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JAGUARÃO, 5 - Em virtude
do ,rande temporal que vem ca

indG aqui, desde 31 do mês findo,
consla haver nauFragado no Iogar
denominado Ponts Alegre. na La
iÔS MIrim. o vapor <Hio Gran
ele>, do Lioyd Jíha;,i!eit'o.

E·,lãü fl8Jvos todnl'l 08 passa·
f;",irr:R, encont I alldo· <;(' na ci'iade
de Arroio Grande, onde têm si·
dn cercado de atenções.

eara�teristicolll

Cia�
(

r
I

A GAZET
DIA DA PATRIA

A Comissão central dos festejos em homenagem ao DIA
DA PATRIA, reunida sob a presidencia do sr. Comandante Cris
tinia no Aranha, Capitão dos Portos, forneceu 80S [ornais o seguinte
programa oficial a ser executado no dia 7 de Setembro.

Programa ofiel.1
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O �ALLADO

A Alvorada em frente á Estátua do CeI. Fernando Ma-
ANO

�
shado,

� B - As unidades militares ficarão formadas ás 9 horas,
-

no Largo 13 de Maio, onde será passada revista pelo sr. d. Inter
ventor Federal, depois do que desfilarão, em continencias ás auto
ridade. que estarão no Palacio do Govêrno.

C - Os sindicatos de classe, associações desportivas e es

coteiros deverão estar concentrados na R ua Visconde de Ouro Preto,
ás 9,30 horas, e os elementos escolares, á mesma hora, nas ruas

Marechal Guilherme e Nerêu Ramos.
D - Os elementos constantes do ITEM C segmrao' na RIO, 5 - O govêrno está. ela- r a regularidade do pagamento pe-

cauda do ultimo elemento militar que desfilar e, ao chegar em frente borando um projeto de

regUla-rias
empresas a eeus empregados,

á rua Conselheiro Mafra farão alto, concentrando-se em coluna por mentação da profissão jornalisti- sob pena de intervenção imsdia

oito (8), com a frente para o Palacio do Govêrno, onde ouvirao oca, visando atender as justas as- ta do poder publico.
discurso de S. Excia. o Dr. Ivens de Araujo, Secretario dOI Segu- pirações dos trabalhadores da im- Será exigido, para o funciona- A convite do sr. Francisco! nos distinguiu durante a visita

rança PuLlica. I prensa. mento do jornal, revista e outras Treska, tivemos fl grata oportu-I que DOi proporcionou.
E - A 's dezenove (19) horas, no Instituto de Educação, I �nte.proieto,. �lIe .eltá sendo publicações, deposito no Tesouro nidads de visitar, no municipio '

haverá uma solenidade cívica, com a presença das altas

antOrída-r
ultimado no Ministério do Tra- Nacional da quantia correspou- de Tubarão, as aguai termais •• - - "' "'--

deli civis e m�lit'lres, im�rensa e convida.dos, falando na ocasião. o balho, estabelece, ,�ntre outras dente aos ordenados de tres me- "Santa Rosa", estabelecida. em

ar. prof. Francisco Sebastião Rocha, Superintendente Geral do Ensino, cousas, que o
.

horário do tr�ba- 5es de seus empregados de reda-' uma propriedade daquele concei- Jomaüsta JO?!'OF - A's 22 horaa S. Excia. o sr. dr. Interventor Federal e lho. será de OItO horas por dia, e ção, tuado industrial. U B i.B iii

lua exma. esposa darão, no Palacio do Govêrno, um recepção se- seis dnra�te a noite. Apôs qua- O ante-projeto em elaboração Confessamos que a visita nos

guindo-se um baile de gala. r�nta e OIto horas de trabalho
I e8tabele�eainda outras medidas de impressionou admiravelmente, não Barbosa

NOTA - 1 - Durante I) desfile voará sobre a cidade-uma diurno ou 36 de trabalho notur-' grande interesse para os trabalha- 86 pela qualidade das aguas em

esquadrilha da Base de Aviação Naval. no, o trabalhador na imprensa, dores na imprensa. si, como tambem pelo conforto e

2 _ Todas as embar..ações 8UI't83 no porto desta Capital re�ator, revisor, fotografo, dese-l higiene do halneario. ' Assinala II data de hoje a pas-

serão embandeiradas em arco. nhista, etc. lerá 24 horas de des- RIO, 5 - Pouco antes de re- A 556 metros acima do nivel sagem do aniversario natalicio do

3 - A imprensa faz UI1l apelo ao comercio para embandei- canço obr�g?torio. . _.

ceber, esta tarde, em seu gabi do mar, distante desta capital 120 n0880 presado companheiro de

rar R'JaS casas no dia de amanhã. O exercicio de profissão jorna- nete, OI! [ornalistas para lhes Ia- quilômetros e a 80 de Tubarão, tr�balho, jornalista João de Me-

4. - Nesse dia estarão ornamentadas as estátuas do CeI. Iistica só será desempenhado, de lar sobre a conferencia interna- a salubridade do seu clima é cons- deiros Barbosa, que com eficien

Fernando Machado e Anita Garibaldi, como bomenasem a eSH'�S acordo COIl' o ante projeto, por cional do trabalho em Genebra, tatada pela ausencia absoluta de cia e lealdade vêm desempenhan
dois grandes vultos nacionais.

'"
brasileiro nato ou naturalisado. que teve ocasião de presidir o mosquitos, que, g'pralmente, tanto do, de ha muito, as funções de

Florianopolis. 6 de Setembro de 1933. Pela Comissão, C,}- Não ser incompativel o e�ercicio ministro Waldernar Falcão, abor-l prejud!cam os lugares congênerea. gerente desta folha.

mandante Cristiniano Aranha, PRESIDE�TE. CAPITAO DOS do emprego ou, cargo pubhcocom dado sobre o projeto que ragu-I Registrada a agua termal, com Os que com êle acamaradam

PORTOS. o exercicio da Iunção [ornalistica. ! lamenta a profissão [ornalística, 36 gráos de calor, no Ministério diariamente em «A Gazeta», quer
A lei reguladora do funciona-I fez eatas interessantes declara- da AgI icultura, sob o n. 25,000, propriamente no serviço que lhe

mento das empresos jornalisticas, ções: em setembro de 1937,com o nome está afeto, quer ainda no auxilio

estabelecerá, entre outras cousas, <Ha o maior interesse da parte de "Agua Milagrosa de Santa preciosíssimo que nos presta na

do govêrno em resolver G mais Rosa", foi o seguinte o resultado parte redatorial, fazem dêle cre

breve possivel esse assunto. da análise do Lsboratorio Bromo- dor da estima que todos lhe tri-

O chefe da Nação está empe- tológico da Saúde Pública Fede- butam, aliás recompensada e im

nhado em assegurar na melhor ral, em 6 de janeiro do corrente a fidalguia do seu espírito e lu-

fórma o direito do pessoal da ano, foi o seguinte: cidez da sua inteligencia,
imprensa, que f6rma o grande Agua incolor, límpida sem de- Ao confrade ilustre, todos os

nucleo de trabalhadores inteletu- p6sito, inodora, potável, e agra- que nesta casa trabalham o abra

aes, .cujo laborioso esforço é tão davel ao paladar. çam muito sincera e afetuosa-

precioso no desesvolvimento men- Reação a Penoltalina Neutro mente associando-se a todas as

tal do pais. tornando-se alcalina ao os a ebu- manileetações de simpatia de que
Ainda recentemente ouvi do lição. certamente será alvo no dia de

presídeete Getulio Vllrgol pa- Nitregenio \monical Ausencia hoje.

Na rec\lote reforma app.nu se
lavras mui signWcativas a esse Nitrogenio Albominoide Ausencia

apren�;tüJ'á a arqueação do cRio respp-itn, de uordo com !Jus.!! re- Nitrogenio Nitroso Ausencia

Grande >, sendo por a�sim dizer cOlllf-nda�õe8 estou fazendo ultÍ-. Ni'Lrogeneo Nitrico Presença

qlJasi Lodo reformado. Fôra êle
'

mar' o atite.projeto em elaboração 1!!'010fú.!'eto_de Caleio �m Cl 7 mgs.

conlltrljido na Inglaterra, sendo neste Miniaterio, no qUéil, tllpe- Sufato' Presença
os seguintes os seus caracteri!lti- ro, ha de fie,ar lólueionado tão Bicarbonato em H. Co 42 rngs.

�os: comprimento, 45 metros, importallte problema:t. Silicio em Ci 18 mgs.

boctl 7m71 o pontal 2m05, tone. �agnezia Vestigios

lagem bruta, 202 toueladás e li- Ferro em Fe 02 mi··

qGida� 152,5. As máquinas acio-
Auminio em AI I mgs.

de nada!! a carvão davam-lhe uma T·"" d
Caldo em Ca 21 mg.. Mano, o conhccido artiilta tãO)

marcha de 3 milhas por hora. Ai ransmlssao e Oxigenio consumido meio estimado, nesta cidade, terá hojlJ

acomodações eram de 50 pa�Ha-
Acido 09 mg". o seu festival d. beneficjo, pro'

JAGUARÃO, 5 _ Consegui- geir08 de La e 23 dI) 3.u, e po- " Oxigenio consumido meio movido pela CIA. RIBEIHO
- b' 150 I proprl·edade cau

Alcalina 09 mgs. CANCE'LA, em cuIa elenco es-

-+- mos falar com o sr. Armando rous para rece er ate tone a- -

d d
Residio a 120' C 73 mgs. teve ele por tanto tempo inte·

Peltineli, um dos passageiros do liSA e. calrga_: d 19 h Residio ao vermelho lom- crado.
,'apor ,Rio Grande:>. i tnpu açao era e omens,

d d te O • " brio 59 mga. A peça &nunciada é das -

que
Informou-nos êle fstarem to- len, o seu coman an o sr. ro-

sa mo ..tl(�OS os pa�sageir08 com a mais liI�o Antão de Almeida e comis- -
a S Pedra ao vermelho sombrio 14 mg!!. mais se destacam no repfll'torio.

Jlel'fel'ta sau'de, na cI'dado de Ar. sar.IO,. o sr. Edmundo.B.arbo&a de CO'NCLUSA-O A I
«VOVO'ZINHA.», do grande co-

i : agua potave, mediogrnfo Paulo de MuO'alhães é
rc io GI'8nde, devendo re,re!lsar, O.hvelfa. Como máqu�Dls�S ser- RIO, 5-0 presidente da Re- sob ponto de vista químico, e de suce�so no etIrtaz.

lO

Acr�sce,
aqui, pelo trem das 16 horas, vlaro OI s, s. Arman o alhares Depois da sua excursão ao Rio publica assinou um deereto·lei agradllvel ao paladar. Assinaturas: mais que o beneficado é o popu-
qllando mandaremos mais porme-

e Lauro Grafulha. de Janeiro e São Paulo. vindo que dispõe sobre a arrecadação, Jandir8 Fernandes Lima, Quími- I
Dore.. de Joinvile, chegou ante-élntem a no Distrito Federal, dos imposto. ea, �. Bicalbo, Químico. Chefe. arMais, que S6 encontra sempre

O vapor «Rio Grande:. que' el'ita capital, hospedando· se no de transmissão de propriedade AÍlm de preenche� a lmp?rta�- pronto a atender pedidos parll
'V('m de lIaufragar, saira do Es- c'Hotol Gloria:., o nOS30 confrade • causa mortis:t, e dos re8pectivo., te lacuna de um ace!lso facIl nao tomar part .. em b
I· M b·l.) d

.

I A I M LP' I' A' S d' d'" 6 b'
' OI u quaesquer o ms

18 euo a I ue, esta capIta, ha nge O • a or _ Jorna 18ta uflno oares, tretor- a IClOnaUJ. s para o al.neaflo, como pa�a o piasJusto, pois será que o povo
pouco tempo, tendo ali soIrid0 proprietario do matutino «A Na.

.

D�ermina 0d'�ecre.to qfue 'doll hTotelk, cons�ruJU .01A
sr. FradncIsco florianopolitano acorl'a ao «AL.

lima reforma geral cujas obras

& C.
·

t
tieia », que se publica em Joinvi- Impostol e 8 !ClOnaiS re erI os res a, tres qlll ometros e es- VARO DE CARVALHO

orçaram em uns 300 contos de ta Ia. In errom .. le. certamente o jornal dI! maior continuam a ler arrecadados na, trada, ligando o local '- rodovia Boitc de hoje
,. na

rii8. cir�ulação nos E�tados de Santa conformidade da le,islaçã.o vi-, geral, obra esta que bem mostra
.

Antes de partir deita capital, peram a prescril'�o Catarina e do Paraná, não 86 gente ao tempo da morte do I o espirit:> da iniciativa do honra-

�eguoda-feira ultima, na ante- yu pela lua configuração estetica, testado ou int(lhdo. Só á pOI-1 do industrial. PRODIGIO, significa MILAGRE
ve!pera, estivera a seu bordo o como ainda pela multiplicidade .ivel8 taxa de serviços munici- O hotel, por lua vez, é dotado

(�el. Cordeiro de Fariaa, interven·1 Tratando, ontem, do julgam.o. de assuntos a que diariamente dá pais de 10.(' creada pelo de- de todo o confôrto, reinando nêle
MILAGRE significa

te)l' federal, que nele, ac;ompa- to dOI agravos interposto� wr publicidade. creto-Iei n. 244, de 4, de feverei'l o maior aceio e higiene, o que II
lIha@ de elemanto9 oficiais � AngeloM. La Porta & Cis., con· «A Noticill:t é fruto do traba ro de 1938, quando a morte do, muito tem contribuido para que

tlUtf6 pessoai, fez uma excursão ceslionarios que eram, em Sergi- lho, da tenacidade e do espirito testado ou intestago ocorrer nlll os doente� não poupem seus elo

palo Guaíba. pe, da Loteria do Eiltano, dirigi. joroaliiltico de Aurino Soares, pois, vigencia do menciónudo decr�to- gios, ao modo de come Mão trat.a-

A todos deixára boa iluprcmão ram-se ao juiz privativo daquele .6 êl., COIll a sua força de von- lei, nlo podendo ser deduzida do dos, duraote as suas estadias de

pelai reformai recebidas bem co- Estado, afi. de proteltarem ju- t.de, conseguirill fazer vin,ar eIa monte sujeito a imposto a illl- cura, nas milagro!8s aguas de dirá logo sorrindo: que produto
I{)O .e reconhecia que iria pres. dicialmente coutra ato de gover- Ulllll cidllde como Joinvile mil p,lrtanoia dos honorarios de ad- "Santa Rosa". maravilhoso I

!.ar relevlintes serviços á nave� no, por ter baixado o decreto'- jornsl em !ingua verollcula, e er- vogado" contratadol pelo inveo· No balneario, acliam-se preSEm-

.caçã. para o extremo t.uI da Es- numero 21.143, de 1932, que ena ,uel-o no oonceito publico ao tariante ou testamenteiro de es- temente instalados 6 banheiro!!

; Ildo, cuja falta d. tranlporte lua opinilo violou direitos leUI, poato elll que presentemente .1 p )lios, embora com aut�rização imbutirlos, e uma caixa de cap-

DORDAXflI8 '.-em fuendo .entir ha nad. adquiridos. encontra. do juiz do inventario. As im- tação de agua para 4 mil litros r
loais de quatro anos, isto é, del- O protesto foi feito, para inter· Porém tudo ilito, tlua muitos portancias retir.tlas do monte em 13 minutos, estando proxl'

',Ie que o c Rio Grande» deixár. romper a prelcrição. O juiz, en· não terão o poder de alcanç'u, para pa,aDle.t0 de impogto ao m.a uma gru ta com a imagem de

de r:avegar para o porto de San· tretanto, i .deferiu o requerido, mas que, reconhecêmos, contO legado livre de imposto, por Santa Rosa, gruta esta, que, em Sob a denemlnaçãQ DORPAX o

la Vitoria do Palmar, com ellca. porque quando foi peàidó o pro- oficiais do meamo oficio, repre- clausula te.tamentaria, não e!- tocante cerimonia religiosa, será Labgratorio Roter, lançou no mer

la. por Jaguar!io, Pelota:! e Rio testo J'á se achava em vigor o de- senta muito de obnegação e de tão isentai d. impo'!to. Serão oportunamente benta, assilll como
cado. ha tempos já, uma feliz com·
binação quimica, em fórma de

Orande, ponto inicial tie SUai ereto n. 20.919, de 1932, que de- sacrificio. nÓs experimentamos revisto!, ex-oficio, ou a requeri- a sua fonte milagrosa. comprimidos e destinada a comba.

,'iajeol. terminava que a prelcrição 10- por Aurino Soares uma admira- mento do representante da Fa- Embora ainda primitivo espera ter as dores de dentes, de cabeça

Assim, havia vivo interelle mente poder' ler interrompida ção todae3pecial,s6nãosentidape- zenda Municipal, nos processos o lU. Francisco Treska, no decor- de, ouvIdos e resfriados.
'

1 I f t d d d I d
.

di" d' t" d d
,.

f
Por gentileza do representante,

p. a lua vo ta ao b'a ego p.I·a uma vez, por me a e o praiO a OJ ollnna os pe a Invela, ou eo- tl mven ano, CUIa sentença e reI' o proxlmo ano, azer um es- nesta CapU91, foram·nos oferecidos

Santa Vitoria rio Palm:lr, na li- data do ato. tio por aquêles que di.lendo-s8 partilha ou de adjudicação ainda tabelecimentJ modelar, com luz ,árIos en lelopes do mencIonado

Ilha da La,ôa Mirim, cuia ma- Não 115 eonformando oom o jornalista., fazem jornal Duma não tenha passada e.. jlllgado elétrica, aproveitando para tanto anadélsico, que se ellcontrl\ á ven·

nnt..o"ão � subvencionada pl'llo delpacho, a,ravou a firma para o marcação permanente de PU!!O .. , todos 08 calculo!l, embora iá ho· a cachoaira existente no terreno, da em todas as farmaCias desta
" cidade.

"ovArno federal, com determin.- Supremo. que na leilão de ante- 09 que trabalham neala tenda, molollados por sentcm"a do J'uiz de potencia ,>uficiente para a alu AI
.. .,

'"
• "'t .

f'
"

-

h' d d '1
. -

-

em de DORPAX, o Laborato·
da qU.Dtia .nual. clOtem deu provimento ao agra- numa j.sta homena,em ao brilb.ao- e lDSCfl os, cUJa altura nao' ala 1 a I ummaçao. rio Rofer, produz tambem as afa-

Afim de inaugurar ai viajens, vo, reformando assim a decisão te coofrade Aurino Soares, ofer- obedeeido ao dispo_to ne'\ta lei, Nfio queremos encerrar esta i madas GOTAS MA'TRICE, que

�;;>,uir,a no mesmo navio o Ir. dltquele ma,istrado. tar-lhe-ão, hoje, no Restaurante afim de que I'l cobranç31 do im· noticia sem extemarillO!! os nosso!!

I
P '), j)3l'clonam ás senhoras a igual

Alfredo Avelille, in.petor do Lloyd (Do cCorreio da MallRã» de .Estrela, um almoço de confrater- posto ou da difereoça seI' a feita agradecimentos ao sr. Francisco á�de. de todos os dias do fi!!!>, pela
. .. ellmmação ,dos dissabores acarreta·

�r.lileiro, 1'(9(38). aização jorualistie.. 'na lua .onformulade. Treska, pela fIdalgUIa com que, doa pelas. �ertubia�ões menstruas •

VI Florianopolis, Terça-feira, 6 de Setembro de 1938 I NUMERO

Será regulal1lentada a

protissão jornalística
R o 5 a"

São Itlaravilhosas

Salvos a
_

tripulação
passa"eiros

e os Jornalista Aurino
Soares

NAUFRAGOU O "RIO
GRANDE"

Fe�dYJlI de Seba dão
lt'a,n.,

1\8 Inforwa�õe8
um palJsagelro

l:iIARL.t\UTB
usando o creme

CBAIILAUTII

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA, Florianopoli$
CARTAiE�-S�'�r�V�ir�o�u���ea�:':-:iO�ar�ia�,�a��j�n�s�t�i��t�u�t�o�B=ia�la�g�i�c�O�t.;�'��a�t�a��-,�
DO DIA I rin.,nse

I A'�7T�0����Z�����15 dt
taso,José Blas! e Vicente Cu-

PROGRAMAS DE HOJE:: São Vicente, Maria MJlq.ues ,

da

h COMISS
-

\.) DE SINO
'Silva, a mulher que vai virar

CANClA' _Apl M
1- ODEON, O lider dos

I

homem, foi submetida a delica-

Desde dias do mês p. passa- AI
'

d s,j J
au

°M .arMs, cinemas da intervenção cirurgica, afim de A. L. Capital. -- Um pinto h- remover DIARIAMEt<-

do, está funcionando na prospe- ,cm o I va e oão afia a- restabelecer ao verdadeiro s- X<lI) carijé morto e a informação ver- rE as fezes dos pintos e (Ia

ra vila de Xaxim, deste Munici- ciel. COMISSÃO ESPORTI- A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: 1 que é masculino. A intervenção bal de que havia morrido quasi galinha criadeira, queimando-as ,'u

pio sob a direção imediata do V}-\: - Agilberto Pompel'maier I I' correu sem acidente, esperando- toda a ninhada. desinfetando-as energicamente com

A I'
,

P h
Em últimas exibições O d

sr, <\ndré Lunardi, na qualidade r mdo in eiro e Mateus Fa· se que dentro de uma semana
- sr. evia Iornerce-nos sol, de CRESITA em 8bua

de'Gerente-pcoprietario, uma FA- varett. A Sociedade que de a- NAVIO NEGREIRO lhe seja d&da alta. ° seu nome detalhadamenre os sintomas da fervente.

BRICA DE REFIN '\RIA DE côrdo com seus estatutos festeja. W B W II
será agora Mario, devendo trocar .nolestia que dizimou os seus • - No bebedouro. adie-o-

BANHA, com capacidade para
rà todas as datas Nacionaes, cr- cBom aEr{}l�r b �xtAerl- M� kace a saia usada durante 27 pintos, afim de facilitar o estudo nar Uli18 parte de vinagre p..tra

b 1 00 .

.

f'
,eerv- isa eth lan e IC ey

anos
dI'

a ater sumos diariamente gamsou estejos para o dia 7 -

R pOl calça. e a. oitenta parte de agua.
- 0'

d S b
. ooney

- recentemente visitamos o alu- e etem ro, CUJO programaé'
Encontramos eimerias (cocci- d - Se possive], estabelec-r

dido estabelecimento e pudemos o seguinte: - ás 7 horas _ Preços-2$500 e- 2$000, dios) no intestino do pinto 'que a rotação de cercados.

constatar de viso a extraordina- Hasteamento da Bandeira Na- que nes remeteu. Ha portanto, F. E. Pain,�I' -, Mandt.-p, S

ria organisação ali existente. No cional na praça de Esportes, �INES �OROADOS Associaeãode mlllbe- De seu terreiro um perigoso agente um osso da canela d:! um animai
. F I' , d C'd R'b

res eaaadas, para a- d d
proxrmo correio daremos outros

a ara no ato o r. rc runas,
e evastsção. que morra com os srntomas ('e

informes a esse respeito. Das B á! 9,30 -

provas atléti- REX, às 7,30 horas:
testar o comporta- Para evitar a eimeriose: que nos talou.

d I mento dos mal"idos... I) C'
.

A
cas para a u tos, - ás mesmas

riaros pintos em peque- gricultor. São José. - Ain 1.1

horas - LANÇAMENTO do LAFITTE, O CORSARIO nos lotes. . : -�� não abrimos o nosso consulto. io

marco funda-mental da séde social
com Fredric March e Francisca S. PAULO, F - Informam '!m2) A' id d d dois rnê 'I E I

G
� ta a I a e e OIS meses, agnco a.

•

fi) todo o caso, \ ai

f I ' aal, de Belo Horizonte anunciar-se I 'I'-
-

'" ara no áto o sr, Tp.nente P
mante- o(�em cercado de Iaeil aqui a respostn.

Mauricio S. de Sousa, ás 10,30 reços-2$500 e 2$000. naquela capital a formação de asseio. Para combater os pulgõ,.s
M' C I 12 h I 1uma

«Associação de Senhoras 3) L" b-

rssa ,alí1'pa, ás oras ROY L 7 O
impera ugorosa nos e· negros que atacam os brotos da'.

CHURIJj\SCO. DJ5 14 ás
A ,às ,3 horas: Casadas", C1I)'O programa precípuo b d d

_ " '\
e ouros e come 011r05. laranjeiras aplique em I-u!"erila�ã ,

16 30' I
.

E'peta'c I d I 'I
será Ioraecer á perseguida classe E d

, provas at eticas para cre- , u o e pa co e te a d 'd
�

.

para o <:850 e terreiro já queroz-nc meio lit:o

anças. DIversões variadas.QUER para a despedida de Ribeiro
05 rnan os atestados de bom contaminado, como o seu, mais sabão duzentas gr mas

MESSE, ás 17 horas _ Par- Cancéla comportamento, de modo apre' as seguintes recomendações: agua duzentas e cincoenl �

tida de Foot-bal,1 em disputa de Na téla-A VOLTA DO
serval-os das eventuats e variadas a - desinfetar com leite de gran.as

� 1 medalhas. As 1 � horas _, CAPITAO RICKS
!'"\ especies de «mau JUIZO» que calou agua fervente o cercado Diluir a pasta em vinte 1.1. 'I>

.n rreamento da Bandeira. Fala�a por ventura possam fazer deles, ou criadeira onde vivem os pintos.. de agua.

no ato o sr, Alcindo Silva. A's No palco-LINDA VOVO. _�����I����������I Pcepqro díf pasta: cortar o

20,30 Ses�ão Civica - Falará P I ti -abão em pedaços peqIlCIIC&,
o Orador do Clube, sr. José reço-3$000. l /. d

0,� _
,
�._

,

I�,I_ 1-1.O...
Jantar as uz rJal. e cinccenra

Silva de Carvalho, Palestra 50' �... � � _ ,_

gramas de agua fervente e a�ue-

bre a data. Hora de Arte. A' 5 cer �Ié di!solvcr bem o f I) bátJ
22 horas - Gran-'e Baile dli M ...... O I � O O P E n A O O R misturar com II querozene-!ol)',e
Chita, com premias aos Ir�s

do fogo-deitanco a solução de
mai!! l�ndos vestidos desse tecido. DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS fabão ainda quente súbre o

ELEIÇÃO DA RAINHA DO CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB. q�leroZfO.

CLUBE.. DAS 9 AS 12 E 2 AS 5 , NOTA."":_" Co��ult B!\ rara

HESIDENCI� �� ..
�.u.� !'!e!,:;;"Ráinos�'26 Ilnstituto 'BiolOgko Cotari-

FONE 1450
nense. Conquciros -Florianopc..
lis. Os an;m3is cu material para
el'8me devem s, r acompanhado
de inform;:,çôfs detalhúdas por
@scrlto.

Notioias de
Ch'-' p

,.

e� eco
Consu!torio veterlnarto
gratutoFabrica de refina

ria de banba

. Recentemente foram termina
dos os trabalhos da construção
de uma ponte sobre o Rio Lam
bedor, pelo construtor M .. ióli
cujos trabalhos demonstra a ca�
pacidade e conhecimento de seu

construtor, A ponte que ainda
não fôra inaugurada, por motivos
especiàes, segundo ouvimos di··
zer, seri dentro em bréve com a

presença do Exmo. Sr. Dr. Ne
rêu Ramos, digno Interventor no

fi�tado. Consta -nos que o sr.

P,efp.ito do Municipio, cogita
de fazer oficialmentI'. um convi
te au Dr. Nerêu pan vir é.I

Chapecó, e de viso ver suas

necessidades, principalmente m

zona do valI': do Rio Uruguai
Nésta cidade, recentemente foi

terminada a construç40 de uma

ponte sobre o Rio des Indios
efetivada a espenças do Muni:
cipio, na Rua Lauro r.1üler, CHjO
trabalho demonstra a aptidão d�
seu construtor e tiforço do ope
roso Prefeito PedlO Maciel, que
não poupa esforços para uma

administração a conlept,...
de seus munici(lr "' ",,,IMQ geral

_�w, pe:;.
GltlLU·....

R••s
CHARL.AUTH
não é um creme comum

"080 partida de
f80t-ball II

r-'L�
.. f..il·

IJ

CHARLAUTH

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

No dia 28 do corrénte, selá
inaugurado o campo de jogo ,.I .. ��
foot·ball local. com IIU� Vl·�

.. �

, �:<fd mate a-
mIstoso entrA -

.

d CLU- . _'- as eqUIpes o -

eE ESPORTIVO CHAPE- OSSO maxilar pesa"-, . .L'��""A DI�R.A entre

COENSE e RIO-GRANDEN- do 14 quilos I Flonanopohs-Itarll, saindo mesmo nos dias festivos ás 7 112
SE de Nonoai, E�tado do Rio

da manhã e ás 3 112 da tarde de ambas as cidades, com

Grande do Sul.
os chrwfeurs proprÍEtarios, Acacio Braga, joão Freitas

RIO, 5 - De Mato Grande, (Boneco) Patrocinio Vieíra (Guri) joão Jesuino, Otavio
em Alagôas, o 8r. Nestor dos
S�nt\)s Selva, Juíz municipal Ha-

Pinho. Sendo realízado o percurso em nunca menos de
2 112 a 3 horas.

quela cidade, escreveu para ,um Preços por passageiros com direito a 15 quilos dl'
Afim de procederem a uma t' d t '1 'I

•

f
.

vesper 100 . es a capl a 10 orman- bagagem 20$000. Informações em Floriancpolis com o
sindic:ancia na Agencia Postal do ter encontrado, em exc,w8ções
local, encontraram"se ha muitos I h

.

I I'd d d I agente JOAO FRAGA, na rua Felipe Schmidt
.

nr. I--te-
em o apl, oca I a e ague e !efone manuai, 774,-telefon� das limousine nr. 1.222. :he extinguirà as sardas, papo

dias nesta Cidade, os distintos municipio, um sso maxilar que N EL V
.

A é f· Ch funcionarias Federais, Srs. Crig� 14 'I
' :nformaçõcs em Itajai com o agente MA O 1- cravos e espinhas, Eem a minima

t que en Im, apecó pos- pesa qUi os e tem as seglJlntes CENTE DE SOUZA, rua Hercilio Luz n. 31, telefone 'rritação deixando-lhe a cu! S.

sue uma Sociedade organisadll. tovão Pires e Leonidas Menél, dimensões: 0.63 cms. de eom- manual nr. 190.
A 'd I

limpa, mada e fresca.
2 de Abril do cmre�e ano, Ignora0 o�e a� agora o rerut� prime�o; O, 57 de espessura e �������������������������������������

foram dadas os primeiros passos
dI} desses trabalhos. 80' angulares. O sr. ��estor dos C h

!fi

N
II

I d N·para ser organtsada uma Soeie- Santos afirma, pelos e6tudo� Ompan Ia ac Iona e �aveg a.· lIlI
dade em Chapecó (sede); desde SessAo do Tribu.al realizados, tralar-se de um m&xilar

entio, n.tou-se a boa vontade de do Jurí rom�no. Entretanto, pe!o «an,�ulo'
ça- �." COste lia ra'lodol que aqui habitam, e hoje ,.

maXIlar» nào pl'lrect': que o seja, U
Chapecó tem seu CLUBE ES- Sob a Presldencla do Exma , Todavia, em se tratando de uma

PORTIVOCHAPECOENSE Sr. Dr. Ar.tonio Selistrr. de questão,de pal:ontologia" o ast Mc�vimento Maritimo"Parta
com uma confortante séde

prOVi�fcamp(,s,
� .. �. Juiz, de. Direito sunto s� podera ser rôolvldo pe- i � .

�

sória á rua principal désta Cida- deste,Mumclplo, sera Instaladn los tecmcos. I .;;;;;;Ie rv I ....., C) S de

de, e os trabalhos continuam ioin- no dia 24 do corrente, a ter I
ferruptos para efetivação de sua

ceira sessã� ordinarj� do Tribu- Radies I Para o Norte
séde social dífinitiva, o que será nal do Jun desta Comarca. - i i '% '.t. 'i ' '1 i •• - i't i'.

r9lis�ad�hoem b�e. Os ao q� nm �n� e�rM' em Para seu concerto,�rocu_i�����������������������������-����������
estatutos déssa Sociedade foram julgamento um unico processo, no rai a C?S3 Musical, quecon-I Fr·etes d·e cargueiro·.

.-ij.

elaborados por uma Comissão qU!i1 é acusado Cícero Ribeiro ta com a oficina melhur

Icompo!ta do! ses. drs. Al1tonio Portela. montada lia capital.
--------------------�

Selis',re de Campos, Cid Loures Rua João Pinto, 12
Pibas e Tenente Mauricio S. lI�r

.--Q i1"". <:> Paquete ITAGIBA sairá á 5 do

de Sousa e já aprovados, serão I
S

-1-
corrente para

impressos e d�stribuidos aos con-
V. Ex.ia. precisa de uma limousine? paranaglià, Antonina,

socios. O CLUBE ESPORTI� Disque o n.· 1.!522 tie seu telefone e
Santos, Rio de janeiro,

VO CHAPECOENSE, err. terá não só para seus passeios, como tambem para
Vitória, Baia, Maceió,

seu primeiro ano social está sendo viagens. I'
Recife e CabeJelo

dirigido pela seguinte Diretoria: j Cargas e passageiros para os dimais p.6»r.
_ Presl'denle - Pedro da el'l. S d d f' d"'d � ,I tos sUJ'eitos a baldeação no Rio de Janeiro •

.:J ,ão to os carros mo ern,)s e CaD ortavelS IfIg1 os por
�

va Maciel; Vice - dr. Cid habeis volantes. I'L R'b 1 S
. 'AVI-SO Recebe-se cargas e enc�mendas até a vespera das�_�saídas dos paquetes

oures I as;
.

ecretano-

Tenente Mauricio S. de Sousa;
ElOndino Cardoso 502 e emite-se passagens, nos dias das saldas fios mesm�s, á vista dg í·

2' Secretario _ Agnelo Rabe- Otavio Cardoso 503 I testado de vacina. A ba�ágem d� porlo deverá ser entregue, nos Armazens da

lo; l' Tesoureiro _ Domingos
Bernardino dos Passos 505 Companhia, na vespera das saídas ate ás 15 horas, para ser conduzida, gratuita-

G· 2 d' A Numas P. Cardoso 514 menté para bordo em embarcações e$p�ciais.
lomo;

.

ItO - ri Carva'
lho Porto; Bibliotecario _ Leo.· Waldemiro Vieira 519 ESCRITORIO-PRJ\ÇA 15 DE NOVEM8RO, 22 SQ>B. (FONE 1250)

poldo HomeTich; Orador _ Jo�
Patrocinio Vieira 521 ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE·1666) -END. TELEO. COSTEIRA

sé Silva de Carvalho. CONSE- Rubens 525 Para mais informacões com o Agente
LHO FISC-'\L: ErnestoF.Ben ..J. SANTOS CARDOSO

LIMOUSINES DE LUXO

CHARLAUTH,
é o crefTle que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

Estão conti�uando os trabalhos Si.dieancia

para abertura da Rua Lauro
Müler, nesta cidade.

Saciedade

Florianopolie
Pa�_�f.'A�i_r��!:=:g .cj;;: S����-,,.·

Para o Sul

O Paquete ITAPURA sairà á 7 do
corente para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto
-1

Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZ T
_.

A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Respônsavel
JAIRO CALLADO

RIO, li :Estivtll1l0S ás 22 horas
no Hospítal Alemão. inda�l'mdo de

., .. .
estado do tríbune Joio Heves.IUO, 5-0 Departamento dei mil rers, Antonio Oliveira Souza Atendidos soltcítamente fumos

Propriedade Industrial do minis- requereu patente para o seu in- informados de que e u'Ittmc 'bOiotim
terio do Trabalho ofereceu uma vento e ainda, escreveu iii publi-] do pref�1JOr Brandão Filho dsclam
interessante nota " reportagem eou alentadas obras a respeito que o Ilustre enferma euportara

C
.. .

.

. bem a operação e estava catme.sem
("Im� se sabe aquele departa- Além desta Jocosa nota o Depar- ",urtlquer �llintQl!!la ijUC l'l!'Id�IJS8 tllCilJ:'

mente e que recebe, processa e tamentos de Propriedade Indus- sar 8ji1i'eenSõelJ.
expede patentes a08 inventeres, trial forneceu a seguinte informa- A�c!iar dísse, e pretesser Bra,,·

WASHINGTON, l-O deficit Assim dentre numerosos processos, çãe de interesse dos inventores dão]i ilho deIXOU um_seü assísteute

I• d , d d ' . -
ã cabeceira do sr, JO.lO Mevcs, teara

governamental de 650 milhões de que ai 89 encontram em estue o e to o o pais que ali se estãe ficar vigihmte durante esta noíte,
delares durante julho e agosto. 08

um deles pareee encerrar uma in- habilitando. Dentro de noventa

dois primeiros meses do presente vençã(/) verdadeiramente alucíaan- dias, � contar_ de qui��e 6ie sgos- -----------.----------

ano fiscal, representa pouco mais to por que iS�U auto�, pelo q�e se to ultimo, serao �o?slQ.erados .ca
de 5. r do deficit total de 4.084 concebe, mal. pa recta d. Miaas, ducos todos os pnvilegies CUJOS L'� '3i'ft .ti
milhões, predito para todo o ano

.

Entretants é da Baí�, on�e �·e- titulares não regulari�arelll o pa" .m.IUJ1i>J
tiscal. SIdo, e chama-se AntOnIO Oliveira gamento de suas anuidades, per-RIO, 5-0 caso passou-se

' de onde partiram cs estam Espera-se não obstante, consi- Sou�a. Seu .inv�nto é um tubo d�n:lo os concess�o�arios tod?s Oil

num recanto escuro da rua {lidos, deravel reduçãc no deficit, para de. Yld!o muito simplea e Bem cera- dut'It?sA de p�opneaade. EXlB.tem
Felipe Nery, proximo ás es- Pouco depois, ele caia ao breve porquanto as entradas tri plicações. Coloca-se Da bôca do em vigor mais eu menos quinze DRAGA 5 O ] eh I" L"',

t b d '1"1 D
.� , ce.· ar es U1·

cadinhas que dão acesso á solo já com bastante perda mestrais do imposto sobre fi ren-
U o uma moe a, um mi reis mi patentes. estas, apenas umas dbergh visitou o presídente Benes,

'adeira João Homem. AlI se de sangue. Solicitáda irne da em setembro, provavelmente pOI' exemplo, dá-se uma volta na mil e quinhentas, estão em dia I durante uma seríe de conrerencías

produairão de 525 a 575 milhõeii manivela e lá em baixe eae uma com o departamento. j com os f�mci.o!1ario8 cnêcos, Ll.m'lQ
encontravam jogando -cara diatarnente uma arnbnlancia I d I linda e comovedora eedula da dez I be.rf_!h avistou-se tambe.m �om .:)

cu corôa» os menores JOSé para.o ferido, foi trans
(e o ares.

J mínístro dli 8uerra Irlíacnimk e o
chefe do estado maior, Krejci,

i��;��:;��{.��i�;��:�:� t��\:����;i�;Ef{��t 1 a. ZONA rGi�';�d;iíaHq.�e� id-�-ç--=-j���ía�mbos sem residencla em estado grave. 5a. �!ilãTO.•LMilitar
\

I d e I Im v.. '

r. o., ;�!,llllJ:;Assistiam ao jogo varias Detido o guarda... JIlIIU c-.

outros garotos, todos [orna- O fato foi levado ao co-

leiras de profissão. Tudo era nheclmento das autoridades VoluntEriado para a
feito dentro do maior silen- do 9' distrito policial que to-

. la. R. M. I�it�'n���a :aãO l)�f��i��rtaéad: ��a(af�zi:�l prn��i�sesnaCrii��. quo POr met ivo de ba �anç" a n ua i I:,qual' se conformava com os guarda autor dos disparos lVli�ta9.ua���u����r�lu:ade:�� ��git�

� II':�prejuiz: '8 sem protestar. E foi de tido. E' f te o guarda dias aceitará volcntaríes que se des-
"assim a féria dos garotos ia municipal n. 328, Rafael tinem ao

C BAT1ALFHdÃO 1
DE GUAR- N A,DAS, na apita e era.

passando de mão em mão. Veiga de Miranda. Conduta bôa, altura 1.70.
Floriauopolísv S de setembro de I-vrari )1131938. IIAlfeu fel'reira Unhares i�I�

I ��
�
�

...-- !!:!

Dois tiros-Baleado••• ESit,ação SOl!«
lIt If' lI!I... ...IVlleiiCa ueQuando mais animado era

(I jogo, um dos menores cha- t&"7rà�eWl1;siáilft.
d

'liii i .. U lIIi5U 2' Ten. Del. Servo Recrut.mau a atenção e seus com-
MOSCOU, 5 __ foi pos-

. _

panheiros: ta em scrv!ço a primeira 1 ZONA- Olhem ca.m3rada�. O
estação soviética de televi- ;ti.

�uarda es�á �h no pé. da; são. A est3ção é d� comi
. s'.�da. E,e lá nos VIU e t,,' - .;,.- r,; 1 ,·,t' ,,' I 5a Rng·la"'"O.

h t d· ã I uça.o ,>1(( ,ra!l.e,,·� naClon3
• "Y,

;' amm a nes a lreço.. e �

,

p erwt'" i'rwg,:ns com a di
Ao sinal de alarma todos �el1si� de 13 a 18 centH

te voltaram a um só teltpo. I

metros.Huuve panico e cada qual
[ratou de recolher os nikeis, NtI 13 159ara uma fuga predpitada. ()

Convido aos senhores interessados
Dois tiros, elltretanto, se-

I que destjarem quitu-se com o SER.
ear3m O hom- r e o deses- 4 ..000$000 I' VIÇO MILITAR. que procurem na

era entre os m{nores gau. I
séde da 10a. C. R., s!ta a rua Ma-

.

U d I J e L'
. rechal Guilherme n. 9, o Tenente

eIras_. m (;l� es, °Ds lma

I Quem foi o f�lisardo?: Delegado do Serviço de Recrutamen-
vlorelra, vu go « entuça» I to, que prestarà. todas as .Informa.
: aiu ao solo. Os srs. Angelo La Portl & Cia •• ! ções as SUâ.S haoílitaçõls a reserva

Eshva ferido. Um dos concessionarios da acreditaü Lote_I do Exército.

)fojetis disparados pelo gu· da de Santa Catarina. acabam de Florianopolis. 3 de setembro de

irda O atingira no torax. 0 pagar nesta capital ao SRr, Abel 1938.
•

J'aroto l"vou as mãos ao
Esteves de Aguiar., in�ustrja1ísta. cm Alteu Ferreira Unhares

�... Praia Grande. \llunlciplo de Araran-
ent�e e passou a gemer an· gttá, que veio rec�ber por conta de 2" Ten. Del. Servo Recrut.
rushosameTi�e. terceiro, o premio do btlheh n.

13.159. contemplado com ••••• ! o

4:000$000 na. extração realizada I
quínta feira. 25 de agosto findo. i

-

dSegt:ndo dec1a:ou o snr. Abel Es- Incl ente na
teves de Aguiar. o feliz possuidor dQ
bilhde supn t o snr. Artur Souza. Call1ara lIle,..agente da Estação di. Morrdes. da
Estrada de Ferro Dona Tew:a Cris·

XI-tr'anatina. no sul do Estado. ....

lUa. I) Comunicam fie B.lém
Cifue numerosos palll de aluno.
de Colégio MlUtar d. Ceara, eatre
outral resolucões. entrnlstaram-s.
10m e Interventor lollcltand. e

a,ol. do J:sta�o no apele que farlo
1101 podere. federais afim de nle
Interromper o curso mllltarllado,
evitando assim grandes prejulzos
aos alunos que flcarlo Impedidos
4e concluir a carreira que abraça
ram. São em numero de dncoenta
e oito OI alunos par,ensel que serão

�__liiiiijiiíiil�iiiíiii_."'.·;;i1iiI1I=_tiil"il1iiiíii11s_1iiiiiiiilrriillttilliiii'__'riil'iiíiiiI··.tllltiiiii·...I'�'''', ,rlj.ttca4••

"CA A O
COROA?"

Dois tiros fom ;m i:ragica
resposta

Soeorreodo á vI
tima•••

o guarda foi o primeiro a

orrer em auxilio da vitima.
o m�3mo tempo a reporta

Z,em se dirigia para o loca'

Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PRO.PBIETABIO

Estaçio PERDIZES _. Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, "perfeitamente aparelhadCil
para�o t;ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
mon:rei (pneumotol'ax, frenicotomia, toracoto':fiia). Este. San�
tori. encontra-I'!C locali�ado na Estação PerdIzes - Vila VI

teria, na Estrada de FerrQ S. Paulo - Rio Grande, '''0
metrol labre nivel, posauindo uz _eletriea, aiua encaRada e

tatr.dai de automovel, com clima .aluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhol OlO·

darnol de Raio X Heliodor, Ondal! Curtas e LaboratoriG
para exames de escarro, sangue, fezes, eto. .

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
tlatado postoperativo, impaludismo _

cronico (malaria) , esgota·
mento, etc.

Deficit orça
mentarlo
Yankee

INVENTO SENSACIONALIA Sai'lide do
!nr@ João
Nev(�sEntra mil

dez

,.

reisUlD

Militar
10a. (;. R. M.

EDITAL

MJtXICO, li Tires de r.v6lver
lOiram na Camara dos De,utade•
•urante a noite �aB8ada. qUllDdo
duas facçõel entraram em cenfllta,
em virtude de lima disputa a rer-

peito de leia. .

OI LEADXKS ImJtedlram o derra' 1

mamento ele laBlJue, rotlraBdo leus

particlarlos da laia. Os debate. ce.
tlallaram em salas separadas.

Colégio MiJi,..
tar do Ceará

saient

ent
'i�gh
Praga

Rua Felipe Schmidt, 14

COP u
sD •

EM

PINHO

desde 4 o 00

MOVEIS
".

SALOMAO NGUEl

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná
Representant•• ae.ta eapital

MACHADO Cia�
Rlla João Pinto ii i�aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ja1lnvile, Lages, L�gmmn�, São

F�'anciscD �j@ S��

Endereço Telegr.: DOL1'. - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�AGENCIA DE VAPORES

Cernpanhia Salinas Peryr.as--Rio
�ring Terres &: Cia. Limitada --Rio

Navegação Brasileira Limiíada--Ri@
Navegação Caboíriense Uda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.,-Santos

VIAGiENS DIRETAS PARA O PORTO DO RIO QE JANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS, II i.... r. r�."llC..�Q t- r.:;;:,., r+ O' Ponta do I ..:.� I

ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta- ;�i
w ""'il "'�,"J'l.-.,,-. "" ......�'.... � .: II Q f...çc'\j

mente, sem transbordo �\(i
Tem :sempre3:vapores em porto, carregando I

--""--,,::,,,,,,,.J.i:.__

incarrega-se de classificação, medição e EiVIBARQUE de í S I L H E T E Sb)(�ali as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em �"'\" q",

tércs etc .• cereais e mercadorias em geral. para qUf\lquer. ,I '

Porto do Norte ou do Sul do País. bem cerno para o ExterIor

1��::jJ
F_" e S

'

CatarinaI ecerai arHa�· .

i 1

I
Recebe cargas de írnportaçãc.] do País QUI do Ex' �_ !

terlor, para ejesemba�.,çG .e redesnacho para _'; NO$ CL'-\SSIC05 &NVfiL�FES FECHA.OS
as praças",do interior

)}ESVIO IDA E. DE FERRO ARMAZEM PRO:R18 �����'ll� jl'f'!';;: ::W:Lí4tJlL.:ltJMiLiitWMLB!!!SE�VIÇO GARANTIDO E RAPIDO-- PREÇOS MODICOS
�

�...�' ,.,�..J1§.. �� ���

>'TI'JTI"J'55�:>'J'!-�"""""""'''' 'f!!I!'���-.' )"., �nu.r'es. ..za
�. gíJ#����_.!iRIi�--� f... �"'�

.e�
..,�.,

ii.lnz E' MMiWJHW&'! "4ft 'W""?fi
r�!C

J.

FL

Filiais em:

MOSTAUARIO

Ern loteria a sua favorita

Sul,

EM:

v il'í!·t·rr

Rua Felipe Schmitd

�-.� ,

IsAXOfONfl:i D I:�:A B O L I C O I ;

e t'.),

: (li
Metodo prático para se :_� .

i aprender a executar corr;�
'" absclu.

ta perfeição, ao

saxo-,�'.'
.

LETRAS A PlUtMI0S. I. fone ou:CI�rinete. os maia '

por 6 mêses 4% a. a. "5 • I

por 12 mêses 5% 4:
li

V,HiilLÊ05

Sujeito ao sêlo proporcional. : TrwGs acrobaticos e

I

I 12 d 14' 15 horas ! imltaç6Ses comicas
expedient.e: elas 10 ás e as as

i Prece do volume 12$000 !'

Aos sabados: das 10 ás 11,36 horas ... :r .. CHAVES A' RUA

MARE-I" Endereço telegrafico: �ATELLITE I Pedidos ao autor: : CMAL GUILHERME N' 1

I..)i..·.·�.· @AntonioLopesGuerreir(\SFlorianooolis
TELEFONE 1.114 "

o Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo: ' . f! -
• 1������������'j.71'·�ah."�5�·��I�k__��,,�----------;�--_.���..�

�__lIitt��i$iiS' IílI?7I1r.'ililN_IIIIII_iII!Imrmm_llliiDllilmYlglil�.ft%WlIIIiIlllniliiWIllj'i'W'f'_1I1'7_.zmBM=11I1U·_"
I c 'WW n*ií"'ij'f-; êê;§ J�;;'*;'$ 2'.,:.�'

lapasl
F�do da reserva

101.iUJO:IOG$IUe
"251.741:101$100

U!CUTA TODAS AS Ol'ERAçet!S IANCA�IAS

4f111lNtlIJ..8 li eo:t\n_ptNIH.-TIIS :lUf!'.DQ ft PAIi

�CIÂ. IACil lUlA TIA.1ANG. m� 13

Abona. em conta c.rriln_te. 9i ssgúlntea] juro.:
Iep. tem I_r'), (COilJliF<CIAL SIM LOOTI) 2� ala
)kp. lfmttdOi (liMite te 50:000$) 3" ala

»e,. pepulares (idem de 101000$). .

4% ala
Dep. k avi8ê prév!e (de qual:;([�er quantias, com retíraéas tam-

btm de quaisquer ímp€nt�:Ilcias).
co� aviSQ prévio de 30t6Íias
idem de � 60 dias
idem de:t90 dias

DEP0SIT@S A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

n· 7 e 17 a

de maquinai de escrever,

fá..!:., ...parelhos em ,.ral.
. ..., _Mire Mafra n' 66
RItA c.. "

I.�'''''''-',.;.'''
t�.;:,_.,...:{·

., � �

qumro-t ._
8 de sete

ALUGA"SE
Casa no Estr.ito
(Jeie PeHh)

Sala de visita - cinco

grantles qUlirlM - sala da
jantar - c�"" -- cesisha 6

instalações sanitarias
Luz elétrica e-Fil tsdos os

cernpartimentes
Deis quintais cGmpl@tom@lIIte
emurados e uma explellclda

praia Je banhes
Dois porões e dois f. nques

para lavação de reupa,
Onibus na porta,

Todos os campsrtimentes
tem janelas e a cnsa está

completamente nova, com

moderna [ossa ,;0 M 5»

Agua encanada para serviç.s
da casinha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f1ori1ll''!Opoli�- ! 938 ==

Constutorio e residencia-Praça 15 de Novembro, j 3 I
Telefone, 1.584 _jC()nsulfas:-Das 8 às tI e dasl14 às 1 � horas

.

�I�' � .

Dr. Camara MartIns
, ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO-

d .Z,e, _. ::MAGO, INTESTINO, FIGADO li: REGTO

CURA ,RADICAL DAS HEMtJRRHOIUAS, SEM OPE-
-.0.=-

RAÇÃO E SEM DOR

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

giplomado pela Facul
dade de Mediçina da

Baía

Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOlaes

Ex-interno dQ Dispensario
Silva Lima 1· Andar

Ex-adjunto do Hcspúal : IGraffée GuiulC' e Sanatorio
!

�"'>: CaixaManeel Vitorino
, Clhlica médica círurgtca das

molestlas da ICABEÇA E PES€QÇO
'

Espedal.sta em

��.,'.... Cu r I�tíbaNARIZ, QAR�ANTA li I�
f>{rf!P>es

eeN@�LTenIO �18- Rua Trajane -t8 ��I\J;SII)J:NIIA �
Hotel Glftfla �1�

)ai'_=�=i=anfli1·.=I!l1�e·illt...s;rial'iJls=1:::6Máa=l�gl.'ihSfil·.1
II

I
, I

I

Moies·t:: e o;eraçõe:=i
dos

OL-HOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

D r II J Iii ii:o II e A r 8 u j o
------_._-----------

Assistente dQ Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chef€
6D serviçe de olhos (' oto-rhino do Centro de Saúde

. de Floria:!or-oPs
Membro d3 Socieda,�e de oto-rhino laryngologta d(I Rio.
Consultas diarías das 4 ás 6 112 - Fone lO••
Rua Visconde � Oure Pret«, 11 - FLORIANOPOLlS

Dr. Joaquim

MEDICO
l!)OENÇAS DE SENHO-

Ji,'RAS-P'ARTOS I
Operações t

Censultcrlo. Rua Vi(�r
Meireles lQ

�'s 10,JO e 41& 2 as 4 h�.

'ftéI14ucia: Rua Vis- snde
.ré Oure fD,elo, 42-

fene: ConsulteriQ, t 405
Fone: R•• idencia, 115.5

Dr. Claribal ..
te Galvlo

Madeira Neves

Rua Trajada no. 29

Advogado
� Rua Trajane, n' 1 .I.raje
I

i Telephene O' 154a
I

�:�--------_.. _._--#_.__._.-

Dr. Carlos C_rria

jI • t;
•

ADVOGJlDO'

Avisa�aQs I_migos e
'1.

IlnU,•• eonltttuintea que ,

reairlu .cu e.criteri. 4ft
advocacia e continua a

aceitar chamadoi para
trabalhar em qualquer
�omarca do Estado.

E';critorio: R. Deodoro n· 15
FONE 1.665

Partis - M.leatlas de
ienhoras c

Molestlas de crianças
BUrelar di Maternllladej
Mellloo d. "..,fta'

(Cura. tle e,pKi.liza§�. em
mol.stias de ao.hora.)

4\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhl
e á !arce - C'lnsultorilJ:
ANJTA GARIBALDI, 4g "

''r:t'i I ''#', ••• .,.'-iII! .:;. .::_� :;;r_',
_ "'s:.'":..;:....�.-� .�•••..""": II

------------------- -----------��----

tór io de advogacia á rua

Vísconoe de Ouro Preto

Cálculo de qualquer
estrutura em con ...

ereto armado
e ferro

Planta, execução, fls
ca � ização e d i ração
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constr-u ..

ções de pontes em

concreto armado
n. 70. - PhOIW! 1277. -

I Caix 1 Postal, 110,
I

Dr. "edre Catalão
Omar

II

arneuc

Dr. S â u I o

EngeF':heiro Civil

Pal.cio da Caixa

Apartamento

Postal, 784

..

Sucursal:

Florlanopclls direção: Er"'tgro. Or�1i::�.f� RUpp

Ramos
Especialista em mo/estias do aperelhe genlto urtna
r� do hsmem t da mulher
Ex-interno c ex-Assístente do serviço de círurgíae
finC'('r.dogia do Prof. Brandão Filho.
1.: x -Lireter do Instituto de Prevídencia Clinica do
R:�.
Ex :':!!b Diretor du Serviço Médico da Assístencla
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática eapecialisad.}�. Ut�.�i�.
Medico do Serviço de Higier,t! Pré-Natal do D. S. P.
d@ C. S. de Ftoríanopolís.

Doenças de senhoras. lJrolagul
Partos e Cirurgia.

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partes,
cirurgia <io sistema ner,..,o "

operações de pla.tica

�UINIS1"A$. PRATI.
CANTES DE MAQUINAS, MOTO- [.IHSTAS E A TUDO MAIS �UE SE REFERE A' I

MECANI0A lVIARITIMA. r I
i�

SR. II
Ig

�.�. JJ
."'_""lI.j

u n�'lE'h11-;;SAD6g D�VEHio DIRI6IR-�E AO
':ULAMPIO DOS :REIS VALE
LAR�O 13 DE MAIO, 41

FLORRANOPOLDS

i
MEDICO-·-OCUL!�3-rA I.

i'11 Formado pela Faculdt.de de Medicina da Unlver .1'N stdade de do ,�io de Janeiro

'] Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles- .... \':,'ji tias dos olhos

':,'1 Corso de aperfeiçoamento na especielidaclc, com o dr. Pau- .,
'1 lo Filbe, no Serviçe do Preí.. Davíd S,i(lSOn, no Hospital ,I

1, da Fundaçãe Gaffrée-G uinle do Rio de Janeiro t
1 Completa aparelhagem para a sua especialidade r

Eletrecldada Médica, CUnies Geral Consultorlo e Residencía á Rua Vi!conde ck Ouro Pre-
Consultas diariamente das 15 �g 18 to) n'. II - Tel.-IOO. -FLORIANOPOLIS.

A CONSULTORIO Rua Jeão Pinto 7 sob. Teleíone 1458
tf."..liliiiil1li _

�=�;;=: 57,"T.I:�.6:'1 rRr. . ��ara.1
.

.
, '3ctt�em.nn.

Dr. Augusto Des�r:nb�HglÍ\dor Ex-chefe da c1jnica�do Hospi.
ti P.. I

SalVIO Gonzaga tal de Nürnberg, (P.�re!6Gfe a.u a
ADVOGADO lnd0rg lSurkhar�t e Pl'ofe8101'

Erwin Kreuter)
E$pfiJC�a!f811 em olrllrlla

girai -liií: iãiêitêiã "lÃ

CONSULTORIO-ftua Tra
aD0 N. I a das 1 i ás 12 o

das 1 5 ás 1 � 112 h",al.

TELEF. t.2R'

RESIDENCIA- Rua Este-.

Lves
[unior N. 26

I_, ..�F. J.I�!___

._�-..
-- ..

,
,

;�

N aVI D�D E li
SANDAUAS DE CARMUÇAS PARi'. ii
INVERNO a 12$ e 14$ \�I'Saparl:Ds DE VERNIZ Dft. MELHOR I

QUALIDADE PAR/\. SENHORAS, A aO$ II:HH\lELOS, TAMAl'·JCOS, CINTOS, ETC. !

FABRICA DE CALÇADOS-BAilftllilROS
A LHEUF�EUX ISecção de vendas RUA CON. MAFRA, 39..

,.

IS..--�--��������

Dr. Aderbat ;-l
Eda Silvai
I\QvogatlQ

�""'�'"f.-:-�-:a�&MI'f'N9' .--=

P. 15 de NovembrQ.&3 sebo
Fones 1631 e J 29fil

4' 44 J1WQ1·

elezaConforto, Distinção e

Co"m--"-Ec-'o-n-.-o--m--ia--·
S6 nos Trabalhos do

Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Eng.��h.lrD Civil

I·

Prof�ssio�ais habilitados par.a todos

oe reinos de er1genharlB ..

Administração. construção e reforma",de prédios com

'pagamentos em prestaçoes

Projêtos em geral

Escritorio central: Rua. 71de Seterl1bro, 47

Porto Uni �o

Dr. Micuel
••a.aleá

CLlNICA OfftAL
Vias Urinarias

1ratllrnent. m••rll. tia
molestlB' ., P"lm'fJ

C0flsult.-R. jeae PiatQ. 13
1 elefone. 1595

Res. Hotel Gtoria·Ftme 1333
" Con.ulfa das 13 ás 16 hrs. �"

_",..",....,.-FI7'Qíiiíiiiíiiiiiiiiiiiliiliiiíiiiiiii'iiilli'i..liíiiiiilliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiliiiiiiiiii__iiiiiili�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiãiii--<iiiBiiiiiíiPãtmiiiiaõiíi,_iiiiiiiíãii.iiiiRiiIiiiãiiiiiiih'_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA, Florianopolis

OlIiiII_il'lBEDllmBlml!llllllfl__IIITI!I=_z \.... H U 6M1 IC -pBI b I """"1'!P + jmat�
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i· �

\, ARNALDO MARANttÃO f�
"

�,_,

I
------ i';

i rua João Pinto n· 5, térreo tj

I Caixa Postal n. 45 tj�
1 .' Phone 1.346 H

I� Telegr. "ALGODAO'� �1
I ��i 61
; w.� ��
I Codigos;'União',"�lasf�ote�'e pertic'iltlares (j

I" Sub-Agentes em: doinviDlo e Curitiba tJ
I ._ ...__ .__ .__.F ......_ -- �íi

I i Representante directo de Fabrieo'-;tes--;--Ex� fj
portadores dos seguintes artigos: i�

t�
Tecidos FINOS, MEDIOS e GROSSOS �?:
Saccos de aniagern para CAFE' ,HERVA-r�ATE etc. '1

t �alc��Ad�t�.Ip.;OdãO para ASSUCAR, ARROZ, FAw ;�
Oleo de caco BABASSU', para ,.·ABRICA DE '

SABAO. I�\'Í.�
Finíssimas meias "WAI�KYRI1'�" para HO- H
MENS, SENHORAS e CREANÇAS. �.�
Afamados vinhos marca "CIIUZEIUO"\ ele \i.�.:

I
Caxias. �}
Deliciosa e ínco.nparavel CHAlVIPAGNE i"MI_ ;�

. (;RIEL8N'�, de Caxias. l,�

rl-: Colchas de varias typos, para SOLTEIRGS e ��
CASADOS. :-1 '

t)Café de todos os
.

typos, de MINAS e ESTA- �

DO DO RIO. �
Madeiras. aplainadas e portas compensadas, de
Rio do Sur.
FIO DE CARGA', genuinamente nacional, espe
cial para cozer qualquer sacaria, muito DUlolbor,
muito mais resistente e muito mais
barato do que qualquer barbante (Ii.: de vela)
fabricado com fibras importadas, de Jllta e de
Canhamo.

C
solicitou @f�O Flamer�gD
rescisã'íf f,lhjj .�eu com-

ACIONAl
( ((U

De 11.30 á!! 24.00 horas

Sabe que não
até o final do

poderá jogar
seu contrato

S6 ....J'o�'t,a rá ,a (:lS c f� rr� f:)os,
er-n 39

RIO, S-Publlca o "O Jornal": «O Flamengo sempre teve

em Caldeira um de Seus mais dedicados c eategorizados defensores.
Pleno de qualidades e, ademais, dotado de um grande po

der de adaptação, Caldeira foi, em várias oportunidades o elemento
com que o rubro-negro contou pata preencher lacunas de sua equi
pe, o que, sem dispôr de um jogéid0f eficiente denodado como o

antigo'jogedor do Botafog/), lhe seria particularmente dificil. Ora na

rlelesa, como hall-beck, ora no ataque, como ponta ou como meia,
Caldeira atuava com 'o mesmo destaque e prehciencia, tornando-se, r.��5�E ���Qano
por isto. um elemento verdadeiramente precioso. Nestor Amaral

E
' ,

h d d é . d Irrnãoa Tapal65
, aSSIm, vin a sucer en o at llle, no ano passa 0, por Alzirinha ramarg'"

ocasião do match do turno, com I) Botafogo, Caldeira fui vitima de. mouro �I!! Dllu<'lra

uma 'é' ..- h P k Orquestra Oe Dom.a!i
\ � .na centusao num c oque cem ates o. �flÓClmés li!! a 1"111 9tar9

Tão grave foi essa lesão que Caldeira não mais póde iute- Regional dIZ Oantg 50ntarEl
Eôuardo Patanê II: sua Típica Corrienlizs
�omeu Cihip�rmm com a Orquestra dIZ

Concertos

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

grar sua eqUIpe.

(Matéria8 do Curso Primuie)
- Das 2 ás 4 -

Tra!ar li rua Saldanha Marinho
n' IOde I ás 3

Al'!ertura com VOZES NOVAS, eternentoe
estrfliantes no;raila.

19'5 horas certce, [crnale falcoas com no

tlclua em primeira mã e, fOl'lletldos
pela A t-'IOITE, e oferta da t'cso
6uimarêil'5 Ltõo .• agencia 1'0 Lo·
teria federal

A's 21.30 ('AtiçA0 DO DIA _. Escrita
IZ Inh:rpretaàu par Lamarllnrz Babo,
uma liferl'a da casa oe louças "O

DRAGÃO,

FI's 21.35· SONATA DE PORTUGAL· 170.
testrc pela dr. Augusto oe Lima lar,

A'e 23.00· lUT1'40 DE ZAZZ - Programa
õe múelccs crnertccnaa,

5plZQRerS oe stuõtc r Celso 6ui{TIarães II:

Oiluualé)!J Cgzzi

Amanltã • Grlanôo 511va, Habor Dias,
50nia Barreto. Sob Lazy.

A's 21.35 ARCA DE NOJ:' • mesquitinnCl
e sua troupe,

Suj�jtn di um tão longo quão sevéro tratamento, Caldeira,
teve, finalmente a esperança de poder vir a se tomar util ao seu

clube.
.

De falo, sem sentir mais o joelho, Caldeira voltou aos exer

CICIOS, e tudo indicava que, em bréve, voltaria ao seu posto no

team.

Não quizeram, porém, os fatos que assim sucedesse. Num
dos últimos treinos, Caldeira tornou a fie contundir. fazendo dese iJ l\

-

recer as esperanças .de .sua próxima uree ntrée",

Pediu a rescisão do contrato

Caldeira, não é somente o jogador eficiente, disciplinado,
mas, tambern, o sportman corréto e criterioso.

Tendo sido informado de que não poderia aluar este ano

e como seu contrato termina la 31 de dez-embro próximo, Caldeira,
mesmo tendo se contundido em defesa do clube, não julgou justo
ficar recebendo os €Irdenado6 sem, ao menos, ter a esperança de

poder jogar nesse pericde.
E pc>r assim julgar, Caldr:lfa dirigiu-se, por carta á diretoria

do Flllmerlgo, pedindo a rescisão ele seu contrato.

Eis uma atitude que não é [requente e qualifica o seu autor,

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)
• • �_. __ M •

BR,ASH_ .. EU
ROPpô" em 2.
dias de via

ge-r.

AJaI'DIIWf "'7!fà!!

A lnglt�tef"ra
cuidé� de sua

A situação
das nl�ssio

.iii

DariOS na

Chi�'?!a

AU A

aérea

_. w. • _

_II ' i 'lia

ASSOMBRO !!L. A. C.
Quer receber uma bôa

surpreza que lhe será de

grande utilidade, etc., es

creva 11 Brandão: rua das
Marrecas, 35-RIO.
tSêlo para resposta].

Nas primeiras horas de domin
go chegou a Frankfurt [Aleme
nha] a correspondencia aérea
sul-americana, que deixou o

nosso continente na sexta-feira
anterior, quando o avião da "Deu·
tsche Luhhansa> partiu de Natal.

No sentido inverso, a corres" CASTEL GANDOLFO, 5

pondencia européa, despachada -O Papa recebeu em au

de Frankfurt na madrugada de diencia um pequeno grupo
quinta-feira, alcançou Natal na de oficiais da organização

í� tarde do dia seguinte e Rio na das missões pontificais e

Sp.gundo uma estatística cfi-! manhã de sabado. Ne$sa víagem} elogIou o trabalho desenvol
cial do governo inglê�, aquele; o piloto noturno da Condor, ('1)- do pelos seus membros em

pah possue 77 clubs Oe aviaç!o I
mandante Trauer, completou todo O mundo, especialmen

sportiva, dos quais 53 são sub- 500.000 quilometros de vi)o, te na Chir:a.
vencionados pelo governo. Até na altura de São Pedro d AI· Pio XI, visivelmente emo

fins de Hn7 f'lrI�m registrados deia. Esse meio milhão de qui- cionado. lembrou o sacrifi·
---.------ 3140 aviões civis, elevande-se o lometros fui j.;crvuado a serviço cio dos padres rr:lssionârios

numero de aviadores sportivos da Condor, tanto nas linhas na- que trabalham na China,
Fechad II ra I bH:vetados a 7500. Tais cifras cionais como intemo.ciollAis, d�vtn «fazendo os maiores esfor-

a.... ! [(:velam, de u a maneira nítida, do !e mencionar que grande par· ços entre as ruilla� de um
sem c�la.vela mentalidade aeronautica ope- te de5lla quilometragem foí per- país que oferece �randes pe·

PERUGI A 5 O' d"
rante na Grã-Bretanha, e bem corrida em vôos noturnos entre rigos e grandes dificLsldades.

, .... ,
- S 10 Iscretos. 'd d C

.

I F d N I O P b d d
dest ·d d �

t
assIm o CUI a o, com que o go' a apIta e eral e ata. apa aca OU an O a sua

a Cl a e,_ql.lc cos um�.vélm �e
vemo de sua megestllde c�rca benção aos missionarios.

entregar ao esporte de eS!)Jar pelo I b' d 'd
b d f h d .

d
os C ti 5 sporhvos, sem UVI aI Z".:�;· as

�,maco a ec t! ura estão eso· ,., I1 d t" d porque nele ve exce ente apor-

h!l\,O,S ,.c0� a

nt�
leia e que UflDltunidade para a formação dos HOTEL 'A., "_'t3DRETTAOle elro mven ara uma nova e- , ,

nL -"�

b d ã· , d que um (lia comtcmrão 8 reserva
O MElLOaa D'" PR .... � ....

c a ura que n o precisara e l dR' U 'd _ 'II:. ..:. .l'It.v'"

·h -, b
at:rea o emo m o. l' E S RA V'A Iç aves e portanto nao tera uraco ACOMODAÇvES CONFOR AV I PA· i-

de fechadura. Giulio Curti, o in- JANTES E EXMAS. FAMILIAS
ventor, informou que a fechadura ! TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO ...

é operada por um !,istema de bo- ALUGA-SE a casá de moradia ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
Iões combinados, de segredo e á rua Curitibanos, r,r. 52, nesta Anexo: Armazem de secos e
que podem ser alterados quando Capital. molhados
se quizer.i\ fechadura vem a2om' A TRATAR NO

BANC01l Derval Saot. Catarina
p3nb,ada de um sinal de alarma AGRICOLA, A' RUA TRA-

IIelét fl c \J • JANO 16. � iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiíiiiiili

Por nosso intermédio, a L. A.
C convida todos os seus clubes
filiados a comparecerem á parada
de amanhã, em comemoração ao

DIA DA PATRlA.

F�gueirer�se 4
X Aviação 1

No jogo realizado ante-ônlehl
no campo da F. C. D. entre as

equipes do Figueirense e da Base
de AviaçAo Naval, saiu vencedo
ra li equipe alvi-negra, pela con

tagem de 4x I •

Os tentos do 'Campeão" foram
consignados por Ivo (3) e NeLÍ.

s

Inspetoria de Educação fisica do
Estado de Santa Catarina

ALG8DAO EM PLUMA DE TODOS OS .

.

ESTADOS PRODUTORES �.,U'j!'It$!��:-;:g;;;��t���;g;_�����i1

CURSO PARA ESPECIALIZAÇÃO DE PROFESSOHES

MATRICULA ABERTA PAHA AMBOS OS SEXOS

Informações no INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (Escola
Normal)

11 DIAft���E_r:������'��e_D���:�����R�� �

A mala f�cha todas
AS

Quintas-Feira$
ás 9 horal fiG Correio
áa 10 horaa na Agencia

Sua carta chegará
Domlngo na Europa

Infort-r''iações I
Sindicato Candor Lida.
Agentes: Carlos Hoepcke SIA.
UA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florian,)pol1s �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis
DA NOIVA
L.IVRAR.,SE
SOGRA

- � � ... _�

FUGIU
PARA

'CA

manutenção do lar, tanto oue tomando ele as providencias ne'�Embr§agadase compromete, tão logo �eJa cessarias.

realigado o enlace, a arranjar Dispensados os litigantes, de pOI r u rn a "pa-
para o noivo uma ótima coloca- uma ,parte sai�am d. Vitelina e çãO de
ção, numa repartrção publica. sua Iilha, ,repetllldo o que de'

a rno i" ...Acrescentou ainda que não clarararn a nossa reportagem, e.

pediu intervenção das autoridades de outra, o joven sequestrado,
para obrigar Saint -Clair 8 casar, que dizia aos seus irmãos não

pois que o mesmo nenhum dano mais querer vêr, nem pintada, a

moral causou á sua filha. sua ex-futura sogra.

Sl\INT LOUIS,5-0s agen
tes federais foram requisitados pa
ra evitar a partida para o Irak de
Ui! a jovem árabe riquisaima, e en-

a nossa reportagem conversou raptado, pois reconheço que tudo �asará em 30 dias Vellde"'se Por motivo cantadora. continuando suas peso
com os pnncrpais personagens fiz automaticamente, sem saber ....

de mudan- quisas pelos podas das cidades d�
envolvidos no romance compli- porque o fazia. léste O p I' d D

.

H' dD I f· I t S
'

ça, para outra cidade ven-
. a, <! k ons isaw e

cadissirno de Saint Clair. ec ara, ma men e, que amt- '17 bClair quer tambem casar-se com de-se mobilia de quarto, de I' anos, 0, teve .. ,

um ma�dlidoO primeiro a (<.),u-nos foi ele Dominado I d contra o unatid J b T d
Proprio. Historiou o fato desde O poder que d. Vitalina so-

Maria José. Apenas o acusa de sa a e jantar e cozinha. I
o manco

.

lJl
_

oome, �

f di t d f '1' A Vêr e trata r a rua A raúj o ,27 anos, e seu Ir,alaO Kem.al, d!. .,

l)' bre mim exercia ranqueza, ran e a arm Ia.
23 d do seu prmclplo. me-nos como ,era nessa epoca sua nova atitude, declarando não Figueiredo n. 9 (perto do anos, lJO sent.. o e e�ltar o

conheceu a jovem, como foi se -nexplicave]. d Cine Royal) '. embarque. O pai, que Vive na

d d d querer o matrimónio, é pro uto .

questra o, porque esistiu o ca- Tanto assim, que tendo eu ! cidade de Kansas, t me que a suado medo que tem de sua proge- D d·
-

Isamento e o motivo que o levou ,racurado a policia, jà prevendo ecr.eta a prlsaopl·e... !
filha tenha sido v.tima de um 1nitora, e de seus irmãos, mas da procurar o terceiro distrito. não s-r bem recebido ao desla- ventlv,a os assasSI" i "poção de amor", e seja coiceada

que, apesar de tudo isso, tem ti Jsua futura Eis o que nos disse. zer o noivado, e receioso mesmo nos é, oaquim Pe- num haren arabe , Diz o queixosopoderes bastantes para vêl-o ca- bdo casa- -Ma cerca de um ano e de sua agressão, d. Vitalina sou' �an a que encontrou no quarto da fugi-sado com sua filha, dentro de
mento, para voltar á residen ii dois mêses, em um baile no be, antes de ir à sua residencra. O A tiva um frasco contendo uma po-3" dias, s ameaças que tem RIO 5dos Seus, o jovem teve de levar Barro Preto, conheci Maria José. d" que ! e passava, e foi procu- ,

- O dou t o r ção de estranho fragor.feito é para não lançar mão de . , .

P da efeito urna fuga sensacional. Apezar de já ter namorado di- rarme no local em que traba- JUIZ (- erreira .nto, i:l segunda A' noite, as autoridades canse-
outros meios. Propõe-se até a IA mãe de sua ex-noiva o versas moças, a titulo dI" pasa� ihava. vara crimina de Nova lguassú guiram deter o J'ovem par queapostar que dentro em breve dmantinha sob severa vigilancia e tempo, desta vez fiquei verda- Meus patrões, que j4 conhe- ecretou a r.risão preventiva de pretendia viajar.S3iot-Clair e Maria José serão, E R.Jn-m permitia que ele che- deiramente apaixonado. Passeio ciam os antecedentes da perigos fi néas odrigues Leite e Eiiezef Hoje serão ouvidos na policia,legalmente, marido e mulher, R'l' dgasse á janela,' receiosa que fos', a frequentar a sua casa e, bem mulher obstaram a sua entrada ,1D�trO os Si.llitcs, implicados O conteu j.) da chamada "poção

se desceberto e encaminhado à acolhido pela sua mãe, diversas e, ela, de longe, após tentar inu�TRe"lstrado em ear-
no assassínio de Joaquim da Silva de amor", vai ser examinado por

resirlencia de seus paes. noites là 'Pernoitei, pois era gran- tilmente [alar-me, esperou-me â
8

to i
Pc'(a Ir.a, crime ocorrido no mês técnicos.

,

d f d id d
'

d'
r o f' d "d"14 Todavia, depois oi uga e de a istancia entre as nossas sal a o serVlç') e e maneira Ir o, no mtenor e um trem

ao retemo ao lar, Saint Clair residencias. afetuosa conveceu me da venta- I U d Ih
' em movimento, na estação de

'd I d D f'
..

d I'
' meta e mteressante que C

'

procurou as autonc ar es o ter- entre em pouco rquei norvo gem e reauzar o casamento e I '

' aXI8S.

ceiro distrito, no sentido de lhe e sabedor da oposição que la- da necessidade que tinha em I �o�sadreport'ldgemVcor;I·�egulU �purdarT Apezar de haver atendido o
Oficina de mall·iluore

.

til o e ter . ita ma registra o
pe lido d

.
- d I dserem devolvidas algumas peças ziam os meus a tal casamento morarmos juntos, f '

e r nsao que o é: �'ga o

I· f d
.,

M C d'
,

f
. o uturo gen o em cartono. 'I d N I '

d'de roupas e uma amp lação o· na 1 c'lmur.queJ em ca�a. 3�! omo Isse, creIo que OI aI- P 'd
.

d ,reglOna e ova guassIl pe lU

togrllfica q\le a sua ex-futura &0· como se aproximasse a dat!\ do gum poder diahol.co qu� me fez 'f rovd, eodc,an o

°ss. papeeIsI' ,e quan!o a e�ses dois individuos,
,

Ih d' I 1
.... 6 d "I

'

"

, In orma a e que amt- alr ..

F
.

P' J
gra teimava em � não evolve, en aee, a t. :! maIo u tImo, a::eltar tillS tugeslões. lã' d

o JUIZ erre:ra mto, m<ln'Jou

I d J Ib D h I
ri o era regIstra o procurou o b

.

J'I'
.

O de ega o oão A erto contei á mamãe o que se passa essa maneira, a precisamente '

t
'

' 3lxaf os autos para (1 I�ent:las
F h c, f I f 'A' respeuvo calono. Certamente, N

'"

T ('onseca c amou os pnnClpalS va. orno preVI, ('l e a o:te

I
a meses, passeI li morar na re- "d f quanto a 1 ala'ICIO eJillO ",:.l.

.

d" f' 'd
.

d d V' I I J<l pre'len o duvidas uturas I' d Jperson�gens á sua presença, e opOSIção e no la �egUlnte lI! SI cncla e . Ita IDa, a qua I
.

t
. d"

va cantl, aponta O como mau ante

tambem a mãe desse RO!l1tU novamente á residencia da minha I deixei ha oito dias e onde não rlhegl�tr�u o como sen o. maIs ve, do crime.
d d'

. ,.

d I I
o res anos, pllfa eVitar o Im, E' R d

. , .

dIferente dos oulr"s, e VflZ que nOIva, I�posto a terminar f) 1101- rrllm preten o vo lar.. d' t d 'd d
neas I) ngues LeIte cuntmua

1:15 :}Lusações ?artiam de parte a 1Ilido. Ipe
Imen o a menon a e. foragido, mas Eliezer Ribeiro dos

p�rte. Aquela autoridade chegou O lij'ile diz :t ��gra A dCll ... J';;!ÍiI� �'" � -Ia II
Santos se encontra pre�o. Cae5 FI'�õerico Rola--75

ti conclmAo de que a parte ver-, "Ilapto�� do futuro I
- _._�� .... ,... � ....c I lí:.\ilI��4t:;,..?#'r«AAê""'i;;a=m..�w �wm

dadeiramente policial' coo;'l:5l11! �eDI·O Aproveitamos o ensejo de sua O dele ado João Alberto da
CONFO iiTO E PfiESTEZ�

ap�nas na apreensão dos obj':lOS Por m tivos que até agora pres'''''1çll I" falamos tainbem com I
F

g

I d I, l f'
.

d' d \1' S d d' I onseca, a quem estava afeto o
rec ama os, que a iás não, oram Ignüro, não sei porflue, atcn I a5 ' '/lI na eaun o OOS Isse I

"

. ..

"

.

f�
,

,

caso, reso veu'o na tarde de an' COMO se verifica n0S granrJes centros em que o serviço(ncootrados. sugestões feitas pela minha ex- e tan.. O!m a Irmou perante o
t
."

t
N Ih os II'tl'- f 'd d dI' I J Alb d I e on em. de trarísporte de passaa_eiros é feito tambem em 'limousines, resol,
o, mais, aconse teU utura sogra, no senti o e pas- e egao ,(lão erlo, na a I r d f • lado

1'.

,

f sac a morar em sua residencia,' d h � ,. . I Ana Isan o o a,o pelo veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seomos volantes Clemente
gantes 8 �e retuarem. e arre ece-

eJxl�te qú� epoa a constr� ,!"I'Cj�lrt� i puramente policIal, intimou a ex' I Mario e Luiz, organizar uma lmha entre
t>

I e a futuro�
rem os animoso de vez que ne- Tão logo acedi ao "ped!do ela ose e que não acus:! am, aH i f b d I b'

esta capita
f, I d I d' EI \ utura 50 ra a evo ver os o Je' sa cidade de Rlumenau.nhuma acusação era eita ao !ez com que um llutomove me e qua quer ato menos Igno. e : I dI'

I I d I
.

�
" .

f Ib
I tos rec ama os pe <') queiXOSO. Assim, estão á dispo�i"ão dos que queira!Q VIajar pai apeuonagem centra, pe d mãe a evasse até a mInol8 antIga reSl- sempre respeItou sua I a. I Q d I

:t

b
.

d di" E'I' uanto ao ca�amento, ec a, Blumenau três confoi taveis e luxuosas limousines.
t x·noiva, que o o ngasse a cal\ar c;nc'a e a ii letlfllsse meus a eXIge e quer o caSlmento, li Ih

.

t
obJ'etos de uso, bem como uroa

.

Irou
n o e In eressar, e, se O custo de pa�sagem é de 30$000. Desde que a 10la-

porque
h °drapaz nOIvou e. por- qualquer das partes for nova'

-

t
.

I .

d' I h· dFalando a Saint IC'lair I' { f' çao es epl comp eta os carros partuão aquI a qua quer ma o
'-' amp lação ologra Ica. tanto, a e cas!u. .

I d IIt. d d P d' f
.

E' d' '1' I
mente lDSU ta a pe a outra, o dia ou da noite.

_. "\ pós li deri,j\o da autori 8 e os�o rnc.smo !zer que UI sta ISpostll a auxl la -o na f t d'
.

d' .

-

a o evera ser regIstra o no Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telefone - ,-

I competente livro, de queixas, ].3 20,
i

o curioso caso de sequestro de que foi
vitima, na capital mineira, um jovem

de menor idade
BELO HORIZONTE, 5-

O caso do jovem Saint Clair
Lucas de Carvalho, de que de
mos noticias em suas linhas ge
rais e que fugiu de sua noiva

,para escapar á influencia da fu
tura sogra, constitue' ainda assun

to para o noticiario dos jornais.

Re8apitulalldo
r
"

Sequestrado pela
logra, e após desistir

(;ARLOS ZECK

Compra m�sas ou quaIsquer
outros objetos de marmQre.

Executa todo e qualquer serVi"

ço em calacumbfls, placas, etc.

tambem em marlflore.

Bahia"da"Ali lançaC'ompanhia
-------------

FU'NDAD.A EM 1870
SE�DE B� HIA

Seguros Terrestres e Maritbuos
CA PITr',L P-EALlZ�·DO R�. 9.000:000$000
CAPITAL E RFSEr�VAS Rf, 57,000:0 0$000
BENS DE I�A!Z (prédios e terCfn)�) Rs. 16.054:200$749
SEGUReS EFETUADOS E'V\ 1937 Rs, 3.169:677:154$834
RECEiTA eM 1937 Rs. 22.535:211$090
SINISTROS PAGOS E \1 1937 R�, 3.797:380$050
Opero com 8S mais modicas taxas em todo o territorio

nacional
SuccuL,al no Uruguai. Reguladores de avarias e Representantes nas prir:c"i

paes cidaues da America. Europa c Afnca

A,gentes em Flnrianopolis:
OAMPOS LOBO

RUA FELUPE �CHMIDT N' 39
Caixa postal, 19 - Telefone, 1083 - Er.d, leI. «ALLlANçA»

E.erlptorlos elll Itajahy, Laguna e Blumenau; Snb
Agente em Lages

Cia.&

�

VISITEM
---.,_.",. ulr aa.II_- L

a A CAPITAL
o maior stock de rDupas para menina. e g_rõtas

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
À CAPITAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Passa hoje () aniversario nata"
lieio do sr. Luiz de Araujo Soa"
rei, alto funcioaaric da The Wes
tem Telegraph Co., e cavalheiro
muito estimado,

Fazem anos hoje:

CHEGAM UNS

DR. SERAFIM BERTASO

PRIF. SILVIO SCOZ

Acha-!lft entre nós (} sr. Silvio
Se.,Z delicado I diligente prefeito
do fUtUfOilO municipio de Rodeio.

-�----�----��------------ .

.
'

1/1

I ZETA
L A DO

ANIVERSAJUOS

I PREF. JOAQUIM WOLFF

BEL. JOÃO TOLENTINO DE �ndodekinvi!e, a�a-�em!��������������������������!�������������������������
SOUZA Florianopolis o sr. Joaquim war.. A V O Z D O P O V O. Proprietario e Diretor Responsavel

, . . .
dinamico prefeít.. daquele impor-114,. J A I II O C A L

� efe�ende d.e, heje regista o tante municipio c acatado capi-I _- _

amversano natalício rio nOíJSO pré- lista. Izads coaterranes bacharel João
Tolentine de Souza Junior, digno I DR ADERBAL SILVA IA'secretario da Junta Comercial doII

'

Estade, e destacado �beletrista. De avião regressou ôntem de
Durante muitos anos o distin- sua viagem á Capital da

.Rt:>PU-,to aniversariante exerceu o ma- blica, o nosso prezado con terra ..

gistêrio público, onde a sua ru- neo sr. dr. Aderbal Ramos da
1 E t

.

d d d
. .

di b
.

estilante inteligencia e cultura dei, Silva, talentoso Cflll.irlico e pessôa I t d
n re da varre la e_ adclencl,u./ue Ie:la � nu-se Dum Inovo it s-I· O rn • • n o que pren eu a a ençao os merucos la época. e la mUI o

xaram rastro unnnoso. sr.! 0- muito estimada, pelas suas exce i h d
. '_' .

I I firmatí Comunicamos aos interessados que toram sorteados os bilhe : �3

I f J' ,

f 1
"

r" d
i anos (JS c oque e opm.oes tiveram varros resu tac 0:3 a irmativos e

numeres 147 e 270, respectivamente, das rtras do Prato de Prata e doen mo umo� que e igura ces- pCIOnaJ8 q�a l(lilU.(�S e caráter. ! antagónicos sobre o papel de tireóide na endocrinologia, Radio, adquiridos pela Exma. Sra. Carmen Tavares de Oliveira e sr,t.acada na 808Iedad.e barriga-verde, S. s., fOI recebido na ponte de I A bíblí f' t
.. ,. b

.

t t I Luiz ororíno.b h d b I regra Ia es rameira e rica 80 re o Impor an e pape

he� merece tli! omenagens q�61 Nese"m 8Rrqlle pel� exm? sr. dI',: que exercem as glandulas na morfozênese metabolismo e equilibrio FlorlanopoUs, 5 de Setembro de 1938
oje Ihes serão prestadas e ali! ereu amos, digno interventor '

Predomi .

""
.

-

V' I , A DIRETORIA
'.

f d I t Estad Inorvoso. redominam a respeito, com destaque, as leis, de :o a, ••••••••••••••••••- Ge.quais nos aasociamos. e era, nes e 'stClUO G di P d E I
.

d I"
-

f' d d.... �
A d Ad b I

.

101m oi en e. 1 ssas eis, com grau e ogrca, SJO rrrna <1" na e-" e�
n08S�9 v:tos :� \o��re�f:J::os jlicadesu ��� J;]���e�d:;fre�aor;ã;r�f:scsi;�rto���ha V�7, - encon trou i C redi toMutuO Predia I i
Procedente de Curitibanos de, neste grande élo das correlações Innci mais, recursos abundantes pa-

I
(\)

cuja comarca é integro juiz de ra compreender e curar estados mórbidos.» FUNDADA NO ANO DE 1914 � -s,

Direito, está nesta capital o sr.
Vários estudos sociologicos vieram em auxilio ás pesquisas i: �

dr. Ivo Guilhon Pereira de Melo. cientificas. Pois as leis biologicas têm ligação franca com 03 pontos I' I. O Maior e mais acreditado elubfl! de �sociais. As vezes o meio tem mais influencia no papel da morfogê- I SOI.teios do Brasil :nese do que os remédios. O meio, a alimentação e o clima 8[-0 os I. :Iátcres de destaque nas coordenações nerV03JS. A c invivencin dífe-
• F L O R I A .N O P O L I S @

rente dos indivíduos, como 89 diferenças individuais, precisam ser I :levadas em atenção para uma observação clinicá. I. RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 13 �O exito de uma analise positiva depende do ambas obssr- : II;

vações, feitas por cientistas completos, corno queria Hipócrates. : Resultado do 331· sorteio realizado :
Poís embora o corpo humano tenha diposiçõcs similares, o : no dia 5 de setelubro de 1938 �

seu desiquilíbrio nem sempre poderá ser equilihrudo pela mesma i e :terapeutica. Difere de um para o outro. : CADERNETA No. 14.769 �
O livro «HlPERT1REO'IDISMO", que o dr. Nelson Cha- : :

ves, da Faculdade de Medicina de Recife, ora publicou, explana: Premios em mercadorias no vaior de 5:600$000 Ielsa questão com maéstria. : Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no it
Começa o dr. Neison Chaves, em seu livro, fazendo con-! valor de cinco contos e seiscentos mil réis t5:600$OOJ) a cader-

iíliderações sobre tire6ide e:outros ol'gãos, cuias funções se L:ompletam.. neta n. 14.769, pertencente aI) prestamista Rhw.rdo Bruck, resl-

,_
A seguir entra a estudar o ponlo capil�1 da patologia dú tireóide. : dente em Massaranduba Central.

•Abordam o papel que ela exerce em face do iod,). : Premios em mercadorias no valor de Fh. 30$00;)Firma-se, eruditameute, em autoridades como Thompson e •

Cohen, para demonstrar a ação do iodo no meLrtboli:!mo. Passa: 15784-Alves Fi3chl'f, Beusque ;
:1epois ao estudo clinico. Disserta com clareza sobre varia, lU:lni-: 10556-Januario Manoel nosa, ltajaí :
fEel"mtaeÇI,?e»,s funcionais, � sem esqueceI' a prova e!ctrica de i ,dO) e de I 14238-Izolete Fernandes, J050 Pessôa :

.. 10317-Leonal'do Santos, Florianopolis •
Na parte da Patogenia e Etiologia, dem()n�tra que o HI-: 1970-Conraclo Frederico Monn, Florianopo!is :

PERTIHEO'lDlSMO se manifesta mais a miudo n!!. m:dhcr; e a 8 1304-0uo Jensen, Ponta GrOS8a :0NASCIMENTOI �importanciu que nela exerce a }mfolonift e distonia, sem esquecer � 13780-Ewaldo de Paulo Leal, Rio Negro

lme9RO�mO f�l���i���n��e ���:��u d�
a interfe�:�i�e!o �:l�;z.fa�::c��:�:�?�Ja:� rr��;=ti�� ti�:�id��15oil Cha- i i���� ��;!a l�e�:d�ed�a����h:�Op:r�Ot�ianopolis .1-llome de José Bonifaeio, ftstá em ve!l, sobre.o e�p�eg� na terapeutICa tlreOld�, dos �aeil de <!luro, de : 1421B-Belisario Viana, Tijllcas

festas o lar do sr.Ari To!P.ntino al- flouraLerapla e etu'e.6Iterapla; destacando porem, o IO(�O �ara trata-! � i-.L>....J v' J.�,l T>'. ",�.'

t-
_1 -.T..l"�od;,,�jdi�trJ.D ® Premios·em mercadorias no valor de rs.20$DOO�iârliCj ut.·.l t;�,IL1:t(,'Il.'J." <.lU l'OI.to'l

IlH,U o ue lJJpvl "H �,,-_.�,••� o

Pois, além dos &licerces de erudic,:ã., relata vario.'! casos de ; 18549-Amir Fernandes, Parat IENFf:RIUOS sua clinica o que torna duplameI<lte grande o seu livro. i 11719-Lidio Pereira, E'IpraiadoE' sobremodo lisongeiro o e!l- Emfim, «H1PERTIREO'ID1SMO», editado pelo Cia. Me- tD
10428-Necéa Silva Veloso, Florianopolis •

tado de ;;;aude da exrua. sra. d. lhorllment03 de São Paulo, é um lino de aplicação imediata na : !
e 8594-Hermogeues Hamos S. B. J., Rio Forquilha ...

. Carmen Lillhares Colonia, que c1inica médica geral. • 16727-Belmiro de Carvalho, Con 1uístaI!ofreu ha dias urna intervenção Florianopolis, 2-9-38 I 3507-Ned Mund, Florianopoiiscirurgica e que se acha internada
! 8550-Jorge G. DOmit, Porto União

tiO Hospital de Caridade. A dk

II'
_.. ,

õ 1586-AIf edo Baminth, Blumenau
tinta dama, que goza de inYul..

Dr. Arln;nl·o Tavares _Oll�:ad�.!a:nIllt8ar1z, 1 é 12682"':"'Empr. Trindadense Auto Viação. Trindade
�ar estima pela grandez!l dos seus I I

@J ... fi9
-

I 5 2962-BrasiliallO Euclides Santos, Timbó
Em obiéto de serviço encon- sflIltim�nt.0s, ttm sido

visitadiSSi-ll, cmURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson �
tral-se entre n68 o ilustre €'nge-

ma. A VIrtuosa senhora envia-
C It d 10' 12 J 16' 18 J

_

P' t 7 b T I 1456 I' � Premios em mercadorias no valor de rs. 10$000
mos 08 nossos votos de pronto e:' >OIlSU as as a� e ( as as - oao III (I, SO - e"

f!)nh8ir6 patricio, sr. dr. Serafim
completo rel!tabelecÍmento. I I, ----------------�_______ 3 19572-Dr. Marinho Lobo, Juinvile

Bertaso, da Diretoria de Estra- B F J3' I
.,

��J�-,�����"a����m�'?b ��, f*e..:�.,";'� s.,:L�������,:���'):J�4.�� fi 14475-- ento . Ittencourt, Lalaldas fie Rodagem e en.arregade ,j)'�� '���"",o��q�li(i)' �� �5-����'����::..!Ç�.� e.· 5591-Antonio Bento Miranda, Injbitubad. Residencia d.e Lages;. Fazemo. '� �. 11475-Alvina Felix Kiiellim, Florianopolis
:a:�l!�r:�t��t���:e feliz

per-,� CO uni- .".a ç a"'"O � I lZ���=6f�tes���� �:��í Rio Preto

DR. IVO PICOLI l� .. ��: l8il4-Aberto Schultz, JoinvHeI

í� . ��: 6381-Edith e T. L. T., I<lorianopolis
Florianopolis hO'8peda desde ôn" � " ,I 3480-Inês Jorge de Oliveirl, Bananal

tem o nOI!So distinto conterraneo �.;) �. ! I 11469-Manoel Salustiano da Costa, São José
Para conhecimento público, comunico aos meus presados amigos, clientes e ao co- �

I• tald8IltQsop.engenhneiro sr. dr. Ivo f�k mereio 1m geral, q.e, lenelo "idl) nomeado Agente Geral, neste Estado, da 'D I: Isenções de pagamento por cinco sorteiosCau uro !Coli, competentecons-!11ê uEQlUTATIVA TERRESTRES, ACIDENTES E TR�NSPORTIES S.A." é,r iitr1Jtor com séde em Porto União.
, •. - �

10318 I
.

d N S I C
.

B hdei inicio ás suas opemções !lOS seguintes ramos de seguroli1:
- INCENDTO, TRANS-

- �reJa e . . (e aravelOS, rus'lue

CELSO MOURA PORTES, AUTOMOVEIS, ACIDENTES DO TRABALHO, AClDENTES PESSOAiS

I
18157-José e Ivenilda Borges, Rio Negrinho

e RESPONSABILIDADE CIVT.L. 0511-Carolina Rodrigues, Itajaí
.lcompan.hado de sua exma. Ao fazer a presente cumunicação, espero continuar merecendo dos meu>! anlig(\s 9474-Maria Gonçalves e Mario Oliveira, São Francisco

espola chegou a esta cidade o clientes, a preferencia com que sempre fui honrado.
A\t,.'

0771-Maria Inês Mendonça Bragá, São Francisco

nosli!o prezacl9 conterrllneo 'Ir. !! Outrosim, participo aindCl, ser o dr. Osvaldo Cabral, abalisaJo fucuitativo, o me- � I
l3595-Juventina de Andrade, Florianopoliii

Celllo Moura, eierivã0 flm Ha- r� dic@ já contratado pela referida Companhia. & 16149-Helena Camarath, Joinvile

.mônia. 199:.15-Bento G. de Souza, Joinvile
19791-Antonio e Elias Gomes, São Francisco
3907-Solange Teixeira Donner, Florianopolis

edições Sociedade de AS$istencia
aos Lázaros e Combate

Lepra
,

a

dasmargem
POR
L. nOMt\NOWSKI

• I Acompanhado de sua exrna.
a .ex�a. sra. !,lonsbela de I família chegou ôntem, o ilustre

Araujo Campos" digna consorte I magistrado dr. Alves Pedrosa
do ": Emanuel Campos, funcic-I juiz de Direito, da Comarca u�
nano da Alfandega; ! Indaial.

o Ir. Armindo da Costa Melo, Ifuncionaria da Sande do Porto, Está nesta Capi ta I o sr. Joi
residente em Santos;

I
Nunes Neto, capitalista residente

o sr. Danten Natividade, do em Laguna.
comerciQ desta praça;
• exma. sra. Aurea Noceti

SilvM.

Terrestres, Acidentes e Transportes S.A.

,� Agente Geral I
ÂNTONIO MARIA DA SILVA: I-t n 'V I L. A :Procedente de Porto Alegre,está "'#:1 �,tlnesta Capital, o conceituado co �� Rlla �oDselheiro Mall·a, 41 B FOlie 1.561 [ijmerciante ilr. Antonio Maria da ��11 ��'[!�� 1Ç'tJftr1ianopA',-S �.""1'Silva, socio da firma Silva, Heff �d JI' Av a vA
& Cia., e (erentE' da matriz da ��im,ortantiiiliima firma H. Fett .l��. _ � .

& CI·a., na capital aaúcba. �.;�,t����<Il:!.��('.·.�.�.·,<�.. :<�".�.�.�:.;-.'.'.!;.','� "'�.' .� ����������l��
W 'flGWNO=J1M1If5I1F91BJMW .!r�g���,?_� �,� ����m·' � J%----;_.,.� ..

- ����.���"�"'_�'I;�'�

DR. JOÃO DE OLIVEIRA

Chegou ôntem da Laguna o

nosso brilhante confrade sr. dr.
Jo(�o de Oliveira.

Procedentes do norte do Esta
de ficham-se, nesta Capital as

éeguintes pessôas: Rodolfo Licett,
dr. Guilherme Neves e sra. e dr.
Artur Gesar e sra" Nias Rid 8

sra., Walter Veterli, Frant:'Ísco
Hozek e Henrique Sclia.

FlorJanopoUI, 5 de Setembro de 1938.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA ti CIA.

19 DE SETEMBRO
MAIS UM GRANDIOSO SORTEIO

5:650$000 por 1'000
E MUITOS PREMIOS MENORES

Equitativa

Lavando...se

"Vir
COID o [) :ibão

elD Especialidade"

iltnZD&dIU

e dinheiro.

4)�.�t�ffOtAt
EiP ...CIALlflA8f

Cia.
------------------------------------------------------------.---------

MARCA REGISTR�"DAde WETZEl & Joinville
economisa"'se tempo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




