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Despois de visitar a zona cateefra do litoral e os var' 'Sr �js�
tritos da nossa Ilha, o dr. Rogerio de Camargo, diretor do serviçoT���q
do Café, declarou que o melhor café do mundo é o produzido ent· '(§�

qual suplanta os maís tinos tipos do Espírito Santo, São Paulo,
taltando.-Ihe apenas o b�nefícialnentoo
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A v O Z �D O POVO

." Wi\S'HINGTON, 23 As mano-
ROMA, 23 O míntsterío da I bras da marmha norte-americana

Marinha dtv�lgou que � coma?d�n- previstas para fevereiro prexímo
te naval e mIlI_tar das. Ilhas ltall�- deverão estender-se até âs asuas
nas _li? Mar Esco, almirante A�tOll, brasíleíras, no Attanttco sul. Nelas
demítíu-se do se� cargo, Acred�ta-se tomará parte o cruzador de dez mil
que essa demíssãe 101 motivada

I
teneledas BOlSE Que iniciará den

pelo fáto daquele oficial ser judeu. tro em breve um 'cruzeiro a MOR
O.u!r� almirante,.que comandava a rovía e síberta onde chegará á 2'�
dIVISIH. na�al na.l,lha das _Baleares, I de outubro, seguíndo dai para a
Maron, roí demttíão ha dias, tam- Africa do Sul em principio de nc-
bem por sua ascendencía ísraltta, I vembro.• n m..
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EGER, 23-09 sudetes anunciam que as tropas cheques ( Demitiu-se o gabinete tcheco ITinham em casa

entraram esta noite, novamente, no territorio sudeto, I I
•

Em varies lugares abriram fogo contra a população, calcu-I PRAGA, 23-Diante da pressão popular, o gabinete viu-se I uma metralhadora
landese em dezesseis o numere de mortos. f d
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Ii '?r�a o a renunciar, ten o o presidente enes aceita o a !CnUnCIa.
i Foi encarregado do novo governo o general Syrovy que fICOU com

i RIO, 23 A policia fluminenne RIO, 23-Chegou o sr. CaioI a pasta da Guerra e da Defesa Nacional. I tendo conhecimento que o jovem

, I Alberto Carvalho mantinha em sua Simões, presidente da Associação
,

I casa uma metralhadora, dirigiu,se dos Lavradores de São Paulo,
desar .. : O novo gabinete I

para ali, afim de fazer a apreen- que veiu pleitear junto ao presi-
I são da arma. Alberto fugiu pelos dente da Hepublica

'I
- fundos, lançando a metralhadora _

,

.

nova prorro-

PRAGA, 23-Foi oficialmente organizado o seguinte gabi- ae mar. gaçao da moratoría aos lavrado-
Ineid.ente entre cheques e sndetos nete: Presidente de), conselho de ministros e ministro da defesa, ge-

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

Ires paulistas,

I neral Syrovy; interior, Cerny; exterior, Krofta; finanças, Kalfus; 30 mil contos de s. s, informou que pedirá ao

BEHLIM, 23-_À DNB informa de Baerenstein na Saxo- justiça, Wlad.imi[' FajnoI:; obras pú�Hcas, general Lusarek;.educação, ' presidente providencias contra o

r.ia, que se verificou violento duêlo de }uzi!aría,. n[lS imediações da- Subi t : .fe.(rovJfts, Kà.m.em�ky; cQr�úYF Dunovsky: c�merclO, Tana-
N ;trogl,·cer·lna p�lI r:.1

abandono �n� r�ue se ;ncontra a

ru-ela localidade entre sudetcs e cheque!'. Ha mumeros mortos e cek; nnmstro da unificação, dr. Fntz; bem estar social dr. Lorak, I U U lavoura. cateerra de São Paulo,

l id
'

saúde pública, dr. Menti; agricultura, dr. Heich; ministros sem tendo SIdo arrancados já cêrca
ert 08.

Os sadetos vinham de Weiport e ao se aproximarem da pastas Stanislaus Burovsky, Peter Zinkl e Dugo Vavrecka. O Japão de 517 milhões de pés de café.

fronteira, afim de saudar um grupo de Baerenstein, quando solda

dos cheques, segundo alegam, lançaram granadas de mão, f�rin?o
diversos alemães. Os sudetos responderam com fogo de fuzilaria.
iniciando-se um duelo que durou algum tempo.

Os lavradores paua
listZ-iS querelD nova

pror_lGoga�ão da
M.:Ju·atoria

Desarmada a polieia eheque

LONDRES, 23-Informam de Eger que os sudetos
maram a policia cheque em Franzisbad.

f

Apêlo aos tchecos I S. PAULO, 23 A Fabrica de N· n° dNitroglicerina São Miguel fechou aCIOnaliSa O
eOLONIA, 23-Depois de terminar a sua conferencia com I contr�to para fornec_imen�o �e trín I ' ••

ruu Ch b I' dirizi I âdi "I d
,ta mIl contos de nítrogltcenna ao Clube Germ!:lnd�I' I er, o sr.

.

am er am mgiu pe o ra 10 um ape o ao povo a I Japão. I lU! -lU
I'checoslovaquia para que se mantenha em ordem e calma. Em se- .

guida, declarou que as conversações com Hitler prosseguirão ama- Bale:.win foi resebido
nhã. Disse ainda' o primeiro ministro britanico que era condição pelo rei
primordial que todos estivessem resolvidos a coadjuvar com o me

lhor dos seus esforço" na manutenção da paz e da ordem. Pediu
antes que tudo QUi: . não fossem cometidos atos que pudessem en

torpecer as negociações encaminhadas.

o

de.Nodeias eontraditorias

De Praga, chegam noticias dizendo que se

gune incidentes na fronteira, ao rt;Iesmo tempo que

(')cupação da zona sudete.

registraram al
se desmente a Trinta dias no Reieh

s. Paulo
LONDRES, 23-Stanley Bald- RIO, 23 Numa reunião do

win foi recebido esta manha pelo Clube Ge�manilil Q1C São
_
Paulo, na

.

J VI PI' B presença ..o consu alemãe, foi re-
rei. orge no a acio de u- solvido por _lZ6 votos contra 95, a
ekinghan. nacionalização daquela agremiação
'e•••••cc®>@,;: ,�, \j H""II!O..fi.e.e@�.
� ®

,. I
LONDRES, 23--Consta que Challlberlain permanecerá em,: L}-;. P A L AV RA DO:

Godésberg trinta dias, devendo dalí falar pelo rádio ao povo inglês, I ! :
afim de informá-lo da marcha dos acontecimentos. I:: I N T ERV ]ENTO R. !

18 1
• e

II T· do d.scurso
· � i

I GODESBERG, 23-Hitler chegou aqui acompanhado por ,. OplCOS I U prOI1UnCIHuO I
BEHLIM, 23-0 correspondente da DNB em Eger informa von Ribbentropp, Goebbels, Dietrich, Himmler e Weizliaecker,tendo : I d N A

R' :
qut', colaborando c0!ll as autoridade� �heque8.' o� !'ude.tos começ_a- i sido cu�primentado na gare I_>elo lider distrital Gall�it('r. Deixand? 3 pe O sr fi r. ereu amos na:
Iam, boje, as primeIras hora li, a pohCIar o dIS.tI:It.O cUJa popu!a.ç�o! a _ estaçao em aut�movel, seguIU para o.Hotp.l, �tra:eB ?ens,� multI-:: h d Ih f ,. f

o :
1(,tal fal! al�mão e «onde os gendarmes e pohcIals cheques dlhcIl-1 dao_q�:..�_�Ia�dl�� aclamava c��_!�Itos de HeIl HItler . I C urrasca a que e OI o ereclda :
lI:'ent6 880 VIstoS». .,"�

O represen�ante acrescenta que Il r�gIaf) sudeta está. a?o�- As mal10bras do A matrl·cula na I=s_ • em Urub·lcl· :
nada com li bantleua swastha. A populacao conserva-se dlSClph- L :: :
ilaada. Exército cola Militar i Meus senhores. Quero dirigir-vos a palavra para agra- i

o. polo.êses em Teschen : decer, vivamente reconhecido, não apenas as exprel!sões de :
lUO, :43 Aproxima-se a fase RIO 23 O comandante da! carinho com que me elevaram os oradores que acabamos de :final da instrução �o l!xérdto, co·

, Escola Militar telegrafou aos inter-.I ouvir, sinão ainda a maaeira carinI!!.osa e amiga com que acaba !roada com a reallzaçao de uma, ventores pedindo a divuldaçã. do d b
.

e e h b'"manobra sob a direção do Estaft8 I pra1.0 d� abertura das matriculas r ':l rece er, a mnn aos qu me acompan am, o no re, •
Maior. Para esse_fi� a Escola de! na Escola, que decorrerá de primei. � generoso e altivo povo de São Joaquim. :
Armas embarcara sabado para Re-I ro de outubro a vinte daquele mês. : Quero com esse agradecimento E'lignificar-lhe a confian- I
zende. onde se re�lizarão as mano- Os comandantes das regiões ou cor.. ça que tenho nos destinos deste povo, que aqui trabalha e •
bras em cooperaçao com uma tur- pos estão habilitados a prestar es·: coopera para o engrandecimento do Estado, sofrendo as a- Ima de alunos da engenharia mm- clarecimêntos aes interesllados. •
faro Entrementes ativam-se 011 pre' : gruras dum clima, que lhe experimenta as energias, mas ao •
parativos para as mauobras anuais ,,_ �--. mesmo tempo as aprimora para as realizações que hão de :
da Escola MiI1tar, nas preximidádes • fazer desta região uma grande terra, que hão de fazer de "'.de Belo Hcnlz0nte. •

S- J
.

d Ih
.

I
Em virtude de coincidir o en- C· A

t b 'b I
ao üaqmm um os me ,ores e maIS ac eantades recantos :

cerramento do ano com a instru- Inquen a om as da terra catarinense. •

ç(o do Exército, não se realizarão •• A estrada que acabamos de inaugurar e onde os enge- :
LONDRES, 23-Nos circulos politicos britanico8 acredita- exCtrdcios de guarnição na Primeira sobre Nankln : nheiros que servem á Diretcria de Estradas de Rodagem •

-se que, N9 C890 de Hitt.r repelir as proposta. anglo-franc.sal, pa�a Região Militar. -. puderam revelar a sua capacidade profiss�onal, essa rodovia I
a 89�Ução do caso des ludet.s, o perigo de, um_' guerra renasceflll : ligando-vos á Capital do Estado, aproximando·vos dos centros :
mais ameaç�dor do que antes. .

w'
,

1= d SI".
LONDRES, 23 Comunicam de I comerciais, que ha de servir á eireulação da vossa riqueza, :

.

:
'

Ness'es circulos acredita-se :eralmente que a guerra.; sera LXOnera O O Cantio á Agencia Reuter que se· II ha de ser um atestado de que o cidadão póde e deve con-
•

d d H· I I· t 1 d' gundo informações emanadas das. f' h
"

b'
. :fatalmente del,enca ea a se lt er repe Ir a propos "" on rma.

LU.IZ Ar�nha autoridades m1litares chinêsas, dois.
lar nos omens que tem a responsl'l Ihdade do poder publi- •

Entret.,nto, a situação da Europa e quiçá do mundo .6
u aviões japonêses foram abatidos: co e não procuram desmerecer o bom nome de terra calad- :

Me saberá quand:9 Hitler decidir se aceita ou repele a proposta como,
recentemente na fronteira d. Kusn-. nensa, •

bl·nada pelos €he.�es dos govCrllf<l8 da França e da Gra-Bretanha III - Tllng e Kuand-Sl. ·1 Que esta estrada sirva parf1 unir mais os homens do :
RIO 23 F I exonerado (I sr A avial'ão niponica teria por ou- II ...

imposta á Checoe8lovaqu. ia. .. Luiz Ar'anha da °pre idencl'a do lns:'" litoral aos homens do planalto, para maior grandeza de Santa "'"

I d d me
tro lado, efetuado um raide sobre;. F" '!

CI
Se Hitler l'epehr tal proposta, espera-se �ue � e eCl a I -

I tltuto de Aposentadorias os M!lri Nankln, onde teriam lIido lançadas,: \i>atarrna. :
fliatamente enviar 8l'\ªS tropas para ocupar o terntono cheque am"l timos, sendo nomeado seu. substi· 50 boml>as que teriam causado. :
llici.Dad0. '\" tuto o sr. Hom.ro M.squlta. ele'!lió lIumero de ,itimal. t· ....,

LONDRES, 23-As noticiai que procedem da regrao dcs

sudetos são eontraditorias. De Berlim informa-se que a maior parte
do território sudete já foi ocupado pejas forças germanicas, enquan
te os cheques vão abandonando toda aquela zona.

De Viena, tambem, chegam noticias de que os sudeto� pre

tenderam entrar em territorio cheque. pel� fronteira com a Austria,
tendo sido repelido pelas forças cheques.

Hitler é aclamado
tAlaboram COlO os policiais

VARSOVIA, 23-Foi oficialmente anunciado que elementos

da minoria polonêsa ocuparam Ol! quarteia da policia militar de

Tcschen. N ••

De todas os cantos do país eheram delegaçoes patnolicas
para participar da demonstração que se realizará hoie I_Ia. �rande
praça Pilsmlski, sob a palavra de t9rdem < Teschen rewvldlcação
polonêsa.

Já

o perilCo da guerra

assume aspeto grave a reivindiGação polonêsa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As nemenagen» prestadas em São- Joaquint ao sr T Lira Ten'is Clube Fio-
e, rianopolisInterventor e sua co ....

·

são publica du nosso reconhecimento, da nossa gratidão, da nossa I
lDl·t.·Va solidariedade irrestrita, ao amigo, ao chefe querido, ao bilhante Sábado,Estadista que na hora átual dirige os destinos de Santa Catarina,

ao valoroso Serrano que tão assinalados serviços tem prestado a

este rincão, irmão do seu rincão.
Perdoar-nos, dr. Nerêu, a familiaridade, c, desalinho, o lon

ge que vai das nossas expressões aos vossos altissimos meritos,
porque elas saem direito do coração, e nao escondem em tropos
de retórica o veneno da hipocrisia.

A todos os vossos auxiliares de Govêrno, à Residencia de
Lages, aos amigos de São Joaquim que por nós se interessaram, a

Atodos aqueles, enfim, que concorreram com a sua intelígencia, com ssem b I é ia
o seu trabalho, com a sua boa vontade para a consecução da mag
nifica estrada que hoje inaugurastes, a todos, os nossos aplausos, o

nosso reconhecimento, a nossa gré tidão.
Aceitai este baile, dr. Nerêu, como urna afetuosa homenagem,

da familia joaquinense, e, por tudo, sr. dr. Interventor Federa!, nós
vôe dizemos muito e muito obrigddo»!

A' oração do sr. Enedino RIbeiro, que foi coroada com

«Exmo. sr. dr. Interventor Federal. Exmae. senhoras. Se- uma estrondosa salva de palmas, respondeu o sr , Interventor Ne
nhores. Entre todas as cordas das que compõem em o coração rêu Ramos, num improviso realçante de patriotismo e de amor a

da homem, a mais sensivel, a que vibra com mais intensidade, a Santa Catarina. repetindo-se ao terminal-o as rnanilestaçõ es, por

que mais nês comove porque é a propria alma que tange, aquela parte da seleta assistencia. COMO se verifica n05 grandes centros em que o serviç .

que traz á superfície da consciência os mais puros sentimentos que O baile transcorreu no meio da maior um-nação, dansando- de transporte de passageiros é feito tambem em limousines, resol-

dormitam nos mais íntimos recessos do ser humano. é, sem du- se até de madrugada. veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente,

vida, a da Gratidão! Em Lages I Mari_o e Luiz, organizar uma linha entre esta capital,! a futor J-

E quando em nossos corações-neste extranho
_

e singular Na manhã seguinte seguiu o sr. Interventor para Lages. onde I sa Cidade d.e Rlumena�.. .
. ..

anemocórdio,-essa corda já não vibra, o homem deixa de ser almoçou. i',a passagem pela localidade de Painel, novas hornena- ASSim, estão a disposição dos que queuar'l Viajar para

h d d I d d f J Blumenau três conlortaveis e luxuosas limousines.
ornem para tornar-se um inconsciênte, e to o inutil á socie a e,

_

gens oram prestadas pe:o sr, Dario Souza. a figura mais prestigio-
ou um celerado capaz de todas as torpezas. sa daquela região e que durante longos anos dirigiu a politica, com

O custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota

A gratidão é como a caudal imensa que entumesida pela uma lealdade e um patriotismo que o fizeram uma das mais aca- ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do

b b d d I d b d lid d d dia ou da noite.
orrasca, ravia, espumejante, estruin o resistencias, sa tan o o s- ta as persona I a es a zona serrana.

táculos, segue imperterrita o seu destino até desaparecer na imensa As gentilezas com que não só o sr. Dario de Scuza, como
Outras informações na portaria Hotel OloTia-Telefone--

vastidão do oceano. seu genro, o competente larmaceutico SI Osui Guaibero rJa Silva 1.320.

E' a gratidão dos joaquinenses, sr, dr. Interventor do Es- e suas filhas senhoras d. Cremilda da Silva, d. RoslOha Vieira e

tado, que, dispertada, intensificada pelos grandes serviços presta- senhorinha Diva Vieira de Sousa, cumularam os visitantes, atesta

dos pelo vosso Govêrno a esta terra, qual outra caudal, aqui es· ram a fidalguia daquela. ilustre família, deixando em todos uma

túa, palpita e inequivocamente se manifesta em torno da vossa grata impressão.
pessôal E assim terminou a visita feita pelo sr. Illtelventor Federal á

E na verdade, quanta gratidão vos devemos, dr. Nereu, região serrana, visita essa que representou uma Verdadeira cousa-

pelo interesse, pelo carinho com que nos tendes tratado! gração.
E' a terceira vez, depois que assumistes o Governo do

--------

Estado, que nos visitais para inaugurar, entregando pessoalmente a V d a casa)A U b A S
este povo, um melhoramento de primeira ordem. en e-se á Ave- (Matér!as do Curso Primario)

Com que emoção e com que paS<110 vimos hoje o Inter- nida Río Branco. n.60 A' tratar - Das 2 ás 4 --

ventor do Estado inaugurar a estrada de Urubicíl O serviço que na mesma. Tratar á rua Saldanha Marinho
acahais de pr�star a São Joaquim, é daqueles que nunca se

es-,
n' IOde 1 ás 3

quecem, que ligam, para s.mpre, o nome de um homem á grano
deza material de um lugar e á felicidade de seus habitantes. I

No momento exato, exmo. sr. Interventor Federal, em que Iinauguraveis a importante rodovia, tínhamos a percepção nítida
daquele momento em que, um ano atraz, honrando-nos com a vossa f

VISIta, demonstrando o apreço em que nos tendes, trazendo em

vossa compania personalidades as mais representativas do vosso Go
verno, tinhamos a persepção nítida, dizíamos nós, daquele momen-

!

to em que falando a este povo na praça publica, proferistes estas

consoladoras palavras: «Ao assumir o Gavêrno do Estado, assumi,
para comigo mesmo, o compromisso de arrancar São Joaquim do
isolamento em que sempre viveu».

E cumpristes a vossa palavra, dr, Nereu, entregando-nos
o maior melhoramento que, no momento atual) um governante po
dia fazer a São JOllquim. Sem duvida, dentre as inumeras quali
dades de ceráter que destinguem a vossa personalidade e redoi
ram vosso nome, uma das mais notaveis é a lealdade com que

cumpris a palavra empenhada. As promessas que fazeis aOS vossos

governados, vêem amadorecidas do coração com o PLACEr do
cerebro, por que promessa nos vosses labios já é principio de

ação que se concretiza em explendidas realidades.
Não esqueceste São Joaquim, dr. Nereu, na partilha dos

beneficios que destribuis a todos os municipios do Estado. Ao con-Itrario, o contemplastes com igualdade de direitos. De aí ° nosso

imorredouro reconhecimento ao eminente Estadista que não con- I
siderou este pedaço de Santa Catarina um desherdado da comu

nhão barriga-verde.
A soma de melhoramentos operados nesta terra pelo vosso

benemerito Governo, é uma obra de tamanho vulto que só um

homem de vossa envergadura moral e do VOISO poder de vontade
sena capaz de prometer aos joaquinenses e realiza-la em tão pou
co tempo.

E quasi serão os beneficios imediatos que a importante
"fia publica hoje inaugurada trará o Governo do Estado? Nenhum!
E para São Joaquim?

Ah! para nós a rodovia hoje inaugurada representa o mesms

papel da aorta que, partindo do coração, leva o sangue oxigena
do-que é a vida-a todas as celulas do organismo, nutrindo-as
e vivificando-as. Hoje ligados diretamente a capital-coração do
Estado,-por éla chegará até nós o progresso, a troca de ideias
com o homem do litoral, o intercambio comercial, o turismo, as

vilegiaturaa, riquezas multiformes, que se espalharão por todos os

recantos de municipio. Nós somos, portanto, quasi que 05 unicos
benificiados. Já é, país, querer bem a São Joaquim, dr. Nelêu, o

vosso Govêrno o tem demonstrado &obejamente.
Afirmamos aqui, mais uma vês, o que j4 declaramos algures:

Em pouco mais de tres anos de Govêrno, tendes feito mais por
São Joaquim do que todos os vossos an'.ecessorer em quasi meio
seculo de vida republicana. Já empregastes em obras publicas em

nosso município importancia superior á noss� contribuição aos cofres
do Estado durante todo o tempo do vosso fecundo e patJÍotico
Oeverno!

Estas verdades ditas sem floreios de linguajem, sio a confis·

A GAZETA, 2.4--9--1938

São Joaquim engalanou-se para receber o sr, Interventor
Nerêu Ramos. A poetica cidade serrana apresentava um espeto
encantador) com seus festões e suas bandeiras, emquanto a multidão
vibram de intenso entusiasmo, vivando a personalidade ilustre do
eminente homem publico que atualmente dirige os destinos da ter-

ra catarinense.
.

As homenagens atingiram um cunho de alta distinção no

grande baile oferecido a sua excia. e sua nobre comitiva, no Clube
Astréa, cujos salões se achavam lindamente ornamentados, tendo

comparecido a fina ílôr da elite local,
Saudando os visitantes falou 1) sr. Enedino Ribeiro, que

pronunciou o seguinte

Discurso

24 de Setembro de 1933
- ás 21 horas-

GRANDIOSA SOIRE'E
PR'h/IAVERA

DA

Domingo, 25 de Setembro de 1938
.. - ás 10 horas da manhã

OrdinariaGeral
Elei�ão da Oiretoria

Sábado, 8 de Outubro de 1938

Grande Baile de Aniversario

CONFORTO E PRESTEZA

D {PEITOORES DO DENTE
OUVIDO

�EUMATI5MO
NEUAAL41A

(ÔRTE5,GOLPES,PONTADAS
'l'ERIDM RECENTE:;,
PICADA� Dl;.ltt!)É.TO�

�... -

"
•

..>..r: � ,,�' �
�

� I.: ,�,\ '
. \ r/'.�,,·' \": ...�

..

.

''. '

rCRt:DITO Murüõl
.PR[DIAI!�:'�'--,

4 de
Outub.ro

5:800$000 li

Premiada !9rsetembro
Maria Brasil

JOINVILLE

5:650$000

sorteios
. .

mensais

-. .... c

•
..

..... �

','
"

_

I CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

OBEON, o lider dos
cinemas

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

Rob. Armstrong.Edw. Horto!:,
Glenoa Farrell e Sibil Jason er l

I
A PEQUENA DIT.\DOR \,

e a continuação de

JIM D L\S SELVAS

PIeço-- I $000.

CINES (;OIlOADOS

REX, às 5, 7 e 8;30 horas:

MISTERIO DO CABAREl
com John Barryrnore e Lui. .

Campbdl e

VIGILANTES DA LEI--
continuação,

Preço:- 1$000.

ROYAL, �s 7,30 bc.ras:

ALOTRIA - com Adolph
Woblbrueck e Renate MuelJer.

Preço-l $000.

casa
precisa v. s, um terreno situaJo fó
ra do bulício da cidade e entretant)
perto do centro.

Está nes3as coadições.l\�\ tott si
tuado a rua President� CoüHnho, en
tre os ns. 34 e 35. Perfefta.ment�
sêco, está o terreno

.

arbori7.ado com
arveres frutíferas! de qualidade•. Tem
12m. de frente. _

E' propIÍo pata sobrado ou meia
sobrl.do

TRATAR á rua Almirante LamegG
n. 67.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A G A Z E T· A�:!::� C�::
A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel ladierJAIRO CALLADO

PARIS, 23 - O chefe do gover
no francês, sr. dr. Deladíer, recebeu
uma delegação dos partidos que com

põe.n a Frente Popular. dizendo que
somente convocaria o parlamento
quanto fosse necessarío ou quando
os acontecimentos o exigissem im
periosamente.

O comité central do Partido Radí
caI Socialista, ao qual pertence o
sr, Daladíer, concedeu-lhe um voto

Quatorze toneladas d_e_con_fia_nç_a. _

de ouro O discurso
do Duce em

Treviso

,.,.,

SEBASTIAO10 pa.i �o pres�dente
seguira Blnaha para.

O·LIVEIRA ROCHA
Lambari

ii

RIO, 22 - ° general Manoel
de Nascimento Vargas, seguirá
sexta-feira para Lambari.

PROFESSOR
':l� DE

\
I E' de um valor iaestimavel o Hoje que os vendilhões inten-

habalh& que o senhor professor tam á fina força galgar a esca
Sebastiãe de Oliveira Rocha vem daria do Templo, levando por
prestando ao Estado de Santa senha a calunia, a inveja e os
Catarina. Revela uma profunda .odios pequeninos, ha um grande
meditação, baseada numa orien- consolo em desvendar-se e con-
tação solida - seus relevantes teraplar a figura respeitabilissima LONDRES, 22 - Nove apare-

I serviços prestados á. sua terra daquele que é o unico e verda- lhos deixaram o aerodromo de
natal, pion�ira, da educação de.iro orientador do ensino pu- Croydon com um carregamentoOutro nao e meu intuito se- bhco, daquele que põe todo o seu de quatorze toneladas de ouro
não fazer rebrilhar o talento, cu- sacerdócio em beneficio da sacra- destinadas a Basilêa e Budapest,
ias cintilações chispam profusa- tissima causa. ROMA. 23 - Contrariamente á
mente dessa valiosa personalida- Vai também - dever e grati- -

espectatíva quasí geral, os díscursosde. dão. do sr, Benito MussoHní, pronunciadosEm toda parte. em to los 09 GRATIDÃO - porque quero O LI d m
� e n Gorizia e Udiíle. não trouxeram

paizes, uma aspiração levanta-se reinvidicar para Sebastião Rocha, I oy pagara ao nenhum novo elemento de apelaçãode todos os ceraçoes: Educar a o que só a ele pertence: () ex-

R.
no tocante á atttude italiana com

creanç�! . ple?dor de bençãos com que o 10 Grande doze respeito a questão checoslevaqula.<Feliz o homem, repetia Cu- esta comando o magisterio cata-
.

O Duce acentuou que nada tinha
vie�, que póde morrer dizendo qse rinense, m·,1 cantes que ajuntar as declarações de Trtcs-
ensmou aos seus semelhantes ». DEVER - porque confiando-I li te. Quer dizer que a Ttalia permane-Enquanto outros cogitam de nos ele a sua. divisa: « Ensinar a I ce na posição anterior, como cam-
traçar �o pape.l uns detalh.es tal- ensucar » nOI! corre a ohrigaçã» RIO: 22 - O c�ronel Cordeiro I peã da independencía das nadonalí-
vez muito 9�hlOS, �a� mUI p.ro- de refleti-la, no desempenho da. de Fana conferenci?l: ontem, Ion- , dades polonêsa e hungara da Che
vavelmente inexequiveis o Proles- nessa missão, por toda a parte I gamente com o almirante Graça coeslovaquía.
soro Sebastião Roch�, põe mãos onde os habujadores gananciosos Aranha, tendo fic�d� resolvid� A tese italiana é que não poderiadeliberadas a f(')rmaq_ac dos mol- pretendem e querem fazer inten- que � LI�yd Brasileiro pagara mais ser possível nenhuma soluçãodes, e em poucos meses apresen- sa sombra. ?o RIO �rande 12.000 contos, parcial para. os grupos nacíonaís da
tará, por certo, o resultada do Colegas de hoje e os de ama- importancia essa a.d:�ntada pelo Checceslovaqula, visto que, mesmo
seu esforço. nhãl Acaso trepidareis em cola- Estado para a aquisrçao dos na- inferío-es em numero aos alemães

Rmusse.t. referindo' se aos 1'0- horar com tão competente mes- vios.. _ . I
dos sudetos, nem por isso deixam

manos, dIZ: tre � O interventor avistou-se ainda í

de ter os mesmos direitos aos olhos
«Quem fór capaz de incutir Não o permitirá por certo vosso com o ministro Souza Costa, dos Iacístas.

no espírito dos povos, fi gloria, a I civismo. Faraóes da civilização, tratando de int�resses do Ri.o
paciencra nos trabalhos, a gran- 'onde existir a noite, - ide fazer Grande. Conseguiu um empresti
deza da naçãoe o amor da patria, a dia! mo na importancia de 50.000
pode gabar se de ter ach ido a l E tu, Santa Catarina, meu contos para o Instituto de Caro
constituição do Estado mais pro- torrão natal, que vês aquelas ne: O coronel. Cordeiro de Faria
pria para produzir grandes ho- frontes sem ruzas - aauele san- avistou-se hoje a tarde com os

ruens. E sem duvida são os gran- gue de brasileiro que
.

gira em ministros da Justiça � Educação,
deli! homens que fazem a força de borbotões que I) entusiasmo irn- tratando com este ultimo de as

uma Ilação. A natureza não deixa pulsa - aquela boca que fazem su.ntos referentes á instrução no

de fazer nascer, em todos 08 de teu nome um hino jubiloso, RIO Grande.
paizes, espiritos e coragens ele- protege-o exalça-o e abençôa-o.
vadas; mas é preciso ajuda-lus a --"'---------------------
formarem-s.e.. O �ue os_forma, o

IIue os acaba, são os sen timrn tos
fortes e as nobres. impressões,
que se espalham em todos os

espiritos, e passam insensivel
mClüt: de uns para outros. Quan.
do Be começa a tt'Jmar e�se ca

minho, os grandes homens tam

bem se formam uns aos outros».
E' justamente em tal caminho

que Sebastião Rocha faz profun·
das picadas, porque si a escola é
a miniatura da sociedade, refor
ma·la, aperf�içôa-la, é tirar todos
es anos dessas pequel'linas col
mêas, habeis abelha�, que virão
imiscuir-se cá fóra no grande I'n

xame que se intitula sociedade.
Seu plano educaciomal é apri

mllrado, vigoroso e rico.

RICO: dessa riqueza que não

tem par lilO ourfl nem nas pedra
rias; dessa riqueza que não é

apanagio de fHusto, que nem é

previlegio da força.e que .ilãtl tem
limite no tempo; fIto enÍlm, des
tia riqueza que o faz lutar e

veBcer. Essa ri�ueza chama-se
GIENCIA..

(Flávio Ferrari)

San a t o r i o "S a n t a (a t a r i na"

AndréDr., Kiral'yhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento,
r

perfeitamente aparelhado
paralo t.ratamento cOllservativo e cirurgico de· doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra· se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Brande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaNada e

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

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

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

OUflRTEI�

��,������� �4�
"+ f ). C.'-"\.""" �\ba "'Põ'"õ.nô

98 o I(llOCYClOS

iI \�'',\
'

Programa di�rno
\, ,

"-

De 6.15 ás 17.30 horas"

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

"
.,

Almirante
Irmãos Tapajós
AI:z.irinha Camargo
mouro ae Oliueira

Orquestra
õ

e Dansos
RaClamés e a Ali 5tars
Regional

ô

e Dante 50ntoro
Eauarao Pntunê e sua Tipica Corrienlcs
Romeu 6hipsman mm a Orquestre ae

Concertos

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
eetretcntes no rcõto,

n's horas certas. jornais falaàos com nu
tlclns em pr-lmelro mão, farneciàas
pela A HOITE, e oferta àa Casa
6uimarõI/s Ltõc., agencia i'a Lo
teria feDeral

A's 21.30 CAr-iÇÃO DO DIA • R Escrita
i!. tnterpretcõo por Lornrn-Hnz Babo,
uma oferta àa casa ue louças "O
DI<AGÃO.

A's 21,:�5 - VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES ·POPULARES _

Crcciçfio 12 l"Ii�(llização ài' Lamartine
Bebo.

A's 20.30 .. Vamos Dansar
ê

" Programa
ue rnustcce uariaàa9.

/

I

Vende-se 2 terrenos no Estreito,
sendo que um da frente para a rua

Nova em frente do quartel, e outro
com casa, ao lado do cinema. Tra
tar á Avenida Rio Branco, 165,
nesta Capital.

5pl2al:ters àe stuàio: Celso 6uimarãl?5 e
Oôuualõo Cozzi

:' Am"nhã:
A' Tarde - Fcot-Bnll

A' Noite· làa melo, Celeste Aiàa, Nestor
Amaral, moacir montenegro.

A's 20.30 . PRE-8 Em Busca de Talentos
Um programa para calouras.

TESOURO NACIONAL

14- Batalhão de Ca
çadores J

,

Vencimentos civís, e militares: Meio sôldo, montepío,
aposentadorías, requisições militares e quaisquer recebimentos,
inclusive na Alfandega e RecebedorÍa Federal-incumbe-se o

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Ad\'ogados e oferece REFE·

RENÇIAS BANCARIAS).
Escritorio: Rua l' de Março Df. 115-2' Andar
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

Concurrencia para a

instalaeãttt de uma
cantina

EDITAL

- --

I - De ol'dem do sr. Tenente-Co
rond Comandante do Batalhão e
Presidente do Conselho Aclminístrat;
vo, faço publico que se aÇ,h" aber
ta concurrencias publica pira imt,,
ação de uma cantina neste quartel.
II - Os interessados deverão en

tregar as proposta lacradas até o
próximo día 29, ás 10.00 IHlras
que serão abertas no dia l' de Ou�
tubro próxímo.
III - Díari.1mente, das 1400 j-

16,00 horas. os interessados' pode s
rão obter informações e e�dareci_
mentos nec:essll'ÍO!; na Secretar!a
deste Corpn.
Quartel em Estráto \$. José), I.)"

de setembro de 1938.
Silvio Pinto da Luz

Cap. Ajd. e Secr. do Ce A.

OPERADOR

DOENÇAS DE SENHO'iAS-PAn i'OS
CCNSULTORIO-RUA TR'" r � \;(j L7 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

BESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

li
FONE 1450

I Atende Ch�mados ,a qualquer hora dia e noi e

.-=;t ?tt�_ --'e

ltJS.�_fll fiÇOE5 COMEReI R [�

BRf\l
.-

PY'O(_Ul�''') O
�.�j>

9/ '�ep��te�€.?ta9 te

.' "Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Endereço Telegr.: DOL1�. - Caixa Postal, 32 avo r I a � Mg INSíÂLÂto"t�"'1JtLtit'15-içATAN. IiI(i,S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
,'5j" __ �,TE:-�AS DE HADIO. CONSEJ<TOS E AU/\i1EN. .�

'AGENCIA DE VAPORE� ��

Companhia Salinas Perynas=-Rto
Pring Torres &. Cia. Limitada -Rio
Navegaçãe Brasileira Limitada-Rio

�. TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POi< I
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA. rVandenbrando ê Cia.-Sarltos Rua Felipe :Schmitd rr 7 e 17 a MATERIAIS ELETRICOS, LU<::,'T'RES E ABAT·
VIAGENS DIRETAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRQ • JOURS ELEGANTES E MODERNOS 1'1NOVID�DES.! ViSITEM A �Iétrl·��Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS. N �E t

.

P t d· L I I
Rua JOãO Plnto n. 14 11:& .:;....,

ANG DOS R'EIS RIO DE JANEIRO ..,I' 't o..;
.

s r-e rto
.

on a o ea
C BRA .' e , erre a-

��
...

A A A DE RECr.BER UM FINISS;MO SORTI-
mente, sem transbordo Utl . MENTO DE CHUVEIROS ELE'TFUCuS, NOVI

,

Encarrega-se de classificação, medição e EMBA:RdQUE de
B I L H E T E S

_, ,,'.

:�.:� fel B:!'j!ftPI I j!iftiiViCj
'. todas as especies de madeiras serradas, beneficia as e em i �.

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer

qU "In ta IIIIIfe.·.. °I i�;':;rO.IiiIa IIII�._'porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior Federal e Santa Catarína �' .,

-Receli>é cargas de importação.' do País ou, da Ex· �\1
terior, para desembaraço e redesoacho para ��.� NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

I.as praçasdo interior. 29 dD�:���Ç��:R�::r�;�REORAPIDO_������MM���O�O_ �:�:U ""�< co����a e setembro
KrnP�Ili1da tom 'Ílcc4ao �'tb_III mo}e':t1iU Provcll'llflirf.. da�ii lm"I!':"'f'u do NlllIiIu. I

�

(�H' , .

:� ••• � '" '''001", !!I;M'III:1!III, 1!14tI!1I"&m •

'" fl"".U,,,,,1I' d�. ff/IIUIJI!lh.

__ froeo1l11< - .=- ...,am .u,_ '" "'·I!!"'�O••Oill. oomlJloedoe

41_8>61 '!l'�'" .1tl.. <"()"""'O�II�OIi ::';pllerlze (2,5 anep.)
t'l"",J1iU'''''''1II du,.ab�·idllllch.

DEPQSITAAIOS EM STA .. CA'1\·....ARBNA

I-tOEPCKE S

FLORIANOPOllS r
�
'I

�

Matriz

Filiais em:

BlumenlJu, Cruzeiro do Sul,
Joinvile, Lages, Laguna, São
Francisca do Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

e�L"t. ......
.. deCQhl.,. ...

�?&, ''t,j'''fiilitx 1'I'll'" •

H,,���VARIA��
-- i-AÜt1....�oi úe� .�
'?o�,·';i m'�{íJl!n\fa__
.............................
f compartimentos

I S A X O f O· N 1= Dois quinteis completamente
L amurados e uma explendida

D I A B O L I C O praia de banhos

I Dois porões e dois anques

:: para lavaçêo de roupa,
I Metodo prático para se I" Onibus na porta.
I aprender a executar com g Todos os campartimentos

I absoluta" J.'t'rf�ição, ao S8X�- I�" tem janelas e a casa está

f
fone ou;Clarinete, os mais

. completamente nova, com

Ilvarilldos
- moderna fossa 4;0 M S»

Trucs acrobaticos e.. Agua encanada para serviços
: imitações comicas i da cosinha.

i Pre�o do volume 12$000
I CHAVES A' RUA MARE-

Pedidos ao autor: CHAL GUILHERME N' 1
Antonio Lopes ..Guerreiro I Florianopolis

•
Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo
. ����--���----------�----��_.....,..� �..�..��------=--------�

x ... ma, Ui;; g,. EC

Banco do Brasil
Capital 10G.OOO:OOO$OOO

Fundo d'�,.re.erva '259.746:100$000
.ECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

j,QRNCiA5 E CORl\ESPONDENTE� E�'TODO 0 PAIZ
JiGBNCIA LOCAL RUA TRAJANO, No IS

Abona. em conta corrente. os segúlntes] juros:
.ep. 10m Jurts (COJlERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
)ep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. popular" (idem de 10:000$) 4% ala
hp. de aviso prévio (de quaisquer quantias. CQm retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancias),
com aviso prévio ie 30 [dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DBP0SITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: elas 10'�ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATE�LlTE
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c:

Hi horas

,
.

Em loteria a

de maquinas de escrever,
ráàiofJ e apar�lhos em g.r�l.
Rua ConselheIro Mafra n- 66

1)0 Fama Munrlhld'

-

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA P!UI
D�FÜ"HROS
FLORES.8RA�CAI
RHEU·M.(�
SCROPH�

�HfLI'I1C:AI
Casa no Estreito

(João Pessh)
Sala de visita - cinco

grandes quartas - sala de
jantar - cepa - cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

A

r
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ME'DICQ-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO·
" MAGO. INTESTINO. FIGADO E RECTO

C\JRA : RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE·
_.

RAÇÃO E SEM DOR

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

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

({me de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
l. Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sa050n, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua JoãO Pinto 7 sebo Telefone 145<5
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

r"
Censulterlo: Rua Vicor

1 Meir.l.. 1 f)

,,( A's 1 O,BO e das 2 as 4 h'r
. �

'Resldesf:ia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Censultoric, 1405
Fone: Residencia, 1 '.J55

-'"""""""'--------

Desembargador �.
Satvio GOnzag8��

I í.'.l
ADVOGADO t,

II Rua Trajado no. 29

-_._- ---

I Dr. Pedro d. Mo.,. Fo�.
Advogado

RUd Trajano, rr 1 sobra.íe I
I Telephone rr 1548 IL-__ _._-

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

Dr. Carlos Corrêa'Dr. Clariban.·,
te Galvã()
A.DVOGP,DOI
Avísajaes lamigos e'

aatlges constituintes que
reabriu seu escriterlo de
a4vocacia e continua a

aceltar chamados para
trabalhar em qualquer
eomarca do Estado.

e.critorio: R. Deodoro n· J5
FONE 1.665

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de eríanças
Diretor d& Maternidade
Medloo do Hospital

Sá u I O

r
. -

-

I Dr. Ric�rc:lC) I(&ottsrnannll

F1oria�opoHs- '938 ==

.I

.�
�
I

C3 A Z _E TG��-
Dr. Alffedo P. de Araujo I IAccacio Mo-I � Cálculo de qualquer

MEDICO reira � estrutura em con ..

Especialista em molestias de creanças, nervos
.

tem seu escríp- �� creto armado
impaludismo e molestias da pele •

á rua "... e ferro�� tÓt io de advogacía '"
íf'1TratamenfOdõ-�mpaludismo e das malestizs da pe- �-le e nervosas pela ,fiutohemotherapia Visconue de Ouro Preto

IConsuitorio e residencia-Praça 15 de Novembro. 13 I n. 70. � Phone: 1277.-
'

Telefone, 1.584 __jConsu/las:-Das 8 às II e dasl14 às 16 horas
.

ICaíx1 I'oslal, 11 O. I �
I-·-----------------------&T �
, Dr. Camará Ma rt i n s

..�r.P:d��ê'atalã�·' �Diplomada pela Facul
dade de Medicina da

Baia
I � Ex-i,nterno e assistente do '

Serviço do prof. MOlae$
Ex-intemo do Dispensaria

Silva Lima
Ex·adjunto do Hospital

GraHée Guiule e Sanetorio
Manoel Vitorino

�
Caixa

CHnica médica círurgtca das

I moles tias da �

Moles·tias oe Operações CABEÇAfiPEiCOÇo ���'� Curl1t/lbados Especialista em �
O 1-1OS NARIZ, 6J\.RGANTA E

L._.. O�ID�
.

CONSU1TORIO ��'•. �OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 18- Rua Trajano -18 �Dr. J., ii., d e A r ta u j o. I RDSIDBNt1IA �

�:s��tr���� dgt���'o;a;���:r��;I{�o dU:t��i��, ;;ú�: 1'1 �H���:::�:::�:�t�:;lI �de Florianopolis ��.Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio. 11.1 ..-------- •• _Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rt.\a Visconde de Ouro Pretc-, 11 - fLORIANOPOLIS i

__�,�_��,���__"', Dr.
�--�--------------------------
Especialista em mo/estias do aparelho genito urina..

TIO do homem e da mulher

E:x-intern? e ex-Assistente do serviço de cirurgiaeglnfcolJgla do Prof. Brandão Filho.
i x-Liretor de InstHuto�·tle- Prevideneía Clínica do
R:o.
Ex- �;lJb Diretor do Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática espectalísaco � � rra..�'lY�J?.Medico do Serviço de Hígler.e Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de F'oríanopolts.

Doenças de senhoras. úrologza
Partos e Cirurgia.

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

1
·1
.J
IIJ Ferma+o pela Faculdade de Medicina da Univer.
lI1 sidade de do Rio de Janeiro

I

_li Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles-
tias dOE olhos

'I"
I
·1
,j
1
�x: !ii:A L.t!2! i'B!t !ií'�!: .. >. iiiiiiiiidiii'" <,i h!t t J ti";;;"\3 tI?

.

(Curso de especializaç o em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã
e á tarde - Consultork»

h A��!� ��t=�4!

Ex-chefe da cJinicl",do Hospi
tal de Nürnberg. (P��reesor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eepecll!lala em cirurgia

ueral
alta cirurgia, ginaecelogia, (do
tmç�s elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nereoso �

operações de plástica

1ratamento modem« das
molestlas do Pu/mDo

Consult-R. joAo Pinto, 13
1 eleíene. 1595

Res. Hotel Glcrie-Fene 1333
C01UullaB das 13 ás 16 MS.

CONSULTORIO·-Rua Tra
ano N. I f das 1 O ás 12 e

das 15 as t 6 112 heras.

TELEF. 1.21\5

RESIDENCIA- Nua Este-

Lves junlor N. 26
.

TEUF. 1�131
.q .. cj:: .... ·-'$r ,';.!..::nilr<%-_

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Planta, execução, fís
ca I ização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em
concreto armado

Omar Carneiro Ribeiro
E:ngeí�heííO Ci'vil

Pal.cio da Caixa

'1· Andar

Econamica

Apartamento..

Postal,

SUGursel:

Florianopolis direção: Er�lgro. OMAR RfeJPP

Ramos
PRFPARAMo&:.2 ALUNOS PÁRA �AM" A 3t.. ,W.
QUlNI�'rA5, PRATI6A�TIili DE ]\iA_.INAS, �Cl'Q.

RISTAS E A TUDO MAIS f@UE SE R1S,FIl\E A'
lVIlj;{,ilÁNI�A MARlTIMA.

Maquinas e Pilotagem
----------------- J
(urso de

'." !:�'1' . li -;;'SAD.S .�VJ!l!ftÃ. .UUtl'lft-SE ACil &ft.
.. �nLAMPre DêS :R'H� VALE

g LAR�O 13 TI>E MAIO, 41

L ii) ., ii, . F'! :;:í�;=LlS
N OV��Di�D E� �

SANiJi-['iAS-6E'{:A'R·i�lUÇAS PARA
I

INVERNO a 12$ e 14$ 1
S.pr�tDs DE VERNIZ D.à MELHOR I�
QJALlD '-DE PARA SENHORAS. A ao.

:: l HNELOS. TAMANCOS, CINTOS, E rc.
fABRICA DE CALÇADOS--BAIUlBIB�
A LHEL:JRE:UX

Secção de vendas- RUA cON. MAFRA. 39

-

.�

I Dr. Aderbal R. I
da Silvai
I\dvogaclo

p-:rS'd:'��{lUI�-o,lrm�-so""!"b.
Fones 1631 p. 1290

4. "J "'!1iII#E ,..... IR A" �44,a t.� _ ,Ç.tL 1$ : .. 'M'.! ,; .1

Distinção e elezaConforto,
---------------=--�.��.�--�----------���------

Com Economia
nos Trabalhos doSó

Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDU'RO PICCOll"
Enge�,heíro Civil

Prof�ssionais habilitados paro9 Itodo$
os ramos, de engenharld

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

Projétos em geral

Elcritorio central: Rua. 7 ;1de Seterllbro, 47

Porto Uni ã,o

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..Juizes brasileiros noquadro'
de Fifa

o' regulamento para o Carnpeon�to Br,e
sileiro de Fute_ból. E,'"\tre outras medidas,

notamos que os tempoq regulamentares serao de 45 mirlutos com U'� intervalo de
15. A F.C.D. deve� pois, desde já! providenciar em nosso Estado, a adoção desta lei
afim de que não tenhamos c.!íssabores futuros.

Disputando a partida final do,
amanhã, as equipes dos avaianos

.Ja' foi elaborado

"campeonato
e tricolores.

relampago" , deverão
•

Jogar,

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

o
REDATOR: Osmar Cunha

o �rnericano
nará a Santa

,

excu rs io - I iiésiitüido-�-�iTbét::
dade, o eapltao TiO.-

Catarina fino �orrêa
NOVIDADES

HIO, 23-Tendo o Tribu
O DlARIO DE NOTICIAS, 'de POIto Alegre, publíca o seguinte: n al de Segurança Nacional
«O Americano Universitario acaba de sei convidado para inaugurar o estadio mUIllCI- absolvido o capitão Trifino

pai da cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Corrêa, o delegado especial
O estadio de Tubarão que serà um dos maiores daquele' Eótado, foi mandado construir de segurança Politica e sccí-

pelas autoridades municipais daquela cidade. . ai, capitão t-elisberto Batista, Brito em plen:3 fór"rY')8
Tambem do O. E. Tamandaré, de Florianopolis, recebeu o Americano atencioso co n- mandou hoje á noite busr a-lo No i"go di) Flamengo com o Madureira, estreou ')1

vite para alí disputar algumas partidas. ,á sua presença, comunican- equipe "rubro-negre", o nOS50 coestaciuar,o Brito. Conseguiu êlc i.n-

Segundo fomos informados, ôntem, por um alto paredro americanista, o seu clube aceitará doIhe achar-se cm libcrda- pôr-se sobrernaneu a. A imprensa guanabalin3 em SU'l totalidade,
ambos os convites que lhe foram feitos, sendo provavel que, ainda este mês, os negro-grená excursio- de. dirigiu francos t:!<g;,os fi Brito. Colaborou ele decisivamente pela
nem ao visinho Estado. .' vitória do time de Leonidas.

Cumpridos os compromissos que nos levam a Santa Catarina-diz 'nos ainda o nosso in-

I
Dr� Pedro de Moura ferro Tedes co ao I &:lido d eformante-é bem possivel que alonguemos nossa excursão até ao Paràná, em cuja capital disputaremos Advogado

algumas partidas.» Rua Trajano 1. (sob.) Car;int-,os
Nos últimos treinos do Corintians tem aparecido com in'

vulgar destaque o r1ianteiro Tedesco, E' possivel que êle resolva
um problema da t'(!1I pc, atuando na meia-esqu �rd�, formando uma

temível ala com Carlinhos.
'

��������������������--
Kurschner" em luta cc·:y')

o Flamengo,
Ilevido ao Flamengo cão ler cumprido o contrato que firm'H)

com êle, o bsngaro Doris Kursch,er, resolveu ir ao Judiciario,Q I .r'

processar o n1 ubro-negro'', exigindo dêle urna forte ind -nização ,

Mutua Catarinense de Seguros
o ato inaugural das operações da nova Campa- Paulo, cubiçaao pelo Vasco
nhia de Segur,Q'1'llis de Fo o d T t Tm.rrflfts RIO; 23-Noticía um vespertino, com o maior destaque,IY

.. 9 e e ranspor es lIi!;;iY �
ter seguido para essa capital um emissario do 'Vt1SCO, esoecialmente

Ires e Maritimos nando Boettger. I Carta Patente n, 270
<

e depo para contratar o ponteiro esquerdo Paulo,peltencente ao Estudante.
C

O Fundo Inicial Integralizado sitou, no Te.souro Nilc!onal, a
./om a presença do represen-T Aos presentes foram servidos d S '_"> 200 000$000 O C �� peon � to ca r ,.-caa ociedade é de Rs..... importancía C\s. :' ":;;;f I , •

.

� 'V
.

tante do dr. Interventor Federal ] chopps e sandwichs, terminando 510:000$000 sendo o numero p'l.ra garantir as suas operações, Por pontos perdidos atualmente é a seguinte a colocação
neste Estado, dr. I'uiz de

Direi-I,
os lestejos altos horas da tarde,d' d d I b d'

,

I I it: t f
os associados fundadores 318, Os StUS atos e consntuicão es- os cu es que isputam o campeonato caneca:

.

ugar: 'uo OJ ol!,o.
to da comarca, prefeito munici Saliente-se que se trata da Os associados fundadores repre� tão publicados no Diario Oficial F!uminense e S. Cristovão com � p. p.; 2' lugar: Vasco da
pai. dr. promotor publico da co- primeira organização de se-

sentam o comercio, a industria, da União, em seu n. 8 r, da. Gama com 1 p.p.; 3' lugar: América e flamengo com 4 p. p.;
marca, representante do diretor ,I guros em nosso Estado, forma' I d d d 8 d b 'I J 1938 4' I C1vTadurel'ra Bonsucesso 6' 5' I 'Banoúa avoura e outros ramos e ati- ta o e e a ri oe , ugal: uo\, e � com, ugar: <!.J 6'de Estiadas de Ferro de Santa da de capital genumamente ca- vidade d-ste Estado e estão dis- sob paginas 6643 a 6660. com 7.
Catarina,' representante da i�pre'l tarinense � dirigida por catari- 'b id IM'

"

d
sa catannense, agentes de diver- nenses. E, portanto, a Compa-

tn U,I ,os �eos, ,UOIClplO e:
Impetraram lÕ'habe- L\.s rendas do últirno

C l. '

d S h' d' Flonl.lnopobs, J?IDvlle. Blumenau, as ..comus"ao S. T. M. dO -I'ngosas ompanruas e eguros, rp.-I n Ia os catannenses para os ca- Brusque, Cruzeiro do Sul. Cam- II' I ••

presentante do comercio e das

I
tarinenses. Ela inicialmente ope- pos Novos, Gaspar, namonia, Foram as seguintes as rendas do último domingo no carn-

indústrias locais e zrande nume- rará sómente neste Estado dedi- RIO. 23---Para O fim de 'FI M d
'

24246$200 se't> Índaial, Ítajaí, Jafé.guá. Laguna, peonato carioca: amen!!.o x l urelra:: ;, rtS>
ro de associados, teve legar, na

I
cando-se aos ramos de «Incen- Rio do Sul, São Franci5co do

serem postos em liberdade, tavão x Bangu': 7 :368$900; Botafogo x América:22:583$000;tarde de IOdo corrente, em dio» e «J ransportes Terrestres Sul, Bão Bento e Timbó.
sem prejuizo do processo a Vasco x Bonsllcesso: 6:760$000.

sua série social, a inauguração; e Maritimos» .-A sua forma de que respondem junto á 1 a.
f· d d M C I

A Mutua Catarinense de Se- aud,'tol,,'a do Esta"do u'o RI'o N
. >

PI?pre Ixa a autua atarinense con6tituição é de mutualidade - 9 se, rnen to no enaro .

d S d F d l' guros foi autorizada a funcionar Grande do Sul, ,'mpt".traralTIe eguros e ogC' e e raos-l e que representa reais vantagens I D 2 507 d G
M

.'

d
' pe o e/;reto n. . . o o�

ao Suprcn�o Tribunal Mili-portes aulimos. para (JS seus segl!ra os os quais Vt;InO Federal, datade de 16
tar, u"""a ordem do «habeas-Pelo Diretor-Presidente foi se tornam associado$ e como tais II _AI"

d d
. ,.

d b Ih d
. .

d I ..J....'
de março de 1938. Tem a

corpus"', o tellente ,Asrlrubal,a o IniCIO os Ira ai os e partIcipam os ucros ""a �ocle- .'--\ IJ

inauguração. CE>m a palavra o dade. Rad ioS Quintino do Rego e o sar-

sr. prefeito municipal, declarou o Foram seus incorporados: Car- gcnto Manl.�el Soares Ferrei-
mesmo estar autorizado pelo sr. los Renaux S. A., Industrias

I .Para seu co�certo, procu· ra.

dr. Nerêu Ramos, Interventor Renaux S. A., Companhia He- ral a Casa MUSical, que eon-
' Os peticionarias sustenta,

Federal, para o repres�ntar nes- ring, Empreza fInciustrial Garcia,! ta com a oficina melhur J'arn o ponto de vbta de es-

ta solenidade. Em seguida o pre- Ban.::o Agricol� e Comercial de montada lia capital. t::!rem sofrendo constrangi-
sidente aludiu, que a presente Blumenau, Companhia Lorenz, Rua João Pinto, J 2 me!1t� ilegal ?e sua liberda·
reunião tinha por fim a inal1gu- Quo Lepper & Cia Colin & O bl. ._/ de, Visto conSiderarem exee-

ração dos serviços da Soci�da-; Cia. Ltda Keller &. "Cia Hen- tiS repu u,al!°t·. con- dido o prazo de prisão para
,

"

,., ORalll a reS.8 Ir na f
�

1 d Ide, concedendo a palavra ao dr. nque Meyer & Cia.) Max Kel- f t d Eh
I onnaçao e cu pa.

Luíz de Freitas lV1elro, membro ler, Otto Schmalz & Cia .• We-
ren e o ro I Ambos estão presos no

do Conselho Fiscal, para se pro� tzel & Cia .• Max Colin, I�mãos BARCEL ONA 23 _ se-I' quartel
,da �', �egin�ento de

nunciar "obre o ato. O orador Marquardt t-\ M Schmalz di. 'd f'
.

I
Cavabna DlvlslOnana, por. " .. ) l'Tun o comunica o o ICla

rom palavras mui adequadas Bernardo Stamm Colin Lepper b

bl'
' ordem do Conselho de Jus-

;raçou rapidas considerações � & Ci�. Ltda., 'Man &: Cia" at,s tropas re�ut' Ic�nas cOt 11- tiça Militar que cs está pco-
,

d b"
, ,

C" C· S A
muam a resls Ir a con ra- cessando para apurar asf:spelto os o letiVOS SOCiaiS. sa- ,erveJana atarmens� . . ofensiva no setor do Ebro. õ Ih f'hentando () que representava pa· Urossénbacher & Cla. Ltda., N. f t d L t aeusaç es que es oram

ra a vida do Estado a oraani- Germano Stein S A Alexan-.
a d�enõe °d eTvan e'I nas feitas de terem feito requi., c .., Ime laç es e erue os' '

zas;ão que acabava de ser inau- dre Schlemm & Cia Breithaupt I' t' 'd slções falsas de numeraflo .

, , ....,. egals con Inuam avançan li,
gura.da, �onclumd� a sua alocu- & ela., Bernardo (arubb,a, Her- sendo que foram capturad" ;

Ç,ão depOIS de van�s outra� COfl' m�nn Wee�e, CompanhIa P,:lU), uma aldeia e duas elevaçõ: sslderações a respeito da mdus- Fntz Lotenz. Carlos Schroeder
tria de seguros na vida àe uma S. A.. Associação Cotilercialr
comuna. Usou tlmbem a palavra Industrial e Classes Anexas de
o dr. José Ribeiro de Carvalho, BIumenau, Carlos Hoepcke .iA,.
promotor publico da comarca, Companhia Malburg, Fabrica de
A seguir o Diretor-Presidente Papel Itajaí, Antonio Ramos,
declalou inaugurados os

f
serviços Companhia itajaíense de Fosfo

da Sociedade, agradecendo, seno ros S. A_. Companhia Karsten,
sibílizado, o comparecimento das Wp.l1zel Kahlhofer, E. v. But
autoridades e demais pessôas que tner ��& Cia., Cia. Industrid Esta a

participaram da solenidade. Schloesser, OUo Schaefer e Fer-

Afirmam no Rio que o Penarol, de Montevidéo. està
interessado pelo concurso de Nas.:imento. O arqueiro paulisfa qu ,

pertence ao Fluminense, teria sido convidado a atuar no Urugu;;i
por intermédio de Carlomagno. que foi o treinador do Dtricobr'.

Mario Pereira treinou
ôntem
No exercício levado a efeito ôotem, pelos amadores d,.

SantofJ F, c., figurou Mario Pereira. qu� se houve bem, agradand '

sua atuação.
Mario, bréve reaparecerà no time profi�sional do alvi-negro.

:�
A linha r('lédia que à Fla"Tlen-
go pretende formar
o Flumen/!,o cogita de. formar uma linha média assim:

Brito, Ponzooibio e Garrafa�_ Brito jà està no Rrubro-OI!gro". Garrafa
chegarà dentro em pouco. Quanto a Ponzo:libio ainda nlo estão

fechapAs as negociações, mas o argentino, desprezado injustificada
mente pelo RtricolorD, deverà logo seguir parol o Rio. Nio se., com�

preende como é que o clube de Jaime Roso deixe de lado um

ótimo elemento assim.

Adora�ão

o eo_uuista foi prê-
S8, por estar conde- " RIO, 23-A Fifa vem de solicitar da Confederação Bm-
uado pelo T. �. N. sileira de Desportos uma relação de sei� nomes de juizes de futebó!�
RIO, 23 - Investigado- para comporem o seu quadro de arbitros.

res da Secção de Ordem Po- Para atender àquele pedido, a C.a.D. solicitou à Federa,'
litica prenderam hoje o ex- çãd Brasileira de Futeból a indicação de 12 nomes, e esta. por SUá

marinheiro da Arm2da João v�z, acaba de Se dirigir às suas filiadas pedindo a cada uma a dc
Tavares de Freitas, conde- signação de nomes de juizes em cond:ções de ser indicados, ate "
!1ado pelo Tribünal de Se- màxima,de ,doze.,
gurança Nacional çl)mo par- Como a F.B.F. telll 20 filiadas, póde acontecer o caso d�'
ticipante do movimento co- cada uma indicar o limite màximo e, assim, ficar; a Federação com

munista de 1935. 240 nome� para escolher 12.

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

.l

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.
maior prova de sua alta

qualidade.

'.
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A GAZETA, 2.4--·9----1938 Florian,op,oli$

91�n�siiti�tu�tr:��r�·�IT,�:;;r·�r-;;as�ge�iC�.�-�-C�'a�""�c�,�a���:�'�a�O�d�r�f��ã����S�i�IO��f�C���t�e�n�ç�ã�o��Consu Itorio veter i nario gratuito A Marmoraria Carles Zech resolveu braixar os preços dos
trabalhos, que passarão a ser os seguintes:

PREÇO ANTIGO
Letras em relevo 1 $000
Letras greuadas $800
V.uos de 40$, 50$, 60$ e

Cruzes de 35$, 45$ e 50$
Monumentos por

Esses preços vigorar ão até 1 5 de outubro.

i! M. F. aajai.-Galinha que experiencia ainda. Se não F tivid d d S
·

! It,' 1\�\'lrma�rece, conservando o encontrar, apliqu� pasta dei es IVI a e e. anta Terezi-
'W},JPetlte. Grande fraqueza nas carbureto de calcío. n ha doMen Ino Jesus

I <; pernas. NOTA: Endereçar as con-
I -Pode. ser avitaminose sultas p�ra Instituto Blologl- Novenas, Missa e Procissão
ou neurolmfomatose. Dê ra- co Catarlnense, Coqueiros- .

ção de carne crua e um pari' Florianopolís, indicando o A Associação de Santa Terezinha e Menino Jesus avisa
co de farinha de osso e 08- nome deste jornal para a. aos seus associados e a todos os fiéis que, de acôrdo com a praxe
tra �,oida. Se não melhorar resposta. i estabelecida, haverá este ano! ?e 23 �� corrente á I: de outubro, na C.A.RLC,S ZECH
sacrífique a ave. A neuro-'- Capela da Irmandade do DIVIno Espirita Santo, novenas em honra Cães Frederieo Rola - 75
Iinfomatose não tem cura, CHAR LAUTH, de Santa Terczinlta do Menino Jesus, começando ás ! 9 horas, !

������������������-�··������I'Ipor enquanto. No dia 2 de outubro, na mesma Capela, ás 8,30 horas, I
-

J5,F- Tt're�opolis.-E' caso é o creme que revolucionou O' hav�rà Missa Solene com a-sietencia de S. Exa. Revma. o Sr. Ar-I' HOTEL ANDRET 'I" A IIpara intervenção cirurgica. mundo velho, e, óra revoluciona a cebispo Met:o,politano, ,que fará o sermão ao Evangelho. Terminada,
Deve procurar

.

proflsslo- América do Sul. a função religiosa, realizar-se-é- por S. EXII. Revma. a Benção das: O MELHOR DA PRA�;..

Inal veterinario. Rosas em honra de Santa Terezinha, II ACOMODAÇvr�S CONFORTAVEIS PARA VIA-

l. D. A. Canttal.i--Cachor-] CHARLAUTH' A's 17 horas terá lugar a'Procissão que sairá da Capela JANTLS E EXMAS. FAMlLiAS
rinho com purgação no ou-: do Asilo, obedecendo, neste ano o seguinte itinerario.Preça Getulio I TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM -CO-

vida. I não é um creme comum Vargas (lado dll igreja N
..
Sra. da Conceição), Rua Visconde de j ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

-Lavar bem o ouvido I Ouro Preto, Praça Pereira de Oliveira, Rua Arcipreste Paiva,; Anexo: Armazem de secos e

doente, com agua morna, I
CHAR LA UTH

I Praçl\ J 5 de N.ovem�ro (lado do Palacio), Rua �isconde de Ouro I molhados
Retirar os pelos «gl udados". I che extinguirà as sa , ,Preto, Rua Artista Bitenceurt, Rua Saldanho Mannho e Capela do � 1 Derval Santa t::atarina

. . I � roas, pano, I A 'IE aplicar agua oxigenada
I
cravos e espinhas sem a minima SIO., • , I»ura, dentro do ouvido. Re- rrritacão deixando-lhe : ti Ficam, assun, convidados todos os fiéIS para assistirem a .,•• -"':::=.a:"*,,,,=w

ilr Asseio rigoroso no

I
ti' 'f

a cu IS.
essas homenagens em louvor da milagrosa Santinha.

-----

... . Impa, macia e resca.

I
,canil. FLORIANOPOLlS, 21 de setembro de 1938. PA,:, l � A. C. 'Jage�. - Qual a

�

- .......... idade mel 'ior para vacinar I P A R A Direto.ia da" Associação de Santa Terezinha e Menino
os bezerrc ; contra a PESTE Jesus.
DA MANl:UEIRA. Sport, Viageulil, -------------------
-A port'r da idade de Turi smoe Caea

cinco mêses, Deve vacinar
'r0005 os bezerros. À va

cina contra a PESTE DE
MANGUEIRA, do Instituto
Biológico Catarinense, tem

dado excelentes resul tacos.

co�·�1��;::�:5q:::e�:�:�: E��S"(!;�'COS manhã e:1��!�:;i:�8�E:�Ji��í��:::ii: h:::: :" �D_xl,Seq'iuac·.•O·;:-ll:.Ci::-__� ;adr,n1!e:sie�u0t-eDle�fíl'iio:n......,ee�e\!lI"para ís-o. Ha no mercado ADOLFO BOETTCHER chauíleurs Acacio Braga, Boneco, Gury, Jóca Jesuino e Otavio II CiiiiiO'4IGiíi ....
uma injeção FIGUEIRtNA, II Rua Felipe Schmidt. 11 Pinho-Telefone das limousines 1.222 terá não só para seus passeios, como tambem para
p�a�r�a�e�s�se��m�a�I.�N�ã�o����m�o�s�-�-����������������E�m�!I�ta�ja�j�N�o�C�aU.Caldomia, �m o pro���rio. viagens. ICompanh ia Nac io 11 a I de Nave9a. ...;".;. _ h8beisS�I�:�e7. carros modernos e conlortaveis dirigidos por

çã\l Costeira
Movimento Maritimo-Parto Flar.anapalisl
Servicos de Pas9ag�i"'9s e de Cargas

�����������.�.� i '

Para o Sul

Lipha 'diaria de limou
sines de luxo

Florianopolis .... Itajaí

Para o Norte

de
..

cargueiro:Fretes
-----------

--------��------

sairá á Z� 00 I O [)aquete

I corcnte n,U3:

I
Vit_óri�. Baía, MaCeíó� I

Rectíe e Cabeceio !

Cargas e passageiros_ para _�s demais �or-!
tos sujeitos a baldeação no HIO de [aneiro. I

ITAGlBA sairá á 28 doe Paquete ITAQUE'RA
corrente para

Paranaguà. Antonina,
Santos. Rio de Janeiro, 'mbituba

Rio Grande
Pelotas e

Porto Alegre

AVI.50 Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das'saidas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

(estado de vacina A bagagem de porão deverá ser entregue. nos Armazéns da

''':ompanhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
-nenté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITOAIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S�B. (F( )NE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEH

Para mais informacões com o Agente
J SANTOS CARDOSO

PREÇO ATUAL
$700
$600

80$ por 30$, 40$, 45� e 50$
por 25$" 35$ e 40$

180$000

_�_auw __
mm

IA

V IS I"TE M
a

Visitando-a V.S. constatará que este estabelecimeto
trabalha com farinha de trigo de 1 a, qualidade, reconhecerá
tambem que se trata àuma Padaria c,ue se encontra apare

lhada, com todos os requisitos de higiene.

RUA lJEODORO 20

�SSOMBRO !! ElOndino Cardoso 502
Otavio Cardoso 503
Bernardino dos Passos 505
Numas P. Cardoso 514
Waldemiro Vieira 519
Patrocinio Vieira 521

I
Rubens 525 .

......................OrM.
____________CIA!.ItBE2!!MBf&5&&:9J.JI&uét4fe il_���.��,�1'�;

mM' iITII.l=mrPffln 'Wlfm&SiIPFEEH'- "Di

'-luer receber uma bôa
surpreza que lhe será de
grande utilidade, etc., es

creva a Brandão: rua das
Marrecas, 3 5 - RIO.
(Sslo para resposta).

A CAPITAL.
o mal,ar" stack de rDupas para meninas e garõtos

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
À CAPITAL..

, .�

•
,I

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l)to. Paulo Bala
r\1I310

LIMOENSE S. C.

Nossa Vida.
A v z

I
l_NIVE ilSAJUO li

-

�-�-ro-5-r-1-�-�a-r-iO-;-��;-��ir���t�o�r�R�'��S�P�O�:�;�;���I�L��ti:����-�D���'�:I�LAND�y�RNAN�ES
viuva do nosso saudoso eonterra:
neo Nagib Nicolau Nahas:

a sra. d. Maria Otavia Ulissêa,
esposa do ar, Remi Ulissêa, Iun
sienario da Caca Hoepcke, eru

Laguna;
a interessante menina Solann-,

filha do sr. José Caminha, es.i-

•

A VISrrA A C��UZEIR
"_

--_ •._----------

DHm AUI�
�

va íor terrestre.

.«'
, ),

"f;,
Com a prendada senhorio L a

Olindina Elpo, filha do sr. An·
tonio Elpo e sua exma. e8p(,�a
d. Imaculada Nappi Elp�Z. CCIl

tratou casamento o sr. �o l_i
nhares �Sohrinbo, competente e

dedicado funcionário da Prelei !e'
ra 1\1 u nicipal de Florianopolis.

N"OIVADOS

CRUZEIRO DO SUL, 22 - de Direito da Comarca; Augusto
Chegou ontem a esta cidade o Aguiar funcionario telegrafo e

dr. Paulo Dala Aflalo ilustre capitalista A tilio Fontana visita
Diretor Regional dos Correios e

I
r._un localidade de Agua Doce

Telegrafes. Ao encoatro de s. B. distante vinte seis quilometros
foram até Barra Verde os senho- desta cidade, onde dr. Paula Da
reg ceI. Pass J8 Maia, prefei to in- la Aflalo foi estudar as condições
1 erino Luís Dalcanale, Antonio para a instalação da Agencia
Moreira, Inspetor Telegralos Au- Postal Telegráfica. Na qualidade
zusto Aguiar, Coletor Estadual de correspondente desse jornal
João Tabalipa, Promotor Público tomei parte banquete de ontAm
dr. Basilio Celestino Junior, Ius- _.e",""''''_'''

petor de Fazenda Pedro Oliveira,
ii.sdutrial Alberto, chegando <ii

caravana a Barra Verde com

pouca demora via-se o carro dr)
dr. Paulo �ala. I
Trocados os cumprimentos e IIeitas 'as apresentações vieram

Iti, ios para esta cidade, onde che
g"ram cêrca das vinte horas. No
clube 10 de maio aguardavam a

chegada de s. s. muitos amigos
e admiradores. O ceI. Passos
L'laia e prefeito interino Luís IDalcanale ofereceram ao ilustre
hospede um banquete no Gloria
Hotel que transcorreu num am

biente de grande cordialidade,
notando-se a presença de autorí
dades federais, estaduais e ele
mentes destacados do comercio e

mdustrias locais. Oferecendo o

banquete discursou o cel. Passos
Maia que terminou levantando
um brinde ao capitão dr. Faria
Lemos ilustre Diretor Geral dos
Correios e Telegrafas que tão
assinalados serviços vem prestnn
do a causa publica. Prefeito Dal
canale saudou tambem o dr. Da
Ia, tendo feito brinde de honra
ao exmo. general Mendonça Li
ma titular da pasta da Viação
a quem teceu os lou vores mere

cidos por êsse ilustre ministro.
Levantou-se então o dr. Paulo
Dala que agradecendo as pala
vras que lhe foram dirigidas pe
los oradores que o precederam
estendeu a sua oração para agra
decer os brindes levantados ao

cap. dr. Faria Lemos e ministro
Mendonça Lima, cuias personali
dades enalceeeu. Hoje o dr. Pau
lo Dala em companhia do ceI.
Passes Maia, prefeito Dalcanale,
dr, Luís Augusto de Otero, juiz

PELOS CIJUBES

U. B. DOS CHAUFFEtJns
Conforme noticiamos' ôntem,

realiza- se hoje na séde da Uniõ ,

Beneficente dos Chauffeurs L'

Santa Catarina a inauguração ,'n
retrato do sr. Arão Bonifacio d"
Sena, seu ex-presidente, seguind ...
se um colossal baile com mn I')

ás 21 horas, promovido pelos
cbauffeurs solteiros e ofereci.'«
aos S�U9 colegas casados.
Reina grande animação entre

os sssociados da utilíssima 1l0CHl

dade.

Terá lagar, hoje, ás 21 heras,
nos elegantes salões de aimpati
co <Limoense Esprte Clube>, uma
soirêe-dansante que será abrilhan
tada por um excelente Jazz-Baud.

Compareceu ôntem, no Estádio
da Força Publica, o sr. dr. Ne
reu Ramos, Interventor Federal,
onde foi assistir a uma aula pra
tica do Curso de Educação Fi-

CHEGAM UNS
MAJOR HUGO RAMOS
Procedente da Capital da Re

publica encontra-se entre nós ri

nOiSO estimado conterraneo Sr.

raaior Hugo Ramos. Muito estio
mado nesta Capital, S. S. tem
sido visitadissimo. cA Gazeta>
apresenta os seus votos de boas
vindas.
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