
;mRLIM, 30 - A Aleneia DNB informa de Munich que I
rH�:,'� de govêrno das quatro potencias assinaram o a�ordo aos!
ta D_',;lltos de hoje, comportando 1'1.8 condiçõ'l � modalidades d.;

;iAão c região sudete á Alemanha. i7

Os termos do aeorolo 1�-�������'!!"D��O���P�PW'-=O��V��O�""--���'��_�_""'�'''��'_''''�B�'"='==�
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lífNICH, 30 - �eia �ora depois d.e .mt;ia acit.. , e•••·IA V O Z �� ""'-__�

res { .'" .uberlain, Daladier, HItler e Mussolini fumaram um a- f Proprieiar�o e Diretor Responsavel J A I R O (: A L L A. D 4)
do r. ),1 ,.J termo á questão da Checoslovaquia, que tantas e tão i
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ves t ")cupações causou ao mu� o inteiro nas u ,tlmas "demana�·1 ... .NO V I fiorianopolis, Sábado 1 de Outubro de 1938 1 NUMiUIOcardo .1;'la! foi Imediatamente divulgado pelo radio, ten ° cau· I .é1l
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,o grar e StlUS açao. t
... A evacuação dos territórios sudetos alemães na Che- r I

1I"a4:(1 começa no dia I· de outubro pro,ximo; BateuUOl relJlllllO:::; - A Grã Bretanha, França e Itália concordam em que I
,evaCUl ,;;) do território sudete ficará completa no dia 10 de ou-

li di'ro, IJP;,j a destruição das obr�s existe�te8; concord�� tambem em cor e e ve_. TESCHEN, 30-A reunião �os I do Benes á �ota anterior foi de
e o &lI) ,�rnf) da Chec<:,slova.qura tomara a responsabilIdade. �e Ia-

I
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d li I estadista� dás qu?tr? potencias I pleno ass(:mL.I�en�o para .& a�le- I. Jorn l�H a evacuaçao seja levada a cabo sem a destruição dos OGt'1J a e em Munich poderá livrar a Eu- xaçao do territorio das mmorras i P
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dic I TOh!O,,, mnus re oados "lHta ele('lmen�o3· _ _ ropa OCIdente" de uma guerra po acas, aitanc u <�pcnas ii? H,ar; �li:leri(,)r, general Ugaki, renuneí mAs condições para a evacuaçao serao estabelecidas em
'l ' , devastadora, mas o governo de a íorrna dessa cessao do territorio. ontem.ás suas funções, tendo o chc-

1talbe ! I' uma comissão internacional, co�posta de repreSel!till)t.es �IO, �O.::;:-�otIcJa.se:,., que o �ru� Varsóvia não modificou os termos. '�-�_:�"':,";�:-_����N��
__ '�_"
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I: d� ,SDl1êrno,,_prinCiJ); K�.l'i�ie� a:;:J AJe!:t1 lid:l8, Grã Bretanha, França, I talia e Checoslováquia. z?dor EXE.rE�. �lJe ontem tran
I do ultimatum enviado á checoes'l�1r á1it�!fJ! "'.l"i'r' il'��' <1!.'� ,;<"n itll

I sum
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C:.O a pas.�. do EXt�;!0"1. I'am
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- SItoU por aqur, fez (I percurso.. . d�: ���JM��"",,� mle':!� bem se uemttírem quatro alto"i I ,l - ocupaçao por etapas, eita por trop�g a emae�, nas ,

A' Ri da! lovaquia, pelo qual SI antes
1

e JtJ; ,

j'm1clonarios d,) Min:isleIla das Re.nas (!r!, que predomina li população sudetes alemães, coçara, IIu entre., Buenos Ires e °n °che_ sa�ado :li'io, lhe for ,devolviaa A8 ,f, Al, ;; 1"-' : lações Xl:xt�.riGles. , ..J: 0" outubro; os quatro territorios mareados no ruapa Junto.
Janeiro em, 3? horas,. te do

1 Baixa SIIf:Ha, o exercito polonês I Ira o l�JJ o I o monvo dessas dCiUlSS?CS 8(J
acordo '01'âo ocupados sucessivamente por tropas alemães: 08' gado ,csm hgelr� avarra numa (as

se apossara dela, I ,I que se ('H�, {oi :: o,rga:mzaçao d�;'a.�lL� t(,!Tit�rio8 de ca�ater alemão serão deterlllina�'Js pela co- 1 chaminês, cr? IV_Jrtude do grande
VA�SO\'-I:\, 30-� governo da d� :§-�li.! I ��P�ll'(;t::�I1�o;e:�S��io�u�ns�gf:�.assao l!.ltürnaClOnal e serao ocupados por tropas alemães a. 10 de I ca_lor da':_�laq nnas,

.. 'Poloma continua enviando forças

I
lo Ministerio da Guerra tmna umiH 11m);
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para a fronteira da Chel!oesloya- RIO 30 -Fo= baivaclo den-e' o I criterio J)i'OPT!O a i'c.��eit? elY.
5 - A, comissão internacional detrrminará o territorio em �,I!II �!lI ' a �OI quia. Interrogado ummembro do tO'>'·'.'a 110 l'rn' nre' -:J.�1"0 de 9'J'o6" (Í) qua�to () ffiuustro .do };xdtel.'��" eIl�• I· d 1 b·' J""
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'<iJ !li �II n. ' au d/J I l l 1 u I, " ,U tcndUl qU{! a or.:janna��w \) ueplh'.i e Qt1'� re�J\lza o :l p.e lt'lC;tC. '<'sses �effI:OflOS sera� �cupa os poC' , governo sobr� o envIO de tropas contos de réis para a aqUlsiçào II lamento, nos moldes reclamado,1Ilga\,o: �

_mterr�aclOnals. a �e a deterrnmaçrl[, do plebIscItO .. � IIlf�S-
�XllillC�nn t�si·� _ para a fronteIra, ncgt)U'se � co· de mRtei'iais ferl'Oviarios necc.'sa, pelo :r�xé.(Ci"�ú, limHsva em mnUt:)comI. �') [ara o pleblt'lClto tlllllHlldo l�or base as condlçoeil do ,I
� �$I1HfI � g

i mentar ou prestar qualquer wlor" 'Q f., "O l"L' ç7.o do� 'l'eclIÚS da as ô.lIÍi'llJUlçOeS da sua P2l"!ã.", . .] S I
- flO" " v I., 1 U -<{ "L",

!ii. demi�são do mi.nisti'[) do ExiCllf'if'ltu nO arre.

d d li P ! maçao, O "J)verno ao que parece
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ed OVI::! • ::lOtw;,;O a '- ao DIIiS o tenl:' e comentada com um zwvo) -, .. , '!On,lSSao .xara a ata em CJue o p e

lacl'l' �1II 'fUI • 1:},.18 &Mll. egtá toman o essas medIdas para

Boquf'irã.o e de Don Pedrito a ID.OUIIO e l'Obustecimento POlitiC".l:::t; fwOI (Je n ..lvembro.

I � i egtar preparadc para a !l'fentua- Livramento no Hio Grande do ctn Exército, pois ba tempos o SI:.As l.lalÕes desse acordo foram traosmitidas ao iO'l'êrno càe .11 ft � Il! � A.fi: � ,�� i lidade de ser Ú seu pedido rep eli-I Q I
' ,

ugaz!. estava iiHi_i.C!i.do par.a o

postü.'II
V \UI ii fUI i� U !,!''''', V .

d 1 h
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d" prÍl:I1Quo mmzst"o deSIgnado pe-I o pela governo c eque. FOI· "Lc"'to aI·'1(ia um cre�d'I·to ale I
� ':. "d' -

na-o Ic.\
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u", • c o pl'opno Impera OI' e 80
, ,'� 'n3!�O lDterna.Cl,��la a que se .re ere c �:or o, :'0 que I. .I?ivulga-se que. �(Js ,�ecentes 668 cont.os para a con�trução do tíOmeado pGr que a Í3S0 se opôs o.. fltmava nos clrculos OflCIéll�, logo depOIS da reumao, s�m conil' MONDAI, 30-Acaba de che'l InCidentes na lfonteIra, ja mor· dT; pa '" a ad Yl'ilI'sti'an:)o e exército.'d d b t· d R I
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E
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d' I h d 'd d P C ,lllC.O , r" 111 ,"UUH ,:;, o eu ·secre ano as e açot's xtl;nore9 a A eman a, os .gar a e::!ta locahda e, o r. . au· reram ISO soldados polacos. Ape-.

'! d F G
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B h I I' R al'mazens.n p\31(Jl'eS . a 'rança, ra retan a e ta la. lo Dala Aflalo, ilustre diretor e'l zar disso, a Polonia encara Oli

�C'I!6g00lllaGl®"e®ill�e���OOe!ie�00®(i)(b$OGiil�eGi@®0@9!l1lH<it"éA Grã Bretanha e a França gl:lrantil'ão as fronteiras da gional dos Correios e Telegrafos" ar,onLecimentos com calma, esp'3' ('!>
e�.;'f;I..slovaquin; t31 como ela vier a seI' CCll ilituida, no estatuto a em Ci r�l p nhia ,iI) eorone,l Pasgos rundo a I'e�posta do presidente i T

!li m li 111 A iJ !t , :.;unizado, enquanto a Alemanha e a Italia somente assumirão Maia, prefeito de Chape'ó e l'e- Benes a ultima carta do pl'esiden- f'J r�tt)l�;nal oe h�lle�ação r.:c ItL 'a garantia depois de terem sido satisfeitas as reclamações da presentante do pre[p,il' de r'aí, t,� pr.lonês. Diz-se que a resposta � . . . ::itl'Ía I� ·.111 Pclonia a respeito <ias suas min(,I'i�s. sendo fc.ti"·amente rece;',i":l) iJ�ia' - .,� - - .... ,--- .. , ... �---�----.- r,;
�i

população. V·IS;!:J1 Of·,e·,a B ""O ln: Agontecimento de relêvo excepcional L vida judiciária "O dr. Paulo Dala Aflal� em ' � U U UI" ® E d • 1 d
' •'

tl do 'sta o, e o que assinala a data e hOJe. O'eloquentes palavras de agradeci-
t N

A a A d O b d d ··d.mento, levantou um brinde de tl)rvr.�n or ereu! 1. e otu' ro o ano . e 1891, Ha antIga CI ade do IPH t\ nA, 30 - AI:! n',va� (', ;'1 ", õe� qtJe o govêrno cheque b P
q:, 't:J ... DeElterro, hoie a nossa suave e sorridente Florianópolis, se .,;honra ao eneruerito residente, • ..
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fI>disp�tc. 8 fazer �I'!lru H" tiPg'linl.ell:
.. da Republica e ilustre Interven. i Ramos JOlnv.le I:.

Insta ava o up€rIor rI una (e ustlça.

I
r A L,necosluvaqUld estava f..lI'onta a ceder o terntoI'lO con·

t F d I ,.- d h _

I a � '<li O Estado se organizava, então, de 3côrdG 'COIR o prin.
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E b I· or e era. por ocaliIaO o c ur I ,.

fd' Id d
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bl'
,[jl,c· m,;)!! I' clllqllenta percento e popu açao a ema. sta e eCla

Ih f· f ·d d ClplO e eratlvo, n05 mo es a COllstItmçao repu lcan"" pro-.
-

f' I d -,

15 d d b !'asco que e ·01 o ereCI 0, sen o

I 1 1 Irn llrHZO para a soluça0 llla a qllestao ate e ezem ro pro· t· t· t d·d �"'''''mpanhado ..IIe cr"an �
mu gfl� a naque e ano,' f -

d h .

b O en USIas Icamen·e COl'respon 1 o Mó .... '" ' U !:'.10
-

A I ·d I d f ' .lmo. A 5VaCU&çao U'l tropa R cegues com"!çana em ou tu roo
I lfd- • • • • so eru ar e. segun o re ere a ata re3petIv8, teve lu- 411ovêmo cheque concordava tambem em que os territorios a cfder pc a um I ao.

I
de e «:h5tanta coml'itlva se- I gar na Sala de Conselho IVlunicipal, local designado parlO fun- :",r'\'!DJ entrt'gues a uma comissão internaciooal e tl'opa� brit.anica1!, I ITAPIRINGr-30-Depois de gU9U, h.O.je, para a !Ior:es- ti cionar provisoriamente o mais alto órgão do Poder Judiciário ..liântc:l da sua eIltrega definitiva (109 sudetos, I""e"lt.. "'1.Jlad"" de J""'.nv.soi

QI Catarineilse, e se revestiu de grande aparato, achando-se pre. :. sete horas de viagem chegou a .... .. '" 'l,jj.. ..... ... ,

, )
Co.cordava tambem em. ne�ociar a desmohiliza�ão e a retl' I

esta localidade, pont'o terminal I em visita eficiat, o sr. sente, além das autoridades, grandQ assistencj� popular. :.:lt_':Ji �uliS tropas cheques .do terfltorJ� sudeto e bem aSSIm ,com a
da� nossas linhas, o dr. Paulo dr. Nerêu Ramos, ilustre �

fi) l;t/vernador em exercício Coronel Guetavo Richard �rnrev 330 dos tratados do sIstema de ahanças da Checoslovaqm'. D I Afl I ·1' d·'et R _ I & .io F d I 1«' coub,) dcff'rir o comprOmi$ílO aos desembargadores.A mesma nota dizia não poder concordar com o plebiscito .

a aI d
a

Co,
I �SLre TI'lor f

e nló.ervenl!.or e era., I I ;'r;�.n êles os desembargadores José Hoberto Viana Gui--;!'e Í<3rl'iloriúii com maioria de população cheque ou quasi inteira,

I �1O�& • �s orrelO� e

d
e �gr:. os, Naque�a cidade serão � lhun, a quem coube, por eleição, a presidencia do Tribunal,illeni.e ch"que, en � SI o recepclOna o es Iva·

prestadas a sua excia. � Edelbel'to Licinio Campelo, nomeado Procurador d� Sobet'a.Pura a evacuação do territorio sudeto, dp.smobilização das me:i�. Ih
.

f·d expressivas home81agens � nia do Estado, cargo que corresponde ao de P!Qcurl3!dor GIl-iOrçl!'l e abandono das fortificações, a Checoslovaquia formulava trê� I °b1e sedr.
e·a o ereCI o eh8011 : ra[; Franci"co Machado da Cunha Beltrãô, José ELsio den-r ÕE . mem 1'09 a caravana 11m c ur- por parte de todas as @ C I' CD· P h d'A'

('O lll� :�:) A dr· -

dr·. d f 'h rasco, Il que se seguirá um bail8 clalses -sociais. ::
arva no uuto e Or.illn�08, ac eco VIla, este ausente

�) A g�arI�nlttI·aaçadoo I·neteIDrcltalmvab·',Oadse rpoonpteuIlraaçso_ecQ enqause·zso;nas nda Sociedade União dos Atira- :
na ocasião,

I. . " "de
:: ..Jsaram tia palavra aludindo ao áto, o desembargador ..j'.ne'Gl)(i Ii'e.cinquênta percento de população alemã, e °Orest· M d· f

.

Ih f
.e_"'m .... " ..a __ .. • ., Guilhon, o presidente do Congresso Francisco Tolentieo Vi.. ..3 d I -

d
.

d
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d f· n em, em 011 aI, 01- ,e o e- • '

d S J. F d I d S •
.

) ec luraçbao. o. !l0V0 sI9tel tn? e gdarant.la as ronteIras

I recido tambem um Boculento

A A B I 1-.1
eIra e ouza e o mz e era esta ecção. Iú,H�tlUe!l, o qua su stltmna o atua sIstl!ma e alIanças. h' 'I t . �A I .A. primeira áta foi lavrada pelo sr. Leonardo Jorge de ...

-

O govêrno cheque aceratuou que, n€ste critico momento, a! c utrrasco: dem 3000qua A omara�, * .• �U

-I Campos, secretário do Tribunal. ;.Ch"colllovaquia tlolocavll os intereilses da civilização e da paz mun·l:
par de m�lls, e. pessoas: re;. I' d

. e E' interessante assinalar que os magistrados que pri. ""(tial aClnlf1 dos iriteres8es do seu proprj·) povo. z�n °bs�'l a nOIte, um

I
801ma Ir I arla «:0111 a II

meiro ocuparam aquela alta investidura no Pader Judiciário �
"

C.aso se viésRe a verificar o rompimento das negociações, o I sIlmo adl e, qude se pro oniou a e '

g de nosso Estado, eram tf;>clos filhos do Norte, f:s!wcialmente I.,

h o h f b·d' d
. -

. a ta ma ruga a,

t
-

t d ri e d E t d d 1) b F 1 d d D le
�,OV6mo c equp� p� �un a q�e o aSi>tJ�t.o OS�f:l su metI o a .eCIsao Ho·e o dr., Paulo Dala Aflalo a I U e o @ o ,5 a o e ernam uco que, com a sua Del! da e e i-uma r,onferencla mternaClGnal ou a arbitragem do presIdente .. J,'

d"·· : � rei to, detinha, já BaqueIa época, Os fôros de um dos mais'_()C�leve!t, comprometendo-se, de antemão, a aceitar o laudo arbi- vRIslta�t. o �arco .

IVlsono com 8

. Bmrfllsl"lj
I � adeantados centros de cultura jurídica do País.

...

in!! que fosse proferido pelo presidente americano. eOpu Ica

1 rpgentIr<la·M .

f
. .. g � Para aqui viéram e aqui se radicaram, danelo á causa v:corone assos ala, pre 91- � d J

. .

b -

c-d' d RIO 30 A A
. -

B .• a uSllça, com entusIasmo e a negaçao, todo �) vigôr de •to e Chapeco, representante o ,- SSOClaçao raSI· j. 8iUa inteligencia e iodas as luzes de seu notavd saber. (9prefeito de Iraí, in'3petvr Aguiar leira de Imprensa tekgrafou aQ·" II)
e tenente Spaldwig, delegado es· ministro Osvaldo Aranha, aplau· 118 Hoje, volvidos quasi dez !uetroB de fecundo e descon-

!Ipecial, continuam fazendo parte dindo e se solidarizando com a,� tinuado labor na ardua tarefa de destribuir Justiça e na ,. di, :;da caravana além de diversas atitude do BfHRil, em face do mo- : reção de um ramo do poder público, o Tribunal de Apela-
.

d d ção representa uma das instituições que mais honram a nos-outras pessôas ilustres desta zo- mento mternarional e secun an o : d' 1
�:;, "* IM d hlmni\illli�:I'�I:::lliiilililil"W'" I ��I::i�;:ão de infatigave devotamento ao trabalho pelo bem imos dias lIe tornou fervorosa ». Ele confessa !leu profundo desgosto. Relembrando o historico acontecimento q\le a data re- :pelQ fate do nUMa ter compreendido, em seu curto reinado a força: gistra. de tão grata memoria aos catarinenses, queremos tri- ti»
e () &riterio do homem que teve como seu ministro» .. butar a nossa homenagem ao Egrégio Tribunal de Apelação, •

.

.

I na pestiôa de seu ilustrado presidente desembargador Erico §O "Meute SarmieDto�� teve olodellD de ficar :' Torres e dos lle�hores desembargadores Tavares Sobrinho, g
no Rio i

Medeiros Filho, Americo Nunes, Piza Sobrinho, Urbano Sa· (ii
le!!, Alfredlil Trompowski, Henrique Font.es, Guilherme Luís ..

:
Abry e do Procurador Gera! dr. Manuel Pedro Silveira, a !RIO, 30 - O transatlantico alemão «Monte Sarmiento:t. quem«A Gazeta» cumprimenta e felicita, como dignos e in- :;recebeu instruções do conselho da Armada do Reich para permane· : cansaveis continuadore5 que são da nobre tradição deixada :eer }la Gml.Oabara, até :3egullda ordem.

• por aqueles magistrados cujos nomes ficaram na estima e na I)Estão a bordo, além de inumeroll chequei, a espôsl.l do

I
(ii admiração de nossa gente. :eOD.ul do Paraguai em Praga, que declarou que dtixou Praga agi· ! Ao esforçado Secretario sr, Euclides Cunha e demaii :tadissima. -As tropas dpsfilam dia e noit9 e o povo passeia (leIas: funcionarios daquela Casa, eateE.lemos QS nossoS! compô- :ruas, em massa, exigindo armas para defender a patria». Quanto á

1\- menta!!. o
questlo dlll lud.eto., declan»u '1ue em crande parte, .ã. eles aati-: :Dali.tll, íJ c."'_,;. .,..••Ne �1

�Ier venceu s o d. a,

• t

ruerra tro I
------,-,--------_._------_.,----

a

A
o

I,

':'-_ ",Lf\

a u.

1261

UlTIMATUM POLACO Crise no
" Ao

japones
gabinete

(_iltftn�s propnsta� de Pr Iga

A hora do iuleio da eonferência

'·"SI nã., venceres, tenta outra vez"

LONDRES, 30 - «Quando eu era menino costumava re
Ii,je'�iI'· �i a priJ'leira vez não venceres tenta, tenta outra Yez. E'
iisBO o '-l_ue estou fazendo, Quando voltar esperu estar habilitado a
dizer: Do meio deste perigo, clOlhemoll com segurança esta fIop.

Foram e�sas a8 ultimas palavras que Chamberlain proferiu
ao partir paca Munich.

l\1UNICH, 30 - Oficialmente a eenferêacia anglg-franeo
'germano·italia Da que assegurou a paz na Europa quand.o a iuerra
parecia inevitu vel começou depois dai 13 horu locais.

{J' duque de Windsor acompaolaoQ .Olft lu
tt»;r�s8e a marcha d. eonferência

•. 'LONJ)I\ES, 30 - O cEvening Star» informa que (j) duque
tie Windsor �"loc.u"l&e incondiciomalmente, á disposição d.e Cham
bi.'lrlaiD. guja .t.olitica aprova em todo. eõt. nus detalhos, aceDtualldQ
qUla • «du,,,' tem por C.k••berlli� uml Icf.ir.cão ,ue uel ulti�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



UPl surte epidémico de ya-iwia variola, população Pass0
riola de acentuada gravidade, Sertão agradece bem sensibiliza'
ocorreu durante o mês passado

I
da V. Sa. e providencias toma

e pnncrpios deste, em alguns das, Aproveita ensejo enaltecer
Muaicipios do Sul do Estado" ação guardas Heli.o e Praia e

tendo CO!110 epicentro o de Ara' modo energi�o e carinhoso com

r.n,uá. que agiram serviço de vacinação
Iniciado na primeira quinzena e visitas de socorro aos doentes.

de Agosto por um caso emigra- Em nome população saudamos
d. de Porto Alegre, atingia o vos (Ass.) David Emerin, inten
surte seu apice nGlS fins daquele dente, '1 eobaldo Borba, Gomer
mês, quando foram solicitadas cindo Anselmo Borba, comer

providencias ao Departamento d{; ciente, Virgilio Borba, coletor,
Saúde Pública do Estado, pelas Francisco José Lumertz, 8,go
autoridade. civil e aanitaria 10- ciante>.
�.

UAo ter conhecimento da si- CHAR LA TH,
tuaçio, o Superintendente Ueral
de Departamento, dr. Barca é o creme que revolucionou o Jesus.PelloD, partiu para i\rlU'au�uà, mundo velho, e, óra revoluciona a

acompanhado dos Illardas lani- America do Sul. .

terios que se faziam mister para

fos trabalhos ,le prevenção na- CHAR LAUTH
quele municipio.

Constatad" pelo inquerite epi
demiologico realizado a existen-
ci. de 60 casos e 4 obites, to- AID&lohã:
mey o dr. Bifea Pellon tedai che extinguirà as sardas. pano, DOENÇAS DE SENHORAS--PARTOS

A' Tarde _ f6ot-Ballas Plovidencl'as que a II·tU.ri. .

h
. . CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

H t
J{ cravos e espm as, sem ii !DIDIlIIa

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5 A' Noite _ lôo melo, releste Aiao, es creXigia. rrritação deixando-lhe a cutis. Amaral, moac:ir ml:'ntenegro.EE'l cada localidade do mu- limpa, macia e fresca. RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
A's ZO.30 • PRE-8 Em Busca de Talentosnicipio estabeleceu-se um posto

fI FONE 1450 Um programa para rolouros.
de vacinação; fez-se rigoroso iso-

I Atende chamados ai qualquer hora dia e nel e Em OUiU')fO-«O Bando da Lua»lamento dOI doentes; foram prodí- O general. AJlmerio A I ta t i ��. e ç;;,,, t;ábidal reuniões e agrupamentos e' de Moura via ará pa-
-----

,......,.,,., ......, """""""""_

qualquer natureza; passou-se a ra O .ul
4 w:a • •.."..1- �1IlWiI_lIIlIIIlllllllleewllmllll""""'lIIiIIi!M!I!II...,m,;QiI!_.ISI4p!!r.weDl'l!IInlllllD_- ret i ra n do osexigir atestado de vacina a to-

��lI$..�� �I ��ll,'ii;'U'J.\'fif�"i(i)rn:;"':i"i%�:ii!:;;.jt",,.,,'t1}'T"!'W:�f"':;;';,'íl.�;.:r�'M:C\'i�i\' V () Iu n te r i C) S

g:�g:t:�::��J�;�i� �:d;�ii�,���:��a��J��:t��5 I ,c'\'CtDI'TO' �1!U:1')"'(1:J flu.�r' J po;'��IS��;N;�a:;;�:pulaçlo, de (orma a instruí-la afim de inspecionar o 3'. OI upa \)1.\ está retirando eleti vamente osDOS cuidados a tomar. de Regiões, e o general Manoel voluntarios fascistas. que co-nba-Em breve, com a observan= Rabelo, que seguirá para o Pa-
tiam nas fileiras do general FHII" ,cia de.ta! medidas, começou a raoá, afim de assumir o coman-

__.�•._. co. Em Paris, diz=se que jádecrescer o nvmero de atacados do da 5a. Região. 2,000 italianos partiram dd E�-até. Iinalraente, em pouco maia
panha, de regresso á 1t111ia. Tam-de tr@s semanas, ser por com-

i
bem se informa, de a( ôr do CO,'I

PDalenttoe.dt>bela�a a epidemia rei-
,

" 4 de,',. uma noticia transmitida de San64 mortos e ,�
.'\\

.

Sebastiao, pelo correspondenteNos postos de vacinação crea- 120 "feridos ,'"

'Ido «Daily Tclegraf» que, Mus-dOI em todo o município foram O III u:..lõlbr0,,�, I:"
solmi retirou buscsmente 500./'Vacinadol de 2� de Agosto 1 BARCELONA, 30 -- Foí Y ,
,aviões italianos que serviam a15 do corrente cêrca de 12.000 oficialmente anunciado que o de-
causa nacionalista. Esses aviõ-«pelsôss. sastre Ierroviario de12ôOotfer�d cau-

511111'18 $ ftO RI, 'II!. ' '/ c.stavnm. concentrados em Palrrlh ';A populaçlo do municipio de I sou 64 mortos e en os.
...

,",1lI U
i de MaIOrca e �aragoc;a. :Araranguá tem traduzido seu I

1
..

-N--Q-
...

U··o--.f.Na-s----p-�.'-g-::S-�-'"agradecimento �s autoridades 5a-1 ��P��A���R��A����� l u unitarias do Estado por cartas, I

Prern lada �9Jsetem bro
ij,

cart6es, teleglama�, etc.

lntre estes são muitos �liDl
ficativos os remetidos pelo Pre
feito local e por alguns morado- I

res de Passo Sertio, uma da.

localidadt'S mais atacadas pela
doença e cujos textos slo os se-

Iluintes:

I-Informo todos doentes vario-
b Binoculos PrismaticosIa esse Municipio estão r(�sta e-

EJuseHlecidol, tendo guardas sanitari.s I
completado vacinação. Agradeço Jóalheria
.flcieacia .erviço dirigido V. S. ADOLFO BOETTCHER
Sds. Cds. �Ass.) C�etano �u;" I Rua Felipe Schmidt, 11
m .. rtz Prefeito». cExtmta eplde-io ) ;
............................o u

CONFORTO E PRESTEZA

Ação do Departamen
to de Saúde Pública

não é um creme comum

CHARLAUTH

Sport, Viagens,
Turi smoe Cat:a

FLORIANOPOLIS,21
Direto.ia da Associação de Santa Terezillha e

Florianopc.lis

.M .f.; D I C O' OPERADOR

I =-1:1 Programa diurno

" De 6.15 ás 17.30 horas

f· Programa noturno
r
i
, .

I
De��17.30 ás 24.00 heras

Almirante
lrrnãoa Tcpojóe
Alzirinha ramargQ
nlouro �e ()liuPÍrtl
Orquestra ae 00n90s
Ra(Jamés e a Ali 5tar!!l
Regional dIZ Dante 50ntorl!l
Eauarao Patan� e sua T'lplcn rorri!J!ttes
Romeu Bhipsman com a Orque3�I'a U<'

ronrertos

Abertura mm VOZES NOVAS, elemEnloa
estrelantes no rnõ!o.

,
c:.

A's horas rertas, [orrmla fal9àos rom. n .

tirios em primeira moo, fornecl�a I

pela A HOITE, e oferta aa Cac,o
BuimarãQs Ltõu., agencia é'a Lo
teria fec)eral

fl's 2t.30 rAHCÃO DO DIA - - Escrita.
e lnterpr-etoõu por Lamortine Ba�, r,
uma oferta õc rasa ae louças O

DnAGÃO.

A's 21 "15 - VIDA PITORESCA E MUSIC.l,L
DOS COMPOSITORES POPULARES .

I'recçõo e reo llzoçêio �12 Lamartine
Bilba.

A's 20.30 .. Vamos Dansa,r7 .. Programa
õe mustcce uúriaaas.

5plZaRI?I-S ae stuaio: rezlso IBuimarães iZ

Oôuvotôo razzl

Pelo te�oureiro do Centro Se-
tia: de Aposentados e Reforma'�

I dos, foram pagas as viuvas d< s

ilocios, sr�. Honorato Corrêa dit
remIa e João da Mota de Frei'
i tas :--Joronha, as quantia d �

400$000 a cada uma, que tí
veram direito de quo�a5 pelo fll.�,
lecimento de seus rnarjdo�.

A. U f':=JII A S
(M ,. d Curso Primario), . _aler!as o

- Das 2 ás 4
Tratar á rua Saldanha Marinbo \

n' IOde J ás 3 i ..

A cresção do
Ministerio Oê,
Industria e do
cOn''lercio

COMO se verifi,:a 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.
M ',1fio e Luiz. organizar uma linha entre esta capital e a futuro

S�.l cidade de Blumenau.
Assim, estão á disposição dos que queiram viaJar para

Blumenau três confortaveis e luxuosas limousines.
O custo de pa'lsagem é de 30$000. Desde que a lota

ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do
dia ou da noite.

Outras informaçõeli na portaria Hotel Gloria-TC?lefone--
J .320.

MarL:3 Brasil

RIO, 30--Entrevistado pt r
um vfl&pertino, o presidente r:êl.
Associação Comercial defendt Ui
a idéia da creaçAo do Ministerio
da Industria e do Comerciu.
acrescentand. que ha JJ3. ane 5

Já pleiteava essa medida.

I JOINVILLE

5:650$000

surteios
'"

mensais

.
.",

�
,: .':'

:':\�:.� ';��.' _.....,--
-
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A Agencía Pb.ff desta cidad« pre-

S
.

ví�le áos seus distintos clientes que! eJVI�Odeixou de ser seu cobrador o sr. Al-
fredo Philipp,

de luz e Força de florianopolis
,-

=

A voz DO POVO -Proprietario
-.

e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADO

Ui

�

EDUCAÇAO E ADMINIS�
,.., ,

TRAÇA0 ESCOLAR
Por R. G. Cruz Lima

De ha muito que vimos ns cessitando de uma publi
ação que viesse de encontro a magna questão: a educa

Çl0 e administração escolar e, eis que, agora, surge na

Capital da República. um mensário sob a denomirração de

«educat;ão e administração escolar-, tratando precípua
mente da politica educacional, legislação do ensino, juris
prudência, atos administrativos e informações em geral.

Ternos observado que exist � pouca divulgação, e

muitas vezes nenhuma, dos atos legislativos e adrnicis
rativos que diz ern respeito á educação.

Até então, esses átos de tanta irnportância para a

vida cultural do país e de um modo particular para as

pessoas int 'ressadas na administração, permanecem igno
rados da maioria, constituindo o seu privilegio dos fun
cíonarios da administração educacional do país.

Essa auscncia de divulgação que até então nos aChe-Ivamos, acarretou, assim, um grave prejuizo á própria
cultura nacional.

Era pois, mistér, uma publicação periódica que servis
se de orientação aos estudiosos da nossa politica educa

cional, aos diretores de Institutos, aos técnicos de educa

ção e aos professores em geral,
O surgimento de «Educação e Administração Escolar

veio encher um claro de que ha muito se fazia sentir.
A sua apresentação com o primeiro numero, veio s i

tlsiazer um pensamento que não se concretiza va, por mo
tivos de diversas origens.

O mensário «Educação e Administração Escolar»,
possue um corpo de colaboradores da maior projeção nas

esferas educacionair do pais, e estamos certos em suas

paginas darão valiosos artgcs.
, Dentre os colaboradores citamos o Pe. Leonel Fran

ça, já bastante conhecido -itraves da sua destacada ação
no Conselho Nacional de E íu-acão "hja Oab ;g.ía, D
retor do i,>Jkgio PN1;o!: ) . ",elltd padrão do
ensino secundário, J,jt ir . ,.1 . ,) t) <JbL-:iS di lattcas de re-

conheci(jo v,Jor; Eu,'iJÚ S F(u;�() Diretor da DIvIsão do
Ensino S cu d ri (Fi ? testa do Departamento q�le dirí

ge, tem CO'ltr bll J om SEU V L\LIO�O esforço I)ara o

engrandeClmi.:'iíto do ensino secunda'rio no pai's; Thiers
Moreira, Lucia de Magaihães, Alceu de Amoroso Lima,
Leitão da Cunha, Lourenço Filho e muitos outros, nomes

ja' bastantes conhecídos, pelos seus escritos sôbre a nos

sa politica educacional.

Abgar Renault, Diretor Oer ... l do Departamento Na
cional de Educação.

Os nomes que constituem o quadro de colab�radores
de «Educação e Admjnis�ração Escolar», garantem o êxi
o dêsse trabalho de divulg<lção dos atos relativllS ao en·

sino, e estamos certos de que todos emprestar-Ihe-ão o

ulgor de seus conhecimentos e inteligência.
. «Educação � Administrdção Escolar», pela materia
hrersada em suas pa'ginas, const!tue uma publicação de
real valor e absoluta necessidade, pois vem servir de vei'
cuIa a' ideias e contrituição de todos quantos estejam em

per,hados na formação da juventude brasiieira.

��-;;;�j-;;J;��I
AGOSTO II
CONVITE

De Grll... CIO sr. Presidente, convido aQI srs. sócios e

Exmas. Fammas para II SOIlU'E que se realizará no dia 2 de
Outubro lt. vindouro, domingo, em a qual será escolhida a can
didata do ClulD qv.. tomad parte no Concurse da mais béla do
Brasil.

Floriano"ous, �8 de Setembro de 1938.

Manuel Ferreira d. Mélo
2'. SECJUTA'l'tIO:�\ - .

V. Bxela. preeisa de uma limousine?

Disque o n. 1.522 de seu telefone e

I.
terá não só para seus passeios, como tambem para

11.,' ',}viagens.
São todos f'Arros modernos e conforta\'eis dirigidos

habeis volantes.

Elondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubeos

502
503
505
514
519
521
325

E !lI..ttl l1,a-

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

DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS' ��

Resmtta�@ dos pre..

mios lIuahnces� da ex .. I
tr;I��io de .Iuiota lei ... Ira� 29 do COl�i·eJljte: GENEBRA. 30- O sr, lVIaximo

I I Lrtvíuoff ocupou a tríbuna da Liga
4546 50:000$000 das Nações, defendendo o ponto de
8201 4:000$000 'I

vista do gOVW10 republicano espa-

I 3193 2:000S000 nhél, que solicitou seja enviada pela
14.11 l:OOOSOOO 'I

SOCiedade genebrina uma comissão
7223 1 :OOOSOOQ para observar «in loco» a retirada
1210 5008000: dos voluntarios estrangecos que lu-
3270 500$000' tavarn ao lado do governo reprbh-
-1964 500$00e cano.

6648 500$000 Litvínolt rebateu os discursos de
dois delegados. que' se opuzeram a

Todos os numeres sabe-se te- esta solicitaçâo de Negrín.
rem sido adquiridos por pessôas re- Disse que a Espanha Republicana
sidentes na cidade do Rio de Ja-] sempre fora uma arníg« fíd da Liga
ueiro, das Nações e devia ser atendida nes-

I ta pretenção. O governo republicano
,------ ---

�a<da esperava ,do Comite de Nã,o
Pl O f: 'r". 1 intervenção, motivo pelo qual se di-
{ DIG}O, slf>n�il�� �I��;\GnE ri�:í_a _dlrd;;.mente a Liga. O Comité

M�LAGL\E sll:'�d rca de Nao Intervenção, prosseguiu Litvi-
(;IfiIl�iILAU:rB uoff pecava, pela uailateralídade,

Enqua nto as populações da Espanha
nacionalista eram auxiliadas, as pc
pulações republicanas eram ignorz. d
d 1S pelo Comité, .que não lhes deu

dirá logo sorrindo: que produto -,. d .1atençae. n;rtanto. D pe �\.l() éeveri?
maravilhoso! ser atendído, remetendo a Lí�� um:t

cúmís,ão á Espanha para observ�,r
a verdade dos fatos e a boa inten
ção do governo republicano em pr6l
da. retirada dos volunta!'Ílls estr'1I '

I jeiros.
------"-------_

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão

a venda em. todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.

Esta a maior prova de s(ja alta
qualidade,

A. Duarte
Agente Avísames aos srs. Consumidores que a cobranca do consumo de

Ad
- 7LU6A CE

. luz e força détrica da Capital, será procedida a partir 'do dia 3 do mês

oraçaO �.\ _, -�, a casa de moradia
I entrante. O pagamento das respectivas contas deverá ser feito na C:�;�o-

� a llIIarca que domina na atuali-
a rua Cuntlbanos, M. 52, nesta ria Estadual desta. cidade, e em conformidade com os avisos individuais

que seja a sua necessidade de CapitaL que, a seu tempo, serão distribuidos,

perfumarias, prefira sempre
A TRATAR NO BANe0 Aproveita-se o ensejo para comunicar que todas as reclamações

as da marca AGRICOLA, A' RUA TRA- e, requísíçôes d� serviços de l�Zt deverã? ser dirigidas, nos dias uteis, á

Adora�ão jANO J 6
sede deste Serviço, a rua Arcipreste P,\IVa n, 3, - telefone 11. 1404 -

�
v
__ .

l

__

• dentro do seguinte horario: - Das 9 às 12 e das 14 ás 17 horas (ao':)
sábados até às 12 horas).

Fóra do horário acima nos dias utcís, aos domingos e dias íe-
rlados, queiram dirigir-se ao quarto de recla.nacões, sito no edifido Ü

I
D. O. P., à ma Tenente Silveira. esquina da' Deodoro, - Telefone 11.

1.612.-
Florlanopclis, 29 de Setembro de 1938.

'

Kiralyhegy I A Adnllistl"3("ão do Seacvieo
.

�e��elllbfge�,"&fIII�64S��Gle$lfo&0o.ee3IDG®••Q.&.et3ilt�oe••CDG!.@l

LO��l�� �:N�,�TA ..

i O representante da
�A1fAR1ilNA Russia falou," ôno

tem em Genebra

Dr. André

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

o
os

Papa convidou
fiéis a rezarem

pela paz

DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDªZES - VUa Vitoria
de Santa Catarina

Estado

usando o creme

D . � te

rnOs' Jr�e 1Y)al�(elJelrO�, O erf�em&)�:
FEj��R(�[�Jtt�:� E�P[_(IR[� rtR�� ,

��� ..

'

,
,

. "

.

.
'

VATICAr.!o, 30 o Papa fc:t
um apelo pelo radio ao povo de te.
�I) o m!Iud_o. O apelo foi feito em
lInaua itallana. Disse o Santo' Pa
dre que �_ mundo devitt dedicar as

sU!ls oraçocs pela paz. Quando Mi-

jlhOeS (!e homens s.e encontrava.n1deante do perigo iminente de um'!
§Iuerra, em qu� se produziria UInli
matança 110rnvel c;; fiéis d:le todo
o mun�o deviam j::;vantar suas' p,rc"
ces i�S1stentes e constantes pela
salvaçaq �a paz no mundo, com

u.ma �oluç?o _que satisfisesse á jus
tIça, a ca,:'!da",� e á paz.

Termin�Ol o Santo Padre lançan
do a bençao :llPostoHca a tod.o o
mundo.

V�TI<:::ANO, 30 !l's 19 h0rl!ls,
h.ora Ita!!all1a. em St'll gabinete par
ticular no Pala.cio Ponfifical, o Papa
falou pelo radIO ao mundo, cnde
reçand�' lhe uma mensagem d. pazS. Santidade, que falou lenta: .

mente, com voz onde se refletiu
��a profunda emoção, convidou os
fIeis a rez!ir�m pela conservação da
;paz, da Justiça e.!ta carid�de, para
que Deus, na mão do qual se en
contra a sorte do. mundo, insjlDlre
os governos sentimentos elefadvs;
de paz e harmonia, para que diri.
jam seus estados sob bases do en-'
sinamento evangelico.

O Papa Iniciou
.

seu diucursQ ás7,30 heras, dizendo:
"Milhões de homens vivem no

desespero, devido a Iminente amea
ça de guerra ii! mortiCinio. Enq-uan'to a humanidade está sob a ameaçaàa !lue!ra, devemos levantar preces
m prol da paz, orando a Deus por
ma conclusão amigavel n�s pra
ntel negociaçõelli e pela boa von...

4e no +numlt".
,

O:'melbor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento couservativo 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 - IUo Grande, 800
metros sobre nível, possuindo uz eletrica, agua encanada e

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

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

Seção separada para convalescentes de doenças graves.

I estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota-

L�_:��o�_etc. _

��.J.W"aa�.;��.dmJ](i·f!lTiI, "!!iI 'ilíIB.�"'Ii1BOet5" *000
--_.-. -------

I TESOUR ACCIONAL

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

advogado OH. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Advogados e oferece REFE

RENCIAS BANCAHIAS).
Escritorio: nua L' de Março nr. 115-2' Anelar
Endereço telegráfico: THEORGA-HIO DE JANEIRO.

2� de l"dla!\o 4A
Ca.'.II\3 PosYa)

(. \.."\,,�, '\bõ Po '{' �) '\i'�-{
�"IW:I'l�T.."�i'Ilm1liZ!Rl�'

PROCUR[M
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ME'DICQ-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
MA�Q. INTESTINO, FIGADO E RECTO

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM 0PE

RAÇÃO E SEM DOR

'.

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

I Moles'tias e Operaçoes
dos

OL.I-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

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

de FlorianopoJis
Mernsro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

Madeira Neves

A Q A Z E:.T . �I ' ;�.
Dr. Alfredo P. de Araujo I IAccacio Mo-II��culo de qualquer ��:'.:!�:''CJP�:��:��:�l

ME DI (�O lO

•

� estrutura em con- cauzação e direção �
Especialista em molestias de creanças, nervos

rei ra tem seu escnp- � ereto armado de ob, as �l

��a���!!mo e molestias da pele tório de advogacía á rua � e ferro Aparelhamento com �J
Tratamento do empaludismo e das malestlas da pe· � pletc para constru- �,'.�le e nervosas pela Autohemotherepia Visconoe de Ouro Preto � ções de pontes em 8,,:1

I I
concreto armado f'�Consuüorio eresidencia+Ptzçz 15 de Novembro, 13

n. 70. __ Pnon-: 1277. --
.

;+-1Telefone, 1.584 _I ���

,_c.on.su.'t.aS.:�D_a_s_8.àS_l_1_e,.d_aS.IMl_4_à_S_1_6_ho_r._as__.)caiU P�s!al, 110 I � Omar Carneiro Ribeiro iDr. Camará a rt I ns Dr.PedroCatalão rt H!
I �4 Ei:nger.heiro Civil ,;"4

I BJ��emJ�:a��:�in�aZI- � �::
I 'Ex-interno e assistente do �� (�"� I

Serviço do prof. Moraes ��
Palacio da Caixa Economiaa y,n

Ex-interno do Dispeosario �--:;, i
Silva Lima 1- Andar • Apartamento ll\�tl

Ex-adjunto do Hosprlul

I �\�
GraHée Guinle e Sanatorio

. '.

'''!:
Manoel Vitorino' Caixa Postal, 784 W,;.j

Clínica médica círurgtca das I' �
I molestias da � r�CABEÇA E PKi.OÇQ .1[4 J�Especialista em

�
I

NAR:���&:�:A E. � Cur'lt/lba Paraná �18- Rua Trajano -18 t�' 9">i:'\I

RESIDENGIA � �1,
I'

Hotel Gloria l� �
I Diariamente das 16 ás 18� � �-

�, '.(,"ÍÍ �

.��������"5�.f��S��:;,��,'12��1SAVA������ }'::

I
! •- JLL ''''. ..1_' · ..... ! ...-,

�D-r-.-S-á_�elllllil� ;-;:�-�._.�-S-! j Curso dr. Maquinas e Pilotagem ·llEspecialista em molestias do aparelho g-enito urine- PREPA.RAM,f�.;: ALUNOS PARA EXAMES A 3v. Mt\- I:�\no do homem e da mulher �UINISTA�. PRATIeANTltS DE MAQUlNAS, MOTO-
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de clrurgiae RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE R�E A' II,,'ginecologia de Prof. Brandão Filho. MEClAlNI()A MARITIMA.

Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do ; . .é.í\1 � b�A.DoS DEVfi}RÃ� :51RIGIR-S'E Ae SR. I
Rio. , �tJLAMPIC b0S REIS VALE

li'
Ex� Sub Diretor du Ser viço Médico da Assistencra O LARe;O 13 fJE MAIO, 41

Dentaria infantil do Rio de Janeiro. I'L.
FLOIfUANOPOLIS

Curso e prática especialísad» pm 1·1"':;': ..,�I�, :�.___ _
. ,0000·_��":;'+'':��:�Medico do Serviço de Higier.e Pré Natal do D. S. P. jMAR'!)g4!LF� liII?,wr.�-�-�,,'�'�����l

do C. S. de F'onancpolis.
Doenças de senhoras. ulcloguJ
Partos e Cirurgia.

MEDICO--OCULISTA

- - '� • _ r"'" .... , ft _ .r _� :._ � _F - :.;., "�-�,. �_�...::�.. ....:.__ ..�__ ........".,_.:_ .,��,. _

... _ ....... '''�n'_'�

Formado pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles-
cta 0<::11'.... _

tias dos olhos
.

decrescf"-UrSO Ót;\aperfeiçoamento na especialicl::.de, com o dr. Pau·

até,

1:
18 Filho, �o Serviço dO,

Prof. .�avid S�nson. no !i0spjtal
d�, da F�ndação Gaffrée-GtJlrlle do RIO de Janeiro
!'"

-

Ceríl)leta, aparelhagem para a sua especialidade
Elebecidadé Médica, Cllnica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
REICENdIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Advogado
I CONSVLTORIO--Rua Tra-

Rua Trajano, rr 1 sobrafo I ano N. 18 das 10 ás 12 e

I Telephone n' 1548 I, das 15 ás '6 1 J2 horas.
, I TELEF. 1.285

I RESIDENCIA-- Rua Este-
�-----------

I'
ves JU"n.ior N. 26

IDr. Carlos Corrêa TELEF. 1.131
_'

Desem ba rgador
Salvio Gonzaga

ADVOOADO

I Rua Trajado no. 29

N OV�ID L\D E
�

...."'!i':.\'Z'l!l&\�j,r:�·�I';·· \tJ.l: ,:.:.. '�'Y.l. 'i'.i�l,\,.'r.ç:"�1\.:"'i_\l!11i1!,'.!:.�Ut�,1't:.:liI.;.o;�f!liõ.·.l;(.;3n'·tvdS..'ti:c.::�

C ltori R'd
.

R V '.'. pS",,' L�A',S DE CARMUÇAS PAH!-\onsu ono e est enCl'a á vua isconde cl.; v�lrO re- [5

�to�,�n
.•

�I�1;�T�el�'�II!I�.8_-_fL_Ü_RI_A_NO_P_O_L1S_·"1 I NVERr�o a 12$ e 14$

I�-
'

�II::--'
-- - Sapatas DE VERNIZ D.A MELHOR

iZliiFR",�,!!,�,,���.�''��t����������e�J3�.> Dr. Ricardo,,' UALIDADE PARA SrNHORAS A �O'$;::: (
--------- "'-"'ottsmannr Dr. Ad�-)r;)ai R, Q ;_.,' c;;.'

\"J;;1

d
'.

I I :HIl\lELOS, TAMANCOS, CINTOS, E I C.
"a SI va

FABRICA DE CALÇADOS-BARREIRO'S.
,""_u,-,,,,:-.!�2,����21711'___ A L H E U R E U X fj ·"'1P. ��.�: 763et"'�roi�9ôob. Secção de vendas R��ON. MAFRA, 39�

Dr. Joaquim

I.Dr. Padro da. Moura Ferro �

Dr. Augusto
de Paula
iMEDICO

OOENÇAS DE SENHO
RAS--PARTOS
Operações

r
Censultcrto.t Rua Vicor

if f"'eirelel 1O

'.t.A's 10,30 e das 2 as 4 hlf.

''-esiàencia: RuaVis' onde
de Ouro Preto,-' 42-

rrone: CODsultorio, 1405
fone: Residencia, n55

Dr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGADO
AvisaL,aes iamigGs

-

e'

antilQs senstltuintes que
reaDrfl,l seu escrlteric de
adv.,acia e continua a

aleitar chamados para
trabalhar em qualquer
eomarca do Estado.

�"critorio: R. Deodoro n· 15
FONE. 1.665

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor di Maternidade
Medico do H08pltal

(Curso de especializaç o em

molestias de senhoras)
I\tende na Maternidade
até ás 8 1 (2 da manhã
e á !arde - CrJnsultorio:

�:r� .' VA�·��bº,-l, "�t
_ ..._

Ex·chefe da clinicar do Hospi
tal de Nürnberg, (P�lJreesor

.

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

EapeelaUlla em cirurgia
geral

; t· "'1((--§5?,'L 'ii:- i-r .tiW'JG.g,g;; u

alta cirurgia, ginaecologia, (do.
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso P,

operações de plástica
Conforto,

Cam

Distinção e Beleza
----

Economia
nos Trabalhos doSó

Consultoria Técnico q.,,��,��i.t��:�==

IVO A. CAUDURO PICCOLI
, Enge�',helrD Civil

I' p(-Of�ssionais habilitados par.a Itodos
os ratT'lOS de engenharia, .

Administração. construção e reforma
_

de prédios com

pagamentos em prestaçoes
tb\�"�t��"5>:';����'

..t

'���!ojétrts:�i��}:J::' gera I
g.,,:��g.: ;. r;��,h;.r;:}:

Escritorio ';central :i.lRu8:�17;';'de SeterT1bro, 47

Porto Uni lo

Df'. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderne rias
mQlestÜls da Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elefone. 1595

Res. Hotel Oloria-Fone 1333
CQ'/!I3Ult6s das 13 ás 16 hrs.

j.

_- -------�-_._._-----..._-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�CARL.OS
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, 8 U Z Inas Matriz
! '

BOSCH
� &l." .. • _GI. "ar.t., par'...

•

�

,

••

__ ..... r- .. u••a.......arl..e oan...... 111.......�� ,

.....1 q'u••ao oon....... b.t<2<rla (2,5 .......)

L)EP�.:1.S5�T�t,PlIOS E,M

H PC
FLO IA ·OPOlIS

�

Hlumen_u, Crllzelra de Sul,
•

Joinvile, Lages, LligUi1a, São:
Francisco da Sul

Filiais em;

MOSTRUARIO EM:

Banco do Brasil
CapUal

fUMO de reserva
10C.OOO:OOO$OOO
z 259.746:1cO$OOD

IXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Q1tl"'l'CIAS E CORRESPONDENTBS EM :TODO O PAIZ
;GENCIA LOCf...L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta. corrente. os segúintes] juros:
tp. cem ]Uf"lS (COL�mRCIAL' SEM LIMITE)

.

2% ala
ep. límitados (limite de 50:000$) 3% ala
ep, populares (Idem de 10:000$) . 4% ala
ep. de aviso prévio (de quaisquer quanttas, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportanctas).
com aviso prévio de 30j,dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

EPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PQ 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

ETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por J2 mêses

Sujeito ao silo proporcional.

Expediente: aas 10 ás 12 e das 14 ás 215
Aos sabados: das 10 ás llt30 horas

_._

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4% a. a.

5% c

horas

Tubarão

'f.
FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZ�MAS
M4NCHÁS DA PruI
D��THROS
!iLORES f'lRANCAI
RHEUM.��MO
SCROPfU.U..A,$

SYPHIUTICAI
1I1!Wm...t·0IIIiI ...
1iII"�""",,,

ijlvlt' .".'�M,_ 1tiiIl.... .

de maquinas de eserever,
rádiOf: e aparelhos em geral.
R C

selheíro Mafra n' 66
tN� on

���".,\tl[�. ...:._�:z...���_. _:_Rl5Iio1RJiI��1�V'.w�;�i

d'·',· O I,.· a. ·r�·
.

S�C· thW4W'**.Y;a',�--14.....tJlli_;==�t-_.I':""";"'I'i.���1·�'.�·��,�-�."a,�.'J"���-��'}��,��
--=--=---

..

----- f���l!�f'i,;1� "1 ,��� .:1iW"".�'r �I!
. I�

.' �:;
«--- ��

� II .l'
;'':�1 .'�. �71� �:I-", I� C" (O,"

�

m

t \f� ,
. ..(� "�t1� � M � .

.

r' i
' l� ) �] Q1I�� 1:1;\ '}�1li:t> m, � •. l:

Endereço Tclegr.: DOLa. Caixa Postal, 32 �:� I ��
"

��5c:Ç�6B"[jB_"�":3FMtÇAft�S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA fi� ------ --- � I TENAS DE RADIO, CONSEt�TOS E AUlv1EN.
�AGENCIA DE-'VAPORE::' l���� �.:� 'I TOS PROCUREM

Companhia Salinas Perynas=- Rio �;"i ,

E � 11'-• ...,_. " l (- IP.,rif'g Torres & Cia. Lirnltada-r-Rio � Em loteria a. sua favorita �� �I ."b, �.�t:... II �'�'�� ,.;p\
Navegação Brasileira Limitada-Rio - � I TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA POR I:Navegação Cabofriense Uda.-Cabo Frío [i" PREÇOS SE�,'í COIVjPETIDORES NA PRAÇA,Vandenbrando &. Cia.-Santos : Rua Felipe Schrnltd rr 7 e 17 a I MATERIAiS CLETHIÜCS, LUGTRES E ABAT.
VIAGENS DmETAS PARA o PCRTO DO RIO BEJANEIRO I ]OURS ELEG,',NTES E MODERNOS

ri NOVID_�DES.! VISIT�M � ml"'����'1'.D. .,Navegação entre BUCAREIN (joinvíle) r: SANTOS, N
'"

E t
.

t llli! t d L I I'
Rua .Doa0 Pmt� 81. 1" �. � i{;;tii..M1. Jiá��ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta- ��

Cl� S rei o r-on a o ea I ACABA DE R ECl::..BEP. UM FINISSJMO SORTI-

Enc.::;.::e:p����:':::�I���:':�:�:=;�;��� de ���.�,�.·-'.l �

-�

E �r I�=�.�t(�das as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em � ...... I L.. H E T �

��
-------- .. --------�--'----.�

téros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer R;j � fj,

f
'11'

p;��6ef\}��!;g�li,d�cS��i���:��:r�oco;�::��d;x;�i�r I I
Federal e Santa Catarina I qUI n l'066 •

I raterior, para desembaraço e redesoacho para . � NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �
DE')VIO DA E.;: t;:��S do inte���AZEM PROPR10 l���� -----t;�o"--n-@-e�r;,"itolS l�e�elJ]p'8z��a·.

� r,'.;,tt.'�.l� O"'�U.:\'�r OSERViÇO Of'\RANTIDO E RAPmO-PREçOS MODICOS
.

!("��� ·�Si - �� g /lV." "W>" tfj
- �- _",.---------R?Rt,*w'ttr' fi ,-- tU;�R DE �06U�JRA

/KI.nprrJlJ"d!l com '\l��Ó .. .ou..
!MI >:l1�leD.Uu pro"'lftlentis da lIYJIdRI" lm�tIDr� di!. 311"IJU. I

(;<:IA'trlÀRIAU
. "

. --- Milh:D.\'®flI � oura_ f!:'
• '(I!,"I.!( '�!'"\III!:lU!!t� MU,fI

D � II . :

ISAXOfONE!'

IDIABOLlCOj
• Metodo prático para se :

I aprender a executar com:
• absoluta vrrfeição, ao Saxo- :

li�.I����d:�:,clllrinete.
os mais •

Tr,:,cs _acrobat.icos e;
: imltaçGes eemrcas I
I Preço do volum€ 12$000 I CHAVES A' RUA MARE-

I
Pedidos ao autor: ! CHAL GUILHERME N· 1
Antonio Lopes Guerreiro e Florianopolis IVh��U��5�U��I

__��������������������������............................................ m •

ALUGA-SE
Casa no Estreito

(João Pessôa)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de
jantar - copa - cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma explendids

praia Je banhos
Dois porões e dois anques

para lavação de roupa.
Oníb�s na porta.

Todos os campartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

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

da cosinha.

•

•

•

�

t
•

·
'

Hl

�
I �.J

'I .,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Combinado Camisa x Combinãdo N'é-�
50n Araújo (Botafogo)

..

Disputando a partida principal do festival de domingo em pr'Ó! da Mater-t.... id�
de, jogarão dois cornbínados formados entre AV9i-Figueirense coO'""\tra Atlético-Irls�

-

A PRIfVlEIRA PRELIMINAR terá inicio á'� 13,3q horaa, em ponto, e não á?.
14 horas corno foi anunciac.io. O jogo Externato x Ir)s'tltu_to principiará às 14,30 hora�.

Os a rbitros registrados Os cariocas resolveram participar d:t,:
... A próximo certamen brasileiro de futebé]':São as que menas direitos .tem RIO, 3J-Despertára n n ex-Ltivarnente a jógos no exterior. nizador da representação nacional,

Diante do. caio d� �rbitro A. ,SIQ ai �ergU[ltali que �OiS vem I jogo de domingo passado. cepciona� interesse a reunião ôn-
Pimenta recusa-se

ao último c,ampeonatc mundi�.l 1� .. ::P. Neto, punido tio mjuetamente, a mente, diante do ocorrado DO Nop. 'tem realizada pelo Censelho SI:I- luteból, realizado na Europa, po- .

;

.e. a propósito. crande e.cân perior da Liga de Futebol. RIO, 30--Ainda em tôrno da rérn, ao ser abordado pelos repõ�.1 ::
dalo D. meio futebolistico do não Um fan, em Minas Gerais Esse poder iria apreciar a par- participação dos cariocas no pró- sentantes da imprensa, dectarr� i .��
c"mpar.cimento do arbitro escala- ticipação dos cariocas no carnpeo- x mo campeonato brasileiro de que jamais aceitarà tal incumbt:r,�:

"c

do para o JOIo �cdomingo.pas. felicita o Avaí pela conquis- nato nacionalúe futeból,certameo futeból, o mundo desportivo da cia
".

Os dissabores sofrid05(1"\(sado entre Atlético e Avaa. ta do ca !"'"'r"'\ peona to cujo inicio fora marcado para a metropole passou a falar no nome ocasião da "Coup du Mone! 1;(O arbitro que a Li". escalou, primeira quinzena de outubro, do técnico Adernar Pimenta para ensinaram-lhe a não mais ace,�!\
'

Dlo pod�ria de man.eira alguma Recebemos a seguinte carta: lnlelizrnente, os interesses clu- trei�ar a futura fg�ip� da Liga t�is cargos, por maiores insisl';n-', �
atuar, pOli nlo é rellStrado. t «BELO HORIZONTE,23 de Setembro de 1938. bisticos ainda uma vez foram I Carioca. O ólnt1g-, :eCfJl':o e orQa- elas forem feitas. .. '

Q�e penalidade .01 mentores' Sr. Redator Esportivo de A GAZETA. plllpaveis.�. 1··...•..••••·•••..••••••••••..•....••..•••••••••••..•Ea .' )da LI"a lhe vlo aph�ar? Saudações Não lô.a a atitude de C<;t1ltelo' I •

Por falta de arbitro no mo- Através das colunas desse brilhante e conceituado orgão da Branco, Sergio Darci e Alaor Caixa de Esmolas I

m.nto, tomou o apito o sr. 2' imprensa conterrânea torno público as minhas felicitações ao Avaí Prl:lta, talvez o cerramen não coo �'

••cret'rio da Liga. pelo feito notável da conquista do titulo de campeão do corrente tasse com um dos 5tUS maiores Pelo esforçado comissario dc,)'Para nlo se eneemoder e sem 8:10, especialmente ao Nizeta, bem como ao H. presidente d) clube, concorrenter, Policia, sr. Oscar Pereira foi eni .

re8etir que eltava elJl luas mias WALTER LANGE e aos demais jogadores e diretores enfim a A palavra desses pr0cere� con- tregue ôntem ao sr, Manoel Gul-
a re.ponlabilidade da partida, J'à todos os adéptos do zlorioso clube, orgulho do esporte catarinense, 'Hi I ' , . dino Vieira, presidente da Caixa

to s�gulU mooi car o amb ieute 10l� I de Esmolas a importancia de
na 2a. fale do jogo desiste de têm estensiva as minhas felicitações, cial, e embora cora restnções, fOI 19$500' d

d
. .

d
., n. proveniente a con-(c.ntiDuar a apitar. Quais a� razões Grato pela publicação subscrevo-me com especial apreço I assenta a a mscnção os cane- i tribuição de Agosto ultimo, d,-'I';

nlo .abemol. BELO HORIZONTE. 23-9-938 caso Tribunal de Apelação de Sta. C,I-
O fato" que a partida ficou As restrições aludidas estão tarina.'�

doA.. dustlol.o. d•• Saotos."
IUlpenla por falta de juiz. estabelecidas na seguinte nots oh'

Pata o arbitro, que sem justo cial da reunião:
I A t

.tIW
motivo deliate de atuar ha pena- CLUBE 6 DE JANEIRO li) Aprovar a ata da sessão I r» n ç a O'··"

..

lid.del ditadaI no Codilo da F. anterior; � ..C. D. b) Aprovar o ato do presiden-
Que penalidade OI mentores da !

Realisando este Clube uma «SOIRE'E DAN�AN- t� da Liga, tomado nad referen- A Marmoraria Carlos Zech resolveu braixar os preç;s d,,�
Lila vlo aplicar a@sl«Pjuiz·Ffl-'TE).ddddddJm"doComelho,queantecipou I' trabalhos, que passarão a ser 0, �eg,\linteg:Iomingo, ois e Outubro, as esenove ás vinte e '

TO AS PRESSASI? h (J J"ogo do Campeonato de Juvenís PREÇO ANTIGO
O quatro oras. cem objetive de eleger entre as suas lrequen- -

elcândalo culminou por nlo Fldmenao x Botafogo para o dia Letras em relevo 1$000tadoras a «RAINHA DA BELEZA», deste clube. aten- t>

haver mail quem .usasse pe".r o dendo assim a iniciativa dos DIARIOS ASSOCIADOS 24 do corrente; I Letras grauadas $800
apito. E DA RADIO TUPI' patronos deste grande I c) Permitir a inscrição da Liga I VAZOS de 40$, 50$, 60$ e RO$ por
Eil que aparece no aramado o ao Can-peonato Brasileiro, uma Cnlzes de 35$, 45c!t e 50� porcertamem, tenho a honra pois, de convidar os socios para IP !jjI

.

Ir. Prelid••te da Lisza, já em . .

I' f I vez condicione da a sua participa- Monumentos porasusurem o pré 10 que se e etuará em nossos 58 ões.
funç6e. de subltituto de represen- ção a não iI terrupção do cam- Esses preços vigoralão até 15 de outubro.
tute no JOIo. RAIMUND0S BRIDON peonato local e sem prejuizo dos IQue falta de direçio, que ca-

1. Secretario compromi �os dos clubes, existen- f CARLOS ZECH
lamidatle, ler o próprio Presiden-

I
t ... � (',u qne ve,..,J..."M li tomar, rela- ' Cães Frederico Rola - 7:;

te tia Li,a pela falta de um ar�

bitro obriiado a apitar a partida.
EI. que nunca soube o que foi F.· I- It

· ,

atuar UID jOl8 de futebél. Assis- 10rIanopo IS ... aJa I
tiu, lim.
o iog. t.rnou-Iemail interes

la.te,' claro, pois OI ponta-pés manhã
e traDCOI perilosol entraram em

JOIO, nrdadeira 'TOURADAS EM

MA.Rlal, bem 101 olhos do sr.

President••
Um juiz que .10 reprime "

jOiO bruto e viole.to as regras de
fureb.1 c.ndenam.
Ser' que a Lila tem penalida·

dei para t.il falhai cometidas pelo
leU PrelideDte�

Será puaid. o Presidente da
Lila Ipor alo ter ."ido como

deviali)
Será al.e 'calol incluido entre

OI 'CASOS OMISSOS'?
o. ao c••tr'rio, eltlo OI mem-

br.. d. direteri. da Li". isente,. RUA vEODORO 20
�

I
�de�,;�;ni�çie;;J�?����������iiil��II�������__.. �� I�"; �I&

A GAZET.A

Saídas de ambas as cidades das 7,30 ás 8 horas de
e das 3 e mi� ás 4 horas da tarde
Informaeõ.1J em Florlaoopolis com os

chauffeurs Acacio Braga, Boneco, Gury, Jóca Jesuino e Otavio
Pinho-Telefone das limousines 1.222

EDlltaJaí- No CaftS Cahfornia, com o proprietari

Visitando-a V.S. constatará que este estabele,imeto
trabalha com farinha de trigo de 1 a, qualidade, reconheceI á
tambem que se trata duma Padaria sue se encontra apare
lhada com todos OI requisitós de hígiece.

PADARIA . TRESKA I

o
REDATOR: Osmar Cunha

PREÇO .�TUA1 .

$700
$600

30$, 40$, 45-11 e 50$
25$., 35$ <:' 40$

18ü$.ooO

Guia do Estado de S\a. Catarina
Suplemento de 1938
Já está em círcLllação o segundo suplemento
com todas as alterações ocorridas nas ad
minitsrações Estaduais e Municipais, conten·
do amplas informélções para a 101 {ustria e

Comercio

LIVRARIA CENTRAL
Rua Felifje Schmidt
Florianopolis

PREfOS
Guia com Mapa e Suplemento
50 Suplemento
Pedidos pelo Correio, mais

12$000
3$000

I $000 para o porte

f6'M.'.;
\

HOTEL ANDRETTA IIO MBLU.R DA PIlA(;4 .

'ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- IJANTES E EXMAS. FAMILIAS
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO

ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
Anexo: Armazem de secos e

molhados
Dery_1 Santa c;atarlna

A magistratura e )0.' Galanterick, para servir na p«'
dicatura doRio Graa- motoria publicA do termo de S.
de Já enota eom duas Lourenço.
_ulhero. em seus Agora o int�rventor interino',.

quadre. sr. Miguel TMtes, acaba de no

mear a bacharel Maria Adak
Soares, para juiz municipal d.�
cidade de Triunf�.
Sio tstas as duas primeira;;

mulh('res riograndenses tlue entram

para o quadro da malistratura e

da judicatura Caúch••

Lira Tenis Clube Fio
rianopolis

Sábado, 8 de Outubro de 1938 RIO, 30 _ Segundo

Grande Baile de Aniversario mformam da cidade deP. Alegre
o interventor do R. Grande, ha

Linha diaria de limou- ddiasM'pOlr'indicaçãoddo sr. Albddon..

d I I e e o, procura or gera o

sines e UXO Estado nomeou a doutora Sofia
-"__ �_ .. _ .. ,w

,�. _-.;_ -
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

•

A GAZETA, 1 ..·10 ....1938
�. __ florianopolis

�.d a II 'n a, na C i �c��j�o��-'�r�C�A�'!:"'R�T�"'_�'�A�Z�E��s��r���'��.�-�;"·-�:;t��'!;:::r.��-2;='::'�-;;;�����'!:'���3[I:fA--Ar.5(;d8C�·C�
-

. .&e·n·.I'c.. o -e agu'ar- DO DIA I� ARNALDO ARAN A�O �lrne:ciaideFIOriano-
I � ! I� POlIS, recebeu o se-

dente i rua João Pinto rr 5, térreo
-

>i, gulnte telegrama:
PROGRAMAS DE HOJE::, C

.

IJ'I'
a.xa Postal n, 45 '�n 8i Phone 1.346 li rdO, N·. .202. Secretaria

ODEON, .. lider do.
I

'

Teleo.... ;� ,C.oosf'lbo Tecnic� . En.anomia c

RIO,28- Iolanda

pereira'IdO
de lolanda pão inspira- cinemas ! _

eR fÓIíiAJLGODAO" ��'.��: I Fman;�s do

�I!�m.sten_o da Fa-

r.asada,
de 19 anos, residen- va cuidados. O toxico não " I zenda iníorma Ioi assinado de-

.f,e' no quarto n. 508 da rua passara da garganta. A'S 5 7 830 HORAS Codigos�IíiUnião' .. IíiIíiMasf�ote"e p-i"ti ...� ..,.w _........ "I 7'<.9 dy , e , : S b
" .... ,,_, .....n 1I1 '1:7.,. t},�..

j i, cr�c!o -'. <l, prcvan .0 para entrar

,1iu Senado n. 20, e uma des. Medicada ficou ela em re- u ·Agentes em: JoinviUe e t::u.lI·itib;a �;l
. James Dunn- Patriáa Ellis " : VigO, pnmelrO outubro novo re-

5:,S muitas j?vens que yivem I pouso no seu proprio quarto. �j'
----,- ��: guiam .nto imposto consumo cujrs

p,JOS ..dancln�3» da clda?c, I Do f�t? teve conhecimento em ' Representante directo de I?a:bl·i�a;tes e Ex- f-'J
I . - , ,- r'

fa"endo da Vida um motivo
I
a policia do 6' distnto. LIQUIDANDO CONTAS ' portadores dos seguintes artigos, $,' pnncipais alterações em race do

... -

- � anterior se Ideiem rubricas bebi.
de boemia. I e a.' continuação de I d�s se.l cons�rvas vinagre oleos

.

ma�:p:;aud� �;�o,m:er��oco��!Para sua no- JIM D�S SELVAS �:CcJ��Sdt�!�i�:;m��.�I�:F:',�������ATE etc. [:1,:��u:��:fa��I:j.m���;;::o�id,�:peL:
amaníe o individuo de n_?-II va casa Preço-- 1$000. i, f.

Saccos de algodão para ASSUCJ.\R, ARROZ, IFA- �� ragenr , tintss e vernizes, bijuterias
mri ato Guerra, que nao

. I !'
RINHA etc.

I�ij
objetos de 2:dorno e de utilidarie

teíih profissão nem emprego. I precisa v,,�. um t;rreno situaJo fó- CINES COROADOS J Oleo _de CôCO BABASSU', para �:A!B!RUCA DE
.

O casal porém vive cons·1 ra do bulício da cidade e entretanto I i, SABAO. .� relogios ladrilhos e outros mate

,
.

' (perto do centro. I" F'
, � riais e material otico. Artigo 245

iantemente a brt.gar. Dese_!1-j Está nessas condições o lote Si-I' REX, 3S 5,7 e 8,30 húras:: inissirnas meias IíiráWALKVnl.t'-�' para HO- �! novo íeguluITiênto estabelece que
tendendo-se a rniude, estao! tuado a rua Presidente Coutinho. en- AlES 1)11\ ARI� "ADA :

' �fENSd' SIENH�RAS e CRIEANÇAS. �1, fabricantes e comerciantes novos

.�JJ.lasi que todos os dias em: t�e os ns; 34 e 35. Pe!fe1tamente . _

"lo 1;1,
-

com!:, t-'\ ama os vinhos marca ,o;CRUZEIRO�'� de r� d I 1
�hufos que parecem não ter- I seco, está o terreno arborizado com William Gargan e Claire Dodd e f.i Caxias. � pro Iútcs taxaJos 011 llaif'FaC CS

- I arvores frutíferas d I'� d T iíf
D

. . p"�.1 teem prno até 31 de dezembro
-ninar nunca.

. . . II' 12m. de frente.
e qua iaa e. em

VIGILANTES DA LEI-
I

I" eliciosa e incornparavel CHAMPAGN� 1íi ..m."'M ��
J

r;;. J..VJI.

I�.·
para fazer registro e rotular pro-

�
Toda a gente �o edifício i E' proprfo pata sobrado ou meio continuação.

.

'. CRIELON", de Caxias. I dutos. Artigo 244 fixa prazo
e�';l que moram, Já os co-] sobrado I � Colchas de varios typos, para SOLTEmfROS e 1 primeiro julho 39 como Imite
hece, assim como os es· i TRATAR á rua Almirante Lamego Preço-I $000. I, CASADOS. ,{ tolerancia mercador as seladas
J�:ndaJos que frequentemente I

n. 67.

ROYAL, às 7,30 horas: CDaOfé II)dOe Rto.'dOOS os typos, de MINAS e ESTA- �� il:1!igo regirneG. Saudações. Va·
'armam. ,

• ai lOS '
.

.

Ontem, lolanda e Oto � Rad io s JUVENTUDE DOURAD 1\ Madeiras aplainadas e portas compensadas, de �J
ent.m uOllças---� ccrctarro.

,?tigàram mbais uma vez·l com Pat Paterson e Henry Fonda RFliOO dDO rSU�AROA' .

t
-

I �ill,C��-' ,':"",,,<::,'; U�_'lilfii��

�1O�uem s� e p�r que, mas, Para seu concerte), procu- ,

II!;;,... , genUlnarnen (' nac.onar, espe- r I �
a verdad€ e que Juraram 5e-' rai a Casa Musical, que con-

Preço:--I$OOO. cial para cozer qualquer sacaria, muito iDtP>UIi@r, �t il�'
c��S�jlM8RO %�

parar se. para se�pre. _
ta com a oficina melh,_ r Dr. Pedro de Moura Ferro

I bWllito wd'ais resistente e muito Mô1Iis ti; I' '-l;Jer recebe.� umli. b�3.
A, Terminada a dlscussao, o montada lia capital. Advogado am:ato o que qualquer baTba!lt� (fj;-. de vela) �� f - smpren qUI:: 11le !,e�il oe

ra�az ap:lnhou ú chapéo e Pua foã\) Pinto, 12 Rua Trajann 1. (�ob.) ,fabncado com fibras importadas, de Juta e de M I � grande ut,lidade, de., es-

retirOU se. Estava tudo aca· .0 ,: Canhamo. ij!i �� C.
reva

a.
Brandão: ruoC! dil.S

bado. I �'i I tVlarreC8s, 35-Rl:').
Meia hora depois, os so-

D {PEITO
ALGODÃO EM PLUMA. DE TODOS OS q � tSélo para lc!'pOf[a)_ .�

corras da Af.sistencía eram ORES DO DENTE 'ESTADOS PRODUTORES U! ��liJWl,;�ff<ill)l1�I'"lEl��
chamados para a juvtn dan- OUVIDO UI
sarina. Tinha tentado contra �EUMATaSMO ffliI#I#t,;;;*"k'hfy�.z-...=;."C':'i:'...........��.:..--:;�=���B

; Confec!eraçãoi
a vida, ingerindo uma rni!'- NEUAALGIA ! .

fura de aguardente, adalinc.,1 (ÕRTE�,(iOlPES,POí'1TADAS --.. == �"""'��"ml Nacional oe
e acido fcmen. "FERIDM Il.ECENTE�. IIgo�,O��r�: �i�'11��;' o e�;�:

PICAD� DElH:;ÉTO:;
Inspetoria de Educação física do II i nd u st r ias

__ _ mo, 30 -- Re:êI]iv.lu-5e no

Estado de Santa Catarina Alltomcvd Clube um a\r�lOçO ('c:
corhaf.err-:í7.a::;JCiIt dos indus[riarics

II por motiyo
�

do rec(Jnhecim:,r.l1oda Confed, ôção Nacional,]; s

l:·H;us(riao• r (;U o rnini�Ü0 Vai
demal Fa!cãrl. en!re0&Oc!o li cai-

-. v

ta sindical :10 pretid,�nte da en( �

daJe, H. Eva!d ../,Lúdí, o que,;
discurSGU, e21.udandl) O progél8r- �t

dag fUt.Uõé:5 ativídades da or�h'"
nização .

•••••.,�.. ·>re�'o·.'B'����jI[����&:"1:7�m�1�i!!!.�rií',.)Ç�.. v:���.;...-�li���!i&1J.;(\ítt���'U!��::J

V·150 Recebe-s'..! carga" e enc;·.):nendas élté a vespera idas' saída5 do� paquetes
e emite-se passage;n, nos c!ii1s das saídas dos mesmos, á vista do a

�stadu de vacina. A bagagem de pCirã:) deverá ser entregl1\:, iiQS Annazens da

2ompanhia, na vespera das saídas atê ás 16 lUfJs. para ser cunduzida, gratuita
lnenté para bordo em embarcações e�pecíiJis.
'{:;;SCRIT.ORIO.-PRf\ÇA 15 DE NÜVEMBf<O, 22 5(..)B. (FONE i 250)
11RMAZENS-CAIS HADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. C)STEIRA

Para mais informacões ccrn o Agente
J, SANTOS CARDOSO

� �� *.e aax �Q� '.'m'..��=.iigdM@a.e�R_�",�Dm�mmmm�����,_�

t ••

.. .

:.....

'Companhia Nacional de Navega
çãtJ Costiera

·.Mcfvimento Maritimo ..Porto Flarianapolis
Passa?_e_,�r_�s.!ei �:ie Car�asServicos de

Para o Norte Para o Sul
-

de
.

cargueiro:
___ o - • _

o P?qm·k IrABEgA' sairá á I' de I O !)<1quete ITAGIBA sairà
outubro paré-l II

emente para:
Paranagl1à, Antonin::l..
Santos, Rio de Janeiro, I 1mbituba
Vitória, Baía, Maceió, I

Rio Grande
. Recife e CabeJelo I �

Pelotas e

(:ai'gas e passageiros para os demais por-I
t:)S sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.!

á 29 do

Porto Alegre

VISITEM
OI a

'{.
!'O malar stack de rDupas para

.

•

•

•

..

•

•

CURSO PÁRA ESPECIALIZAÇÃO DE PROFESSORES

MATRICULA ABERTA PARA AMBOS OS SEXOS

Informações no INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (Escola
Normal)

C
ga·rõtas

I
--

D

meninas e

P----1�--------------..-__.,---1IWI.----_..2.1P14._....- lJId.hliiIllli7_D_!II!I!l:!llSi!!J@iiHI!!IIISlIIUlIIllllr.:��!i;.::.k�({ili;:�_

Rua Conselheiro Mafra
D

esquina da TrajafU)
À CAPIT

. .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f,t\l, s- � T _RHt. '1

P.., �on
�;�O aristocratteo Clube 12 de-Ã'gosto, o querido Cl-u-b-e-:l--!'�'

de Outubro e o slmpatlco Clube {; de Janeiro elegerão
em reuniões que primarão pela elegancía, distinção e entuslasmc,
candidatas ao grandioso prélio para a escolha da mais béla [ovem

catarlnense I',uaI Hoje os alunos da faculdade de Direito de Santa Cata,rina I

candldata,

"

béla•

•
•

•

•

4'

I it I cd, , ais
,

.

manhã,
as suas

Eleita sete das mais bélas jovens do
Brasil T

elegerão a sua
,-

RIO, 30 - CA Gazeta) - Fazem-se Oi! preparativos para
a eleição de Míss Distrito Fed era l e A Mais Linda Jovem'��"'__�'"""':"�"":''''''�_=-�-...:u.!__ w=--�_____ --------��
do Brasil. A V O Z n � p" V·," O- ProprletarãlJ e Diretor ResjlonsiBvel

L ANos Estados, procedem-se as eleições, tendo já iidlil eleita U U J A :I li O c ii L O O
sete representantes <misses> Mate. Grosso, São Paulo, Espirito SaD-

-------, ,---------------- -----

to, Alagõas, Amazonas, Ceará e Piauí.
Tão cedo nos cheguem o resultado de outras apurações, Uma visita ao Learosárlo ��MIi��IN O S S A \1 R r� A' DR. MILETO TAVAHES

marear-se-ão as datas para as festas e respetivas para a proclamação
II 'UI�.t' u li �g!HI �GI , �!LP

de A Mais Linda Jovem do Brasil. Teresa 1_...;;;;-��;...,;u;,;�;;;...Wii Regista a efeméride de hojel ()
r

N� <grill» da Urca, onde Joaquim Rolll põe todo o seu Atendendo a um amável con- tos amplos e bem arejados e 1NIYERS,,:\ ElOS I a�i:crsario do �osso ilustre PiO-
bom gosto para transforma-lo num conto de fadas, se celebrarão vite do sr. dr. Tolentino de t J f

.. ;.

dr. aran-
I tricío sr. dr. Mileto Tavares "'I

noites de felltali que não iii. apagarão mais da memoria da ai ta so-
amuem o rerertorro, r� b CATÃO Cunha Melo, integro juiz de Ui-

cíedade carioca. Carvalho, ilustre Diretor do des dimensões. DR. ALVARO
, .

C
D E d Serviço de Profilaxia da Le- Serão construidos ainda um

resto da �apiti)1 e pessôa gr;;r,.
OB ata os afluirão jornalistas, industriais, est.étas, enfim, demente estimada. A sua envrr:

que desejarão apreciar ês ... acontecimento inédito. pra em Santa Catarina, os prédio de dois andares onde .J .

I
.

..lO .. " .. -"1)· gauura mora, vastissima cultur«
O «eriIl> da Urca, que [á é um deslumbramento, se trans- m81:1b;:os dCa t' :�'etoria dda r-\S- S8_ in�talar�o as abnegadas Itr- ,juridica, de í.ra to afavel e c: ::'

formará Dum paraiso. sociaçao a aune!lse e ,m- m8S ,l'l'anCISCan<lS, que pres a- ,

n d d·· . prensa - srs. Batista Pereira rão os seus serviços ao Lepro-I
[vente, a Ílg'J!3 de nwgistr;,,!i)

.uentro e poucos las, anunorarernos a data em que ali 1,)
-

. NII' f' inconfundivel junta as quali.:« ...

se fará. o desfile das Quinze Mais Belas deants d ., b residente: (> son ]'I a�h�do e s,'ário e as o.li ícações para ci- de!' de completo gentlernan, I,
.. .

'
_ o, jurr, . so. a 'Nunes Varola Secretários e le na canela etc

.. , , '"

presideneia do sr. Lourival Fontes, o qual elegerá a Mlss Oistrito I 'fT 1
�

�'V l'l T
L I , ,',' v.

I naram o ilustre ani versariante J·'I"-
Federal. \ a, mor .. v enc rausen, esou- Em outro local S01'}O cons-

I
tmrente merecedor das mais sirI:

Todas ali <misses> compare ;- tid b d retro, visitaram, ontem, a Co- truidos os grupos do duas ca- i
..

�

.

cerao com ves ,lOS rances e lônia Santa Teresa sas para os doentes casados 0,1 .eras e siguifica tivss homenagens,
baile, ficando a cada uma ti liberdade na escolha do modelo res- Sit ,[

, t·· . que pilr certo. receberá, O� de
petive, '

_

1 uac as a VI.ll e e cmco qui- mais adiante, vê-se a olaria, •
...

I
,- t'I. GAZETA prazeirosamcnte rn"lometros da capital, num apra- que, aliás, já est l tuncionando; .

I zfvel recanto do município de a lavanderia ocupa um prédio
viam ao sr. dr. Mileto Tavares

-

São José, entre colinas verde- à parto, como acontece com a
as mais sincerns Ielicit.ações,

jantes que emprestam sua be- usina qU'3 Iornr-corá onorgia SrtA. AHMANDO FEH nAZ
Come) já divulgamos, foi um belo acontecimento o da dis- leza ao ambiente amenfssimo, num total de 75.00) velas e a

tribuição dos premies ás «milses». as várias odificações do mag- caixa dágua, de grande capa-/ Feslf'ja h()je o seu aniverR3rÍo
Presidiu ao 'to do sorteio s. ex. o lU. comandante Atila nffico estabelecimento impres- cidade e à prova do sabJta-/ (natalíCio

a exrn3. sra. d. Oda
Seare.,digno secretario gerál do Interior e S'lgurança do D. Federal. sionam O visitante pela dispo- gemo de Oliveira Ferraz. virtuo!ía.,..,es.

A (lrimeiril sorteada foi a <misli Botafogo�, senhorinha sição em que se encontram e Um cinema. como acima dis- I
posa do sr. Armando Frrral, es-

Vania Pinto, que recebeu um liado estojo. oferta da Rac!io Tupi; pela grandiosidade da obra somos, um café, uma praça de forçado gerente do Banco de Crr-
em ee&,uida cmi!!� Penha Club>, senhorita Elza Augusta Rodrigues, magestosa que está sendo rea-J esportes com dimensões oHm- dito Agl'�cola e Popular de Satt-" i
C\)W um lIerviço de vinho. de erístal azul de sete peças, oferta da lizada ali e que bem atesta o, picas e espocializada pata fu- Ha varios 9.D<.)S vem e:':1prM- ta �atarJIla. Senbora de

gl'll,mle.)f"'Casa Viana de Louçail Ltda; ao d.pois, «miss Vasco da Gama», empenho patriótico do govêrno tebol, basquete, volei, etc., c,)m- lando ao nosso Estado o dina- qualIdades de cUl'açã(" excf'sRiv_r
ilenhorita Nilza Vieira da Costa, com uma C:yma, oferta de «A do sr. dr. Nerêu Ramos om pletam as instalações da CJlô- miSlIlo de que é possuidor, com mente caridosa. a di�tinla 'ànÍver

N.acional.'; «mise Cole«io Sílvio. Leite, senhorita Maria de Lourdes solucionar o �rnpoI'tante pr�- nia �anta Ter8sa� um3 l?cque-j 0. qual os efeito!! do seu privilt:,- 8ariant� que é muito e8limarlit

�Ima S.eI�as, e0':ll.um belo ostoJo.; 4Omi�s.Orfeão Portuiuês>, senho-,blem� de. hospItalIzar as vitI- na Cidade const�Ulc1a pelO, sr.,g�ado talt)�to.d� f6rma .invulgar rgcebera hCli� muitos cumprimen
nt� Ac�dea BrarnlelrG, com .um l'lC� e8toJo, oferta da Radio Tupi; I

mas mfellzes. do mal,d� Hansen. dr; U,do Deck,. Dlretor de 90ras I vem contnbumuo avanta.]adami'n-I tos.
cmI!lS 1. U. I: C.>, �enho:Ita Mar�a !,-Iomlo, co� uma linda �018a' I A pl'?v:erblal solICitude e o I Pu�lIcas e eUJ,a p��n�a fOI for-I te _�ara a �rarldeza fie ?anta Ca-

,. _, "'", .

oferta ,da Rad�o TupI; cmIilS AssoClaç21o dos ArtIstas Bru;Jilelr08>, I c,avalheIrIsmo do sr. dr. ':I'<;>len-, nec�da pelo/ MmIscerlO da ,Edu- tarma, mUlto em eSI'ieclUI na zo- . �:ilS�fI hOle ;l ãlllvelsa.r�o nata

senhorIta Helollll Helena, com uma estatueta arti"tica cFayance I tmo de Carvalho permitIram caça0 e Sande, sob a orrcnta- na do sul, onde os seus empreen- h�I� do dedIcado 3uxllIar das

Godscheidep, oferta da Casa �Ioper; < miss X», senhorita Ordelia,' aos homens de imprensa conhe- ção técnica do sr. dr. ET'nani diment08 tanto tem coad ju vario ouelOa" ,de "A Gazet.a », o i ;vem
de Carvalho, com um radio, oferta da Radio Tupi; «miss America, ceI' a Colônia Santa Teresa Agrícola, Diretor da Divisão pelo progresso incessante e indes- Celso Vldal, que pelo seu arnôr

F. C.:o, .ellhorita Odair Garce., um radio, oferta da Radio Tupi; I nos seus mínimos detalhes. de Saúdo Pública. critivel daquela parte rIo nosso
ao trabalhu � estimado por tll(.L�'i

<mil!! Leme>, i1enhorita Elvira Magalhães com uma linda bolga· 'I A sua construção obedece Tudo isso vimos, graças à I rincão. o ilustre engenheiro pa- que labutam m'sta 0:<lSH. Ao 0',,,-

f:m�BII Tiiucas:>, Iilen�(l)rita Hilda. de Olivej;a, com um rico estoio;, aos mais model:n,?s preceitos
I �entileza dos d�'s. Tolentitl? de' tricio sr. d.r. _\Ivar� Catão, fez-se i �() bom companheiro um afcwow

«aIlli Largo dos Leoes�, senhonta Haydee Sodré Simões, com uma I que a sua cond19ao requer e Carvalho o PolIdoro, Santlago credor da Justa estIma e apret;o! abraço.
wrveteira elétrica «:DolÍ» e um par de patins, oferta de Mestre & dela se poderá dIzer que será e confessamos que freamos sur- que goza em todas as camadas.! F· 1

.

Blatgé; «misiI Escola Rivadavia Correia>, senhorita Elza Soaret; 'um estabelecimento l1l0dêloque preendiclos p'lo vulto pa no- Cavalheiro de trato afavel, con-I azem anos lOJe:

com um belo e!tojo; «miss Maíep, senhorita Ignez DorgllLh, co� muito nos;recomendará ao con-I tável realização do Interven- quistou pejos seus grandes meri-/ a E;xma sra d 1\1. J r
uma bicícleta cSie,er», oferta d. Mestre & Blatgé ceito das outras unidades da tOl' Nerêu Ramos, que não tem tl'!!! os lugares mais destaclildos, Moura viuva ·do·

ana

dU 111

,

Federação e quiçá de muitos descura'li') do problema de as- com o que a nossa gente soube

I �()nterr'aneo 'r J I.noss�. s�u Oil!OA ..ais Iluda �atariDellse países da América do Sul, por sistência s )Ci::tl. Aliás, a Colô- demonstrar a admiração e o con. Moura.
,,,. U 10 ��ICOlau l �

inovações que outros congêne-, nia de Psico� , ,:; é outro ates- ceit,o em que o tem. '

a exm' a sra I A I· R
-

d h t d P J d'
. . (. ,me Ia ectlK

Amanhã, domingo, cem a realização de brilhante li festas res escon ecem. a o. e,a passagem o seu arnver- de Sena l-'ereira· I
.. ..,

,

em tleUS respetivos s«lões, serão eleita!! as candidatas dos clubes As suas instalações estão di-I Possivelmonto a c0nclusão sario natalicio o distinto dr. Al- de Sena p' '. VlUva ( o .sr. J08e

·d'd t
� d I

d b d'
..

C
-

b·
erelra e gemtora d,�

«I? d�t Agosto», «lá .de Ou�u�ro» e �6 de Janeiro�. E8�fI.!!\ festa�, VIlaS em r:es zonas:. a .os 1 as o ras se ara em
�

JaneIro varo ata0 rece eu mUltas ho exma. sra. d. Mama d F3' c

pflma,llao pela elegauCla e dlstlllÇão, para o que mUlto teJlll contn- doentes proprIamente dIta, am-I de 39, quando a Co]onla se· menagens. Pereira L�mott .

e ,ena

huido () entusialilmo da� diretorias de.sal! siwpaticas sociedades. termediária e a dos sãos, eS-1 rá solenemente inaugurarla. A GAZETA, embora tardia, o sr La .... He, .

/ . ,.. _ . UI", orn

+:A Gazeta>, dele:olll no abalilado engenheiro dr. Henriqne tando esta ultIma natural.men- Essas rrrplri�s ,:mpross08s po- mente, envia ao ilustre patricio a sra. d. Corin� Vidal Lima.
dt AbreG Fiadho, proceder á realização nos municipíos da zona te separada por um� colma e I ?em Tdar um31 .Id81Sa d� 9-1;le se� o eeu afetuoso abraço. digna esposa do sr. José do Pa-
serrana da escoraa da. candidatas de eada um dêles, as quais, se onded for;m ?On�t�UId� �s

tca-/Ja
o J._J1�r')s2r�0 antLa ./resa, -'"�-A- V � S O " lrocinio Lima viajante cOillf'rcial·

reunirão em Lages, (,)llde, numa festa realçam te de distinção, que sas
. _O� unc�Ona!'lOs. a m e�- que �� � sen 0_cons rUl o no ! I o sr. Braulio Espl:ridião d�

terá lugar DO "Clube 14 de Julho", será eeleita a que deverá vir 11 medIana estao sltua?as as dl- mumc�plO de Sao José. I Silva.
Clsta capital pa;a a esc?l�a defini�iva. d. mais linda catarinense. v�rs_as salas d.e .clflllC�, o

pa-, ., '___ A FARMr...CIA
. I

O habll cabeleIreIro sr. OhmplO �antos, que dl.lrante lougos vIlh�o da admmlstraçao, enfer- Dhoeto!i0hl do DoP.1\.. _,,' .510. ,

VISITAS
1.Inos exerceu sua profillllão (:i�ta capital, oferelileu-se gentilmente marIaS e na dos doentos, os

'"'lO 30 O 1 N t
AGO:;TINHO, pede aos seu81' ..'

"
,

d
.

t6
.

1 t
.

� I H.
- gEmera ew 08

d d f d·para adornar os cab8101 da'S ctmcorrentes vltor108a� lJa zona serra-j orml nos para so eIros con::;-
(' I t·

. , h- a
eve :Hes O avor e virem Estivel'am e d

�

._. .. t·t·d d f t/,
' ,ava C{l,n I assurrnra aman· a 'AQ m nossa re açao

na ):\lor ocallao da �randIOlIa parada de. b.leza e elegancla a reah-' 1 UI os e con or aveIS quar-I D:'retoria do D.P.A. pagar suas contas. os nossos distintos patricio sr".
zar-se naqu�la pr?sper.a e florescente CIdade.

. .

P. <i;;orrêa de Oliveira e Caetanu
HOle sera eleIta pelos alunos da FilCuldade de DIreIto de

I O' Senatl'o da importante fab··"'-r
S C

.

f d·d d -, b I· d
. lIIlI

' fIC"
anta atarma a ormosa can I ata �iie esta e eClmen'o e enSI· cinematografica Dfflsileira «Me-

no iluperior ="' < r'I III, ULTIMO ES'TILO
deiroll Filmes» e que aqui estive-

.

Como li?, vê, .

o i..ran_�f) eou!urso pr?wovido pelos <Disrios ! QUAR I O� OE 1MBU IA,_., _
ram dura0 te algum tempo filman-

ASSOCIado.:> e RadIO lUPI , por mtermedIC) de "A Gazeta", edil do aspactos da nossa Capital e

deilp.rtandQ em todo o Eiitado \Im Cliltusiumo fébril e palpitante. do interior, tendo-nos apresenta-

_ _."""
,

I (;omposi��'io : j do uma otima pelicula. .

II Dr. A�mini;Tav�re� _���::!:.:::z,
-

11 Guarda-vestidos 2 Creados-mudos ����:�:;':::��:;�7J��:!fi;r�i��i
f·-

"'" e 1 p t adeãra Rio. Pediram-nos aqueles patri-
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson 3

' en e II, cios que fossemos portadores doc.

,

Consultas das 10 áE 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456 cl COrpo ') seus agradecimentos acolhida qu�
... I s.r t t Ir 11, - W j, tO< ' 1 Cama de casal obtiveram em Florianopolis.

Camiseiro 1 Cadeira estofa'" PELOS CLUBES

Sapateira da clveludo

08 premios á8 "misses""

na " R'f
(Especialista em doen�as de

e ereaneas)
C::;ONSULTOBIO

Senhoras
1

_"l
DESTERRO R. St>ORT CLUBI';

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
1

00
Afim de aSRistirmos • coroaçã"

da Rainha, recebemos da Direto
ria do Desterro Recreativo Spora
Clube gentil convite. A's 20 ho
ras, em seus saiões terá Jugar n,"

dia 5 do corrente uma grande
partida. Grato8 p,lo Gonvite'

tf

3na Felip� Sehmidt, 39
HOftRBO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 heras

N. E3. - Moveis diretamente recebidas das grandes fabricas paranaenses

·seisuned a

" .,..
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