
GODESBERG, 2.6,....ContirlDa-se que o aneanorandurn alemão.
britanico marca o dia 2. de outubro para
na Che�oslovaquia e a ocupação do
do Reich.

gue ao prilDeiro tninistro
trada das tropas afemães
dos ludetes pelo exercito

------------�-----------------------------------------

Osr.Osvaldo
Aranha A GAZE

voz DO POVO

entr���
a

. en'�ij I� \t
territorio

oferece um jantar ao
coronel COI-doiro de!___..�-...������������������_����������������������

Farias IARIO, 26 - O coronel Cordeiro

:. de Farias, em companhia de sua

exma, esposa d. Avani Cordeiro
de Farias, compareceu ao jantar
que lhe foi oferecido pelo ministro ANO V I Florianopolis, Terça-feira 27 de Setembro de 1938
Osvaldo Aranha em sua residen- ---------------------------------

I A ex-Maria regres
da

cia.

BELO 1I0RIZONTE, �4 Re-
............� ����__��_ I gressou a Lagoa Santa, onde reside

sua famUia, a ex-Marta M&cques,
que agora passou a ser do sexo for
te, com o nome de José lVl,uques.

Em Lagoa Santa, José Malq'ues
vai dedicar-se á profissão de meca
nico.

Proprietario e Diretor Responsavel J.ti I R O �ALLADO

sou
e

ao sao

familia

LONDRES, 26-Acabam de chegar a esta capital os ministros
?O gabinete francez �rs. Deladier c Bonet, que após o desembarque
imediatamente se avistaram com o sr. Chamberlam, numa a con

ferencia, de duas horas, Esta, pore TI, teve de ser SU'l .ensa, em vir tu
d� da l'eu�ião do Conse!ho d? Ministros, que, sob a presidencia do
rei, se reahsou em Palacio. Fmda a reunião do Conselho de 'Minis
tros, as conversações entre os ministros francezes e o sr. Chamber
lain tonti�uarão. Desconhecem-se prornenores do que LJi passado
na en trevísta.
1••G8e®eo•••h'i)G�"•••8•••"o••�leil.�@leeetCll®�e<lll00Il)e0<9€;l��@.;I

LONDRES, 26 - Durante o dia de ontem registraram-se VI·S;f.:lIlf.·j� Jognv.Ne O II
IA G�""iIWlf� 'm"i.[\[� 4\

GODESBERG, 26 - O dia foi fertil em peripécias dra- stu U I uI � U� ��violen tos conf litos na fronteira checo-polonêsa entre polacos e che-
maticas. I t f dA's 22 horas e meia Q Fuehrer e o primeiro ministro bri- cos, havendo mortos e feridos. 11 erveetor e eralIJ I D

'f N. R. No 6. período do artigotanico encontraram-se, finalmente, no -íote re-sen para a sua com o titulo acima publicado na

ultima entrevista. Os !nai� al?rmantes rumores já corriam nos cir-I Seguh-am para Londres os srs. Deladier edição de comillgolei.a-se:"14 vitoria
cuias chegados aos dOIS estadistas quando. a pouco e pouco, com a Bonet O sr. dr. Nerêu Ramos, da burguesia em 1792, mantenüc II

prolongação da troca de vistas entre ambos, a atmosfera começou Interventor Federal do Es- Hegemonia DO capttal, fez que se

D
.

d f
.

h t t j NÃO completasse etc. etc.
a. desafogar-se. epors e se arru arem a quin en os me ros I e

PARIS, 26 - Afim de se avistarem com o sr. Chamber- tado, visitará no proxlme E maís adiante Ieía-see
distancia u,m do outro, os represent.a�tes das duas grandes poten- lain partiram de avião para Londres, os srs, Deladier e Bouet. I sabade oficialmente a Mais argutos que nós outres
cias europeu se aproximavam e decidiam tentar novo esforço por

.

i"d
'
•• 'que não vemos senão a Alemsnh';

não desejar nenhum dêlcs correr o risco de um rompimento.

I
I CI ade de JOBnvsle, fazen.. imprensada entre a Uussia e o blo�

E' de notar que, do lado alemão, não se d$xára de mani- llUtler VIIi falar 'do-se acompanhar de dls- co anglo francês. divisam eles na-

Iestar o maior otimismo. se bem que ás ultimas horas do dia, este tinta comitiva. quele palco belíco 8 democracia

,
.

h
PRESTES A SE ESMAGAR entre

iá parecesse um tanto abalad�. A �1 •

BFRLIM, 26 -, Anuncia-se pa.ra �je?u tlma?hã um novo Ao que somos Informa- o raacísmo e o comunismo".
Depois de uma entrevista que durou três hOrH3, Chamber-] dIscurso do chanceler Ht',,1' -rlbre a sltuaçao mternacIOnal. dos estão s ndo

E logo 11a outra linha: "TEIUA"
hin e Hit ler -separaram-se de:. maneira mais cnr,Ih! r),,,,,ivel. aprr- d

' Se. prepara-I
em vez de terá.

,.
-

i
as a ua Excla. naqueia E no antepenultimo pelÍi) O'ta!!do-·, demoradamente as maoe. .ti Cbeeoslovaqu a responde prosper"d d d- Stalin, Hitler, Chambnrlai;l ea CI a e, gran 10- _

� .

"f
-

d I Deladier nada mais SAO etc. etc.sas man. eslaçoes e apre- .--- �,G •• "' ..__ ..... _ ..... _ ..... _ .....

ço e de simpatia, porjMete,ulI ft e. la

parte dáS classes conser-
.

U UI �a
vadoras, o que vem ates-I ceAtetar o alto conceito e a

grande admiração com

que está sendo apreciada
a administração honrada
e escrupulosa do eminen�
te estad;3b conterraneo •

OS CONCURSOS PA-

LGNDRES, 25 - A situação continúa extraordinariamente DA OS SERVIÇOS Serviço técnico de
confusa, bordando-se 'oc comentarios mais desencontradol, uns pes- PITBLICOS

• "..,

lJimistas outros otimistas. ,
. av lal'ao

Tudo presentemente, depende da atltu:le da Checolillova- :RIO, 27 O ministre GaSDar �
,

d d I mão com as novas Dutra oficiou ao departamento RIO, 26 O coronel Antonio RIO, 26 Um vespertino noti-
quia, Da fóraa de respoo er �o memora um a e ,

administrativo do Serviço Publico, Guedes Muniz, diretor do serviço I ela que em face da campanha cri-

ntopostas do governo do Reteh.
. .

. . sullerindo que os concursos para técnico de aViação, olererã um chur- minosa que se vem esboçaltdo, o

'.> Os jornais fr&ncêses modIficaram, em sua mal?fla, a �tI serviços T'ubUcos sejam realizados rasco ás altas autoridades,

come-I'
govêrno decretará novas medidas

llide a que se haviam prcfpoBt.O, destacando-se um artIgo publIca- em todo o Estato, em vez de soo morando o aniversario de fundação de proteção ao trigo brasileiro no
.

do nó «lJaril-Midi) em o qual lJe proclama '1ue o deTer da Fran-I mente 1\8 lllo. I do referido lervilO. estranjeiro.

"VIDa vaga er ue--st das
da alma francêsa

PARIS 26 - «O sr. Daladier conv icou o adido militar' ça consiste, nesta hora de extrema gravidade, não permitir que
alemão, afim de dar-lhe a conhecer que, a toda nova medida mili+, provocadores mandem em Paris.
tar cio Heich, corresponderia nova medida militar francêsa.» I

Essa informação é fornecida no jornal ,L'Epoque» pelo sr. I

Henry de Kerillis. que em seguiria acentua: I
«Muito bem. Ma� do lado alemão tudo estará preparado ii PAUIS 26 N ti _, f·· t fid di d t d

h-
H • "

- 1 o ICJaS ne on e ! e igna proce en es e
aman a." P di h ibi d d

<Se Hitler está bem informado, deve conhecer a va�a que, raga, izem q�e o gov. rno c eco p'�0l. iu ql�e os su et?s a or-

I I n dia a esta arte. soe r uer as profundezas das almas I nassern suas r�sIdenCIa9 com a band�lra: alemã, lIIend? fuzilados to-

(f·
e a �u 13 S P g dos quantos sejam encontrados com msignas germanicas.
rancesas ... » .

I

Medhlas viole.tes

fronteira polonêsaSeparam·seoDrd.ialmente �ouilito lia

LONDRES, 25 - Por intermedio do sr. Chamberlain o

governo checo respondeu ao memoradum alemão, recusando-se for
os prepara- malmente a aceitar as novas propostas nêle contidas.BUCAREST, 26 � Acham-se concluido todos

tivoB para a mobilização.
Os cartazes anunciando a mobilização já foram distribui.dos

entre todas 'lS autoridade� locais, devendo ser afixado8 logo que o

governo o ordene.

Não pôde obrigar

LONDRES, 26 - O sr. Chamberlain comunicou ao em·

baIXador do Reich, de que não poderia obrigar () governo chec0 a

aceitar as novas proposições alemãs.Ultima oferta de paz
•

(;onfereucia eom oBERLIM, 26 - A Agencia D. N. B. anuncia que o me

moradum entregue a 8hamberlain em Godei'berg, para ser retraAS

mitido a Praga, constitue «a ultima eforta de paz á Checoslova-

general Gamelin

PARIS, 29 - Os Slg. Deladier e Bonet conferenciaram de
moradamente com o general Gamelin ante3 do seu embarque para
Londres.

quia>,

Será umnltimatulD
Grande manifesto('Ao K Hitler

BERLIM. 26 - E' po�!;ivel que o governo �lemão envie

hoje, ás primeiras horas, ?ara_ Praga, urna nota energlca, uma es

pecie de ultimat\lm SE'm Í1xaçao de prazo, para que a Checoslo

vaquia retue suas tropas da fronteira alemão e tomPo �lItras pre

videncias no sentido de permitir que a Alemanha contInue a sua

politica de toleraneia.

BERLIM, 26 - O Partido Nacional Soeialista promoverá,
boie uma Ilraade manif'lstação ao chanceler Hitler.
.....................................................

Inspeções de Corpo de
Saúde BOlllbeiros

I

.. proximo gelito
Nas inspeções de saúde a que A data de ôntem. marêou a

se submeteram no Depr.rtamento passagp.m do 12' aniversario da

ulti- de Sa6de Pública, perante a iun- fundação do Corpo de Bombei�

maIs
ta médica oficial, foram conside I rl)s de Florianopolis, que atual

ceda rados em perfeito estado de saú - mente obedece o �omando do
de e apto� para ocupar qualquer! nosso distiuto patricio tt•. Orion
cargo ou função pública: Emanu-I Platt. Devido o falecimento de
ei Paulo Peluso, dr. Heitor Mon-I um brioso inferior da Força Pu-

O dia traglee 'teiro Esp\oola Filho, Max Baier, blica foram suspensos todos .s
.,.'., Osvaldo Dutra, Francisco Cama-I festejos comemorativos.

GOI)ESBERG,' 26 - Segundo informação de fonte f�dedi- ra N�t0, Edw:aldo Campelo. de I•• �ard;al- Paeelli
�n!1 o dia 2' dé outubro marcará a entrada dai'! tropas alemas ,na AraUJO, Delmlfo Duarte S�lv�, .

•• •

('h��' I
..

j "'cupaçlo do territorio dos sudetos. Este e o Abelardo Costa Arantes, SIlvIO I fOI ferido num BCI
-' etos ovaqUla e a ...

'S' El' A
.

A d' I d t d Iprazo fixado pelo memoradum alemão entregue ontem em God,es- VI.I�., M O!
I �fl�, A

scen ��o I en e e automove

b Ch b la'n e mencionado no comunicado dado a publIco lelfa aCle e _,�ana pareCI a
eri

.

a . am er I
• b" Salgado de OJiveira. VATICANO, 26 O cardeal Pa-

oepol8 da conf�lrImCla franco� ntamco. celli recebeu ferimentos, em conse-
-- - - � quencis de dm acidente de automo·

vel, entre Castel Gandolfo e Roma.

BERLIM, 26 - Prevalece a opinião de que o proximo
get>to de Hitler será a ordem de marcha para Praga.

Os observadores acreditam que Chamberlain, em um

mo e desesperado esforço para slllvar a paz, concordou em

uma vez exercer pressão sobre o governo checo, para que esta

perante o Reich.

Situaeão e.alusa

I NtJMERO 1247

rofundezas
A censura é brava

L?NDRES,. 26-A censura em Praga é de tal forma rigorosa'
que ate os proprios correspondentes dos jornais nor te-americanos, se
acham Impossibilitados de transmitir noticiario para os orgãos que
representam.

Chegaram os ministros fruueezes

Exposição-feira na

cidade de Lages

Foi recolhido ao xadrez da Po_
licia Central, JO&O Silveira de
Souza, branco, Datural dêste Ee
tado, com 21 anos de idade re
sidente á rua Lages n. 139, 'por
haver desf�rido violenta cacetada
no pintor Antonic dos Santos
Moreira, tambN'la branco, com 211
anos, produzindo-lhe um profun
do fenmento do lado direito da

SANTA VITORIA, 26 - Foi c_�_b_eç_,a_.
_

8olonemente inaugurado, na Delft
gacill de Policia, @ rptl'ato do pra-
5idente Getulio Vargas. Usaram
da palavra, o ceI. Hipolito Ribei
ro, delegado regional. Expressa
mente �onvidado o dr. Nei Cer
queira fez o discurso oficial,sendo
muito aplaudido.
Decerrou o retrato o dr. Carlos

Flôrel, juiz de direito.
Na prefeitura municipal tambem

foram inauguradQs os retratos dfi
presidente Getulio Vargas e coro

nel Cord9iro de Farias, os quais
foram decerrados pelo ceI. Hipo-I
lito Ribeir•.Pronunciou o discurso
oficial o dr. Floriano Guimarães,
diretor da Instrução Pública mu

nicipal.

Ho "lan""s�]n ao sr. Getu
lio 'iJJ/ádS e ceI. Cordeiro
de farias, em S. Vitorià

f;ASAS PARA (IHpl'E.
BARJOS

A firma �arl()? Renaux SrA-, de
Brusque� no IntUIto de auxiliar seu"
operarias ,ai iniciar dentro ti:! ore�
ve; dias a construção de vinte casas
de mor�dia em terrenos adqui;ridos
a VitórIa Demuuhi e aonde já fo'
ram abertas diversas ruas.

O operoso prefeito ele La
ges, dr. Indalecio Arruda,vém
de tomar uma iniciativa que
bem ll'.o�tra o interesse e o
seu :r.êlo pelo municipio que
administra, com alta clarivi
dencis e acerto.

Trata·se de uma exposição
feira Il�ro'pcu.aria e P1:Odutos,
derivados, a realizar,se no
mês de março naquela formo
Ia cidade serrana, delltinada
a uma di�Ullão mais ampla
da produçao d. municipio.
.

Para a realizloIção des:le
lmJ?or�ante ccrtamen, que
�sta d15pcrtando o mais !Jivo
mteresse c a mais intenso
entusiasmo, baIxou o prefeito
dr. Indaleclo Arruda o respativo regnlamento. nomeando
comissões e abrindo os credi.
tos necessariQs.

A ponte Uruguaia-I
na'"Libres

RIO, 26 Veiu ao Rio de Janei
ro a serviço da comissão que ligará
o Brasil e Argentina, o general Vol·
mer da Silveira.

Campanha do
trigo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na rY"lsis béla, entusiastioa e sensacional partida do ano, o Aval se

grol_l-se carn��eao do "torneio relârnp9go" da cidade. A chuva que durante os 90
f'Y"inutos fustigou os 22 litigantes nao impediu fosse a par-tída disputada corn gran
de ar'dôr e técnica invulgar. Entretanto 09 tricolores, apezar de tere'l"l a primazia '

(.jos ataques� lutou com a falta de chanc� que os perseguiu continuamente. )
f'Jizeta, Seu! e Seoura, foram oq goleadores. Í«

--------

DESPORTIVAETA
REDATOR: Osmar Cunha

Noticias Esportivas
Canoinhas

Atlético Canoinhe ..�,se
Grernio Espc>rtivo

Ferroviario 3

f',

Realizou-se, domingo, dia 18, belissimo estilo o quarto e último
o esperado encontro inteiestadoal, pente par� os locais; os visitantes

Ientre o CLUBE ATLÉTICO CA- não desanimam e voltam a carga,
NOINHENSE e o forte conjunto sem contudo lograrem êxito; fal-I -A-------

\

da Capital Paranaense, GREMIO lando poucos mil�utos para escoar rte� dum C 11a riata-oESPORTIVO FERROVIARIO, em o tempo os locais cometem uma
� ,

.

.

I , ocorrido no dia 23 do corrente, vem agradecer
disputa "a riquíssima TAÇA penalidade máxima que batida ,

de todo o ccração aos parentes e pessôas am;gl'';

!rREE.FEITO ALINOR COR- redunda no 3' goal para os visi·IAtestou como "causa-mortis" que a acompanharam durante a enfermidade, que a visitaram, r u :

tantes; logo após o juiz dá por 1 d
..

d 2 "viaram ílêres, telegramas e cartões de homenagem confortadora e a

A's 16,30, precisamente, leve terminada a partida com a vitória] uma crsança e anos, at- todos 05 que acompanharam o sepultamento da fi'laua.
Inicio a sensacienal peleja.entrando para o CLUBE A�LÉTICO CA-Iteria ..escterose cardio .. renal"

Ao Ginasio Catarinense, agradece a solicitude e presteza
no gramado debaixo de delirante NUINHENSE,anunclando o placard \

W
, . ,

com que providenciou para que li falecida, não faltasse na hora ex-

ovação da enorme assistencia, as o resultado de 4x3, cuja vitória I RIO. 26 - A policia est Tnhum medico com o nome de trema os recursos de sua fé cristã, fazendo ministrar-lhe o 5.5. Sa-
duas equipes. veio fazer jús, merecidamente, a I ás v�!!as ,com novo ca�o. de e-I Ant,onio ,Alltr��, pelo, que foi cramento,

Batido o "toss'' saem os locais, belissima TAÇA PREFEI ro xercicro ilegal da medicina, na pedida a policia a pnsão dOI·
Ao. distintos médicos drs. Bulcão Viana e Artur Pereir"

que atacam por intermédio de ALINOR CORTE, gentilmente!
sua campanha sem treguas con- espertall ão, para responder ao e Oliveia, tão bon�, tão solícitos e carinhosos. a inesquecive] grati-

Tufi que em belissimo tiro vasa, oferecida pela Diretoria do GRE- tro os charlatães. processo. dão de toda a lamiha.

espetacularmente, as rêrles dos vi- MIO ESPORTIVO FERROVIA-li As ddigenci�s estão se�do I Aproveita a ocasião para convidar aos parentes e pessôas
sitantes;os visitantes demonstrando RIO.

I
efetuadas a pedido e sob onen- Prêso de suas relações para assistir a missa que, em intenção á finada,

ótimas jogadas e perfeitos conhe-
.

Atuaram esta ,sensac.ional, par. ração do Departa�ento Nacio-j. faz celebrar, na Cupela do Ginasio Catarinense, no dia 29 do COI'

cederes da pelota, atacam com tida, os srs. dr. �ivadavla Corrêa nal de Saude Publica. I, �ntonto. Au��an, � f,al�o tisio- rente, quinta-feira, ás 7,30 horas, agradecendo antecipadamente aos

absoluta segurança a cidadela dos e ten. Osmar Sdva. Iloglsta e cirurgiao fOI ',et!do em que comparecerem a este ato de religião,
locais conseguindo vasá-Ia com O quadro do ATLÉTICO en- Al·terio esclerose I própria residencia. ii rua P,:reira
um fortissimo tiro, empatando li Irou no aramado assim constitui- de Almeida n' 6, em Aldeia

d dó O caso veiu a IUl devido a C
'

�l Iparti a; o esqua rão visitante in- do: ,amp sta e apresentado ao
.

tegr�do de verdadeiros "crach" da Juventino
um a�es:ado �� oblto passado delegado auxiliar, �ue o m,andou

Capital Paranaense, �emonstram Leonel-Oady(Oscar) peITO ai o med��o. .

recolher ao xadrês, pOIS não

b 1·· d - d
.

cr fi C' d
' endo Ialecide ha dias sua I

• o t I d � te issrmo pa rao e Jogo, arran- u - ida e-Oscar(CarllOhos) .

Do' I apresen cu qua.quer ocuruen o

d t t I d

IE'
T

..

(�II ') T'
filhinha ilza, de 2 anos de' provand' lal'd d, dcan o cons an es ap ausos a as- IOI- arctsio ,"laruJO _ Ito-'- .

d ' ,i. o a sua qt I a L e

sistencia e numa feliz escapada Harold-Zaniolo.1ldél e,_ o sr, Ataíde FerrelTa I medico.
conseguem burlar mais uma v z

I B andão e sua esposa Iracema

vigilancia do guardião local, ;ar� CANOINI-:I AS. 19191l38. I, Vieira Brandão, residentl's, �cando o 2' tento para os vrsitan- (D8 Correspondente)
rua Costa Mendes, 87,. e� .Ra I CH AR LAUTH,

tes; após algumas jogadas e lances
• •

mos,
.

procuraram l) individuo
I

movimentados termina ala. fase Flltebol em JOlnvile �nton�� A�tran, que se. diz me- é o creme que revolucionou o

do jogo, cem o placard a��ncian- Caxias J _ América O dl�o tlslOlogls�a ?o �:spltal Ge-/ mund? velho, ", óra revoluciona a

do 2x 1 favQravel aos VIsitantes. Liga S. Luiz 3-Afonso Pena 21 t�lto Vargas , CIrurglao do Hos- Amellca do Sul.
Dec9rrido 9 tempo regulamen- pltal de. Pronto �ocorro. I

lar voltam as equipes ao grama-
No Rio Quenam qlJ� ele fornecess: o ; CHA Fi LA UTH

do; o jogo passa, no inicio, a seI S. Cristovão 3 _ Vasco 3
ate6tado d� O�lto, .

porque fota'
não é um creme comu,!]

equilibrado, mas logo os loc:iis, BGtafogo 2- Bangú 2 quem tr�tara L cnança.
.

em jogadas magistrais formam bons Fluminense 3 _ Madureira 2 Dé�ols de alguma relutanclét,
ata1ues. pondo em xéque o arcl!) flamengo 7-Bomsucesso 1

AntOnIO Autran passo� o atesta-

VIsitante. Cidade cumprindo mag-
do. Mas a causa-mo�tJs apr�sL'n'

nifica performance distribue bons Em S. Paulo tada c�usou espanto as auto.r!da-
passes, que são bem aproveitados Juventus 2 -Palestra 1

des: UIlza de 2 anos
.

de Idade

pela hnba atacante dos locais, e I f;,.lecer.a
em consequenc.la de uma

Harold num feliz arremate vasa A VISITA «arteno-esclerose cardlo renal»,
o arco dos visitantes, empatando l segundo o «doutor» Autran.
a peleja; os loeais voltam ao ata- dosC ra teh Não é medieo
que, mas a defeza visitante está ita I i a no Levado o fato ao conheci-
alerta; a linha atacante dos visitan· mento do Departamento Nacional
tes não consegue passar a área RIO, 26-D�sde a temporada de Saude Publica, foi constata-
Ferigosa dos locais, devido a de- d III T d M d do não haver ali reaistrado ne-
f

"

I L
a aça o un o que entre I:>

(za mostrar-se mtranspoDlve; eo· . . .

I I Ih
. os esportistas argerltmos progriden� reve a-se o me Br zagueITO I • ',' d r - dda zona serrana,que com o médio

a Id�la a rea

lzaçaoh � ul�a
tem-

Tufi assombram a assistencia com
porDa .

a

cOd�
o sc.ratc lta lano.

Ia a Ia 'maIs se robustece a
suas magistrais jogadas; o couro

I opinião em Buenos Aires de qtlev () ta ao meio do campo por in-
termédio de Tufi que passa a

a visita dos piayers da "squadra
Tito este a Eloi, que centra bem,

azzurrao irà de visita àquela ca-

pital.sendo aproveitado por Zaniolo
Os trabalhos desenvolvidos pelaq lJe é interceptado pelo zagueiro entidade local, embora reveshdos

v isitante cometendo uma penalida-
d de toda discreção, parece, encon-e máxima, a qual batida por
Eloi marca o 3' tento para os lo,

Iraram simpàtico acolhimento na

Italia. Ora, quem diz visita à

Argentjra dirà, sem maior dificul
dade, visita ao Brasil...

de

D {PEITOORES DO DENTE
OUVIDO

�EUMATISMO
NEUAAlGIA

@RTES,GOLPES, PONTADA�
fERIDA5 R.ECENTE�,

PICAOA5 DE ;N5É.TO�

Agradeci'mento
Missa4 x

!
e

A Iarnilia Colombo E. Sabino, ainda srl,
a dolorosa impressão do profundo golpe solr (

com o íaleciraento de sua semple 1Utnda e [em
brada esposa, mãe, sogra e avó

Edelnlira da Costa Sabino,

....................................................-

l;

Jt

G) DO �,� �r�ANiIR .

_ W _,

"- -:/ �[!{�@ \::: .../

«180/l,'/Qcyclo.d�
:�A

__ ,

�:--r:
"

Programa dh:arno
De 6.15 ãs 17.30 horas

Programa noturno
De 17.30 ãs 24.00 horas

relesle Aida
Nestor Amaral
Irmãos Tapajós
Alzirinha Camargo
CTlauro de Oliueira
Or�uestra de Clansa5
Raaamés e a Ali 5tar!!l
Regional de Dante 5entora
Eduardo Patanê e sua Tipica Corrlentlr5
Romeu 6hipsman com a Orquestra Clr

Concertos

CHARLAUTH

che extinguirà â5 sardas, pano,
cravos e espinhas, sem a minima
rrritação deixando-lhe a cutis.

limpa macia e fresca.

Abertura com VOZES NOVAS, elemsmtQ!!I
estrelantes no radio.' I

A's horas certas, jornais falados com/no.
ticias em primeira mão, forn��IOasi
pela A HOITE, e oferto;"JOv'. raSOl
6ulmarãl!5 Ltda., agenciei 'J i'a Lo
teria federal

A's 21.30 CAHÇFlo DO DIA. .. '_ Escrita)
E InterpretaOa por Lar,llDNI, lt Babo,
uma oferta ()a rasa. de llouças "O
DRAGÃO.

A's 23.00· RITMO. DE ZAZZ .. I?rograma
de músicas americanas.

5peakers de studio: CelsQ rac; Jlmarêies e
OOuualôo Cozzl

Amatnbã:
NUNO ROLAND, NAlIOlt DIAS,:BOB LAZY.

SONIA BARRETO, IDA 11 IJ,L'O

EDITAL

f)'s 21.35 ARCA DE NOZ' • a lesquitinh.
e sua troupe. '

,Em Outubro-«O Bando ,da Lua»

14· Batalhão de ca�lçadores
(;onellrreneia para a I'instala�ãB de uma

eantina j

•

M ISS A
I

-r
I - De ordem do sr. Tenente-Co- i

rond Comandante do Batalhão e

Presidente do Conselho Adminístratí
vo, faço publico que se ach4 aber-.
ta concurrencías publica para in�ta- iação de uma cantina neste quartel.

III - Os interessados deverão en

tregar as proposta lacradas até o Ipróximo dia 29. ás 1O.00 Luras,
que serão abertas no dia l' de Ou.
tubro próximo.
III - Diariamente. das l4,00 á-

16.00 horas, os intere�sados podes
rão obter informações e esclareci••
mentes necessaríos na Secretar!a
deste Corpn.

Quartel em Estro!ito ,S. José), 15
de setembro de 1938.

Silvio Pinto da Luz

Cap. Ajd. e Secr.� do C. A.

cais; os visitantes atacam com

bastante precis&o,arrematando com

violentissimos tiros sebre o arco

dos locais, que defendido por Ju
ventino o qual pratíca espetacula
res defczas; os locais voltam nova

mente ao ataque por intermédio
d! Cidade, qu� passa ii Marujo e

este a Harold que consigna em

A familia João Moura )un;(
convida I'OS seus parentes e pr�
sôas de suas relações para assis
tirem a missa que, em intenção á
alma do seu saudoso e querido
chefe, manda rezar qlJarta-feira,

ALUGA-SE a casa de moradia 28 corrente, ás 7 horas da ma

á rua Curitibanos, r,r. 52, nesta nhã na Igreja d� Santll An-
Capital. tonio.

A TRATAR NO

BANCO!
Desde já se confessa ."grade·

AGRICOLA, A' RUA TRA- cida �os que comparecer�� á

JANO 16. �ste ato da nossa santa reh�lão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A VOZ DO POVO Prõp�'fe�[àrroeDlretor Responsavel
JAIRO CALLADO

���������������������,�_���=�_�=�-���_�_�_������������ CIDADE DO SALVADOR,26 prenso: O rmpo da mil�nacia,
-

-Corre no fôro desta capital um I entretanto, reservava uma sur-

A S TIV " caso interessante, que, em suas preza: não se desfizéra. Estava

IGNIFICA A HOME.JA bandeira" tra- linhas gerais, é o seguinte:o pro- mumificado, o que dificultava o

. _� I Iessor Lafayette Coutinho foi o estudo do .osso que teria sido fra-
i "

I· I médico da milionaria Silvina Ama- turado.

NAGEM DE TIJ UCAS AO ! ra se VICO as ral, que a assistiu durante toda a Foram, então, amputados os

• enfermidade. até sua morte.quan- braços da mumia e conduzidos em

-D- RO
.-

O M-
-

-I guerreiros do apresentou a conta dos seus automovel para o Instituto Nina

R BERT r'DE I liO e: .

serviços, orçados em 120 contos. Rodrigues, afim de serem subme-
• a;;;;. � S. PAULO, 24 Por intermedio

_,____ _ do Departamento de comunícacões Os herdeiros se recasaram a pa- tidos a exame .

.
da Radio Patrulha, o caete da Ban- gar, alegando que a conta era Sobre o caso, o ESTADO' DA

: deíra Píratfnínga informa que está exagerada. Diante do "impasse", BAI'A ouviu o médico Lafayette IO ba t Os O d tomando as providencias para o f
.

'b
.

O C ti h f
.

t d
nque e-. ra oresllIII- regresso dos expedicionários. Ade'

o caso 01 parar nos tri unais, ou In o, que ez a seguiu e

e-Ianta que a Bandeira trará a esta professor Lafayette Coutinho ale- claracão:

Va� r-Ias notlclas ,capita! guerretros selvícolas "que gou, então, que, entre os serviços -"Quando os interessados no 1 ---P-ó-de arroz e rouge
lflI mostraram desejos de conhecer os - prestados, tratára de uma fratura I inventário de d. Silvina Amaral I

domtntos dos brancos". b d
._

O h dei I
_

I combinação feliz
No dia 20 do corrente, terça .. feira, ultima, realizou-se, em,

no raço a ancia. s er eIrOS a egaram que os ossos nao esta-

Tijeeas, significativa homenagem ao dr. Hoberto Medeiros, integro: - desmentiram a alegação, e foi I vam fraturados, não passando a

I
Adoll·ae:ão

Juiz de Direito, da Comarca, por motivo de sua proxima partida
I chamado tambem a depôr o mê- alegação de uma invencioníce da

para o Riu de Janeiro. Uma comissão, lendo á frente os srs. Va- luta entre a no
dico Manoel Ferreira.que declarou minha parte, eu, que era a parte a venda em todo o Brasil

Iêrie Gomes, Prefeito Municipal; capitão Jacob Tavares, Domingos
' li-' -

t:� examina?o a .dQente e não ve- mais intere�sada, que. tinha a ?e-I' notadamente na Capita� da

Teodoro, delegado de policia; Osmar Nunes, diretor do Grupo Es-: I;c;a e rebeldes
rificou a existencia de nenhuma f�nder a. m�T1ha probldad� pr?h�- Republica.

colar «Cruz e Souza ». ; José Baier, comerciante e Geraldo Rebelo,' I i I _

fratura.
A • sl.onal atlOg.lda de maneira lDSI-1 Esta a maior prova de sua alta

farmaceutico, organizou, no Hotel Sonia, grandioso banquete, que i
Em face desse, depoimento, o diosa p�l?s lI1teressado�na herança qualidade.

S'" realizou ás 'lo horas daquele dia . sr. Ernesto de Sa, advogado dos da refenda senhora, nao quiz, de -------- -----

" •
-

� .' • I' LONDRES, 24 Te�eriramas de
A d I d Hibei P

ô) herdeiros, requereu ao juiz a ex- maneira alguma, violar o túmulo inteira confusão dos meus adver-
o « essert», tomou a pa avra o r. _\1 erro ontes, ora- Jerusalcm para a Agel.tcia Reuter: �

dor oficial, convidado da Comissão, qU6 iniciou a sua oração, di- "Ontem, â tarde, a policia travou humação do cadaver, que se en- em que Iôra a mesma sepultada. sários."

zendo haver recusado a principio, mas, que sendo grande amigo do luta com um bando armado nas contra enterrado iá ha onze mê- Poderia, desde logo, requerer a O laudo está sendo aguardado
h d d 'r" f

.

I d f ili
. vístnhancas de Nazaret, Quatro ses. Deferido o requerimento, foi exumação. Hepugnou-me, entre- com o maior interesse.pois a morta

omenagea o e teu o em uucas, ortes Vll1CU O� e armuu, acel-, bandidos morreram.
tara a incumbeneia honrosa. de saudar o integro Juiz, por se per- : Ontem, um soldado inglês re-

a exumação realizada na presença tanto, o fato de ver violado o era elemento de destaque na 80-

mitir considerar um filho adotivo da terra, Prosseguindo disse ruais: cebeu ferimentos ao apanhar uma do iuiz, dos advogados, médicos túmulo da anciã. Prefena o pre- ciedade, não tendo deixado um só

»Doutor Roberto Medeiros! I
bamba colocada sobre os trtlhos da legistas e representantes da im- juizo total a semelhante violação. parente. Os seus herdeiros são

Ha, aproximadamente, dois anos, que a vossa nomeação' ���:,,!:.���;.r��:':��ib���::�;ee••••••G.@OO$(I@e••••••••••••
Os herdeiros, porém, que nua têm empregados, conhecidos e amigos.

para o cargo de Juiz de Direita, foi recebida, com singular desva- i «Gomo pacificador, o advogado tem oportunidade superior para che- nenhuma ligação de sangue com Ela era viuva do antigo proprie
necimento.

I
gar a ser um homem de bem. Não promova pleitos. Não ha ho- a minha inditosa cliente, não I tario do DI \RIO DE NOTI

A vossa atuação, Das Comarcas de Curitibanos e S. Bento, mem peór. Do demónio, o que mais se aproxima é aquele que ha- trepidaram requerer a medida que I CIAS, desta capital. Era tambem

era uma certeza do estabelecimento da ordem jurídica, no meio bitualmente, devassa o registro d0S contratos á cata de defeitos me repugnára. E a exumação foi,' socia de numerosas empresas co-

tijuquense. com que mover pleitos e com eles meter em si, dinheiros alheios». feita. E a verdade surgirá para merciais.

O SUM CUIQ ,JE TRIBUERE, vós, como ninguém, ROU- Dr. Roberto Medeiros!
bestes interpretá-lo. As citações acima, de grandes vultos da advocacia e da ma-

Nenhum assun to, pertinente á Justiça, ficou sem ser resol- gistratura, são um refléxo da nobreza da profissão do advogado, O
sentido plêno da sua aristocracia!

Orientastes os vossos auxiliares, conquistando em cada um- Haveis de triunfar nêste setor, como triunfastes no que,
um umigo.-orientando-os no sentido do maior favorecimento, aque I agora, ides deixar.
les que, sedentos de justiça, procuravam G Pretória. A vossa cultura, a individualidade marcante da vossa pes-

O povo, para quem aJustiça é feita, êsse povo soberano, I sôa, a inteligencia sistematizada, o amôr ao estudo e o respeito á

qve reconhece o êrro e cultua a virtude, reconheceu Dum lance, profissão. são 08 marcos candentes, que só auguram, a vós, a mais
sêrdes vós, a garantia fios seus direitos, cultuador que sois da jus- Iidima das vitórias, como advogado 'praticante!
liça acessível e conhecida! A modéstia aparente desta homenagem, tem um profundo

A VOSf>a vinda, produziu efeitos benéficos. rsignificado. E' a festa de despedida ao magistrado honrado, bom,
Como colêga e amigo, verifiquei, diuturnamente, a abnega- energico, mas, sobretudo justiceirol-

ção qne empregastes, para que na bora da saída, tudo .ficasse em

I
Levantou-se. então o dr. Roberto Medeiros, e em palavras

dia
. repassadas de emoção, disse do seu sentir ao deixar as funções de

Não vos limitastes, á atividade dos serviços que �V()S in- Juiz da Comarca, e a saudade, que mesmo longe, o acompanharia,
cumbiam. Fôstes, mais longe. Destruistes 'a pilha de processes, que I de hom povo tijuquense, qUQ por todos as suas classes sociais, e

dormiam. anos e anos, sem solução! pelos cki_; partidos politicas, ali se achava reunida, para homena
Ao deixar o cargo, ides com a convicção de que fizestes a gea-Io. Perorando, s. excia. ofertou seu coração a todos, C0m0 ex-

defeza da Justiça, recôlocando-a no pedestal, de onde nunca hou- pressão de sua gratidão.
vera de ter saído! Tarnhem se fizeram ouvir 05 srs. dr. João Baier Filho; Os-

Dr. Roberto: lllar Nunes; dr. Artur Gusmão; Alfredo Xavier; Francisco Coelho;

INa Capital Federal, a béca do advogado vai sl.ôb5lituir a José Baier; Ibraim Simão, c, por ultimo o sr. Valério Gomes, Pre-
toga do Juiz. feito Municipal, que em breves palavras d'is<;e de sua satisfação pe-

Mas, como muito bem disse, José Antonio Nogueira, ao la cordialidade reinant�, levantando um brinde final ao dr. Medeiros.
�,er recebido no Instituto dos Advogados Brllsileiros, o advogado Foram as seguintes, as, pessôas, que prestaram sua adesão

que se preza é antes de tudo um Juiz que julga preliminarmente' á homenagem: "rs. Valerio Gomes, prefeito; Arina Galoti, thhelião;
as suas causas, assim como o Juiz digno desse nome deve ser um I Abel Avila dos Santos e Rodolfo Buchele, escrivães, do Juiz0; dr.
verdadeiro advogado desinteressado, de todo aquele que têm a seu Ribeiro Pontes; dr. João Baier Filho, diretor da Faculdade de Di
favor a palavra interior da Justiça, o apoio d�1 direito que se re- reito; dr. Artur Gusmão, Promotor; cap. Jacob Tavares; Domingos
vela Il ll'lz de uma consciência serena e imparcial. Teodoro,

-

Delegado de Policia; Osmar Nunes, diretor do Grupo; Ge-
Juizes e advogados são cavaleiflils do mesmo ideal. raldo Rabelo; Francisco Coelho, cirurgião dentista; José Baier; An-
Pertencem á mesma ORDEM. que se batem, nesta efêmera tonio Luz, fiscal do consumo; lbraim Simão e Benjamim Jorge, es

vida terrena, pelo triunfo da Justiça imanente que vem de Deus e crivães das coletorias federal e estadual; dr. Sizenando Teixeira;

I!(lue só ela transfigura e glorifica a vi1a dos homens. 81'S. Luís Gomes, Gaspar Laus Neto, Pedro Andriani, Laureano
Os Juizes são os advogados da Lei, que pruferem a ultima Pacheco, Antonio Ferreira Corrêa. João Peixoto, Antonio Baier,

palavra em face dos homens, assim como os advogados são os Jui- Hercilio Martins, Matias Kienast, João Leal Nunes, Schmidt!
zei! supremos e incorrutiveis ql)e pezarci na balança de suas cons- Cherern, Jací Brito, Henrique Temes, José Portela, Eloi Baier,
oiências de homens do direito. Liberato Laus, Atanasio Bernardes, Miguel Reis, João Chaves, Al-

O mestre Calvalho de Mendonça, dizia, em 1928: «3 adv(')- hodo Xavier. inflpetorescolar; Marino Rosa, Rafael TiU, Valdemiro i

cacia não é uma carreira profissional yulgar. Ela tem a sua feição Carvalho, Manuel Minege Pereira, Augusto Baier, Zeferino Carvalho:
augusta suprerua; representa uma ins�ituição social e politica, no Neto. Cirilo Avila dos Santos, Domingos João Pereira, Joaquim,
puro !'ent.ido, em virtude das suas relações com a organização e Firminiano Matias, Olavino Matias, Alexandre Ternes, José Ternes, I
administração da F epublica ». f Julio Teixeira, Augusto Baier, Gustavo Lins Buchele e Osvaldo'

Abraio Lincoln, num de sou' escritos fOreAg�S, conceitua: Ataíde.

GAA T

"ido.

•

TES URO NACIO AL

Vencimentos civís e militares: Meio sôldo, mon tepío,
aposentadorias, requisições militares e quaisquer recebimentos,
inclusive na Alíandega e Hecebedoría Federal-incumbe-se o

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Ad vogados e oferece REFE

RENCIAS BANCARIAS).
Escritorio: Rua I: de Março nr. 115-2' Andar
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

----�-------

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

,

I Sanatcrio "Santa Catarina"
-----------�---------------

AndréDr. Kiralyhegy
DIRETOR PROPRII<;TABIO

PERDIZES -- Vilá Vitor��
de Santa Catarina

II;:siação Estado

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t.ratamento cousel'vativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, t01'3cotomia). Este Sana
lOcio encontra-se locali,;ado na Estação Perdizes - Vila Vi
tOriA. nJ b,l :'ada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
J1")(' � lu:; sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaNada e

( :,i wrla de automovel, com clima saluberrimo.
L) Sanatorio encontra-se instalaào com aparelhos mo

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DEPos;"'r,AFlIOS EM STA .. cgATARINA

H CKE S
'

FLORIANOPOllS
�

zt n a e
eH

Matriz

€} ••• " l1li �MIIClI. barlilta. ...,,6111 ,.

• ._Ihor .IIC mlundo Filiais etn:
__ ...... - .. IIIIIR 81il1!111J11 ....arD•• 80ill8 ••",11111"••

....1 que 1116. o«m.01lll8 b.t...la (2�!I ."'11.)
IMme... durallr,jll....

A

Velas e ["agI)

BlumenlJu, Cruzeiro do Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, São

Francisca do Sul

••nda .111 Iodas _

:ta••1II te.- .

.. ao.

MOSTRUARIO EM:

Tubarãa

I���-" �,
I

f � Em loteria a sua favorita I
I

Rua "Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a

lua .,Q,"' *,itd,;;;gaq #44, f{ii: ;e:=:.:rr:t=t:==tg &b541..

No:Estreito Ponta do leal

Adolar Sch
,

.--------

Endereço Telegr.. DOLi' • Caixa Postal, 32

íB,S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�AGENCIA M)E VAPORE�

(:cmpanhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cía. Limitada '-Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Caboíriense Uda.·-Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO QO RIO E>E JANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem �st!.mpre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

:;:todas as espécies de madeiras serradas. beneficiadas e era

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior

ReCebé=cargas
.

de tmportaçãe.i do País OUL de Ex
terior, para desembaraço e redesoacho para

as praças 'do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIQ

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIQO-PREÇOS MODICOS
. EH.'· re=t'J5'ttM'ftZWí'MMda' .,"150ft_MMt.'etraje t 1 '.1 _

B I L H

Federal e Santa Catarina

NOS CL.:\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

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

Futado d�reserva <259.746:100$000

RECUTA TODAS AS OPERAÇiES BANCARIAS

4G1lNOIA5 E C9RRESPONDENTES EM';nlDO e PAIZ
AOltNCIA LOCAL RUA TRAJANO, NQ 13

A Eletrtcc

E T E

fJíf/t!m��6E DE LUr,-FÔRÇA E·AN·
TENAS DE RADIO, CONSEF<TOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

p� ELETRiCA
TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POl:<
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRA.ÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, L(j�TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM A Z'létrllll..�Rua J080 Pinto n. 14 � ...."'3

ACABA DE RECF:.BER UM FINIS::;iMO SORTI-
'

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rICO �ARANTIDO

,.....--=�.
-

'I�es�'
------- .. "-.-�-

r'

quinto-feira I
29 de setembro

I',

de maquinas de eserever,

rá4ilii" e aparelhos em gwaJ.
R C·' s,elfle1ro Mafra n' 6�
ua an

CHAVES A' RUA �1ARE
CHAL GUILHERME N' 1

Florianopolis

ALUGA-SE
Casa no Estreito

(Joãe Pess6a)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de
jantar - copa

- cosinha e

instalações sanitárias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Doi� quinteis completamente
amurados e uma explendída

praia Je banhos
Dois porões e dois anques

para lavação de toupa.
Ónibus na porta.

Todos os campartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa �;O M S»

Agua encanada para serviço�
da cosinha.

" .:l it. VA R .A,�.�
._ i'Hlh.'Ate(ll q.,� @

, Ml' i)(.i)lIlll!mV�e_
........................�

i •

ISAXOFONd
iDIABOLICOi• e Ie a

: Metodo prático para se �
I aprender a e:cecutar COIr., :

.

18 absoluta perfeição, ao Saxo- �
LETRAS A PREMIOS.

�
fone ou:CI9rinete. os mais._por ii mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5% c: I-lvarilldosSujeito ao sêlo propercíonal, l Trucs acrobaticos e ...

•. it"" 9 e

Expediente:�aas 10�ás 12 e da,s 14 ás : 15 _horas 18
nn açoes eem eas

�i'Aos sabados: das fo ás 11.30 horas Pre�o do volume 12$000
-��- . -

Endereço telegrafico: SATELLITE,:._, : Pedidos ae autor:
:•. Antonle Lopes Guerreiro eTELEFONE 1.114'�

'> ,
: Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo I

......zn�.l:.........u...........................
I ���������....�i���....���..�..--�

Abona. em conta corrente. os segúintes] juros:
hp. som JUfiS (COlilERCIAL;SEM LIMITE) 2% ala
J)ep. límitaécs (limite de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de avisa prévio (de qaaísqeer quantias. com retiradas tam-

bem de', quaisquer ímportancías),
com a.viso prévio de 30'1,dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

�!é .. _"$i:iii'
DEPOSrrÓS A PRAZO-FIXO:

PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

:
I »

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr" Alfredo P. de Araujo Accacio Mo- � Cálculo de qualquer
rel ra estrutura em con ..

tem seu escrtp- creto armado
e ferro

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

ímpaludis_mo e molestias da pele
�� �

Tratamento do empaludismo e das melestías da pe·
le e nervosas pela ./lutohemotherapia

Consultoria e resídencia-Praça 15 de.Novembro, 13 I
Telefone, 1.584 _jConsu/tas:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas

Dr. Camará Martins
ME'DIeQ�ESPECIALlSTA EM MOLESTIAS DO ESTO·

"" MAGO. INTESTINO, FIGADO E RECTO

CURA tRADICAL DAS HEMQRRHOIDAS, SEM OPE-
----_-'

RAÇÃO E SEM DOR

.r80NSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás I

7 da tarde

I Mo!,estias e Operações
dos

OL.I-IOS
OUV1DOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assístente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
d� serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolis
Memhro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1909
Rea Visconde de Ouro Pret >, II -- F,�O!dANOPüLlS

�#§����.eyL�,:f.:�':/������*�- _�

.' lo <.ii'

'��ddeira NevesI

I MEDiCa·-OCULlSTA

r�l' Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer.
sidade de do Rio de Janeiro

I
j
J

1

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
I� Filho, no Serviço do Próf. Davíd Sanson, no Hospital .

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

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas díariarnente das 15 ás 18

CONSULTOr�10 Rua João Pinto 7 sebo Telefone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Desembargador I�Satvio Gonzaga�
II� ADVOGADO

I'" Rua Trajado no. 29

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

Consultoria: Rua Vicor

.,r M.irelea 1 C)
,

,A's 1 O,SQ e das 2 as 4 hs,
.

!t<esiC!linElla: Rua'Visronde
de Ocre Preto, 42-

Pone: Consultoria, 1405
Pane: Residencia, 1155

I Dr. p'�d�. d. Mou.a ::1
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado II'I T�lephone o· 1548 II
Dr. Claribal·
te Gaivão

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Mclestías de
Senhoras e

Molestías de erianças
Diretor da. Maternidade \
Medico era HOlpHl1

\,

•.DVOGP.DO
Avísajaos famigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritoric de
atlvemacia i continua a

aceitar chamados para
tra_alhar em qualquer
comarca do Estado.

t:icrltorio: R. Deodoro n· 15
FONb. 1.665

(Curso de espccializaç\o em

molestiaa de senhoral)
Atende na Maternidade
até áli 8 1 {2 da manhl
e á tarde - Consultorio:

I\�JI�., ,q1�,.�J"",t�

Florj8�opo�s-,1938 ==
, .. ��' ... , .' ... , ....

�

Ptanta.execução, fis
calização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em
concreto armado

�
��
�.�
�
�
�

Dr.Pedre Catalão �
Diplomade pela Facul· : Enger�heiro CiVil,�;_dade de Mediçina da :

��Baía �
Ex-interno e assistente da Palacia da�Caixa' Econamica I�\�Serviço do prof. MOlaes
Ex-interco de Dispenearie

Silva Lima 1· Andar • Apartamento '�1Ex-adjunto do Hospital ,

�Graffée Guiale e Sanatorio �
Manoel Vitorino Caixa Postal) 784 �tl.�Clíntca médica círurgtca áas

I'_I molestias da .

CAB1jÇA li PEi.QÇO

P
/ �, Especialista em "'-I Cu r II t"lba a rana �NARIZ, O�RGANTA E � I . �OO�D� �

mCONSULT(I)RI6 � �18- Rua Trajano. -18 �
S I ,II":'"U rs!l!!!o I ..REBIDBNeIA � _� ..... �

, Hotel Gloria � �
I Diariamented��'�_h�:J1 � Florlanopolls direção; Engro. OMAR RUPP �

'���_�"',!..�. � D

'-'D-r-.--s-a-�líliIIIIIuIliElIIIIIO--R a mos Curso de Maquinas e Pilotagem II

Ribeiro

'"

•
. ,

,

,

tório de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n, 70. - Phone: 1277.

I Caix 1 Pos:a��11 O.
f��!!'J!!!'J!!!�!.!I!I!!!!!!IJI!!I!!II!l'B!� Omar Carneiro

N OV!IDI�D E I
SAilIii:'iAS�ECARMUÇA�n;AR;;: I
INVERNO a 12$ e 14$ I

Sapittos DE VERNIZ DA MELHOR
QJAUD/\DE PARA SENHORAS, A ao.

':HlI\lELOS. TAMANCOS, CINTOS, E rc ..

fABRICA DE CALÇADOS-B48BBIB_.
A LH�l;JRe:UX f.;

Secção de vefidas�HuA CON. MAFRA, lli�-:
�',

PRFPAnAl'vUS.� ALUNOS PARA liKAM" A 3111. _-.QUINIS'fA$, PRATI8ATI(TBi 'DE \1A.'tfrN!S, J!l�.tJ�.RISTAS E A TUDO MAIS (tUE �E R�FI1l\E A
M.E�ANHiA. MARITIMA.

,.. , !r�'l' _ � -;;S!�.� .EV.IIf\Ã••�-itE AQ Sft. ;

�ULAMPr. ..8 :aIJfS VALE
LAIH30 13 1>E MAIO, 41

FLORIANOPOLIS

Especialista em molestias do aparelho genito urina..
TIO do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de círurgíae
ginecologia do Prof. Brandão Filho.
Lx-Diretor de Instituto de Prevídencía Clínica do
Rio.
Ex- Sub Diretor du Serviço Médico da Assistencta
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialísada �,t" ! �r;;;�,�,?
Medico do Serviço de Hígier.e Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de F'oríanopolís.

Doenças de senhoras. lirologza
Partos e Cirurgia,

Consultoria e Residencia á Rua Visconde de Ouro Pre
to, n. 11 - TeI.-IOOe -FLORIANOPOLlS.

>_._. • _ _.__

rDr. RicardolGottsrnannll

.A·�

Dr. Aderbal "Rl
da Silvai
I\dyogado

rÇI5�N�;;t-""'r:.õ-,�----so-'b.
Fones 1631 p. 1290

Ex-chefe da clinicar do Hospi
tal de Nürnberg� (Pruleesor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
ElpeelaUI!a em cirurgia

geral
alta cirurgia, gineecelogia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso P,

eperações de plástica
Conforio, Distinção e Seloza
______-........,.,""",0._""'''''"'''...." .....'_'9i"_.".......

-

....."'....... ...-=. _

Economia
nos Trabalhos do

Cem
CONSVLTORIO---Rua Tra
ano N. I B das I O á� 12 e

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.2A;

Só
Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI:
Enge�,heí�o Civil

RESIDENCIA- Rua Este-

'Lves J_un. iler N. . 26

ITE�EF. I � I� 1
_'.� .. ";.'""'!-r... ."::.� .. _;A·(.", .,_

I
·

fOrof�ssionais habilitados par.a itodos
. os ratOnes de engenharlB

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

fiDrojétos em geral

Elcritorio central: Rua 71de Seternbro, 47
Porto Uni

ã

e

Dr. Migwel
Bo_baid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratament« lR,i"'fI _(iS
mole�tkli tD hlllllls

Censult-R. joio PiutG?, 13
1 eleíene, 1595

Rea. HQtel Gloria-Fane 1333
COItsulla dai 13 ás 16 hrs,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



k�Zi�TA, 27.--9��1938 Florianopolis
f.���.m'tlel:Cll5ll!l�lflIB.J.l����Wf(._��mIIIIriltj,!U!loi'ila"""'W'9"5M0f"-Ml.��������""",- S! ..,...,.�iI?'

_
�

_ .' _

.

�

�hlltl�C[.�� .de (':;-- pela do AsiloTNão achou !o-r CARTAZESC�m����1�eco ..._...---_'__......m • ,,,-- -- 7'IoDO DIAFoi cOI1�;�n�·�ente comemo-

----

de O Ifãs :1' ga r pa rafada nesta. cidade, a serr-ana do

graúde e imortal brasileiro DU-
............

_,
e__ ,

• Ir seu a rno rQUE DE CA'-XAS, D;a 25 ;::� �tiv;"�'�ade d S t Tde agosto, às 10 horas àa ma- � """� ., MU(", ·e an a ereZI'"'" '

nhã, reunidas as escclcs d=sta n ha ,.J
o M

.

J
i RlO, 26 - São dé:comdo:;f.idode, CUH a presença d8\5 au-

U e n I no es U S I doze anos que os dois se ca-ar arn.

'd'
"

'I' Ioi I' A
' J 'Mal partiu Amilcar, Paulinactn ades CIVIS e lYlllt2,", os éxe Novéna<e>, i\";s�,'.'a e Procissáo vina no co.neço sorna para, ,

d
.

di'
.;;;TI ijVI, ;::J :::1'....

I I D
'

f' f 'I' mgenu dois vidres do; gi;ll"col e
cuia o o cannco o uno P,-etno. o casai. epois f)! a arm la, ' ,',,"

CI '[ S II'

-

d
. I .," aire reVOf- 'a y B:arll' ,;

-em seguida, disertou sobre a ;\ Ass�ci3ÇãQ de Santa Terezinha e Menino Jesus avisa I aume�t,ai1do ,com o nascimento um e aCJQO t:nl�o, justamente I Doualas Fowley em

JCltiil; (I sr, Chefe Escolar e lns- aos seus. aSSOCiliUuS e a todos os fiéis que, de acôrdo com a praxe I dos Í1lho�, ylerar..1 as ,desâven-I
quando o amau,k d: nov .

entra-I
5

:)etor Escobr Municipal. sr. Boa' estabelecida, haver á

este ano, de 23 do corrente rí I' de outubro, :13
I ças, as brigas, as discussões. va em sua reslden�la. EL 1\ E' MINHA

ventura Haro Varel», que re- :::apele, eh !nr:élnd,'l:c do Divino Espirito Santo, novenas em honra !mpossivel 5(', tornou a vida em! U,ma ambulancia transportou I Preço--l $000.
l�mbIOu, ,etl' fdi; oração, a vi�(.' de Santa Ter��in!!a do, Menino ,;"SllS, começ.�ndo ás ,: 9 horas. co.num para O casal.

I Pauh�� pa_cd � Posto C�>ntr�11:lo grsncrc bmsaeno. A 28, (1< No O!�' 2 clf' outubro, Ucl mesma Capeh, as 8,30 horas, -., I
de A,sl:tencla" onde ela CLpOIS, t::INES COROADOS

1,0 horas, d� um dos estab.eie'- �a��là Milsa Solene com acsis:encia de_ S, Exa. Revrna. o Sr, Ar- í
Separa(�os

t

de me iicada Ílcou, em re��ouso'l
r:Wient(j5 escolares local, reunidas ...ebispo MetrOfJ0!Jtsno, que fara o serrnao ao Evangelho, Termmada I ' I R r I Quando era me�lcada disse a

I REX, às 7 e 13,30 horas:

toda, s as autoridades, cem ;:, I a funçào �e1igios[!, realizar-se-á por S. Exa. Revma. a Benção elas i ,,' n� um ano e pouco. ,au I?a i tresloucada, rapariga que tentara

_1 6'00 " . R h I Ç' t l' 'h I r errerra, de 28 anos de IdMje. I contra a Vida por ,.' v r PP("" FLORI "NOPOLIS,Jreseo.ça De pessoas ITli:l!', osas em
I
oma c e ;)30 a erezlo a, , , .:'

. O" , "

"." -\
, no':

r

'd A' 17 h ' I f":" -
• , d C 1 I separou-'se da seu mando Am.I·1 guida p ,10 marido e abandor ada t tou menos, roi executa o pOI' to- s. oras terôl ugar a rrocrssão que sana a anela" ,'- - j a ena e nossa gen e.

, .

d _! " .'1 '_] d
' , .

'P -..
C"

J' I car Ferreira branco barbeiro. I pelo amante
lOS os presentes, o cantico o (la ii.�ha, ooenecen 0, neste ano o s"gllwte u.nerano: filÇ;:1 (,_�etu ro !

EI 'h' '- f ih I
. .

,

. .J' N' I I , f I 'V ,,(1.1 i . ,

N S d C icão] R V ] di' a, em cornpan la dos I os O caso fOI comunicadoé-uno 1 acionar, rogo apos, c. ou argas 3(JO Wi Igreja , ra. á oncelçao, ua Isconne e . . ,,'" ,u ao

b
'.

d ld J r"\ P -t DO' dOI" R A' p' I rneno(,cs Atlla Luadma, M,lton' comISSario JulIo Ta'llass"chl' J50 re a vlda o granrJe SO! "100, 'Juro Ce O, l raça ,erelm e Ivclra, ua I'Clpreste alva,
'

,

I"" � , e I
O L

, o [I'
o 15 d >",1 b (I d d PI') R V d

.

O
'e Elmo refopecllvi.lmente d � 12 ·ervlç� na '4a "1'CUn"CrIC-O da I'

R YA ,3S 7,30 húras:
I) sr. An ! orl(J, que em Ir; 1Z 1 raçi\ e l ..ovem ro a o () a aclO , < ua ,seoo e de uro'

,
. .,' . . J' ':rel

,

' .

dI' D t R A·' B R S 'd h' M
-

h '" . J i 10 e 4 anos de Idade fOI reSl- PolIcia Militar O rURA"'-O '"

!mprovIso, recor ou seus g ono- 1 ce 0, ua ltlsta ltencourt, ua aI, an o (lfHl o e I�apela 00 " '. .

,I' t' .....A com I..'orol y

sos feitos em defesa da dlgni- Asilo, I dlr em casa ,de seus p:m, 5;ta a I Indo �o local. apreend�u o Lamour e John H311.
d d d 'd F" 'd d d c., , , TU::' ConselheIro Zacallas 54, O I comissario os t'e", ,,' J '-

a e e sua estremeci a pah:ia, leam, aSSI:n, convI li os to os os nels para assistIrem a

I
' .

,

' .

,�:.
' , ,

:' ylOf?S e os ,re
--logo após, á frente (l Pavi- essas h()�!le[Jagens em louvor da milagrosa Santinha. ma�ldo fOI, eSldlr em Sao Cr.s- meteu para o 1 I . (hstnto pol'Cial, Preços-2$500 e 2$000

II A' V d
' j tovao. onde estava de � la o comissarionão un .. cr e, gllarl1t'clao por FLORIA[\'OPOLIS, 21 de se�embro de 1938, Aristoteles Mel.

_."." "nmw" ��
uma f:EC'olta do destacamento po- Ameaeada c:e morte ASSOMBRO n [[,1licial local, com a presença do Direto,ia dcl Associação de Santa Terezioha e M,enino

,". IJ �tler receber um� hó"
i 0. tenente [\Aauricio S. de! esus. Sepa.ados, nem por isso Aml'I'- P ,;:=>.d ',' OS Ih' j'I

:- ..... � surpreza que e será dl i
Souza, delega20 especial do mu-! car deixara de procurar a mu- grande utilidade, etc.,

eS-I"nicípio, houve, por todas as ruas

i"__'l
-----. ,_ -=

--lllher. E todas as veze; que o Pa'3 seu cunccítn, procu- creva 11 Brandão: ru� da�
da cidade, uma grande passea-I

HOT 'II:'L A1"IJDDETTA
fazia, tra para ameaça·la, or" dt: rai a Casa Musicai, que con,· Marrecos, 35-Hh).

ta, sendo, !le�,sa ocasião, bastea-I. .&Cd! n �
II

morte, ora de fi._ar sem 03 fdhos, ta com a oficina melhur lSêlo para lespo�ta),do o Pavilhão Nacional, no
O MELHOR DA .ftAf;i� Desconfiava AnllleM que PauliEla montada lla capital. '

:�!fi�i:m�i: r��:�·�;��e:, �sl:�:i�:� I ,ó,COMODAÇvES CONfORTAVEIS PARA VíA- /'1 :i::�:�rau�:, a%:�:e �efer��:�:so á: :���������====<6�
1 d I JANTES E EXMAS. FAMIUAS .� ,,1

mo no cam:Jo oe esp"rtes o, TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM --CO- suas suspeItas. E Jizia-ihe en- "J 4Y i l
E�����e ����r�o�h:fu�i���ns:� Z!NHA BRASHLEIRA E RTALIANA tão: I; ARNALDO MARANHAO r>jlAnexo: Armazern de secos e

-Se eu d�sc,-b!ir um dia 1 f,

��__,_____ molhados
mato-te. De fato PaullOa titlh .. i rua João Pínto n' 5, térreo U

Dr. Pedro de Moura ferro Santa
um <imante. l Caixa' Postal n. 45 ! 1

Advogado
Bel'val Cat,8.·ina No dia 7 de setemb <> ultimo. I Phone 1.346 i 1

:c:: Rua Trajann 1. (sob.) II�... ... -_::a'
Paulina foi procurada pelo ma- I Tele . "ALGODÃO�" ! I

-

-N0"" ii d :i�o d�lI�o�'te�rnfaçou
n:a suma J gr. U

O ; � �tJ 4ft fl ti ia . a c' Iona � te avega • E dias depois, qt ando a er,-
J

��g�iO:����i�"�ói:::,�:��!e;eC;I��::�: lares ,r,ir contrOl! no Caes do Por'to, ten- -

i I

CI'.,_,O�:t;�)l,!íI�.,:
tou assas,'1ina-la. R-- t t d· t d F I\I.� ..

- .------- 1\
, itI1: Dl � ii g O caso foi levado ao conhe- epresen an e I;,ec o c allJlrle.:.�.tiles e E_�- i j

cimento du> 11'. dj�lrito Dolicial. portadores dos seguintes artigos: : J

ll\!l«)v�mento �Vlarit�rno·<P�rtD FgQr�anopGlis tendo o comissa. ia de dl� regi� Tecidos fINOS, MEDIOS e GROSSOS �J

rtraJO
a queixa. 9 �,.,

!::3�9-r'vi{:;:::,c,)s ,de P;3�::íí:�:';�*'"3lgf2:if-OS ,�.�, e:�h::::1- C�aj"'gas
,

I Saccos de aniagem para CAFE',HlERVA-MATE etc, fi
---

.. ,__�'!"'�----_�.....",-,.,�...l'!�.:�-:� \' Saccos de alr,odão para ASSUCAR, !UU�OZ, IFA .. �
Para o Norte Para o Sul DespIgesada pelo I

R!NHA etc. (i,
amante ,

01('0 de CôCO BABASSU', para F'AIBRSCA DE r I

�D---�i;t=ag-:,�Ji.ú-m��,Mr_;;O;�--Cãiii_;;;�,i;:a",t""iiil"'-�,,�iiiii.. --niEQ',:-,.-I-ilj*'--eiill,-I«-:.-'A4iii"iiiõii"iiiiiiIiiii:
.-....õiiiiiii__

,! Antcnio de tal. é esoe ,) 00-1 �� ������s rneias ói'W .e.'.Tr-..r.RI''''�' pa� I'a 1UI.1'li>_ :,:.111
Ir I)."� ,tff� �� U� g;l"�� :-U _

li
me do amante df! Paulina, saber.-' íi I\1ENS, SENHORAS e êR��ÇAS. nu, i

____
__o

do que ela aInda era procurada i ti Afamados vinÊ?Os marca '�CRUZEIROl!", de ,�
--------------,

pelo mi}.rido, com eía brigou.

Ii
Caxias. qO Paquete ITA.QUE'QA s�irá á 26 do O Paquete ITAGIBA sairà á 28 do! Tssro ha liês dias. ?Hu'ira ôntcm i �. �eliciosa e incoinparavel CHAMPAGNE "MI- [,1

corrente para eorente para: vo tou a procurar o amante, pa-I �RIELON"', de Caxias. H
Paranagllà, Antonina, PJ com êle reconciliar se, mas I Colchas de varios typos, para SOLTE. RIOS e f J
Santos, Rio de Janeiro) Imbituba.. foi recebida mal.

I.
CASADOS.

Ir, ,J
Vitória, Baíal Maceió, Rio Grande Café de tedos os typos, de MINAS e ESTA-
Recife e CabeJelo Pelotas e I DO DO RIO.

Cargas e passageiros para os demuis por� Porto Alegi'e ,
t!'untos 'I.' Madeiras aplainadas e portas compensadas, de

tos sUJ'eitos a baldeação no H.io de Janeiro. ,

:

I' Rio do Sul. , f
_ , li, Quando Pau�ina [t!. retirava. ,.
. d I I"' FIO DE CAROA', genuil1arnent� nacional, espe- .

A
III Recebe .. se c1rga"\ e encomendas até a vespera �das�saldas dos. paquetes!

o oca oode fO[8 procurar o
I cial para cozer quaiquer sacaria, muito mfl'lHhor, I!

, VISO e emite-se passage:1s, nos dias da� saídas dos mesmos, á vista do a-I élmônte, esie 3 acornp.i>n�ou .até o) muito luais .·esistente e muito mais t
testado de vacina, A bagagem de porão devera ser eiltregue, nos Armazens da í b_Jnde. Nt!� emb�rcaram Juntos I

barato do que qualquer barbante (fi;) de vela)
Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- i vmdo Amilcar a�e a câ:a da fabricado com fibras importadas, de Juta e de
menté para bordo cm embarca.ções espedais. I ama�te_: onde lhe Impoz dIversas Canhamo.
r�C�ITO�m,-PRJ-\.ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250) I Co�dlçoes para o reat.aP1f;oto da

fiRMAZENS--C.4JS BF\DARÓ N:3---(FONE'1666) -END. TELEG. C8STE1RA I! amlz�de, �!sse-I�e Pauhna que

Para mais informações cotn o Agente
era ImpQ�s�vel satIsfaze-Ia, E o

I amante partIU.
J ��,Af'JTOS CARDC)SO I

t::ont.lloa a vida cinemas

PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON� o Uder dos

A'S 5, 7 e 8,30 HORA�:

Preço:-l $500 .

Çãll

D

ALGODAO E�I PLUMA DE TODOS OS
ESTADOS PRODIJTORES

VISITEM
n

C IT �AP AL.. f::
. !

a
•

o maior stack de .'IIDupas para garôtos
..

men�";llas e

Rua COIlsel11eiro Mafra esquina da Trajan{�
. .

À CAPITAL-·
J.3lliIII!oI>iI�"""",,:,.tIiIIl- 'YU�lIIIelll.N!"IIiIlI!IIJl!- �A"' 'I""' I!!IJ&Z_j!IIIIII'llII=5'!imllle .. ._I'�.llilllllillillll1 ••••__..

t-
I
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GAZETA, 2.7· ..9·-1938 Florianopolis
----------------------------- "...__.�------------

.. �
... ,.} .. --,

CONFORTO E PRESTEZA

MJ."DICO

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

COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço
de transporte de passageiros é feito tambem em limousines, resol
veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente.
Mario e Luiz. organizar uma linha entre esta capital e a futuro
sa cidade de Blumenau.

Assim. estão á disposição dos que queira-o VIajar para.
Blumenau três conlortaveis e luxuosas limousines.

O custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota
ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do
dia ou da noite.

Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telefone--

��������!�-���.�-���-����-�

ORa PINHO
II

-
"

-- --'-'o-- ...uamã --_.-----�___

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

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

11
FONE 1450

I Atende chamados a qualquer hora dia e noi e

J .320.

Lira Tenia Clube Fio
rianopolis

502
503
50á
ál4
519
521
525

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

OPEllADOft

-

-

'_'i.

i
-

IPARA
I Sport., Viagens.,

é a marca que domina na atuali- Turi smoe Caea
que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adoração

Adoraeão

4 de
Outubro Ir

I-X'
.5:800$000 )'

Prem iada �91setembro
Maria Brasil

JOINVILLE

5:650$000

sorteios
•

mensais

Binoculos Prismaticos
BUSCH
Joalherla
ADOLFO BOETTCHER I!

_l Rua Felipe Schmidt, 11 I

Vão ser julQ
gados

os matadores do ca
sai Kitover

PETROPOLIS, 26 - Pro
cedentes da Casa de Deten
ção de Niteroi, chegaram
ontem a esta cidade, escolta.
dos por oito praças ela For.
ça Pública do Estado do
Rio, comandadas por Her
mes Feliciano de Morais no,

trem das 18,30, os indivi
duas João de Orestes da
Fonseca de Oliveira. João
Botelho Ramos, conhecido
pelo vulgo de LEGUME e
Mateus Geraldo, conhecido
pela alcunha de MANINHO.

Estes quatro individuas
são acusados como autores
do assassinio do casal de
velhos, Moise e Emari Ki
tover, fato esse ocorrido na

tarde do dia 20 de outubro
de 1937. no palacete sito à
rua Aureliano n. 34, nesta
cidade.

Os indigitados assassinos
foram trancaficados na xa

drês, até que se reuna o Tri
bunal do [url, no fim do
corrente mês, quando os

m�smos serão julgados pelo
crime que praticaram, o qual
na ocasião impressionou vi
vamente a cidade serrana
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I'�o·.· Sábad.o último, �m prélios �en�idissim��9. f!JIIIIS'III
conquistaram o trtulo de candidatas do LBr�

C!ti�Je te feia Es,co�a de Comércio, para a escolha da mais béla jove�ll
as gractcsas senhorinhas Mai<1ia Lopes Fernandes e arla Lulza

elementos da nossa elite social.
-----------------------------------------------_---------------�

idossa
I ,tNIVERSA1lIOS i WALDEMAR LUZ "

I I Eetá em. FlorianoPQI_is o noss t
MU�������������������.��,� SRA. FJR�INO VIEIRA :prezado amigo sr. WJlnemar LUl,

\g n" ilítli� t:.� D \., I?ri!J�prie�airi@ r: !i)h'eto!l" ReS�')'1)nS�1iL1Jt':!l!ir � iii.. .o.
I !legist� a ereml.�ridde de hoje

0;1
tabelião em Hansa.

W V e.àtRI HJW lij,ü lT"" W J .&. I B O C lÃ i. I'll. lU1 IU" amversario nata icio a exma sra.

d. Enoé Linhares Vieira, dignissi-] ARNOLDO LUZ
ma es 10sa do nosso prezado con

terraneo sr. Firminio Vieira, con·
ceituado comerciante e proprieta
rio da acreditada casa "A Mísce-
{anca », D. Enoê que é profunda
mente estimada, ver-se-á no dia
de hoje cercada de grandes de
monstrações de simpatia.
Ao distinto casal enviamos

--- -------.-._----------

Acha-se nesta capital o nosso

distinto conterraneo sr. Arnol lo
Luz, tabelião em Joiavile,'�

,

TOMAZ DE CARVALHO
MEYER

Pelo <Monte Resa:>, regressou
domingo, da Capital Federal, 00-

os I de se encontrava em gozo de fê-
rias o nosso con terraneo sr. T,),
.naz de Carvalho Meyer, Enca :

regado do expediente d. Tosou 1

do Estado.

mJl. I dentro de paucus dias, uma soirêe para eleição da representante
Qtw�O I dêsse clube no CU!lCUrSO da mais bela jovem catariueuse.

_' O Instituto de Educação realizará hoje a eleição da sua nossos cumprimentos.
candidata, para a qual reina grande entusiasmo.

- Os Clubes 6 de Janeiro 5 de Novembro, do Estreite, A gentilissirna senhorinha Da-

escolherão ainda esta semana as suas representantes. vina G.lavan, diléta filha do nos-

� ,0 Cent�o .XI de Fevereiro. dos, distintos ai'lrJ?:l da í�os'l s� enstunarln patrício sr. José
sa Faculdade de DHCltO. tamhem escolherá a SIW caudid«ta. Glavan, esforcado representante
1I11D�(iJ@(!)@@1S00�Q1GeC!Hl}*(Je@l9í!)ge�.�lH'h�"'�9GeM�'.l"��'��®if#1ffil���ljlt, comercial festeja hoje o seu ani-

A .� " versario. t\ gniciosa âniversarian-
",I:J. i,:;' te ver- se-á cercada de suas iau-

meras amiguinhas que levarão os

mais efusivos parabéns. _

IE�.tm pilG[nne.illl·� hl�:mr eO:atl}le'lIHm�§e 3 S��nhfn·i
.tmba ltJa.ll·ia M...@pe§ Fel·na�de§

�.ASCnIENTOS
Está em festas o 1::1r do nosso

estimado conterrnneo sr. Numas
Cardoso com nascimento de u rn

lindo garôto que na pia hast.ima l
recebe rá o nome de Nery,

o « Lira Tenis Clube» promoveu sábado, em seus salões a

<soirêe» da Primavera, _tendo a festa atingido o brilhantismo que as (�f.f"�',>íi""l' ,�,���.�. &."i'��_.nossas rodas elegantes vinham esperando. I �.dI�jl1�. \lh,.\�� �\lI',Jj!l t��
Os <Diarios Associados », a « Hadio Tupi» e neste Estado, a I '"

A Agencí�_ Pf?ff desta cí:b.d,: pre-
"A Gazeta», promovem presentemente a escolha das mais lindas }O-! fillanO víne áos seus dístmtos clientes que '.Fazem nHOS llo.�e: ENF]�RlUOS
vens do Brasil, sendo que o «Lira Tenis», na animada festa de I l%" I. deixou de ser seu cobrador o sr. AI- o sr. João Carlos de Melo, Acha se enfermo recholhido t:l
sábado ultimo apresentou sua candidata, que foi sufragada por I tudo Philírp, abalisado cirurgião-dnnt.ista, re- quarto reservado !1() Hospital dr-
grande maioria de votos. I Constituiu um verdadeiro a- A. Du.lU·lte sidente em Porto União; Caridade, tendo sido submetido

A escolha recaiu na graciosa senhorinha Maria Lopes Fer-! eontecimento artist co-social o i\�ente o sr. José Fragoso, comercian- a melindrosa intervenção cirurgi
nandes, a qual viu seu nome escolhido e aclamado entre fartos! concerto levado a efeito sexta -----

)

te em São Franeisco; ca, o nosso prezado conterraneo
aplausos da numerosa e fina assistencia. feira, 23 do corrente, no Teatro ® 1lI0"'-O l"egii!lllHiítH�lult® a sanhorinha Dorinha Livra- -sr. .Luiz Beretta, emprezado né>.

Este jornal delegou poderes ao nosso confrade A. Nunes Alvaro de Carvalho, pelo insigne de b:m(!ai}§t6 d® mento; ...

.

importante firma Carlos Hoepck e
Varela, para representa-lo, na festa a que nos referimos, tendo o artista patrício Arnaldo Marche- �:(U!S[1I1U1l0 a senhorinha Hela Fanny, filha IS. A.
mesmo representado, tambem, o consorcio [ornalistico que promove sotti e patrocinado pelo «CLUBE RIO, 23 :roi baixada decrete, do sr. Carlos Kather: O st") estado é sat.isíutor.o.
o aludido certame.

I
DOZE DE AGOSTO », A's 20 aprovando @ novo regulamento do o jovem Edgard, filho. do sr.

O numero de votantes atingiu a no, entre os cavalheiros horas presentes ss, excius, o (ir'. Imposto de consumo. I Pedro Pereira dos Santos. FALECllUENTOS

presentesA· A

d tit
.

d vu B h T I NFedrêu IRamos, ilusthredlnterdventor Um H'f;lttn" sobre II "_TõC''-·l \ .II'(111<.T8
Na residen- :a de sens P:lf'-l. TIO

mesa apura ora cons 1 Ulu-se os srs. vI 01' usc, eo· < e ·era , acompan a o e s. �
�h

' ('[U�\)IJ _�r.L ,l'

I distri to do E ..�reito, falec,�fl tu tedoro Bruggmann e Orlando Fernúndes, diretores do «Lira Tenis»; p,xma familia; o comte. Crigti· A •

�
, ""

P f..
. DR. WJ\Ll\'!f_OR nl.IB

..

FIl�O .

u,1tp.m ,a lD"erl'SS'lnte m?llln:. :,;nn
Capitão Pinto da Luz; Emidio Cardoso Junior, presidente do Clube nian Aranha, capitão do orto; l!nr��U11il')na8t1ç: A h "!

-

I r:y vVolOey HamoJ, eslrr'ItlI)S'\ fi'
15 de Outubro; COllsul Antonicl Amaral; Custodio Bandeira e A. tte. ceI. eandido Caldas, cornte.

,

Ou .UUSHJI���.U'hJ .

.
_

c a-s� �ntre n�s o \,ustr,e..
m�- 1;I'nha do n :3'0 prrzad) conter.Nunes Varela. 'do 14 B. C., sr. Mauro Ramos, Sera focalizado, hOJe, no Cio di?,) patnclO sr. dr. "'. alr,n,): BJ-

�atieo .'n·. S :laliel H!1m s.O resultado final da apuração foi o seguinte, pela ordem prefeito municipal, tte. ceI. Can- oe «Rex. uma intcress:mte I beiro Braw'o, um do nlalS ]llstD I <A Ga eta» a;"re en'" .,

Ih
. .

I I' i d
z te' S _,A pezames.dos nomes das cinco senhorinhas classificadas-Maria Lopes Fer- tidio Rf1gi�, C(l<IDte. geral da Força peliculfl. com vario! aspet03 da o.rgu o da mtt' ectua IC a c c�ta-

nandes, GIsela Busch, Simara Gama D'Eça, Clarinha Lange e Mil- Publica e grande numero de peso nossa formosa capital, destinada l'lnenS6J.
,..... I Na Enfermaria da Força PIl-

za Cheur. soas da nossa aristocracia, teve a ca.lIme e:� todog lima admira� S. S. tem BIdo �IsltadI3"\[J:O. I �lica, fal�ceu Ô Item oca?,) Conci-
Após ter-se verificado êsse resultado e feita a necessaria inicio a brilhante audição que foi vel I.-npreSSfl.O. �azemos VO!,OS de feliZ pernancn- lIa Mort'Ird daquela brIOsa lIgre-

aprovação, o sr. Vitor Buscb, presidente do simpatico clube da co- aplaudidissima. Nem poderia ter A referida pelicula foi c,llhida CHI. entre nos. I mic1ção.
lina proclamou o nome da senhorinha Maria Lopes Fernandc3, co· sido ao contrario, pois Marche- pela abalisada ernpreS3 «Medei- A mórte do valoroflo soldado

d'd d C' b t' I f' Encontra-se nl'lsta Capital o sr. f
.

mo can I ata o lu·e ao concurso que presentemente se promove sot 1 empo ga com a sua ma- ros Film ", que não se tem pou- ()l muito sentida.
no Brasil. arte. As palmas vibrantes da as- padl) � e� '':'09 para tornar co·

Roberto Eugeni.o Lapages�e, n.lto O seu enterramen te realiaz:lr.
Asqim que o sr. Vitor BUJch proferiu o nome das senhori- :JÍstencia são o melhor "ltestado nhecidas niio ' nos�as belezas fUl!lcionario du Tribunal de Cou< Sé-á hoie no CemiLel'ia Publico,

h
.

d
.

t
'

h l'h t d d't' b
I

tas, que aqui veio em alta mis-n as maIS vota as a aS3iS enCla as omenageou com ongos e VI ran es
.

e como o
.

au I ano
_

rece eu a naturais, com
,

De;i o surto de
aplausos.

, _. . " , . lmpe.ca�el lflte�pretaçao do gran- progresso porqu..: ;'�L:l [H<.saõ.Jdo o
são daquele Departamento.

Apos li prodamaçao Of1CI31. a DIretona do LIra Tellls, sem- de plamsta. FOI uma «serata de I nosso Estado.
pre fidalga e gentil ofereceu a «Rainha do Clube e as demais ven- arte» que marcou época. E con I E' de prever, por isso, q'ie ao Esta ,em Florianopolis o sr,
cedoras uma taça de champagne, tendo saudado a rainha os srs. forta-no" bastante con.statar 0« Rex », aflua esta noite, das 7 ás Heribcrto Huelse, ex-deputado e

Nunes yarda e Vitor Busch q�e �[lni[estaram o �ell agrado pelu gráu de cultura artistica .da nos 312, tudo quanto Florianopolis I rlirctol' d� Cia. CarhoJlifers dQ
acerto da escolha que os assoc13dos du «LIRA» vmham de realIzar. sa terra, sabendo apreCIar um, tem de distinto c eleg�nte. Ararangua. de SouzaA «soirée' do LIHA pro'Sseguiu com animação intensa até concerto como o que realizou Ar-I�-=:::��"""""""'-.�- ........

1altas horas da madrugada.
-

naldo Marchesotti, que se acha' II Terá lugar, hoje, ás 4horas da
«A GAZETA» agradece as atellçõed dispensadas ao seu re- encantado com a significativa a- I,

lOIStaocudeZ'Ano mGrbUrIPlho StILVfElt�n. I DE. .. ., -,. . .

d
'

, U - an e es Iva co-
presêntante e enVIa calorosas e ,nnceras iehCltaçoes a senhonta Ma- colhidA. da gente barngfl.-v-er e, a ,I '.;.,' roenwraHvo da passagem do seu 2f.
r a Lopes Fernandes e (IS que se colocaram no interessante prelio, quem não caQsa de cantar lôas. i aniversario.
E.,ses votos torll3ll1os extensivob á diretoria do "LIRA TENIS », nas Antes de

termi.l1.ar
a audíção. 'II

. I
Paea assisti�roo á luzida'" fest""

pessôas dr}f3 sr. Vitor Busch, Orlando Fernandes e Teodoro Bmg- um grupo de gentis senhorinhas,
" . _ b'" ���!��:n�! �:���ld�ong:�POdOI1�;lS��(!

D mann em nome do «CLUBE DOZE A Chef13 da (ortll3sao de Com ate a RaIva, aVIsa aos
terro 11' d' ",. t' t

'

tlO' • -.
Ad' D

e 10 as ",IS ln as pro essera:;;
DE AGOSTO », fez entrega de I mteressado� que de acordo eom o q�e.. eterrmna _o ecreto

. Juçá Barbosa Callado, Ema Man-

A lRainHlla til".) �Iebe 15 de Outubro uma rica corbeile de flores natu- I Estadual n' 167 de 15 do cf,rrenLe, IlllCIOU o serVIço de va- telos c Maria Lu:iza da Silva.
raes ao brilhante. musici5ta Ar- I cina�ão coutra a rai:--a dos pequenos animais (carnivoros �0- I� --.. "

'

,

naldo MarchesottI que num gesto I mestlCos) nesta CapItal. I Serv�f'O de·' refio
.

o 1I0�SO distinto conterraneo dr. Emídio Cardoso Junior de eJeganeia P, rlistinção, pediu;
. .Esse serviço de- vacina�ão funr:iona á Praça P�reira e

I
i� �

e"forçado PreSIdente do 15 .d� OUTUBRO informou ao nosso re· permissão para ofertar-Ia a ex- ! OlIveIra em sala da Inspetona do S. D. S. A. gentilmente _

vJ.·mos promovendo, urna candida�a entre as suas tore.edoras, a�o- R.amos, digna consó.rte
do exmo'l i snr. dr. Jorge J

..
de Souza. que o atenderá gratuitamente Itindo o mesmo processo de YotíJ,l,iao que o LIRA realIzou na nOIte I sr. dr. Nerêu Ramos, Inter_v�ntor nas horas nonIl3lS de expedIente. ,:

d I ,. RIO, 26 O ministro pa Agri·de saba o. Federal.· Florianopolis, 20 de setembro de 1938. caltura enviará uma circular a to

I Apresentamos ac{ 81'_ Ar.noldo Cf\�ABA!' MARTINS

�:.I
dos os municiptos brasileiros,pedin-

Novas clltlllilid,atas
I
MarcheflQttx as nOS:SBS C<Dngratu- Chefe da �. �. R. .

do � sua colaboração para o plano
naCIOnal de reflorestamento e crealações pelo sucesso alcançado., ção do grandes parques munici-

12 de Agosto promoverá I
j ;;';;�;;;:;;;;;;-.........';;;;;;;;';"","'F';'-;;;';;-�"""""_ , =sn

l

pais�,

"1i#W4Uttt"t • I Mi. C '� 8' p-e F1P1ffi1MW111WPtNMi"dftIIM M mnrsmnanvr ••ma

o 25 aniveroario·
do "Grupo Silv�ira

o S?ibão
MM

" E ecíalidade"
-------------------------. - - �-

Joinville

deve fa�tar em casa

Cia.WETZEL &de MAR(;A REGISTRADA

alguma
-

nao
"iM'U-. as II' ,#H mep

j. h

.,����.
------------------------_.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------���
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