar da cidade de Mafra, que, de 10. de janeiro proxi mClarao 110 la
.

e etem ro próximo, uma li-
Telefone 1626.

mo em diante, passará á primeira classe, nha diaria entre Florianopolis e ltajai, saindo mesmo em �_��������"'�L���_�a���=�5�m�.'M���.�==����..,
Palácio do do Governo, em Florianópolis, 26 de agôsto dias íest.vos, ás 9 horas da manhã, de ambas as cidades,

de 1938. sendo realizado o percurso em nunca menos de duas e
Nel·êu Ramo. meia a três horas.
IVO D'AQUINO P 'd

.

................................................... reco por passageiro, com ireito a 15 quiloms
de bagagem - 20$000.

Informações com o agente -- João Fraga, á rua I
Felipe Schrnidt n. 1.

Telefone manual 774..
Telefone das Iímousines=-n. 1222.

Informações em ltajai com o agente Manoel Vícen-
de Souza, rua Hercilio Luz, n. 31.

Telefone manual, n. 190.
São os seguintes :os chauleurs.
Acacio Braga, José (vulgo Boneco), Patrocinio

Vieira, Reinoldo de Oliveira, [cão Jesuino e Otavio Pinho.

Ric de Jsneiro
Prezados Senhores.

Recebendo hoje, por intermedio do digno Ins

petor dessa conceituada Sociedade, Sr. Prudente So

ter Corrêa, a importancia de Rs. 10:000$000 (dez
.

contos de reis), valor das apolices de Mil. 85586 e

\ S6256, emitidas sôbre a vida do meu saudoso mari

do, João Moura Junior, em meu beneficio e de meus

filhos, conforme recibo passado por mim, nas pro

próprias apólices, desejo testemunhar-lhes, com esta,
o meu reconhecimento.

De fato, de posse dos documentos que enca

minhei para complemento do processo do sinistro,
VV. SS. incontinente, apoz os julgarem em ordem,
autorizaram o respectivo' pagamento, demonstrando

! assim, mais uma vez, a presteza com que procuram

salvaguardar os interesses daqueles que tem a ven

tura de uealizar QS seus seguros na «EQUITATIVA�.

Agradecendo mais uma vez ii VV. 85., devo
tombem salientar o interesse demonstrado pelo Es
critorio de VV. SS. em ÇUl'itiba' e pelo inspetor, Sr.
Prudente Sotsr Corrêa, que aqui esteve, por mais

de uma vez, auxiliando o preparo dos papeis neees-

sarioa a essa liquidação.

�II

Sem mal"

com,alta
es

tim�t:.�;:������ev�m.,
.

(Asliig.) EI�a Maneelos Moura

I�a ,..onbecida pelo 2;. Tabelao, Reinaldo d. B��

Gratos somo. pelo couvit,e que EQVITATIVA TERRESTRES, ACIDENTES Ji: TRANSPOR-

Il�� ��i �iri,i40. TES S. A.

A. EQuITÀTIVA, Sociedade Brasileira de Seguros, além de

possair uma organização modelar apresenta aos seus segurados, ga

rantias reais representadas no valor de suas RESERVAS .ue exce

dem de 52 mil contos, sendo maia da metade em Bens de raiz.

ERNESTO RIGGENB,ACH
(1 elA. LIMITADA

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

Air Franee s. A.

Sanatorio "Santa Catarina"
---_._--,._�-----------

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETABIO

Estação PERDIZES � Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Dirigida por financistas de Incontestavel valer e têcnisos de

comprovada capacidade. A EQUITATIVA CONSEGUIU OBTER
EM 1937 A MAIOR PORCENTAGEM DE AUMENTO DE SE

GUROS INDIVIDUAIS REALIZADOS NO BRASIL.

I\eceita de PrePlios Novos, mais 70, SelO
AUMENTO EM 1937

Só DO 2. Sem e I t r e • mais 91, 1.010

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

AGENTES EM TODAS AS LOCALIDADES
DEPARTAMENTO: -PARANA'-SANTA CA.TARINA

ESCRITORIO: I\ua 15 de Novembro, n. 26S

Cx. Postal, 113.

PARA OUTROS SEGUROS

O melhor estabelecimento,' perfeitamente aparelhado
para o tratamento couservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, SOO
metros sobre nivel, possuindo uz elétrica, agua encaaada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo .

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio-: I

para exames de escarro, sangue, fezes, etc. '

Seção separada para convalescentes de doenças - graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

_----,-z.-••--_-------------·
------ 3

��
-

ESCRITORIO
COMPLE os

EM

Pinho e Itnbuia

desde 750$000
MOVEIS

..

S A L'O M A o G U E L M A N N

Caixa Postal, 19

Curitiba Est.· do Paraná
Representantes .esTa eapital

MAC:HADO Cia.

Bua João PiOlto :; Caixa Postal 37

.'
" ".. '

,

_

I
I' ; .. ':

"
":

..",
W

!M.. .'. '1:' :i'�':�:i
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I12A. " óI mIOlo bar"ta, .,011"6II1II 6

fi! JI!IIl!lllOhlllr 1IIe:. Mundo
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Imme_. dura"I�••".

A

VGn�a GIm toda••• Ite_

oallllll. d" ralllle
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Filiais em;

, I
I

Velas e Mago �

IIlumen.lI, Crllzei,ro da Sul,
Jainvile, La••• , Lagllnta, Sã.

Francis•• d. 5.1

MOST�UARIO EM:

TulJariíe

�,�rf�':",{;, �;'"

-'

,l.i� ,:��,� _.
\

,��j� vÀ "IA·'
", !,1íÇ'b» â. _...�

..

':;·,· .. '0' .....
................i .....

I

ISAXOFONE
I D I ABOLICO
•

II
Metodo prático para se

Iaprender a executar com

absoluta perfeição, ae Saxo-
.

fone ou Clarinete, os mais '

i
variados I
Trucs aerollatic.os, e I ,

imita,ies I.mie,as

I-• Preço do volume J 2$000
: Pedidos ao autor:

I Antonio Lopes Guermiro

i ,Vila de Sarzeãas, 55-S.Paulo
I

..... .______________ to IM. tÇj"!Qkãlit ji.�' .;;;;, • ;;5W?....;a __lIiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiijjliliiliii "iiiiidii5i1i'Z_?�."liIIIlIIlIiIIliillliiiiliiiiillniiiillllliiiiiiiiiilliiliiilliiiiii-
II

�doiar Sch
�- �

�ldereço Telegr.: DOLll. - Caixa Psstal, 32
,

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl':A

�AtiENCIA �E VAPORES,
C�ni�a�hia Salinas Perynas=-Rlo
Prir" Terres & Cia. Limitada -Rio

Navegaçãs Brasileira Limitada-Rio
Navegaçãe Casefriense Ltda.--Cabo Frío
Vanaenarandn & ,Cia.-Santos

VIAtiNlD DIRiTAS PARA O PC'RTO 00 RLO �E JANEIft.

Navegati. entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGPtA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, iiréta-

mente, sem transaorss
Tem, sempre Lv.pflrts em porte, CQrregfln«o

Incarreca-se gfl -classificação, medição e ElVl8ARQUi tle
totias as especies d� madeiras serradas, beneficiadas e em

teres etc .• cereais e mercadorias em geral, para 'I\l�I'Iuer
porto do Nerte ou do Sul do Faís. bem cerno para � Exterier

Receie cargas de írnportaçãe] do País eu, iii. Ex
teríer, para iesembaraç. e redessache para

as praças�do ínteríer
»ESVIO J;)A E. :Di FERRO ARMAZEM PIWPRI.

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-P'�EÇOS MODICOS

Banco do Brasil
OaIlU.' 101.0al:i'8$801'·

FllRdo de relarva "259.746:1.1$'00
ItXfCUTA TODAS AS OPERAÇ6ES .ANCA�IAS

!Wl'eIAI 11 tlOl\RESPON.1í1�T:es l1M�T.D•• PAII
A4IIiIlellA. LeCAL ItVA TRAJÀN., �. 13

Abona. em centa corrente. as segúintes! jures:
Iep. com J_r,s (COlVIUCIAL SEM LIMITE) 2% ara
•q. limitados (H.ite de 50:000$) 3% ala
kp. populares (idem de 10:000$) 4% ara
Bep. de avise prévio (de quaisquer quantias," com retíraias tam-

bem de 'luaisqt1er Íllllportancías).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 6' dias
idem de,�9' dias

DEPOIITOS A PRAZ$-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com reada mensal

LETI\AS A PllEMI�S.
)'lor 6 mêses 4% 'a. a.

por 12 mêses 5% «

Sujeito ao "sêls proporcional.
Expediente:: aas 10 ás 12; �e;das 14 ás 15 heras
A0S sabados: daspl0 ás 11,30 horas

Endereço; telegrafice: _

SATELLITE

TELEFONE 1.114

-��."<lv",,º", ,', .... , '" 'i�.::..
.- - .�'

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schrnltd n 7 e 17 a

BILlftET&S

Fe.eral e Santa Cataru.a

de maquinas de escrever,
rádie�J e aparelhos em ,eral.
Rua C..selheíro Mafra a' "

'.

ALUGA-SE
Casa no Estreito

(Joio Pessôa)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de
jantar -

cepa
- cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
. Dois quintais cempletameste

amurados e' uma expIendida
praia Je banhos

Dois porões e dois anques
para lavação de roupa.

Onibus Da porta.
Todos os campartirnentes
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa ,;0 M S»
Agua encanada para serviços

da cesinha,
CHAVES A' RUA MARE

CHAL GUILHERME N' 1

Florianopolis

o. Fama Muntllle"

! $,4',.,; #, . 4 g. , ' fit.1'
I

�

fi Elefrira
�:tu:t I!iT�ll%ír:Xç��ªtdt4"t6��
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUME.N·

TOS PROCUREM

A\ ELETRiC,t\
TEM SEMPRE E\r1 STOCK E A' VENDA. PüR

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES [ ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODEH.NOS

NOVID�DES.! VISITEM A �II-6.tfJ4,i6't�RlEla Joao Pinto n, 14 .B:d.l.� .rL .m... c�

ACABA DE RECl-..BER UM FINlSS1MO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, Nü\'i

DADE NO RAMO'- AR rico .��ARANTiDO

qui rito ..fei ra
1 de setembro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G A Z,'j E T,oB&�Q1SlD&�eDr. Alfredo P. de Araujo Accacio Mo- m Cálculo de qUalqUer· Planta,execução, tis- �J M E DI CO reira � estrutura em con- catlzação e direção t:1
Especialista em molestias de creanças, nervos

"

tem seu escríp- gf ereto armado de ob, as �
1::.f.;;1.:!w!!mo e motestias da pele

tório de advogacia á rua � e ferro Aparelhamento com �Tratamento do ernpaludisme e das malestizs da pe- � .pteto para construa �le e nervosas pela fiutohem(.Jtherapia Visconde de Ouro Preto � ções de pontes em �
Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 I concreto armado �Telefone, 1.584 _j

n. 70. - Phone- 1277.-

�Consultas:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16_' hQras I Calx .,�1 Poslal, II O.

�
..

To. .j�1 M· � Omar Carneiro Ribeiro �I Dr. Camará Martins l Dr.Pedre Catalãe ' �
[j)iplomado pela Facul- Engenheiro CiVil.���dade de MeCllicina da

�J
I'

Baía
�,Ex-interDIil e assistente d". PI· de· E

1:1 �
Serviço do prof. Motaei

'"

a 8Cla a alxa conomeca ����EX.inle"S;lv�Li�!,pc···ri. 1· Andar •

APartamento���.�,:'

Ex-adjunto do Hospital : �Graffée Guillll." e Sanatorio
'

Manoel Vitorino Caixa Postal 784 �,

Clínica médica círurgtca das ' ��l

I molestías da �
CABEÇA E PIU.60Ç@ �Especialista em Cu r,· t"lba Pa ra n a' �NARIZ, (')8�rD�A5NTA E

�
.

�
,

€ONSlJLTel'U� � �18- Rua Trajano -18 � � �RESI»ENCIA � Sucursal: �Hotel Gloria � �:f)iariatnente das 16ásUhs.
'

� Flcrlancpclts direção: Engro. OMAR RU pp �
.--� � ""�'V'����i"-D-r-.-S-a-�-U-I-O--R'-a-m-o-s- Curso dr. Maquinas e Pil�tagem I

A

ME'DIQf>-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
=MA�O, INTESTINO, FIGADO E RECTO

�tl'RA lRA);)I�AL DAS HEMf)RRHOIDAS, SEM 0P15-
�

,

RAÇÃO E SEM DQR

BleoNSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

I,

I Mo!es'tias e Operações
dos .

OL.HOS
OUVIDOS, NARIZ' E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente de Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe
do serviço d€ olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolts
Membruda Sociedade de oto-rhino Jaryngologia do Rio.
C( nsultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Fha Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIAI\OPOLlS

.. �

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULfSTA

III Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer-
li sidade de do Rio de Janeiro

I
Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-'

tias dos olhos
Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau- i
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sal1son, no HospÍlal

,', IIda Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 145G
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

T'iiiéi!C'i'FA . P ;'" -;-.4(IiJf-,"''t-rp·'Sow:rs_amr----:r; ,.,

3
_- \,- $"&t'- ,':;3

Dr. Augusto
de Paula

íMEDICO
DOENÇAS DE SENHO

RAS-PARTOS
Operações

" 4A

'I
Censulteno.

,R!-'''
t/jcor

Meireles II

I
A's 10,30 e �as 2 as 4 h;"

Resídencía: Rua Vis'- onde
de Oura Preto, 42-

Fone: Consultcrio, 1405
.

Fene: Residencia, 1155

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajad@ no. 29ii

i

I '

__.,_� _

I Dr. Pldro 111.' Moura Ferro!,
.... ':d_. _

Advogaa'l..f)
Rua Trajano, rr 1 &�Drajo I

Telephene n' 154
'". "_- c-' .-".,-: --

'

'

Dr. Claribal-
11 � \ te Gaivão

A.DVOGADO

Dr. Carlos Corrêa
,

t

Partes - Melestías dI
SenI�oraa e

Molestias . tle crianças
Dlrelor d& Malernldadel
Medlao. da �oipllal
(Curso de eep ecializaçtc e,

molestias d� senhoras) ,

�tende na � �atemidad
até ás 8 112 da manh

e á tarde - Consultori.
ANITA GARI BALDI, 4

Avisa" aos amigos e
. antigos constituintes que
reabriu seu escrltorlo de
advecacia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E'icritorio: .R. Deodoro n· 15
FONE 1.665

i
__ , , .... .__.. ......-....--';11:.-- ",T t" :1�l;;��7

-

I

I

Especialista em mo/estias do aparelho genito unna
rt8 do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de círurgíaeginecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor de Instituto de Previdencía Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor d.. Serviço Médico da Assístencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialísac.- e� J �J!'t;:.Jgi�.Medico do Serviço de Higiene Pré·Nata'] do D. S. P.
de C. S. de Ftonanopoüs,

Doenças de senhoras. úrologza
Partos e Cirurgia,

Consultorio e Residencía á Rua Visconde de Ouro Pre
to, n'. 11 - Tel.-IOOe �FLORIANOPOLlS.

PRFPAIàAM.S,� ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA
�UINíSTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

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

... :;':,'.1.�" 1 �SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE 'AO SR.
':ULAMPIO DOS REIS VALE

I ri
LARGO 13 DE MAIO, 41 11

1==---"
FLORIANOPOLIS

, ��I
�"-'--

NOV!DL\DEI
SANDALlAS DE CARMUÇAS PARA I

INVERNO a 12$ e 14$ \
SaplltDs DE Vf.RNIZ D� MELHOR r
QUALlDADi. PARA SENHORAS, A ae$ I

�HINELOS, TAMANCOS, C!NTOS, E TC.
'

IFABRICA DE CALÇADOS-.AIUlEIBOS
A LHEUREUX IISecção de v6l1das),RuA CON. MAFRA, 39

J

I·Dr. �icardEi)1�Qttsmannr I Dr. Aderbal A.
�da Silvai

J\GlvecaQig •

-_" d'IIII..'�

P. 15 de Novembro.13 se".
Fonea 1631 e J 2.,0

Ex -chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pkor.!8Q[
In�6rg Burkharat e Professor

Erwin Kreuter)
E.peel,.lIsia em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecelogia, (do
enças das senheras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações cde "Iastica

_ L Aeie; ; I,ma:

Conforto, Distinção e Beleza
Oam Economia

nos Trabalhos do
CONStJJ'l',... ..

Só
consultorlc Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge�,heírD Civil

.,
"

'::)rofissior:aais habilitados par,B �todos
os rarTlOS de engenharl�,. .

'ministração. construção e reforma
..

de prédios com

pagamentos em prestaçoes

Projétos em geral

'scrttorlo central: Rua 7lde Seterl1bro, 47

Po rto Uni 2) o
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Florianopolis

FEMINI
CARTAZES

Direção de

�ntes
ROSE MARIEb

iTecidos até ...

,'de vidro
e

Companhia Nacional de Navega ..

I CINES UOROADOS -

...� CosteBri REX. às 2 horas:
I çau I a

, SISMONDI-A modestia é.ll) CA�I�HA PEQUENINA-ce- MCbvimento Maritimo .. Porto Florianapalisao mérito o que as sombras

sãOl
media

.

ás l.guras deseuquadro-·força e 2) TERRAS VIRGENS com !Serviços de Passag�ir"os e �je Car:gas
relevo, John Wayne . •. '. -, �

., .

RUME:'-A predisposição pa- 3) UM CRIME AO LUAR Para o Norte Para o Sul
ra a alegria vale tanto como um com Chester Morri, e Madge
presente anual de mil librall

es-, Evans.
terlinas. Preço-I $000.

GALlANI -Ha coisas que só
são belas quanto desejadas. -A'S 6,30 e 8,30 HORAS:

TOMARASIO - Quem se

acostumou a sofrer, habituou-se
a calar. Quem não sabe calar,
padeceu pouco.

Umas gotas de ether e um

pouco de agua de Celonia ou,
em sua falta, de vinagre forte,
são bastantes para socorr �c quem
tenha sofrido um desmaio.

ue , Mi

Já se diz que a mulher

amart<"s,
são uma nota bem elegante

coisas transparentes e S("r!í a ainda, realizados em pano de
zão .de vel-� aceitar os v:stidos liltras� tanto largas estreitas, e

e fi vidro tecido> ou seja de em cores novas, harmoniosamen
m tecido celuloso, que já teve I te combinadas. Entre os aspetos
II êxito em sombrinhas cornple- mais interessantes, os escossezcs

rn-nte transparentes e em <rm- e os tecidos listrados estão indi
ermeaveis» que mais não pesa- cados para conjuntos, vestidos
am que 45 gramas. Para COD- simples e blusas. A moda 10-

mtos destinados á noite, êsse • venta no momento certas core

cido têm varias aplicações. Al- para as quais é quasi impossivel
uns vestidos, por ex mplo, le- determinar um Dome ...São més
am fios de celulose. dando uma elas tão estranhas como habeis
pressão deslumbrante, como mas que sedu�em sempre pel�

estidos de fada. Mas, ha outros

I
beleza ou pela alegria ...

cessorios do mesmo material e,

ssun, citemos sapatos de baile, I Rece i tu .3 r i O
intos, golas, punhos, jabots.i. i domestico
_�ilhueta ...A preferida {; ainda!
·,.ina e esbelta, notando-se a I Se uma pessôa, por (,ualquer
usencia do cinto em muitos mo-I motivo. estiver prestes I) perder
elos, cortados de modo a toro i os sentidos, um calice de cog
arem o cor�o c�gui.o. Nas «l�i-I nac ?u �e bom vinho generoso é
ttes> de noite ,admira-se a CID-, o primeiro socorro que se lhe dá.

ura subida, na frente, pelo dei-I'de habeis recortes, de incru « A agua oxygenada, misturada
ções, etc, E' assim um dos I á agua fen ente, numa tempera
odelos de Chanel, sem cinto, I tura tíbia, é o melhor dos de

m magnifica renda é combinada desinfetantes para emaregar no

om tule tambem branco, mas é tratamento de lerides.
lenda que modela o corpo se

re o busto e as cadeiras. E o

feiro é de irnpre vista elegancia.
as, é Chnne] ainda que ex·

õe vestidos de baile com cintos

Contra a hernorrhagia nasal, é
bom dd. á pessoa atacar a do
mal. para aspirar agua com vi
nagre {OI te.

Abrh'ão as sessões:
A VISITA DO SR. P�ESIDENTE

GETULIO VARGAS A S.
PAULO-nac.DFB

um deles, em <rnarquisette»
iranco, ostenta um delicado mo- Gengivas inflamadas-LJá re

.vo de franzidos. na frente do sultado aplicar uma mistura com

orpete. A saia é bem comprida I
partes iguais de iodo e tintura

franzida ao redor da cintura, de acenito, d€ um lado e , utro.
ior bom cinto drapeado, do
nesrno tecido. Um bolero curto Calos d'agua -Apenas a bo
.omplela esse vestido vaporoso, lha apareça, deve ser furada com

gualrnente em "marquisette". de urna agulha desinfetada á chama
aogas curtas, amplas e franzi- do alcool, Retirado o liquido

'as na parte exterior. Nesse bo aplica-se um pedaço de algodão
é sujeito por um embebido em agua oxigenada

I e mesmo em alcool. Depois se

Um dos tecidos filais belos põe um pouco de vaselina 'que se

ue Rodiel apresenta p3ra O� cobre com algodão sêco.
ctailJeurs» de ver ão é o "Fio-

FOX AIRPLAN
N.t:\VS N. 20178!)

contendo as seguintes reportagens:
FRANÇA: A ltalia conquista a

Copa do Mundo
CI-IINA: A guerra sino-japonêsa

continúa
EE.UU.· Os últimos modelos pa.

cinemas.

a primavera
EE.UU.: A pericia dos mergu

lhadores americanos.vista em

câmara lenta
EE.UU.: Um trem moderno, úl

tima palavra em conforto e

velocidade.
Preço�-2$500 f' 2$000.

Para amanhã o "Iider" tem em

��[frru� ?

� [H��i�© f���rS©cartaz

Ca�ada a8rea
um drama policial de grandes

proporções onde veremos o dina
mismo de Glenda Farrell aliado
ao vigor de Barton Mac Lane.

Preço-I $000.

OIn que, sendo unido, recebe.
iaravilhosamente as combinações
scossezas e as blusas de qua·
ros, grandes ou pequenos. Os
onjuntos de jaquetiohas curtas,

de boleros, ou casacos três quar-

OSONHO
AU3ias de ouro

o sonho é um poderoso
colaborador do Talento. Vai

longe, ás vezes, essa cola
boração. pois que é a intui
ão maravilhosa, é a inspi-
açãc, de que nasce a obra ...

ão é pelo sentido senti
mental que se diz que os ge
níos da humanidade foram
Sonhadores, mas pela expres
são creadora do sonho,

.

A ígnorancía, apenas a

'gnorancia, vê no sonho o

divagar do espírito quando
() espírito tem nele um ele

act.y labor,
_

"

O sonho é um abrigo•...

ínguern sonha em plena fe-
icidade. E' dos tristes, é dos
olitarios. possuir essa gra

�a consoladora. E é bem na

JuraI. No sonhador ha sempre
�m insatisfeito' e um espe
rançado. Sonhar é o consolo
tlos triste, é audacia dos ti
Inidos, é mesmo a felicidade
�os infelizes...

A GULA

RAINHA VITORIA com Ann e Paquete ITABERA' s-irã á 27 do
Neagle e Adolph Wohlbrueclr corrente para
Preços-2$500 e 2$000. Paranaguà, Antonina,

Santos. Ri. de Janeiro,
ROYAL, às 2 horas: Vitória, Bafa, Maceió,

Recife e Cabedelo
I) D�MA Ag V�!"ANTE com

Cargas e passageiros para os demais por-enry ara
tas sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

2) JORNADAS J.IEROICAS-
{ q ,

um super-filme de Cecil B. Av·so Rece�e-se cargas e enc@mend�s até a �espera das'saldas do� paquetes
Mille com Gary Cooper e I e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a-

Jean Àrthur. testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, I.OS Armazéns da

Preço--l$600. Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida. gratuita"
menté para bordo em embarcações especiais.

-A'S 4,30, 6,30 e 8,30 horas: ESCRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S8B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) --END. TELEG. COSTEIRA

HORAS AMARGAS com Bar· Para mais informações cOln o t�gentebara Stanwyck e Preston Folter.

S CA RDOS OPreço:-l$500. J. SANTO... '

Fretes de
ti

cargueiro:
o Paquete ITAQU1-\TIA sairá á 31 de

corente para:

"A gula tem matado luis gen
te do que a espada". E' uma

sentença de Galeno e que instrue,
claramente, sobre o erro dos que
pretendem que refeições suculen
tas que ingerem. Ao estomago
não se deve dar mais que o na

tural. Para o estomago deve
existir uma conta certa, u.na ra

ção ... E' asioÍm que se evitam a.

perburbaçô�s gastricas violentas
ou as intoxicações paulatinas do
sllngue.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre
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"D I A DOS O L'D A DO" Z E-r Aos resultados da magnifi
cas provas desportivas A V O Z DO
No dia 26 realizou-se o anun- riDheiro� e praças da Força PÚ-

ciado programa desportivo aue blica do E tad baile e o... s o, o II qu A's 19,30 horas, com a devida

15aleançou 08 resultados seguintes: 14 Batalhã de Ca adore fe e a...0 ç, ores 0 r -

permissão do sr. Co.andante •PROVA DE 100 METROS: C611, na noite de 25, a seus solda-
VENCEDORES: la. prelimi- dos e suas Iamilias, Caldas, proferiu uma oração o

nar-e-soldado n. 251 da la. Cia.; Avultado Iei o número de ffl-
Sg� Solidonio Amaral, e conci-

2a. prelimiuar-r-soldado n: 572 da de nossa heroi M
tou seus colegas .. o culto máximo

presentantes Q nossa ieroica 8-
das virtudes do imortal «DUQUEla. Gia.; 3a. preliminar- soldado rinha e d Ih da F .. P'a ga ar orça u- DE CAXIAS» Patrono do <SOL�n' 142 da 2a. Cia.; 4a. prelimi- blica Estadual, prolongando-se DADO BRASILEIRO».nar=-cabo n' 18 do Pel. Extra. d tê 23 1as anças a e ioras, sempre A' partir das 20,30 foi servidoFINAL: 10. lugar saldado n' 251 com o mesmo espirito de cordia-

d I C 20 I um farto BUFFET, que teve oa 2. ia.: . ugar 19.' 18 do lidade e abrilhantadas pelos dois d d
..

t 'f'P E .

14" d 2 C" - oro e mais In ensi icar o entu-
- . . e D í. fi a. la. jazz-bands do Batalhuo, que man- .

SAL
�.

1- I siasmo já reinante.
. TO DE ESTENSAO: _ tiveraai o sa ao em permanente

outra prova de il@DSSÇ?íO: I�. lu- entusiasmo.
--_.

gar soldado n' 33� da C. M. B.; O Ir. teu. ceronel Candido Cal- A U L A S
20. lugar aoldade n' 162 da 2a. das, esteve presente, acompanha-
Cia. do da maioria de oficiais, alôuns ] (Malér!as do Curso Primario)
CORRIDAS DE 800 METROS: d�B. quais cem as respectivas fa- I, _ Das 2 ás 4
10. lugar soldado n' 435 da 2a. milias,

Tratar á rua Saldanha MarinhoCía., 28. lugar soldado n' 568 IIMiIil+.. III:w_a -IIIUIII DJ' 1IiI
da la' Cía., 30, lugar soldado n'
448 da C. M. B.

CA:iO DE GUERRA:-O final
foi interessantislllimo.

Vencedor Pel. Extra com a se·

guinte e'l�ipe: - Sgtes, Fonseca,
Guimarãell c Amaneie, soldados
nos. 62, 17, 35, 53 e 321.

PASSEIO AEREO: Vsacedo
refi soldados nOS. 240 e 262 da
la' Cia., 294 e 577 da 2a. Cia.
e 331 da �. M. B.

ACROBACIAS EM BICICLE
TAS: VQncedor �oldado n' 568
da la. Ciso Este s0ldlldo é um I
verdadeirQ acrobat� de circo. Foi I
a�laudidillllimo. ICORRIDA DE ESTAFETA:
VeDli�edora;-equipe da C. M. B. I
�OropOliltll dos soldados dti! AOI.I
136, 139, l4.3, 148, 157, 271, 283, I292 e 176.
TORNEIO DE BASKET-BALL:
Vencedora:-aquipe da C. M. B.,
composta dos sargentos Csmara,
ea.ll" Pamplona (J soldados n'
213, 2l4, e 215.

CORfUDA DA CENTOPEIA:
-10. lugar 2a. Cis., com a. 8fil

gwhate equipe, Ilddad{,}!! nOS. 293,
395, 304, 291, 276, 282, 299, 430,
399, e 421.

VOLEY-BALL dli oficiais: -

Foi Gna jogo de !!eIlSla.ção.
Vencedora a seguinte equipe:

Caps. Tavar911, MlmezelJ e Lima,
TeJas. Garnirio, J lirdyr e 'sub- ,

teD. Mario

.

VOLEY-BALL de Sa.rgentos:
Outraa partidas de entullia!nlors.
Vencedora a se,uinte equipe:
Sgtll. CamRra, Pin)leirQ, Sfillido
nitt, Ger€ino, Waldomiro (I Cal
das,

CORRIDA RUSTICA: - F@i
di.pldsdissi..... No final foi veri
ficado I) seguinte rellultado; 11 ().
lu,ar Boldado n' 435 Haroldo
Espirito Santo, da 2a.' Cia., 20.
lu&,ar 8old.d0 n' 103, Luis Suene,
da. la. �i.." 30. lugar solldaà.o n'
349 da la. Cia., 40. lugar cabo
a' 133, da 2a. Cia" 58. lll,ar 101-
d.dQ o· 359, da la. Cia.

Cia. qu� maior Ilúmero d. a

tle.tas .
elauificoll, dentros dos 20 IprImeIro.: la. Companhia, com

9 homeAI. J.Com a realização desta prova..fOI eD€Clrrllda .. semana dedicada
"Oi fe8tejr�8 c'lB1emor"tivCl ••
SEMANA DE CAXIAS.

Logo após a Gonclusã@ da meli�
ma foi, pela Br. Ten. CeJ. Can
dido Caldas, oomandante de 14
B.C.,

.

procedida • distríbuitio cio!!
prellllO� aOI vencedores dali prfil
vas aCIma 11 a entrela da TAA
EMPREZA SELL 8 la. Ca.
CBlIl'lpel da prova da corrida rUB- • romance amor.lSo .... ir.ode r.inha
tica. extraido das paghlB8 flamejantes d@

Eaten animadissimo e correu seu pl"oprio diario
debaixo da mai! franca camarll.- /�1iI,em entre nOSIlOI!I glllldad�s, m��,�_"'�"

t:iIOOEO·O·N O(�

ROBERT TAYLOR e

Região Mil itar
10a. C. R.

Hoje
A'S

no REX
e 112 e a lIa

São convidados a comparecerem
nesta C. R. das l4 ás 16 horas, PE. EMILIO DUFNER S. J.
afim de tratarem de assuntos de
seus interesses, Oi: cidadãos abalxor Passa hoje o aniversario nata-

José Nicolau da Conceição, Fran- licio cio virtuoso sacerdote revmo.

C!SCO da Silva Xivíer, Narciso Joio padre Emilie Dufner S. J., �ue
Martins. Hipolito Sebastlão Serpa, durante alguns anos dirigiu com

o sr. tte, ceI. reformado d.1
Adolfo Koerích. Braulío Jaques Dias, ,rande proíiciencia o Gioasio Ca- Força Pública, Manoel Pereir»
Manoel Geloso Regts, Maniolvo An- tarinense. O ilustre aniversarian- da Silva;
tonio Lehmkuhl, Dultavio MarcIano te, justo orgulho da Igreia Ca-

() sr. Arlindo Oli veira:
f

da Silva. Calixto Manoel
J Víe1Nra, tOhl�Ga'd fiaJ instrupão e fda dCompa- a senhorinha Maria W. (h

Basílio Avelíno de: Ag(tiar, ose i- n UI. e 88111 e pro une amente Silva;
colau Bom, Placído Sergio Alves. estiraade pela sua reconhecida

a exma. vinva Maria Coelh«
Aristides Alves da Silva, Edgar Bi�. bondade, daí .. serera bem mera- Kinal.
tencourt, João Nep-muceno Símas, eidas .Iaomenagen. que lhe serão
Lírio Margoti. Etelvino Wend�ausen, prestadas.

. , Passa amanhã o aniversa-i..
Ad�mar Lins Wan�erley, Xavier «A Gazeta> cumprimenta.

I
natalicio do sr. dr. Cid CUlllP '.1

Mar�Glin,o da Costa, José Torquato e
SENHOR[NHA ALSA FEDER-

acatado advogado.
MarIO DIas.

CH fJTr.I.' I Fazem auos umanhãr

O TEM PO Passa hoje o aniversario nata-
lício da gentil senhorinha Alsa a exmu. ara, d. Candida Art,:·;

Feuerchutt, aplicada aluna do Horn, viuvá rio nosso saud.,·,

Colegio Coração de Jesus e dilâ- conterraneo er, Amadeu Horn;
ta filha do tiro dr. Oto Feuer- o sr. Cantidio Alves de S,,,,-

chutt. hllmanitario faeultivo ro- za, alto funcionario federal;
�idente na cidade de Tubarão. o sr. Gllmercindo Caminha;

A distinta (aniversariante terá' o sr. João Batista rios SanL()�:

hoie enseio de receber as maio- o sr. dr. Antonio Gallotti; 1
res demonstrações de apreço de o sr_ Max E. Kue01.er empre-

.

suas colegas e amiguinhas� gado da importante firma H.

«A Gazeta» apre8enta a rlistin- �'ett & Cia e conheci.do mlJsÍ,

ta senhorinha as suas sinceras cista;
fe)icita<,;ões. a senhorinha Maria Goul:uL

professora estadual e filha do sr.

Pedro Goulart do alLo comerei',.

ANIVERSA 1::.108

Nossa
Capital.

Disfrutando de Ilm vasto cir
culo de relações serâ o prezu.I u

cavalheiro muito felicitado.

6 112 e 8 112 horas HOJE

Fazem anos hoje:

Outr. notavel sueesse

para 08 eines "Coroados"

Depa.·trunento de 1\é
ronautiea (;ivil

Boletim diario da Esta
ção Aéro-climatológica
Previsões para e periodo .da�

18 horas de ôntem ás 18 hora.
de hoi.:

Tempo -Bom passando a in!!
tavel, cetm chuvas e trovoadas.

Temperatura - Entrará em

d.clinio.
Ventos: - Do quadrante sul,

suieitos a raiadas frespa�.
A'i temperaturas extremas de

hoje, fQram: maxima 29.2 e mi
nima 19.6 ra�istradafl, respectiva
mente áll 14.10 � 6.00 horas.

Festeja .hoie o seu aniversario
o nOS$O dístinto conterraneo sr.

Henrique Ferrari Junior, digno
funcionario da Diretoria Regional
cios Correioti e Telegrafos, nesta

NOIVADOS

A MAIS ViBRANTE PAGINA DE AMOR

e o espetaculo maximo em suniuosida
de e coSil)rido !

_wa - -

Com a gentilissilD3 senhorinha
Cacilda Hitzlliunn, diléta filha cio
sr. Emili;; Ritzmann, ex d1mlltad()
estadual e important.. ca[Jitalista
contratou €Ilsamento o nos�o dis
tinto conterranco IU'. dr. lVlad('j
ras N�ves, acatadu clinico c IU"

dico do Departamento de Saúd,�.
Aos noivos desejamos JIluml�

ras felic.jf!ades.V E N O E S E � melhor e confortavel propríe.
_. dade do município de São José,

dent!'o da cidade com ac010wilcões para numerosa família de tra

tamento. funjos para. o mar cóm magnífica praia de baoho. agua
encanada. garage para 4 automo veis, cocheiras para cavalos e

vacas, grande pasto. chacara com diversas qualidades de arvores

frutíferas, e outras dcpl'orlencías. e servida pelas linhas de onibus
de Sãe José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.'

IPara vêr e tratar, com o proprídario, na mesma. Carlos N.
Poeta.

Para o Rio de R io de Jan(·ir ..

seguio ôlltem, o nosso conter! iI·

ueo sr_ Virgílio Mourn, qllf: !IIi
vai afim dI) assistir a cerimoui"
da entrf'ga do e::+padirn ao sel! fi
lho Luiz Moura, que acaba de
concluir. com brilhantismo, o cur

so da Escola de Guerra.
Acompanham-n'o (IS nossos YO

t&S de hôas viaJcm.III Dr. Ar�jnio Tavares _ou��::�:=iz,
I CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás IS-João Pint(),7�ob-Tel, 1456

����

FALECIlUEN'FOS

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
VIUVA ROBERTO TROlYl'

POWSKY

Em sua residencia, á rua Bo
caiuva, faleceu ante-ôntem, tendo
sido sepultada ôntem no Cemita
rio de Itacorobí, a exma. sra. d.
Santa Cotrim Trompowsky, vi�
va do sauQeso contel'faneo Ir.

Roberto Trompowsky e progeni
tora do sr. Julio T,.rnpowsk.y,
telegrafista. D. Santa era delsa.
almas para quem a pratica do
Bem era um dogma indisl":utivel.
A dôr 011· o sofrimento alheie.
jamais batera. ál Ruas porta.
que não fossem mitigades. A ca�

ridade sempre foi seu le.a e daí
a profunda malua qUI o 8111 .1-
saparl'cimento causou na falllilill
e na 30ciedade catarimenses. "'.

A' família enlutada cA Gue
ta» aprftsenta ali suas maia lill

'ceralil condolencias.

(Especialista em doeneas de
,

e ereaneas)
�ONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt, 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas
� o ...

Senhoras

,.""

DECLARAÇAO A' PRAÇA
• Aldo Unhares tem o prazer de comunicar aos seus -amigos e

clientes, que fGi nomeado Agente geral da MERIDIONAL. Companhia. de Se
guros de Acidente:, do Trabalho, para todo o Estado de Santa Catarina.
devendo ser tratados com o mesmo. todo e qualquer asunto que se reIacío�
ne com a Companhia e seus seguradc,s.

Floríanopolis. 24 de Agosto de J 938
Rua Trajano n. sob. - Telei. lt - 72

A FORÇA

reunid.s DO romanec de amor que entusiasmou
o mundo inteiro e q'l� constituo por isso mes

mo o espetaeulo maximo da eioemato8rafia.

DO CORAÇ·Ã.O
�o.:' 'llil1 "0 f.E::: U' .11:;" .v .. ! .. i

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

onde vemos VICTOR MAO LANG e.. destRcada interpioeRltaeão.

No Programa- A visita tio Sr. Presid61l5lte Vargas. s. Paulo-na•• DFB
Fox Alrpiau Neves n· 20r78-ah.alidad.8

A rigor, suspensas as entradas de favor

lIma extréa ineomparavel
,..,., Preços:2.$SOO e 2$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




