
"O Circulo Operario de Itajai torna pública a sua gratidão COm

:;r locando-se ao lado de V. Excia. na fecunda obra administrativa em que vos

empenhaes no Estado, realizando um govêrno honesto e patrletlce no. cum

primento dos postulados do Estado-Novo, creado pelo eminente Chefe da

'�,ação" � palavras do proletário Dionisio Silva saudando o Interventor
Nerêu Ramos.
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CAXIAS I' GAA ESEMANA DE

Terminou a Semana de Caxias. I; S co- I

memorações levadas a eleito, revestindo-se de
um brilhantismo invulgar, serviram como tes
temunho do espirito de brasllidade da nossa

gente e tiveram o condão -Ie, mais uma vez,
assinalar o garbo e a disciplina das unidades
que constituem a .nos!a Guarnição Militar.

Se o programa era de molde a atrair a

atenção, a sua execução deixou em todos uma

impressão admiravel, incentivando o sentímen
to patriotlco a quantos assistiram ás homena
gens reallzadas,

A nobre oficialidade do 14 Batalhão de
Caçadores, que tem no tenente-coronel Candi
do Caldas ii slntese de todo o valor, de toda a leal
dade e de todo o mérito que a distingue e impõe,
poz no desenrolar desse programa o melhor
do seu zêlo, fazendo com que todes os seus

elementos, se houvessem asslnalade per forma
a honrar as suas tradições gloriosas de tropa
de elite.

-

As feUcU:ações que lhe padertamos dirigir,
cabem a todos nós bnu.i3eil1"os. Ef que todas
as lrradiações que cintnam do espirita al'ilmtar
dessa tropa de ellte, são o espelha e Im que to
dos revemos, cheios de orgu!ha e de ufania o

nosso Passado de glorias, e os horizontes ih..-

minados que divisafi110S, cheíes de fé e de es

perança, nos destinos fausto:;os da nossa gran
de e estremecida PatrQa.

A voz DO POVO
J A I R" �ALLADOProprietariO e Diretor Responsavel

Vi 30 de Agosto de 1938 i NUMEROFlorianopolis,
------------------------------

Terça-feira,

I Inaugurados em Itajaí os retratos doi
Chefe da Nação e do Illterventorl

Federal

Continuará como

"morto"
para lião IBlagoar a
antiga ellposa!

i I Com a presença do sr. dr. Ne- representantes das classes opera- lado na fecunda obra administra-

I I réu Ramos, ilustre Interventor rias, dirigiu-se Sua Exeia. para a tiva que vides empenhando 110

I
"1mB(

441III
Federal, que se fez acompanhar Vila Operaria, onde Ih! foi pres- E�tadC) realizando um govêrno· VARSOVIA, 26 Ouaren-
do Secretario da Iaterventoría tada entusiastíoa recepção, tendo honesto e patriotico no cumpri- ta polonêses, antigos solda-

I
nosso brilhante confrade J.8U. Gue. - lIs.ado..da pala.vra o proletario .sr. monto dos postulados do Estado dos do Exér�ito alemão na

I d I d 1\1 O S N d
.

Ch Grande Guerra, e que ha vín-
I i oes

e ") nspetor o misterio lODlSI') da ilva, que pronuaciou ovo, crea o pelo emmente e- te anos se achavam prtsíoneí-
/" I

do Trabalho, sr. dr. Pinheiro 10 seguinte discurso. fe da Nação». ros dos rUSS0S num campo de

!I
Dias, realisarum-se em Itaiaí, <Exmo, Sr. Dr. Nerêu Ramos Depois da missa na Capela d e concentração situado numa

! I ante ontem,. promovidas pelo Cir-I DO. Interv.entor Federa.l no Es- Nossa Senhora Da Paz, teve lo-! ilha perto da fronteira da

I I O d I fi d O C O d I
-

d Mandchuria, foram libertados

I' c� 0_- pel'�[lO aque a
.

orescente �a, o. irculo perano e ta- gar a inauguração os retratos, pelos [aponêses durante o

Cidade, brilhantes festejos come- jai honrado com a presença de V. no salão nobre da sêde do Circulo incidente ele TchanrFKo :E'eug
morativos da passagem do 1· a- Excia, ás suas fastividacie! em Operario, cerimonia tocante, que e repatriados para os seus

Ii niversario da sua Iundaç.ío. CoW comemoração do seu primeira ano sa rev-estiu de grande brilhantis- paízes de origem, Alemanha,

I, li inauguração, na sêde soc'al, dos de existencia, delegou me pode- mo, tendo a!'! fotozr vfias sido des- Polenta e Tchecoslovaquía, '

� Um deles, Stantslâu Mu�

li'
I retratos dos eminentes srs, drs. ros para apresentar a V. Excia. cerradas por dilas alunas do Grupo síeítnkt, ao regressar á aldeia

I Getulio Vargas e Nerêu Hamos, os seus votos de bôas vindas. Escolar Lauro Muler, ao mesmo' , natal de Gorgupies, "erto de

i Recebido o sr. Interventor e F3ÇO-O com intenso jubilo e tempo que a banda de musica da

I
Poznan, encontrou a que tí-

i sua comitiva, no Morro do Cor- com o coração cheio de conten- Força Publica executava o Hino nna sido sua mulher casada
I com outro e mâí de duas

I i tado, pelas autoridades locais e tamento civico. Nacional, acompanhado por todos crianças. Stanísláu a deíxâra
...«=--_iiiiiiíitõ;Y�iííií6í""HiíFt';';;;'-T-Trtt=rriiiiiiítj,�oiãõãà:i.áõiiã'_ -------.---------- ------ .. ------------- A vossa visita é de alta sig- os alunos das escolas locais, pre- em 1914 para ir ii guerra. De'

O B 0. A Ip.6rd.o�a' U� t1llH4ADO por nificação para o operariado Ita- sentes á s olenídade. poís de muitos aIlOS tinha

raSh e a 1'--1· � �A. M,2.!91 JiL U -. .

Ela coasti
.

J iíi d h contraído novas napcías. On-

• " /l!lHaDSe.
a coastitue um motivo ustr iean o a omenagem, usou tem Stanislãu, para não per.

t G d
de estimulo e de incentivo aos da palavra o jornalista sr. Gas - turbar a paz que parecia rei-

gen ,na no ran u�a �uIL,e1Íl4 que trabalham, da sôl á s61, num I par de Morais, qus salientou 03 ,DIU naquela tamílía, abando-
.mlJiUI ..&. .II A

I'
labôr honrado o com o pensamsn- relevantes serviços prestado! ao I �0� novamente a aldeia para

Prix de Deauville": to voltado para a grandeza file proletariado pelo eminente Chefe
.

Ir Instalar &_e alhures.

nossa patria. da Nação e pelo Interventor do
V. Excia., dr. Nerêu Ramos, nosso Estado. ,-

MM _I'''· ,...".........

.... __ .. __ ."' .. "' .. • deu lIma deraonstraçãe sincera de Respondeu o sr. dr. NerélJ Ra-

a�izade ao proletario, qU8 ]aoje 1Il1}1!, .dizendo da satisfação que I Um crime na Casa
Ad
-

d forma uma força poderosa no expenmentava par ser o opera-
ao e

_ ... II trabalho pat.riotico do nosso em.i- riado solidario cam () �"tado Novo de Detenl'a""'o
b

�

_

· f.!
nente preSIdente dr. Getuho c com o 'faode PreSidente Ge· �

IClcieta Vargas. tulio Vargas, cuja obra em mate-

Como ••u delegado neste E.ta- ria de legislação Bocial, não foi
.

di· IUO, 29-0ntem pela manhã,do vem V. Excia. prosegUlIl o atingida nem mesmo pa a propna ,

h d d· t ·b
. -

d fé
com IlrtiÔr civico a graBdila obra França.

a Cfll � IS�1 t UIÇ�O o O-A'
de reeoJ!1struçãll nacional. E jUlto O discurso do lntervent\)r Ne.11 noai adsa pe .

e dençaSo'.1 o dPre2'�LISBOA, 29-Em Passa- , I. _
- A fi f

.

d r an o enIra a I va, e "

fora, CI·ntra, afI'm de "a-
e la Hmtar a vossa preocupaçll.o reu namos 01 coroa o com uma I ..

te I·
.

I d I anos comerClanO!i eve com ou-

nhar uma aposta de cincoeu- sempre con�tante de rea Isar o vlbranta sa va e pI! mas. t' F· d
.

t r
bem cilta.r do povo. Depois de uma visita demora. ro,?« E�rruja:t, Ut)ílll �sm e 1-

ta escudos, o agricultor O C· I O
. dI·' d A·l O B r genCla. que este querIa que

Francisco Reis, atravellsou lNU o pl\rano e taJaI a ao SI () am osco, rea Ii!lOU-
I d· t 'b

.

f
. -

f'Ox{ord, o principe malaio Mahmud '

agradece lillceramente \ honrosa se uma �rand6 churrascada na aque e
.

IS n Ulsse a r� elça_o ora

Trenssanu, de 20 anos, resolveu

III
a aldeia em uma bicieleta

d··
-

f 'd d C· I I do cublCulo, no que na.o fOI aten-
abandonar o titulOl e trabalhar nes· complel,amente .ú. illtmçao que lhe aon er.. se e - o Ircu o, em a qua usa-

d·d�" t d·
.

d
E ' bl·

.

di· ..I I o. �nomen os epOlS, sam o
ta caDital, talvez como motorista. toroa pu ICO a lua iratI ram a pa avra varIO!! ora.ores, d b· I F

.

�:i�i��1�n:�u�?t�v:I�� se� J��:� i dão e desde ji ooloca-se ao vosso entre os quais, f�.zQ?dto o of1recli- f:cac�i�;��' P«I.'O:���l:», f���au��
Ucença pa;a casar-se c�m a joven I c,;� (..... mento, o nosso 18tm o con raae

Orlando.
-IMAIS 37 ESCOLAS

sr. Adbon Foes e o sr.03valdo . . .

�::::f�, !:b:��O�acr��h:���i��e:
j'

Ramos, tendo respondido etl! no-
O fendto, em gAra�lS31m? estado

regressar a Londres para encontrar- me do govêrno dI) Estado, o SQ- se enc�n ra na SSlstenc:n8
•

com

se cem a joven, de quem não mais cr·.adas pelo Interven- c.retario d� Interventoria, iOflla- um fenmentúl mortal no venere.

le quer separar. A fortuna do prln- .

--Datr""ao Mo""r ci1te atalmente é de quatro l1bras hsta J6u Guedes. - .......__ ........ ,. .. _ .. "' .. ..... m.

'T ,_ I esterlinas. tor NereAu Ramos I A' tarde realisou-se um anillla-

'I(10 jogo de tutebol, para a di.pu-

Pf}o avião da «Panllip, está
la do bronze. «Nerêu Ral'D�s:, O capitão Frederico

P
·

d Pld'" 5 8 d 1 N
A R entre as eqlllpis do «MareIlIO

sendo esperado, hoje, Msta capi- erseguln O OS e os @cretos ns. 1. Il - 1, o ntery•• tor ereu a·
p. d

f
.

d E úl
. Dias». aIBan U"». D dtal, f) 1. tenente da Armada, Ir. mos (\IraJll ena ara, na .stadQ, sabado tim&, 37 escolas mlXtas, Por fim o sr. lntervenhr Ne- rumon morreu

Leowf'gilua do Amaral Alves, que adeptos da bru Ilocalizadas no, seguintes muniftipios: rêu Ra_os visito\l, acompanhado •

vem a!!sumir o cargo de Patrão- • Rio do Sul-I2 unidade. escolares, noa seguistes lugares: .011 me,mbrol de �lia. eomitiva. subitamentetór da Capitania dOI Portos, •
Trombudo Alto II (distrito de Trombudo Centra0, Mirim

81 sedes 'os Smdlcatos, e6i

.ta CapI·tal xarla Doee, Paleta e PombinhAs f,dililtrito de POloIIiIO Redondo), Barra das VI·VII ".

as qNais foi recebido com ..
----------- Pomba!!, Alto Rio do Sul, Iloupava, Mosqui.to GraJlde, Ribeirão

o d.

O D·· ferraz Café, Valada Gropp, Serrinha e Alto Mosquitinho. demonstrações d� apreço

r. InlZ :RECIFE, 29 -A policia, con- Itaíopolis--IO, DOS lugarel: Linha São Jeão, Linha Oscar I_i_al__p_a_t_ia_. _

tiBuando em diligenciai contra Carvalho, Moema Bituvinha, Moema II Secção, Iracema, Colonia
os catimbo!ieirol, acaba de cercar Becker, Colonia Bley Pomba, Colonia Tunoira, Linha Montarí,
uma cala no sublolrbi" de Campo Moeminha.
Grande, no momento em ,ue se Coneordia-uma, DO lugar Barra do Veado, ài,tl'ito de E.-
realizava u·ma seSlllo, prendendo teves Juniol'.
cêrca d. v,ínte adeptoi! da bru· Chapec6-12, naB leruintes lugar•• : Linla. :B"ó. Linha Co-

tov&lo, Linha Beleza, Linha Ipé-Pepí, Linha Dourado, Lillha Her
valzinho, Linha Jaboticaba, Séd. São João, Linha Fortaleza, Séde
Capela, Linha Chapéu • Linha Porá-Macuoo.

Orleaua-uma, no lugar Braço Esquerdo, distrito d. Grio

i

I'I'

A

LONDRES, 28 Um joven prin·
. cípe malaio acaba de abanrtonar sua

P�RIS, 29-0 �rasll e a
w

Ar·· residencia, devendo chegar aqui de
gentma repl'csp.nlarao amanha o. avião, para casar-se com uma joven
turf sul-americano no classico

I

inglêsa. sua companheira de estu·

«Grand Prix de Deauvile» que I- dos na Universidade de Oxford. Ela
. , H· d' ,chama-se "Mlss" Joyce Blencowe e

!c dIsputara no IpO ['omo da� êle principe Mahmud irmão do
quele famoso balneario. O sr. Li- sultão de Tcenglilanu: dos E tados
neu de Paula Machado apresEm- Malaios. O noivo tem 20 anos e

tará <: Six Avril ». treinado pôr W. perderã o direito ao trono.

Web, e que �erá montado pelo
jockei F. H�IVé. De outro ladoa Vai ser elloufieur%
sra. Simon Guthmann, argentina,
apresentará «Alibi., treinado por
Juaa Torterolo e que será mon

tado pelo jockey Doyasbere.
Dezenove parelheiros das mltio

rei eodalariu de França disputa·
rio esta Hova. na distancia do
2.600 metro�. Os premios ascan·

dem a 400.000 francos, dos !quais

�5().000 ile destinam ao vencedor.

Li

LONDRES, 28 Pilr amor a

uma joven intillêsa que conheceu I

quando cursava a Universidade de I

Novo

A bordo do «Comandante Al
cidio », chegou. ante-ôntem, a e.·

ta capital, o i1u.tre cientista dr.
D,niz Ferraz, medico pliqulatra
da 7a. R.,ião do Departamento
Nacional de Saude.

O professor Diniz Ferraz foi
recebido a bordo pelo Secretario
do sr. Internntor Federal e pelo
Ir. dr. Ivo de -AquiDo, S.�retario
d. lu'trior � Juld�I.

SELEM (Paliá), 23 --- N(i.
ticias de Obidos hdormam
que o capitão Frederico
Drumond, U) mcmen�o
da cerimonia de reassu

mir o comando da Sa. Ba
teria de Artilharia de CO�
ta, faleceu subitamente,
'l:�timado por um COlapso
call'diaco. Foi geraA a c@ns",

ternação �eia .morte des
se militaról

Vitimas dum
desastre

xaria.
Outra batida proveitosa foi

dada na Casa Amarelo, sendo aí
apreendida grande quantidade de

apetrechos e presa 3 fa�Q�a ca

tanaltoleira Maria Eufrolin•• Caçador-t;lma, Be lu,ar- Liúha Qqialie de Navembre.

LISBOA, 29 - Em Ceborico,
na Beira, foram feridos em um

desastr� de automovel o sr. Ma
noel Marcelino Dias, capitalista
no Brasil, e as suas duas filhas,
Maria Al:llulita e Alda Dilli.

Pa_rá.

--.. ;.-....
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vai ap�u·ecer "Mis,eA
ria''., volume de �1·O" Conforme havíamos anunciado'[brasileiros, pelos que sabem e

lIieas] de '--Osluar R. em nosso numero anterior, reali-] querem conduzir a pátria e a

da SiJva � sou-se no dia 21 do corrente I nacionalidade para os destinos
Dentro de poucos dias mês, na sala principal da Inten-I gloriosos a que ela realmente tem

deverá aparecer a luz da dencia de Ascurra, a inaugura - direito, é a consagração mereci
publicidade, editado pela ção da fotografia do Presidente II da, uma justa recompensa que
Tipografia Tupan, o volume da Republica O ato foi presi- sempre devemos conceder ao tra
de cronicas de Osmar R. fla dido pelo ."..Prefeito �unicipal e I b.alho honest� � produtivo e, em

Silva, intitulado «MISERIA». teve a maior rmponencia compa- smtese, patnottco.
Os nossos leitores ja conhe- recendo todas as autoridades 10-

(
O Brasil. de quem SOIS

cem, atravez de'[sua colabo- cais, representante do Cléro, es-: parte tão valorosa, carece do
ração na «A GAZETA» o vi- coteiros e grande massa popular. I vosso esforço, da vossa manifes-

gelO de que foi alvo, boje, nes

goroso .�cronista, original e O Secretario da Prefeitura, sr. i tação extensiva sobre todos os
te distrito, por ocasião da inau- PIO, 28 - Foi disribuido

irreverente, que tantas belas Pedro ferreira, em nome do In- setores de sua atividade, para que guração do retrato de V. Excia. ao procurador do Tribunal de
paginas 'tem .escrito. Lança- t�ndente Floriano IsoI.ani, orga- conheça o vos�o. pensamento, na sala principal da iotendencia Segurança Nacional o processose ele agora definitivamente ms�dor daql1�la solenidade, pro- observe a vossa mdlspensavelco-Tlocel. O ato inaugural foi presi- procedente de .Sao Paulo contra
nas letras, com a publicação feriu uma brilhante alocução, em laboração ágrande obra de

reer-I elido pelo sr. PreFeito Municipal, o alemão Hans l\1eyer, diretor
de um livro que ha de ter que foi.aplaudidissimo ao tem�i- gui�ento da,patria, que �ra se tendo o Secretario daPrefeitura, em de «Deutc;her Segelclub»; acuo
muito de verdade e de in- nar, C!1)O teor, damos a seguir: d�h?ea e vai se c�ncrehsando. j nome do sr. Intendente. proferido sado de ter reI irado a bandeira
teligencia, nascido de sua Meus Concidadãoslll E ISSO o que � Brasil espe�a. de I brilhante alocução. concitando nacional da séde daquele clube.
aguda observação da vida, Neste momento em que, con- todos o� seu; f

.

ilhes: .uma ativida-
I povo ccopeiar obra reconstruçãoatravez O prisma de uma gregados cheios de fé e tocados de pro�lcua. e mten,slva em bem

I nacional. Queira V. Excia. a- Vai á stratesfera toxicos.
,original compreensão das I pelo mais puro e são patriotis- da naclOn�hdade. Ja não �e ad- ceitar os nossos veementes pro-I I Para combater a sonolenci» I

realidades atuais, vistas por mo, prestamos a nossa homena- mttem mais as promessas mcum-
testas de irrestrita solidariedade. preguiça e as demsis desorde«.

um espir'to que soube se li- gem, desinteressada e sincera IlO pridas dos ambiciosas de outró-'I RIO, 28 - Telegrama de acima assinalada» recomenda-. �

bertar do convencionalismo mais alto e nobre magistrado da ra, o momento e de realizações ESPORTE,
Lisboa info,�a .

que o s�bio, p�- o uso do poderoso digestivo Awdos julgamentos C0muns. Nos Patria, eu vos venho f.lar era e não de palavras vãs, bonitas I laco Max Klemlcz tentara atmgrr, dol-Pepsina da Casa Bayer, q!i ,

meios intelectuais catarinen- nome do vosso digno lntenden- na �erdade, mas s�m um f?�ldo I Realizou-se, no dia 21 do
em balão, a st�atosfera, numa

se toma no meio das r. leiçõ
ses, onde Osmar R. da Si! va te, organisador desta solenidade, pratico, sem um fu� de utilida- fluente mês. na cidade de Indaail,

altura de 28 mil metros.
com adrmravel proveito.

já formou um nome ameo- pala testemunhar-vos o regozijo de, em que tão rápidas são pro-
o encontro amistoso do l e 2'

lado de prestigio, seu livro de todos nós pela belissima de- feridas, jà cáem no esquecimento. quadro Bom Retiro F. B. C.
de estreia está sendo agu- monstração que acabais d� dar �enhamos fé, porta�to, nos. des- da cidade de Blemenau com o
ardado com natural interesse das vossas virtudes civicas, da tinos da nossa �ueurla patua e

l' (! 2' quadro do Palmeiras F.
e com _símpatica espectativa, compreensão nitida que tendes do ergamos, um Viva ao g�ande B. C. daquela cidade.
a que sem duvida correspon- vossc, dever de encarecer e ele- Presldémte Getulio Vargas.» Da pelejil que fOI baslante
derá a re�lidade da obra var uma personalidade de admi-

. P.elos .representantes daquele animada e muito concorrida, sai
anunciada. nistrador completamente devotado Jlstnto, fOI enderessa�o ao Che"

ram vitoriosos o� dois quadros
ao serviço da Patria, como é o fe da N�ÇãO o segu,ll1te telegra' de Indaiul pela seguinte cOllta
Presidente Getulio Vargas. cuja ma: PresIdente Getuho Vargas-

gem:fotografia acabamos de inaugu· Catete-Rio. A população desle I' Quadro-Palmeiras-6
rar. O áto a que assistis, esta distrito representada pelo signa Bom Retiro-J
vibrante e insofismavel prova de h�rios, congratula-se com V' 2' « -PalmeiCltS-3

dos bons Excia. pela glandiosa homena- B R " O Iom e IrO-

--- -

rA��f�-:::spon::��5 Im cesso obtido com a maior ij
H liquidação de sedas havid� em FIo-

..

� rianopolis, os preços gerais sofreram
� maior redução:
� 30 • 48 por .ente

��*�OO!!ii!!tiMl a

.

.

1,;'�:�/-!r.:. '
c' : I,�,",' 1,

I" 1

,
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A GAZETA�30,.,.,,8,....·938
: i ··r -'Si77?

no. inauguração da
do Chefe da Nação na

Int�ndencia de Ascurra

umm

Livros
vos

retrato

na mesma.

n' IOde 1 ás 3

V da casa
en e-se á Ave-

nida Rio Branco. n.60 A' tratar

Casa Três Irtnãos
••••8 $ 8 •••W8.�

PALACIO DAS SEDAS

tr�����TrOO����r*�I��
·d I e ineguala-

ti

U Forml ave vel redu-
t ção dos preços em suas mercadorias

� acaba de fazer a preferi€la CASA

I TRt:S IRMÃOS, o maior emporio de

�
sêdas.

i ' �
�����.IjF!����&**�!Z!�

Visitem nossas exposições

Florianopolis
Formou-se o estu .. � Preguiça e

dante cégo sonolenci ;::i

LA PLA TA (Argentina), 28
- O estudante cégo Julio Ca
sar Triaca formou-se hoje pela
Faculdade de Direito. Ha varios

E' sebido de lenga data q' e

preguiça e sonolencia ap ós rs

relerções são sinais quasi cer: s

de digestão dificil, causada por
insuficiencia de acido cloridz, C·) jI,v
no suco gastrico. Ha pess ÔK S

que púr este motivo são força di.: ;
a dormir meia hora após o f·:

moço e o jantar. Outras, alen, I:

sonolencia, sofrem de varias pCi'
turbações deccrrentes da mesir '"

causa, tais come fraqueza. pi 11-

dez. desanimo, en xaquecas, VI !,

tre crescido, inapetencia, pm. I)

de ventre. De tempo a te[l�r()
são vitimas de verdadeiras ind,

gestões com vomites e dejfçõ s

liquidas, como se tivessem sid"
vitimas de uma intoxicação <) I .

mentar. A causa. entretanto, rl,.I'

de na falta de acido cloridn. o

indispensavel para a normal d,·

gestão dos albuminoides, que l ' f

isto se putrefazem, tornando s .

anos um acidente de caça privou
o da vista, mas Triaca continuou
mesmo assim a estudar, tendo

prestado hoje o ultimo exame,
o de Direito lnternacions I Pri
vado. em que foi aprovado,

Proeesso contra o

dfrflltor de um jornal
alemão

II
HOTEL ANDRETTA I.'O MELROII DA PRAÇ.,�

.

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- I
JANTES E EXMAS. FAMILIAS l�TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-

'IIZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
Anexo: Armazem de secos e

molhados IDerval Santa ClltariD�__ .

---:---==

t \

FLORIANOPOLIS
Rua felipe Schmidt N. 22

Telefone, 1401
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Emquanto sudetos e tchecos aguardam o auxilio estranlelro, a
"\

�Iemanha convoca seus embaixadores nas Americas para uma reunião .....Pe�
\'

dida a neutralidade da Yogoslavla e Rumania para a invasão da Tchecos-

IOV��D�:::-29 _ O. persistentes rumores que correm 'o- �I�O·�--�-�R.-��.,
�

..-���o�I�N�����(�:)�rl São também A aldeia 'ficou so-
bre a advertencia feita pelo Reich âs potencias eurepêas, ás quais _...--.

__
-- obrigados terradaferia afirmado estar cansado de esperar pela solução da questão ._*'_ _o -

1 ct
- U

dOR i\detos, sendo, talvez obrigado a assumir atitude mais enérgica
a favor do. mesmos, lavaram 011 observadores a temer que �;;;se M J.; D I (; O O P .E R A O O R RIO, 29 - Foi baixado de-

apoio possa revestir-fie da forma de uma invasãe da Tchecoslo- creto obrigando todos os Iuncio-

vaquia.

"
DOENÇA � DE SENHORAS--PARTOS narBios dos Caixas Economícas e

Dia-se que a Alemanha teria declarado aos Estados halka- C( N" J
de ancos do Brasil a se torna-

nicos a decisão de apoiar os sudetoa «por todos os meios ao seu I .

; 0ULTg��)9fr12T�� ��� 17 SOB.
rem associados do Instituto de

alcance. »
.

I
Aposentadoria e Pensões dos :ian-

Uma certa fonte declarou ainda hoje que tinha «grandes/
HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26 caries,

-

di
.. ..

t' FON"- 14�O Tal questão vinha sendo deha-
razoe!'!. para acre ítar que a ense atmgína ao auge nes es proximos II .ID.Jj ....

d d
tida ha muito tempo, sendo re-

ez ras.>

IIJ Atende I d I h d" "tc lama os a qua quer ora Ia e nOI e solvida, somente, com a vinda
do dr. Waldemar Falcão, minis-

A espera de auxilio estranjeiro
�z,. . ;;i;;;f@tfe Jf§! ti J.""" .;g 'iiiiIi Y°:4�Jnba�ho., " ""!!

Grande liquidação I

de livros

Convoeados os embaixadGres do Ileieh
na Amerieas ,•••••••••••••••••I•••••••i;I.1LONDRES, 29 - Em telegrama procedente dp. Berlim, \ m

o jornal <Nows Chronicle » anuncia que o ministro do Exterior do

I,Il eich, Joacbin von Ribbentrop, convecou para uma conferencia
todos 0& embaixadores e ministros do Reich na America do Norte,

IAmeriea Central e América do Sul, afim de examinar as possiveis
reações dos governos americanos diante de uma guerra europeia.
O jornal acrescenta: �A conferencia estudará especialmente a influ
encia crescente dos Estados Unidos da America do Sul c, por con

seguinte, a hostilidade, mais ou menos acentuada, dos países da
..

America para com a politica do Reicb na Europa Central, O sr.

Bohle, chefe da organização dos «Alemães no Estranjeiro », dará
novas instruções aos diplomatas relativamente ás dificuldades que

,,, êssa organização vem encontrando na América nos ultimes tempos.
Esses diplomatas deverão tomar parte, igualmente, no Congresso
dos «Alemães no Estranjeiro », que se inaugura em Stuttgart, ii 28

deste mês>.

Espectati

PRAGA, 29 - Tanto 08 tchecos como os sudetos estão á

espera do auxilio que lhes pôde vir de Ióra, exatamente na ocasião
em que a crise atinge seu ponto culminante.

Depois de fazer as conoessões que declarou serem as ulti

mas, o governo espera as palavras de Sir John 'Simon com a espe

rança de que elas tragam a promessa de um auxilio da Inglaterra ,

,
na hipótese de agressão alemã. Por sua vez, os sudetos voltara-se I'; para e Reíeh com as mesmas esperanças, havendo 8 incerteza de
ser a nova politica alemã revelada perante o Congresso anual do
Partido Nazista. marcado para o proximo dia 6 de setembro em

Nuremberg.

"Do estrajeiro a proxima palavra��

PRAGA, 29 _. Os sudetos ainda não resolverem a sua

atitude D6 tocante ás UOV8S propostas feitas pelo governo.
Ainda ontem o <leader » sudeto, deputado Kundt, visitr n

o ministro Hodza, 6. tarde, embora a direção do partido afirme
« desconhecer quais sejam as novas concessões ». Presume- se que ()

Partido Sudeto julgue necessário um entendimento com os ermssa

I'IO! nazistas antes de assumir qualquer atitude com reíerencia

àquelas novas ooncessõcs. Por outro lado, a missão Huncinan pare
ce indicar que o assunto, agora [á não cabe mais dentro dos limi
tes da Tcheeoalovaquia, e que « a proxima palavra deve vir do es

tranjeiro �.

Consulta a Yogeslavill e a Humauia!
LONDRES, 29 - O c Daily Mail », publica hoje, com gran

de destaque, telegrama procedente de Pari. informando que a Ale
manha solicitou á Yogoslavia e Humania a canmtia de que per
manecerão neutras no caso em que se verifique uma intervenção
alemã na Tchecoslovaquia. Segundo o referido despacho, Q ,overno
francês transmitiu essa informação ao de Londres.

I
A cruz gamada lia Camara tebeea

PRAGA' 29 - Mãos descenhecidas traçaram com tinta
uma grande cruz gamada e ati palavras <Heil Hitler> Dl parede da
cabine do elevador da Camara dos Deputades. Foi preciso mandar

pintar de novo a parede. A imprensa comenta indilnada o fato.

Sanatorio "Santa Catarina"

DIRETOR PROPRIETABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

André Kiralyhegy '.Dr.

o melhor estabelecimento, �perfeitamente aparelhado
para�o tratamento conservativo e círurgioo de doenças pul-,
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se locali�ado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metro!!! sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encuada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves.
estado postoperativo, impaludismo _

cronico (maIaria), esgota
mento, etc,

xer", .. :··' r
.

i" e >r'''''' _.

,
,

'\'

a ,rr

MEXICO. 28 -o «Cerro
de las Canteras- , que se ele
va nas proximidades de Hue
jucan, no Estado de jalisco
desmoronou-se esmagando
as casas dos arredores da
aldeia e as comunicacões
entre as cidades de Gauda
!ajara e Zacatecas.
Não se sabe se ha viti

mas nem qual é a impor
tancia dos estragos causados
pelo desmoronamento. Os
índios -Huicoles» que habi
tavam a região, fugiram para
os distritos vizinhos. seme

ando o panico entre as po
pulações.

Por motivo de anual Jogou a fortuna
fórabalançe

NA

Livraria Central
BELO HORIZONTE, 28-

A imprensa desta capital
ocupa-se hoie de um inte
ressante caso ocorrido com

o portador de um bilhete da
Loteria de Minas premiado
com 80 contos de réis.

O eletríctst.s José Soares
Gouvêa comprou ha tempos
um bilhete da Loteria Esta
dual e por não ter conferido
direito atirou-o fora. Só mais
tarde é que veíu a saber,
por telegramas de paragens
de ul11a filha e amigos que
o bilhete estava premiado
com o premio maior. Soa
.res Gouvêa contratou então
advogado- para estudar
o caso. Ficou então apura
do que realmente o bilhete
fora premíado.mas havia sido
pago ao Banco de Comercio
e Industria, por conta de
terceiros.
A policia foi por isso cha

mada e intervir e procede a

investigações prra saber a

quem foi pago o bilhete.

Rua Felipe Schmidt, 14

SLAQUEA,.
DAS
EM

PINHO

desde 450$000 CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

M OVE,I S ODEON, o lider dos
cinemas

. ".

SALOMAO GUElMANN
A'S 5 e 7,30 HORAS;

Em últimas exibições
A FORÇA DO CORAÇÃO
com R0bert ravlor, Barbara Stan.

wyck e Vict�r \1ac Laglen
Pleços-2$500 e 2$000.Caixa Postal, 19

Curitiba EsI. do Paraná
CINES (;OROADOS

REX. às 7,30 horas:

RAINHA VITORIA com Ano
Neagle e Adolph Wohlbrueck
Preços-2$500 e 2$000.

ROYAL, 3S 7, 3Q horas:

MELonIA DA ME fRO
POLE com Margaret Lindsay e

Jeffcey Dean.
Preço- 1 $000..

Representantes Besta capital

MACHADO Cía.
Rua João Pinto li Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VIAGENS DIRETAS PARA ° PC'RTO 90 RIO aE JANEIR'l)

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, tliréta·

mente, sem transbordo �oTem ,sempre. vapores em porto, carregQn«Q I
Incsnega-se de classificação, medição e EMBARQUI ale

Itodas a� especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

.

o

tórss etc .• cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem cerno para e Exterier

Recebe cargas de írnportaçãe]do Pais em d. Ex' .,
teríer, para desembaraça e redespacho para I (NOS CL�8SIC05 �NVfEL®PES FEC! fADOS

as praçasldo interior
aIi)ESVIO DA E. �E FERRO ARMAZEM PROPR18 a-_. ol'� 041 •• � .�';' .�B�RilI

�·-fll'iiiiÍ@.e9ii!�iiR�ViiIÇiii?�a&?HÍtii:ii�ii3r,&Jii!l)iib?iilw�,�iiwRii/ii!/iii):tiiPii�iiiII!"liitPipiRiijEi1ÇaO.S_M.oiiDilIC_O.·IISIIiilil fL ; ._ C:oneertos e limpeza
--1

ai; !:I===._-_____...,

Endereço Telegr.: DOLi � • Caixa Pestal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�A(JENCIA DE VAPORES/
�..:"

Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabefriense Ltda.--Cabo Fríe
Vandenbrando & Cia.-Santos

.

--_-------------------------------------------------------------------------------------

DEa-OSITAAIO& EM .TA .. CATARINA

M OE PC K)E S
FLORIANOPOllSMatriz

Vela. ce Mago,

Filiais em:

BllIlI1enau, Cru.zeiro da 5111,

Jean"ile, Lalla., LagMna, São
Francisca do 5.1

MOSTRUAP110 EM:

Tubarãe

'0'

Dtt Fama Mun,flall
,) 1

,

;_ �, _i

�t'l"hf�",!I;f r�T � .

. .

�'�--I'

Fi Eletrica i

-------

m.(xr�'tm*çb�;oÊ LUZ, }-'<6r{Ç/\ Ê. pl:t·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

1-\ ELE':TF�IC/L\
TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA. Pl'R
PREÇOS SEM COMPETIDORES N _t\ PRAÇA.
MATERIA!S ELETRICOS, LU"TRES E AEiAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES.' VISITEM A Eib.1fCl��� r:'Rlla João Pmto n, 14 �&A a.�..� ;

ACABA DE RECI=..BER UM FINISSIMO SOR !'i� !
MENTO DE CHUVEiROS ELE'THICUS, NOVi II'DADE NO RAMO-AR fIGO ,__,ARANT'IDO I.

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

No:Est.reito Ponta do Leal

I T sL

Federal e Santa Catarina quinta-feira
1 de setembro

de maquinas de escrever,
rãdles e aparelhos em Itral.
Rua CeAstlheiro Mafra •••,

Banco do Bralll
Capital

Fu�do de fiserva

106.900:"'$"0
'259.746:100$018

JEXECUTA TODAS AS OPERAÇ&ES BANCARIAS

AGENQIA� E CORRESPONDJiNTES :IMITaDa. PAII
AGBlNElIA LOG!�L RUA TIU.J..A,NG, :N'e 13

Abona. em conta corrente. os segúintesJ juros:
Dep. com Jur�s (CONI.E�CIAL SEM LIlVIITE) 2% ala
Dep. Iímttades (limite de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de ! 0:000$) 4% ala
Dep. de avise prévio (de quaisquer quantias, cem ,reUradas tam-

bem de quaisquer ímpcrtandas).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITQS A PRAZ(}--FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

ALUGA-SE
Casa no Estreito

(João Pessôa)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de
jantar - capa -- cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Deis quintais cempletamente
amurados e uma expIendida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para [avação de roupa.
Onibus na porte.

Todos os campartimentes
tem janelas e a casa está

completamente nova, cem

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

da cosinha.

I

f
,
,

SAXOFONf
DI ABOLICO

.,(
� \
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GAZ E.:T A INDICA
! I 1·��VA.���V������$i2G�.Dr" Alfredo P. de Araujo Accacio Mo- � Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- �

M EDICO • � estrutura em con- caüzação e direção lSi
Especialista em molestias de creanças, nervos

rei ra tem seu escrip- � creto armaeo de obl as �
�&����:mo e motestias da pele

tório de advogacia á rua � e ferro Aparelhamento com �
Tratamento do empaludismo e das melestías da pe· � preto para constru- �le e nervosas pela .flutolzemolherapia Visconde de Ouro Preto � ções de pontes em N
Consultorio e resídencia-Praça 15 de Novembro, i3 I concreto armado

I�,Telefone, 1.564 _j
n. 70. - Phone: 1277.-

Consu/tas:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 hQras I I, r�:�� :���:!Smm i Omar Carneiro Ribeiro IDr. Camará Martins Dr.PedreCatalãB l� ��
Diplomado pela Facul- � Engenheiro Civil 1.\'(4

.�f:\j�.i:Idade de Medicina da �]Baia �
Ex-interno e assistente do Pal.ciD da Cal·xa Economica ��4
Serviço do prof. MOlae. UI �

EX-in.eme de Dispeneario
.

�Ex_adj:�!:a J;;mHospíial 1· Andar • Apartamento �
GraHée Guinle e Sanatorio

1-Manoel Vitorino Caixa Postal, 784
Clínica médica círurglca das

I molestias da
. CAB:lÇA E PEié:GÇQ

Especíahsta em Cu r IIt "Iba Pa rana' tJ!:jNARIZ, GAR8ANTA B

�: �
envmes �

€:ONSULTfH\l8 � �18- Rua Trajano -18 � �
RESII>ENCIA � Sucursal: �

Hotel Gloria � �
l>iariamente das 166s1Shs. � Florianopolis direção: Engro. OMAR RUpp �

.. '._ .•.""����V83.ll
""D-r-.-S-a-�-U-I-o-R--a-m-o-s- Curso de Maquinas e Pilotagem II

.

Consultório e Residencia á Rua Visconde de Ouro Pre-

.1
'0, n". II - Tel.-I�. -FLORIANOPOLIS.

J IDr. RicardG!
-

- 'Gottsmann.. Dr, Aderbal R.
Jr .',

E h f d d H tda Silvai
.Iaga.,

a-c e e a clinicá e ospi. d d• .&. - I d 1\1 b (P
J\ - voga o

ta e 1 "ürn erg, koreesor _ _.0«'_

Ind6rg Burkhardt e Professor P. 15 de Novembro.13 seb.
Erwin Kreuter) Fones 1631 e 12'0

Eapeclallala em cirurgia
geral

A

ME'DIC6l-ESPECIALlSTA EM MOLESTIAS DO ESTO
:MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

ti\JRA ERAl)I�AL DAS HEM�RRHOIDAS, SEM QP:S-
---

RAÇÃO E SEM DOR

.E80NSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da tarde

I Moles·tias e Operações
,.. dos -

··�.OS
, Qr.ANTA

•

-UJD

l\
C

l

o
R

I
� AUVOGADO

a Trajada no. 29

I

\\
I

iedro de Moura '.rro

I
i
-

Advogado

ua Trajano, rr ) solJra.llo

Telephone n' 1548
j_____" Gp ��ã----

Partos - Melestíaa de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrotor d& Matarl�ldadal
Madla. do HOlpltal

(Curso de especializa�lo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-« Consultorio:
ANITA GARlBALDI. 49

. ,
- - � --

.�. I _�-'I��'�
-

LI .... _ ..�fIOal·
t te Gaivão

�.DVOGADO

Dr. Carlos Corrêa

Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu leu escrltorle de
advecacía e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

EGcritorio: R. Deodoro D· 15
,

FONE 1.665
__..------------------

"ofe

Especialista em motesttas do aparelho genito urina
fifi) do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgiae
glnecología do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor da Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor do Serviço Médico da Assistencía
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especíallsada �m Urc!.:I�i?.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de F'orlanopolls,

Doenças de senhoras. úrologza
Partos e Cirurgia.

PRF.PAnAlVI.S)� ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA·

�UINíSTA$. PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO·
RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

lVIECANICA MARITIMA.

( ... r, ':';-,.l.. L s: L -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE [AO SR.
':ULAMPIO DOS :REIS VALE
LARGO 13 DE MAIO, 41

FLORIANOPOLI S

I
N OV� DL\D E
SANOALIAS DE CARMUÇAS PARA

INVERNO a 12$ e 14$ ,

Sapatas DE VERNIZ D.à MELHOR

QUALIDADE PARA SENHORAS, A 20.
2HIl\:ELOS, TAMANCOS, CINTOS, E rc.

FABRICA DE CALçADOS-aAftRtiIBOS
A LHEUREUX

Secção de vendasaux CON. MAFRA, 39

qjua:: ; 'Mi".*, =, '4! Q A 44. tit-.í$4iNW" au '&5 U C!,!"-ie ih

Conforto, Distinção e Belezaalta cirurgia, ginaecelogia, (do
enças das senhoras) e partes,
cirurgia do sistema r.erTOlO e

operações de pIastica Cem Economia
nos Trabalhos do

CONSULTORIl)··-Rua Tra
&DO N. l' das 10 ás 12 e

da. 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.28S

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves J,
uníer N. 26

TELEF. 1.131
-

Só:
Consultorio Técnico de

IVO A. CAlJDURO PICCOLI
Enge.�helrD Civil

Profissior:\sis habilitados par.a Itodos
os ra."'l';'OS de engenharia,. .

Administração. construção e reforma
..

de prédios com

pagramentos em prestaçoes

Pr,ojétos em geral

Escritorio cervtral : Rua 71Lde Seterl1bro, 47

PO· rto Uni ã o

•

• e

'2"Ú'.· !'. 's ffi ntI('? ç. ,-_."�

�,Dr. Miauel
BoalDel. .

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratatnente modem, itls
moustias li" Pu/nf'(iJ

Censult.-R, joio Pinto, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Glorie-Fene 1333
Consultfls das 13 ás I€» hrs.
---------------�

lO
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GAZETA, 30 ...8·-1938
--

A Federação de Futeból elegeu seu

presidente o dr. Celso fausto de Souza
Estao de parabens os desportistas catarinenses, com a eleição, antE·

ônterr1, par'a presidente da Federação de Futeb61, do dr. Celso Faust.o de SO{_.JZE'�',
grande ent:usia'�ta do esporte bretao.

A Florianopolis
--------------------------------------------r------------- __

A GAZETA_

o IRIS F. C. venceu,ante-ôilterll
O Hercilio Luz, O possante
espetacular corltagem de

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

IMPERIO 5 x EXTERNATO 2

DESPORTIVJD�\
REDATOR:

v-----...,_

,
Ir7" h�"jj.

CunhaOsmar

"Leão
5x2.

do Sul" pela

....

"escrim�geR junto do goal girJa.ia-r ''''::'
no. Santa,·Rifa d.i um megistral
salto e Farias entra forle.O gran
de arqueiro dá duas voltas no ar

PRE B
'98O-KB lOCYClOS

RADIO

nor·'�
Os "meninos de ouro" 'fo�'arn derrotados
depois de uma partida renhidissirna. A
retirada do arqueiro Santarita, originou o

re\· 'éz ginasiano. As preliminares
Conforme :oi amplamente no- O festival, cumprido á risca ern das pelo sr, �[)tonio Selum.

ticiado realizou-se, ante-ôntem, no seus minimos det ...lhes, agradou A' s 15 horas, entraram em

Estadi{) da F.C.D., um magnifico amplamente. campo os esquadrões infantis (e-

festival desportivo promovido pelas presentativos do Bocaiúva S.C. e

equipes do Extemato- lmperio, res- As pr@liminares Clube 12 de Agosto. A peleja
pectivamente do Ginasio e da foi bastante animada, conseguindoA' s I 3,30 horas, teve inicio a
Escola de Aprendizes Artifices, ..

id h ff agradar, plenamente, ao numeroso

A
. . pnmerra parti a entre c au eurs

'bl' N fi I dessistencia que acorreu a I' d F" pu ICO. o na o marca or acu-
. , I f'

, ,

d solterros versus casa os. OI um
I d d 2 2 I daSilstl- o, OI numerosissrma, sen o .

imadi N fi I d sava o resu ta o e x ,resu ta o
. .

d Jogo anima rssimo. o na a.
d f

.

ida mais entusiasma a que compa- f' I
. .

I Justo o que OI a parti a.

receu áquela praça de desportos
I e

retga
os

dlo t5elr40s vencI�mt Pde
a

'1'
COII agem e x, conquis an o, A partida principal

nos u timos tempos. desse modo as medalhas ofereci-

No próximo dia 7 de Selem- ,,;
bro, o Íris F.C., afim de inaulu-'I I i%
r�r o eeu. novo unifor�-.') fa,rá um II

f �',lindo festival, no qual jogara uma .,

partida com o Marcilio Diils, de
StU3.

A assistencia delirou. Mais aI- lrajs].
guns minutos e Academico au-

Na preliminar jcg "lia dois

menta para 2 a contagem do Ex- quadros infantis.

t tA partida pr ncp ,I será dedi-
erna o.

i cad B
.

d FI
'

O d I· F
. I ca a aos IlIlCapOS e onanc-

s o mpeno reagem e anas I lO
. , .

f bél "I H po JS e a preliminar tÍ guarmção

b8Z bOt'dgo
o.

aF
um

cor�erTquãe, I do paquete ANA. Haveré meda-
em a I o por anor vai a I o i •

d b t tid Ilhas e taças aos venceoore.
que, e ca eça empa a a par I a.

.0 _

.

E, com. o empete de 2x2, t.er- 3-600 contas
mma o primeiro tempo que fOI a

melhor fase da pattida.
O entusiasmo e técnica de

ambos os contendores, aliados ao I E I

qU a n to ga
estimulo

.

da assistencia. 'zera� I nhe Oeanna
desse periodo um �os .mals movi-

i Du rb i n
GIBR�LTAR, 29-·O int,

mentados de que Ja tivemos no-, so tiroteiO partido das baterias c.

!i t�cia. Foi, �,n verdade, um jogo
I HOLLYWOOU, 28--Dean- Ofieina d.e" lDarmore 1\,Íindc, bem Jogado mesmo, o que D bi n t I n d

.

f
. , . .'

I
na ur lo, e, re i\ o cmema �e dOI P �to em �ratta nOI pumelfo,s � do radio, tem as SUdS rendas CARLOS ZECK I c1b,4 S mmutos e uta. calculadas em 200 mil dolares I

') TEMPO C ., .

d Com'pra DllIsas
.. pe o '''t-

A· por an l. ontmua vlven· o com c ou quaisquer h I f
f '1' S

.

J O b' d
o o otes de

O
. o

15'
SUl' aml ia. eu pai, ames ur- outros o Jetos e marmore. d C f

.&LGODA-O vM PLUM.& Dv TODOS OS Ir'
s �rl�elros I 1�bu,tos são hin, disse que comprou I) direito

.

Executa todo e qualquer servi- eb b
arnero, .0 re':IéI.t1l n .t1l n cara2c2terdlz810ds,Pdeoelull no entre

deempre�nrio deJack Sherrill.o ço em catacumbas, placas. etc.
50 er oe ternve.

E�TADOS PROD.TORvs 05 eg a Ia ores b� fi

?T I ·é h agente que c\lD5eguiu os contra- tam em em marmore. I• ..essa a tura por m a uma R I R 16 C F
-.

R' 75
-------.---

i)\__WWii!1t�:mm,m:::...=W&_4='1::.l*I:I·mm'==.c;iimi'tt:tDlZ:,a1m��:!f.!OZ:·=�:}!l:::ll\'!=i1.eIll6__"HIll "to� pua a estre a aos anos. aes reoenco o a·_
-- K> __ .- .. _ O � �,-,�!'�_··r·;_ .•••e-,.._..-' ....... __,... ...,_-------�:. .. �-......... _'.-_' ..-_..._ ----------------------------__ , _

A segúnda partida do homogeneo quadro da ··"Gazeta" assinalou
ti sua primeira vitória nos campos suburbanos. Desse modo, os

cracks marcham invictos em sua trajetoria triunfante pela varzea.

ARNALDO MARANHAo
rua João Pinto n· 5,
Caixa Postal n. 45
Phone 1.346
Telegr. "ALGODAO'"

térreo

COdigos;'União',"Mal!if�oto"e particulares
Sub-Agentes em: doinville e (;uritiba

Representante directo de Fabricantes ., Ex
portadores dos seguíntes artigos:

Tecidos FINOS, MEDIOS e GROSSOS
,

Saccos de aníagem para CAFE' ,HERVA-MATE etc.
Saccos de algodão para ASSUCAR, ARROZ, FA
RINHA etc.
Oleo de CôCO BABASSU', para FABRICA DE
SABAO.
Finíssimas meias "WALKYRlll�' para HO
MENS, SENHORAS e CREANÇAS.
Afamados vinhos marca "C,RUZEIRO''', de

I.,,· Caxias.
Deliciosa e incomparável CHAMPAGNE "MI
�HIELON", de Caxias.

� Colchas de varios typos, para SOLTEIROS e

CASADOS.
Café de todos os typos, de MINAS e ESTA
DO DO RIO.
Madeiras aplainadas e portas compensadas, de
Rio do Sul.

.

FIO DE CAROA', genuinamente nacional, espe
cial para cozer quaiquer sacaria, muito m ....lhor,
muito mais resistente e muito mais
barato do que qualquer barbante (fio de vela)
fabricado com fibras importadas, do duto e de
(;anhamo.

GAZETA

e cáe.
Pouco depois é retirado de,'gramado.
Era a vitória do Ímperio .,

Entra Zuta. A turma d'!,con-!
trolarla com a saida do seu exce'lllente .guarda-vala càe na defeza,
d.minuindo

.

a ehciencia da linha I
média. Foi, pois, e sta a causa IIúnica da derrota,

Logo após Tião faz o terceiro i

tento, de longe. FMias conquista I'o 4'no canto e, novarne te é TiAo
.

I 5 " ,

"I
I

qu� assina a o 'e uurrno go 0.1
Vencêra O lmperio por 5x2,

fazendo jús às medalhas oferecidas
pelo sr. dr. Corndio Fagundes,
0.0. Inspetor da Alfâ'l'j("gaSob estrondosas palmas entra-

18m em campo os esquadrões do
Externato e do Írnperio. O jlliz
A distinta senhorinha DinàCamisão. A b' id A'h, dri ha d

.

I U'O of I
r'\r rtrou a parti a o S:, I etto

ma nn a na equipe azu -o \ e- .

filh d U a lin Moniz que desempenhou bem a
receu aos seus õ a os Dl -

.

di L_ d
.

b I d sua missão.
ISlllma oen erra e uma o a, e-

pois do que, escolhidas as traves,

I
deu o ponta-pé inicial. o festival

rubro-negro
O JOGO

A torcida ginasiana era íantás
tica e os "meninos de ouroR assim

animados, lançaram-se em busca
de tentes. A sua combinação ex'

celente permite li Solon em um

Rfecha' abrir a contagem para os

o
lo
espetácL
comb9te

de �s

•

anuais

e�t'etículo

�

3 x TRINO,ADENSE 2

nossos
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o mal,'op stack de roupas par.

Rua COllselheiro Mafra

•

meninas e garô'as

es�uina da Traja�'��)
À. CAPITAL

30 . .-8 ...-1938 Florianopolis
Instituto Sio- Esperou que Matou amulher Oito .nil her· Soterrado ')0logico Catari- o inimigo cso r- deiras! fundo da mina
Co"s�t;rk,�=erlna. m�����ía e enter rou ..a na

2.647.500'000 LILE, 28 _ Comunicam derio gratuito
RECIFE, 28-A policia con- ma ta' , disl!utados pnr ar-

I Carvin que reina angustioso si-
, • gentlno8� Itrasileiros lencio no poço de mina onde,r V. Capital.-Uma vaca seguiu descobrir o autor do as-

e ehilenos ha mais de 24 horas, se acham.

d N N sassinio de Manoel Portuguê.;, O HORIZONTE 281 S- f bi hempanzma a, ão come. ão BEL, I não ossem os IC os, que soterrados riais trabalhadores.N E ocorrido recentemente. O crimi- d BELO I:..JORIZONTE 28umina. ão evacua. stá pre- - Ha tempos foi encontrada puseram á mostra a ossa a, o � ,I Eram escassas as esperançasl d "1\ noso é Hermenegildo de Mélo, d b b
. ...

A A
.

T I f' I\ ne ie e quatro meses. . ..... s suas no meio a mata, no municipie ar aro crime continuana Igno-'
- gencla e egra Ica n- de encontrar com vida os dois

." ultimas rações foram con.tituidas vulgo MERINO'. famoso desor- de Monte Alto, uma ossada rado. Foi pedida a prisão pre- ternacional divulgou, ha dias mmeiros.'

de farelo seco. cieiro e ladrão. Prêso, declarou bumana, que foi agora identifica- ventiva do assassino. â sensacional noticia da cor-
-Deve ser indigestão por 50' que no dia do crime estava al- da como pertencente a Joaquina rida de 8 mil candidatos á _� __ .. _ .. _ ...... .. "" .. •

brecarga alimentar. Suspenda o moç�ndo, quando �anoel Por- Lourdes, casada com Joaquim �•••••••••••••"••••••••o� herança de Domingos Faus- Sangud emfarelo. Dê somente agua. Provo- tugues entrou. alcoolizado, entoe- Timoteo. A policia pocedeu a � Edgard Abreu de 011- �'tino Luzcano, entre os quais 1 H
�

I a ...JR
que as evacuações, ministrando: nando-lhe um prato de fe,fão, No

investigações culminadas na des- � veira e Senhora, � estão argentinos, chilenos e: G ruyWOOusulfato\dc:: sodio duzentas gramas
momento não quis se vingar, c()berl� do Jcriminoso que é o

�
. .

lllJ brasileiros, O magnata Do- i
agua um litro D_orque sabia onde M'Inoel cos d P

,

T
.

H participam aos parentes e H mingos Fa ti O f I h I HOLLYWOOD 29 Aproprio mar i o. reso. imoteo
�&l� pessôas de suas relações o u� ln a eceu a"

_.

,- .

D' I D f tumava dormir. Ao_uardou, pois, h d I b 1" 'i 150 a O" � nd f b I I dISSC ver. ar numa garra a. '"

c,<nfesl\ou avcr e í_ erado e. i- 'i nascimento do seu filho �� n
,"; ceixa O a .a _u- I po reia reve ou que a es_posa o

Caso demore o restabeleci- que anoitecesse e surpreendeu o
rmnar a mulher devido a desin- �� FERNANDO ANTONIO � Iosa fur tuna de um milhão 1 maestro Karl Kruger fOI grave-

mento das funções digestivas, re- seu de5�feto dormindo, vibrando-
tcligencia entre ambos. Abrindo � MO�RA DE OLiVEIRA, � quinhentos mil pesos, corres- i mente ferida á bala, ôntern à

pita o medicamento, diminuindo lhe varias gulpes com um cano de .

d t � ocorrido a 23 do €Orrente, � pondentes na nossa moeda tarde por U"'I indi VI'duo porb .

urna cova no meio a (lia a, a-, _.

em Floriano olis ,..' _. 'I' " ' ..a dose. O sulfato de sedio, se- ferr.o. Declarou, taro em, que n�o bateu a mulher, arrastou o corpo � '" "'....."'..............!'" " ......�"'... ,.,..........� a dOIS milhões sl,scentos.e . nome MacmDonal, o qual agiu
gundo Ooberr. é inofensivo para fugira porque esperava que nao

I para o local e nele sepultou-o. ���..������....��� quarenta e sete mil e qUl-! movido pelo ciume resultando do
as femeas em gestação. Em de- [osse descoberto. nhentos contos. De acôrdo I carinho com que a vitima trata-�"".Mig;"'A_' I.

sespero de causa, mande aplicar:
'

com o testamento, a fortuna! va o StU esposo.cloridrato de pilocarpina um de- Comp.!'J:IIlInhia "Alliança da Bahia" sé poderia passar ás mãos l Mac-Donald. que se entregou
C1grama

' t • dos seus herdeiros depois á policia confessou ter baleado
agua distilada dez gramas --====, de transcorridos 50 anos a sra, Kruger, em sua residencia

Para uma injeção sub-cutenea.. FUNOADA· r::.: i\/1 1 a 7o da sua morte, estando do Boulevard Hollywood, acres-

L. P. Rio do Sul. - Vaca SE�DE BA H I A.. já em vesperas de esgotar- centando: «A sra. Kruger desfez
com o maxilar muito inchado. i Seguros Terrestres e Maritimos se esse interstício. Segundo o meu lar».
Tem dificuldade em mastigar. CAPITAL REALIZADO Rs. 9.000:000$000 aíir.nou um genealogista re- O maestro conservou-se du-

,?' Corre pus por um buraco, CAPITAL E RESERVAS Rs. 57 _000:000$000 I sidcnte no norte deste Esta- rante toda a n0ite á cabeceira
aixo do osso_ BENS DE !�AIZ (prédios e terrenos) Rs. 16.054:200$749 do, existem numerusos her- da esposa, cujo estado é grave,-_·S.'!o sinais evidentes de: SEGUR""'S EFETUADOS EM 19j7 Rs. 3.169:677:154$834 dei�os de FaustlnJ, que era de vez que três balas se lhe
\omicose. Se o animal tem' RECE.TA eM 1937 Rs. 22.535:211$090 natural do Rio Grande do alojaram no peito.
r, procure um veterinarío. HII SINISTi<OS PAGOS EM 1937 Rs. 3.797:380$050 51,11, sendo Domingos Fausti- • .. �n_ .... _�_""__ w

'd d J .

t ã
'

•

di em todo o terrl·torl·o no Corre
A

:l o seu verdade'1- Fogo numa teeelUN'551 a e oe 10 i rvenç o Cl- , Opera com as maus mo cas taxas �

ri
ca. Injetl'! FORMIUN di-· nacional ro nome. �eveIa, ainàa, esse 8en1
,em outro tanto de agua' Succur .,;al no Uruguai. Heguladores de avarias e Representantes nas princi- Jgoea!10eadl?BLis_tRae'y, qC�I�audel'Om.. LaS: R_OM.A, 29 _ Violento in-ificio por onde sae pus. paes cidaues dl America, Europa e Africa .....

d INdamt!nte. Na falta desse Agentes em Florianopolis: vrêS e AndreJandía, vivem' cen 10 H�ompeu �uma. teCê agem

Oante, injete formol a cire') CAMPOS LOE3O & Cia. muitos herdeiros, pois to- de &Ig�d.ao, em �ondrJS, causa�·
R,. O iodeto de potas�io RUA FELUPE SCHMIDT N' 39 dos os Cunha, Amorim, Aze- do prqUIZ?S _avaliados em mais

_.!!l!!�fll bom efeito nos Casos Caixa postal. 19 - Telefone, 1083 - Er.d. Te!. «ALLIANçA» vedo e Corrêa tem direito de se.tde dmllhdoesfde] Irrads. O, radnde-

I A
.

S b á hel'arlç� pf)r se"em descer.- quanh a e f:

,arl]OS e a.go ãoJmlCOSe na mgua. tino' Eserlptorios em Itajahy� Laguna e Blnmcnau; u - ....

d 30 COO f f�e no OtSO é de cu .. " dif-' A�tente em Lages dentes de iv\aria Assunção e cerca e. usos Icaram

: I
de Morais. nascida em S. inutiJizadoll.

I otJo (:S:}il��.-C:��h%��todo�'�C·Om�p' a""""n�h laa Nac iiona I de Naveg I. • ���mo�,E:a�6em�mo g����: IS��:�!����_f���s::
I :lo. Tem a cabeça de ban- I logista que se Cunha, Amo- gueiro Silva, ôntem, numa pen"

I/ 1V1�u cheiro no ouvido. flus
_

rim. Azevedo e Corrêa fos- são da rua Estação, em São
, .Plldo.

ça ..� Co�te 18 ra se� disputar a he�ança, ven- l\rljgUl�I, ao lidar com U111 revol-I .,E' otorréa.�- Lavar e li.npar U.:I cenam a causa, fIcando em ver, provocou um disparo. O
I J bem o OUVido doente ([O "

•• I Minas a maior parte desse prol-etil foi atingir Jo�é AdrianoI .Uldó agua morna.

.'
-

Movimento Maritimo ..Porta Flarianapa IS legado. Luz, de 19 anos, solteiro, OpIO'·jl �ortar os cabelos que e�tão Serviços de Passr�g�iros e �je Carg_as. rSW'57
rario, morador na mesma pensão,

',dos. Injetar dentro do QU produzindo-lhe grave ferimento

I agua oxigenada pura. Ou
Para o Norte Para o Sul Radias no abdomen.(, injetar no ouyjdo solução Para seu concerto, procu-T A vitima foi socorrida. pela

I de acido borico a 301°· rai a Casa Musical, que con-I Assistencía e internada na Santa
os dias. Até desaparecer Fretes de

·

ro
ta com a oficina melhur'Casa, sendo o fato objeto dt!

���ento. CargueI: montada lia capital. in4uerito, no qual t\rtur Saiguei-
1 A� End"reçar as consul-

-,-
-

Rua João Pinto, J 2 ro prestou declarações .

. _

ra INSTiTUTO BfOL0·
---:-' CATARINENSE. Co

I,eiros-Florianopolii. Nãe aten-
lemos consultas pelo telefone.

A GAZETA,

Imbituba
RiQ 6rande

Pelotas e
. Porto Alegre

CHARLAUTH
I ,

ij não e um creme comum

\; CHARLAUTH

A ·50 Recebe-se cargas e enc�mendas até a vespera :das:saídas dos. paAuetesVI e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do . a·

testado de vacina. A bagagem dl! porão deverá ser entregue, AOS Armazens da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida� gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 1-5 DE NOVEMBRO, 22 SilS. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADANÓ N. '3--(FONE' J 666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

Revive a aguia
romana

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

:HARLAUTH,
o creme que levolucionou o

',undo velho, e, ÓFIl revoluciona' a
�merica do Sul.

o Paquete ITABERA' sairá á 27 do
corrente pàra�

I paranaguà, Antol1il1a,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabectelo

Cargas e passageiros para os demais P0r
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

O Paquete JTAQUJ-\TIA sairà á 31 de ������ ��

corente para: PARA
Spo.·t, Viagens,
Turlsiuo e Ca�a Novarne n t e

nos pavilhoes
italianoe:� a in-
signia dos
Cesa'res

(he extinguirà as sardas, pano'

,�rIlVOS
e espinhas, !em a minima

. irritação dei.ando-lhe a cuti.,
6mpa, macia e Ireoca,

"I
I Binoculos:Prismaticos
-eUSCH

Joalheria ADOLFO
BOF;TrCHER

Rua Felipe Schmidt, 11

ROMA. 28-0 Exército itaa
liano passou a adotar a I.Igui._
romana que antigamente enfeita

�
va os estandartes das legiões dos

I Cesares. Os e�tandartes do Exér

I"� cito italiano terãiJ agOi'a tambem
� o emblema da aguia romana.

a A CAPITAL

mm .AI TU
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Festeisu 3ntern, o seu aniver
ssrie natalíoio o interessante me

nino Rui, destacado aluno do
4: Grupo Escolar Dias Velho» (}

dilét61 filho de nosso sstiraadc
conterraneo sr. José do Vale Pe
reira, eenceituado agente de se

guros, O tr8.VIilS99 garôto que foi
muito felieitado pelo auspieioso
dia, Iei muito cumprimentado
peles SCIlS iaumeros amiguinhes,
a08 quais ofereceu uma mesa de
dôees e luaranlá.

Â. data de ôntem marcou o

aniversarie do íateressaute meni
no Joio Francisco, filao do sr.

Tôgo Sepitiba, funcionario da Di
retoria de Estradas de Hodagem.
O travesso Jcãosinho foi limito
abraçada pelos !leus amiguinhos
aes fluais eferscea uma Mesa de
dôees.

Passa Moje o aniversario nata
licio da exma. sra. d. Yolanda
Iceaemus de Sena, digna censor
te de sr, tte. Abd�n Sena do
Exercito Nacienal, atualli!l�Qte
servindo na Quarmiçãe do Bio de
Janeiro.

PE. WALTER HOFER S. J.

Puma hoje e aatalicie do rev

me, sr. padre Walter Hofer, di
reter de Ginasio Catariaense. O
ilustre educaeionista será pela
auspiciosa data rauito cumpri
mentado.

DR. ARTUR PEREIRA 11:
OLIVEIRA

A efeméride de hoje regista a

d�tll natalícia do nosso ilustre I
ceaterraneo dr. Artur Pereira e I
Oliveira, acatado clinico e medi-

I

co do Departamento QO Saúde.
O distiato ceateraneo receberá

hoje ...uitas homenagens ás quais
oos aSllociam4i!s.

Decorre hoje a clat:l natalicia
da exmll.. sra. d. Maria da Gllj
ria Mariolao, digois�ima eOPQSIiI.
do sr. major João CaDdiclo Alves
Mario.o.
Senhoril muit8 estimada pelai

suas raras qualidad.es, a distinta
da.a será hoje muit. f"licitada.

Passa h.je o a.iv8uario natll
Jiui. da exma. sra. cd. Cidolí..
MedeirCils Vieira, virtuol!l8. consor
te do sr. Alfred. Xavier Vieira
inspetor e.colar.

'

Tê pUlar laoje iii seu natalício
o .'IiS. c�literraoeo sr. A.rmando
Lima Fellseca, sargenta do 14
B. G., !;I eOllh(i!�ido elportiílta.
FazeJll anos heje:

\t"

z
DR. CARLOS CULMAEY

TOKIO, 26-0 correspondente
da Agencia Domei em Munchun
informa que, ás 10.30 de hoje,
seis aviões de bombardeio sovie
ticos sobrevoaram aquela locali
dade e, em seguida, tomaram o

rumo de Erhtahotze.
Segundo o mesmo correspon

dente, meia hora antes, um apa
relho sevietico atravessou a fron
teira, a sete kilometres a nordeste
de Keiko, ao mesmo tempo que
outra. maquina sobrevoava Keí
gen, á margem do Rio Tumen.

A DO DL A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vozPrecedente de Chapecó, encon
tra-se entre nós, o sr. dr. Garlos
Culmaey, importante eoloaizador
naquele futuro municipie e I[ue
nos honrou com li sua visita,
daado-nos o prazer de demorada
e interessante palestra.

Fazemos votos de feliz perma
JUlll0Ía eatre nós.

toureiro foi
atingido mortal

mente

o pêso
-

pao
Rasgou as

•

proprras
á faca

'vis- Aviões russos sobre
o Mandchukuo

Estiveram reunidos, ôn
tem, na Prefeitura MunE
clpal os membros da Co
missão de Tabelament o,
tendo sido deliberado que
o pêso mínimo de cada)
pio passe a ser de 5D gra-
mas"

'

.Barata chevrolet
Vende-se uma em perfeito r s

tado por preço de ocasião.
Tratar á rua Felipe Schmi.lt,

123-Telefone 1482.

As tabelas do i

mensalistas

ceras

LISBOA, 29-Em Paulamonu,
perto de Santsrem, o toureiro 00-
mingcs Machado, de 50 anos de
idade, foi atingido mortalmente
pelos chifres de um touro. IUO, 22-0 Ministério da V a :

-------- .ão expediu, a todas as repa: u-

Ll"bOM"�ra�, (I'ções que lhe são subordinadas a
.,m.. li,.g lI.JIUI circular: � De ordem do Mini-tro

deveis ter cm vista o praso pro-

OS prisioJlll visto no art. 26 do decreto-lei
240, de 4 de fevereiro do correu-

nel"�OS te ano, de modo que II revisão
& anual das tabelas, de mensalistas

JERUSALEM, 29 Os tcrrorís- possa já ser estudada para que
tas conseguiram durante a tarde se processe, no tempo prnprio, ri:assaltar a prisão de Mourehe:ms 011·,

gorosameste dentro das norrnusde estavam varíos condenados LI
trabrdhos forçados. Os rebeldes for- desse decreto ·Iei •.
caram a entrada e Ubr:rtaram todos
os prisioneiros. A situação no He
hran continua grave. As tropas que
ocupam a cidade e 03 arredores
exercem ri!ilorosa �·igilaIlcla. Apezar
da prOibição dos habitantes sairem
de Sbl3S rcsidencIas depois de cair a

noite, algnns percorcram as ruas
mas a policia fez fogo contra êles
matando uns e ferlindo outro�.

DR. LOURENÇO WALTRICK RIO, 29-A's primeiras horas

I
Uma mulher, ali residente, foi

da manhã de ôntem, teve lugar encontrada, por um filho maior,
Viado de Lagea 'acha-se uesta

numa casinha de opera rios fabris" tombada ao Bolo, na modesta co

Capital. o ilustre eg,e.heiro con
á rua da Escola. 15, na Estrada zinha da habitação, num verda

terraneo I!Ir. Lourenço Waltrick d. Gastorina, impressiGnante fato. deiro lago de sangue. Atordoado

qUI naquela cidade serrana exer-
-.

pelo imprevisto da cêna, ohornem

c� o alto cargo de eheíe de ser-: 5a Regi-aNo MI-II"tar ficou como :Iucinarlo a o'har o

VIÇO de Fomento Aórieola.
I

• corpo da mae que arfava fraca-

C
mente, estertorando.

OU'I'ROS PARTEM 10a. . R. Reunindo todas as suas ener-

gias, reagiu e saiu á rua 111 pedir
PflEF. HELLMTJTH

MUELER
socorro.

O fiscal Rocha, da lla. circuns
crição da Policia Municipal, que
se encontrava nas imediações,
atendeu-o solicitamente. Foi pe- Odida, então, uma ambulancia ao

Hospital Miguel Couto, que, ce

lere, após haver tomado a seu

bordo o corpo sangrento, regres
sou àquele estabelecimento hospi
talar.
Levada com a maior urgencia

para a sala de curativos, foi a

mulher, que se chama Maria Alei
xo, têm 50 anos, viuva, brasileira,
examinada detidamente, tendo-se
verificado estar ferida a faca no

abdomen e nos pulsos.

São convidados a comparecerem
nesta C. R. das l4 ás 16 horas,
afim de tratarem de assuntos de
seus interesses, os cídadãos abaixei

José Nicolau da Conceícão, Fran
cisco da Silva Xcvíer, N?:rciso João
Martíns, Hipólito Sebastião Serpa,
Adolfo Koerích. Braulio Jaques Dias,
fdanoel Geloso Regts, Maniolvo An
tonio Lehmkuhl, Dultavío Marciano
da Si!V2., Calixto Manoel Vieira,
Basílio Avelino de: Aguiar, Jose Ní
colau Bom, Placído Sergio Alves,
Aristides Alves da Silva, Edgar B;
tencourt, João Nepomuceno Símas,
Lírio lVIargoti, Etelvtno Wendhausen,
Ad�mar Lins Wanderley, Xavier
Marcolino da Costa. José Torquato e

I Mario Dias. r

..... W1i1&iJZI&IEW ?D01

Mais uln desastre
de aviação

J
,

,

I

Sociedade de Assistencia
ros e Combale

aos

lepra
Láza-

Comunicamos aos portadores de bilhetes das rifas de um

prato de prata ofertado por uma anonima, e de um radio oferecido
pela Casa Moellmann S.A., a esta Sociedade, em beneficio da cons

trução d9 <PJ.ltEVENTO'RIO», que os respetivos sorteio" realizar
se·ão áli! 15 horas de sabadQ 3 ele Setembro proximo, na sede da
LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARlNA, por especial
obsequio de IOU digno Gerente sr. Miguel Oro Fino.

Florianopolis. 24 de Agosto de 1938
A Diretoria

Para Porte Uniãe regressa hsie
o sr

..HelImuth Mueler, dinamice
prrfCIt? . ?aquela e()muna, qU8
vem dlflgmdo com iuvul,ar dedi
cação 6l intêli,eneia.

Regressou a Tubarão o 8r. dr.
Anes Gualbt>rto, proveol61 enge
nheiro da DiretGria de Estra.al
de Rodagem.

................................eO••80�•••ee.e0®QG•••

Ora. JOSEPHINA SCHWflDSON
(Especialista em doeneas de

e creaneas)
�ONSULTOBIO

Para Canoinhas, �m cuja re

sideIlcia está servindo, seguio,
Ontew, o di8tinto engenheiro (:on
tllrraneo dr. Heit.Qr Ferrari da
Diretoria àe Estradas d. R�da
gemo

Senboras Correio pos�
tal sublna�

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

Rua Felipe Sehmidt, 31j
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

� O 8 .

rillO

17 vitimas
menos de

�

em DECLARAÇAO A' PRAÇA
uma

Lavando--se COlD o Sabão

"VirgelU EspeCialidade"
---------------------------------------------------------- --------._-----------..--------------------,--�--

de WETZEL & C,ia. Joinville MAR(;A REGISTR�"DA-

economisa--se tempo e dinheiro •

•

- ;" �" .... '. ,,- <

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




