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o general Mendonça Lima e sua senhora, acompanhado
oficial de gabinete dr. Vieira de Mélo, partirão do Rio pa- ANO
Paulo, de trem, devendo seguir daí em automovel, para no

encerrar o Congresso tie Engenheiros reunido em Curitiba.
Da capital paranaense viajará pela Rêde Paraná-Santa Ca-

O "M " · · ·

10 d·t arjna, cuja situação pr�ten�e in,speci.onar, bem. c,omo os trabalhos

'I ercury IniCia I scurso
dos portos de Paranaguá, Sao Francisco e Itajaí, e todas as de- Iprndencias d? �inisterio da Via�ão nos doi: Estado'! meridion:l.is. O VOA0 de regr,;')SSO! tlero ministro Mendonça LIma aproveitará também esta via- \:.. l

[em p!1T�examinar «de visu» as condições .do parque de carvão do LONDRES, lI-Até o mo-

Fstado de Santa Catarina, dado o interesse que sempre mereceu, CIDADE �_O VATICANO, 11
,
mente não foi possivel colher co-

quer na administração da E. F. C. B. quer á frente do Ministerio O hid!o:avlao MERCURY partira mentarios de circules oficiais ao
. -

d
. .

d d
-

d d amanha as 7 horas para Durban, di h I H· Ihda Viacão, o esenvoívimento o

P,
ro uçao e o consumo o

car-I iniciando o voo de regresso em pe I Iscurso. que o c ance er lt er

vão nacional.
, quenas etapas. I pronunciou ontem em Saarbrue- Regressando do sul do do Estado o redator deste diario,

.$
' •••••••••••••••••••••0•••111, ----- I cken mas I) sr. Churchill ouvido jornalista Flávio Ferrari" poude verificar em Laguna, o grande en-

Violento ehoque de
IPa�lf"I.\��ntar s01itta' u......a alta�' horas da noite, rec��'IOu-sea tusiasmo que reina em pró! da escolha das candidatas daquele

veículos na estrada i & AiIi..liA� �iL a.a comentar as reíerencias diretas municipio.
deGravatá - - que o chanceler Hitler fez á sua. Entro? o mesmo em, entendimento com os presidentes dos

traltr'aO pessoa. limitando-se a dizer: cRes- diversas ASSOCIações Recr�atl;as, folgando A GAZE.TA em declarar,� I p .nderei ao ataque durante o que encontrou .a�plo apoio a causa por .ela pa�roclDada �o Esta-
Um violento choque de discurso que pronunciarei hoje á I do,

e pelos «DIarlOS Assooiados» e c Radío Tupi», no Brasil,
f'aveiculos -eglstrou-se na s�� SEBA�TIAN, 11 - Uma proporcionando-lhes uma vida dig- noite, e que será irradiado para Assi� é flue, foram organizados naquele município, 08 pro-
estrada de Gravatá entre OpOS.IÇU_? transigente cont�a uma na numa Espanha grande e imor- os Estados Unidos». I gramas

dos diversos clubes, para a escolha da «Mais linda jovem
." h mediação na Espanha fOI formu- i tal.» Lagunense »,

O onlbus que faz a ln a
la�a pelos gen�rai!> jordau�. e I' "

._-�._ ... «M� W R • Hoje deverão. realiza�-se �uas eleições, no Ginasio Lagu-entre Tubarão e Braço do Kl!Jdelan, respetivamente numa";GRANDE CONFLITO nense e no Club� Anita Garíbaldí .

. Norte e a camlonete de tros .de Estranjeiros e da Aéro-/ ,_$II "

._______

Sabado proximo realizar-si-á a escolha dos clubes Blondin.
amostras da firma Moel- náutica. bem como pelo coman.,,-=

'*""""""'-- Congresso Lagunense e <3 de Maio».
mann S. A. dante em chefe. das força,E. do Domingo, preAe�te .0 rep!'asentante deste diario, será eíe-

O de iastre cus se verl- sul, general Queipo ue Llano, em!no ��""'po dA �t'm�'!li�.;i�6f.»�rd:!.G tuada a escolha da «MaIs linda Jovem Lagunense », dentre as can-
..., declarações publicadas oficialmen- ... twolilL.& U JE J)l. �.;Ui\n.2.aã.m.�!\.I&�� didaLas dos diferentes clubes,

ficou nurna curva da as- te em San Sebastian, ontem. A GAZETA, agradece sensibilizada o acolhimento que teve
trada, teve eensequenclas O general Jordana disse a esse RIO 11-P N

teve IMY ,', I 4, distrito Ioi aberto, o nosso representante, bem como aos jornais «O Albôr » e <Correio
.

A· I 1 ,or pouco nao ev e "au) (,O �

I SI·
..

penosiss§mas, uma vez prodt::°sl!Il:,« simp es Pda avra IUID fim cheio das mais graves a respeito, o competente inque- c;:> .

{,; -. os quais prontificaram-se fi colaborar em prôl desta m,-

que ficaram bastai te fe� me iaçao e repugnante e espro- .

b t t d it ciativa.
• _ s: ter] t vida de \ a'or. Levautamo-nos, em consequenCclla!'l, o em a e rav�.o ,

ri o. .*fj••••••••••o.8••eee.ee•••eG.H8••••••�.ct.sO$....rI10$, nao Su O mo GrlS a
jlJlbo de 1936 contra as influen-

no campo ,a rua da� LaranJeI-' - -.-.-,---'.-----------

José Cordeh'o, coma tam- cias estranjeir;R que Bubjuaavam
ras, uad tard' F.J:· d?mmgo, I'nst!@ 4,�����"1il9'� "�fu�n �I.n "ftpa��_' 'T'.6'»lag@i4��alb. .

'"
os qua ros <:u;l1lnen<:e e ao <,:..,,,,,,,,�� � r�.lii.���� � �v.m.i! � � &. AlitiiUi

em 05 passageu'os, que a E�panha. Vendo perdida a pal'- r .

t ,_
,

,

,

eram o �iajante da fir�n I ti�a, 08 ,ini.mig09 d� E�panha de-II urQ��:l�l�· o juiz apitou dando"�aila O sr;a Antunes Maciel
'sr Aca"ao (,;"'ornes da Sei .. seJam arrumar o tnuofo do ge- f· I

..

t t:
�

• ... �
I F I·' por lIlC o o pnmmfO emp0, or-

I '

lU! M g I n"ra rJOI:O, men'"Ig'lnaO um:J I 'd 'd b I b b\Ia e o sr. nMgO {)e�- d·
-

" 'f6 Alce ores e am os os cu ',80 re-:

mal1n. l:ne J':,ç"u �"� <il�n,li?, a ra.

I
maneira exultados, rr"uh'erulll dar: �IO, 11 - ,!)t.>f l1.m aut?moVf'1. cla P?rt."gueza. ." I ção teleirHica dest� capital des-

�� ' .. ,l 'ii �Ci d'l:";;:' d�tr8'"sflo�,::\ han�!ra do Slin·
vasão as animJsiclades acumula-, Cll]O num;,ro nu" fUI possivel sa-: A,Sl,.,lldo pcl? dr. P�dro Er·, pachos .pilra ai. s.gl1lute� peslÔal:Para o h, a., u:��",sa:,,::,:' ç li' ,t ,:;(�: m(,rtl'S le:anta-8�, das duranle aqueles 40 minutos ber-se, fUI atropeladu, na ,madlu- nesto, seu medico. partIcular, "I .Re.fIque .AVII., .D�Vld, Ar,.-J,arUu a efí:�M� t::;,�Q5:a ", ,c "d,d�anto tellta�!va. En

I de ·0 o. ,gada de Olltf'llI, na esqlllna da sr. Antunes MaCIel apresentou mIra, Hennque RIbeiro, Soarei
sr. Hugo r.l���m��H�< i t j'( loS autf'ntl?o!l �espannoes da degtodos 03 C3I'ltOS descau gen·' rua Duvivier com a avenida A-, ontem, á noite, sensiveis melho·1 Pereira, Ver,inia Almeida e Dina

-- --,-,-.- .. -" ' I Espanha naclOr:allsta e os. 9ue i te para brigar. A policia civil" tlanlica. o �r. ,Antunes Maciel,' raso I Stuart.

O eh .iI T· I venderam a naçao ao est.ran]eIrê" t d 1 di, d D I f'X m:nistro (�a Justiça 1,-- ----------�----------

S 01'1 �IS il::ll ""U� _

d
..

b 'represen a a pena eega Oi! u- ,- , . .

,

f 1 "lU I lU" n:1O po e .exJstIr senão urna asa, cidio Gonçalves e Hugo Anler e Q, antigo politico, que conta 57 i

e,chada.

_ de hrmlOma - a denota comple-I .

d
.

t· d d 4 "n·)g;de idaJe e reside na rua

d d te"'m di· A· I a1l1 • por lDves Iga ores o o." l' • J

� e nao' l,a esl.es Il tlmo�. umc,a con-
·I·,t·t

.

t
.

d· t res- Ar8n;0 Porto Alegre n· 56 tendou. ,.
- .

I' d· ã·
t b fI o, lU erVeII) ISpOS a a J ,

(!çao posSlve e uma ren IÇ o lU-
t b I 'd Roftido fratura do terço superior

J.. I
a e ccer ti. OI em. ,

con{ IClOna >.. Soldados do Exérto e da Po- do peroneo fsquerdn, ferida con- i
O general Que!po do Llan(,

licia Militar,apróximaram-setam- tusa no l' dllgrodatico, fratura A. CASA BANCfjt&RIAdelarou, por sua VE.Z:
b da ela vicllla direita além de cou- fJl A

Os habitantes do distrito da .� B�Iprema �ificulri��e. de urna e�� consequencia da interven- tU�Õ�R c escoriaçõ�s general;za- INVIJTA S. AliTril!dlJde vêm reclamando, aliá9 methaçao � n ImP?SSiblhdade de
ção dos soldados, que c:fesentende- das, flli slcorrido pelo PO&to de I

('um justa razão, contra o fato pessoas dlgna.ii '. viverem la.do a
call1-Ie afinal com pepulares ain- Assistenciil dt' Copacabana e em R lO, 11 - Por determinação

.

I 1· lado com os crHfllllOSOS marxIstas.. f' - 'd· t J B f··oos oOlbus que fazem aque a 1- _ .

'

_ •• , da maIor tornou-se a cen ussao. seguI a III ilrna(Jü na ene lClen- do sr. Dulcidio Gonl�alves 2· dele- ----,---------------
- h· Uma medwçao Jámal� trara a

D ·b d
.

d ·1· ·ddO"nha nao terem orano, o que .N d' h' t
as arqUl anca as partuam en- ga o aUXllar, as auton a es po· li! rul:!.SOs ID-.

d t UnIUO e !'gpan oas en re os -

I d
.

E
__�. D .. __ a .....

\.
• •

d f '" l:I -lbes ocasIOna gran es trans OI'OOS, . d' da tao, pro onga as valas. ; ra a rEl-

p
-

d I
IClaiS proce eram ontem, o e-

c(lm a pêrda de temp0 no respe- �uals correm nos e' sang'le provação dos que sabiam «torcer> rOJetOll"!se, e e e- chamento da «levita S. A,», ca- d- d•

t d f á ll'ercê Illlocentes�. á I h que as fa sa bancaria com séde á rua da I"Da OStIvo PQn o, on e
.. lcafY_l J

Q anto é declarac:ões do ge-I quP. C3 que ac avam
.

-

8ria vontade desct'lnonana dos con- UI K· -l SI _

�'
• t' Ilhas

dos seus bandos podIam ser vada �Itura Alf'lFldega. Itiutores. .neraAd I.n�le an sao 8ds. il:glJ�n as; reparadas, fóra do palco do el!l- tU'. Em companhia d.o comi.s.sario condora LI"nd,_,

.

f f
. « IlIltlf uma me laça0 e co-

I d h f di&.Procurando lI! ormar-UGS, 01- •

d I ti' bata., a pau a as. ln"petor, que c e lOU a IIgen-
[lOS, cientificado na Prefeitura, me\er um crIme. ai esa-pu r:, .e A muito CU!!to foram os anim08 S. PAULO, 11-0 sr. Jesus cia, esteve na Policia Central o berohterem os reÍeridos onibus. á se, p�r a�eo�ar eql1lva e a u�a ral-

serenados. Havia um homem fe- Egidio, deutistfl, tinha a sua eEl- gerente do estabelecimento a quem 8melhança do que vem aCGntecen- çado, an. atmos da. g�terrad' � ve� rido. Pedidol!l os locorros da As- posa internada na Santa CaRa ha o sr. Dulcidio Gonçalves infor-
f I· h ce or a!!SlS e o uel o e Impor. .

f· AI I d
!
I· A I di'· f h di·co com Qi'! que azem as 10 as

d. 5 ·d N h slstencla, 01 e e eva o para o aOlS meses sOlrenc o e mo estIa mou que o ec amento a« nVI- MOSCOU 11 - R d d
• CIrcular � e «Agron0mica�, hora- con .1Ç Nes ,ao ve!lClI o. t elb! umd.a Posto Central. I incura vcl. HfJje, indo visitai-a, o la S. A. � fôra resolvido pelo ca-

'
. .. espon, cn 0,_

·

1 l·d I med18çao e pOSSIve eo re aD 1-
T d L' M

.

B E
.

r f b·d ·C F r t M I h f d
em termol vlOlentIsslIlilOS, 6� de-

110 esta �e e�I o, sen.údo qu_e, sebO I dos e soldados: Não ha base de .

rata sCd e

d Ul3S2 orena

�-I
sr. dg1cdlO looU a aLldo c m dO pllao. e l!l o u'e cr, c e e e

1 clarações que o coronel Charles
mesmo nao " cumpn o, nao ca e

I .,
-

t d d· lIsta, casa o, e anos, reSI- esta o a esposa e, CS1:!spera o, pu lCla.
Lindber ...h teria feito menos' _

á Prefeitura a responsabilidade. dlscussoes porqua� OI
na a pe .1- dente na rua Majelr ·Rego n. UI. ,lançou-se da janela da enfermaria Interrcga:!o pela reporta,em to. N '., ,

pre

C I. ., I
.

d mOR excepto recPCle 08 como Ir-
A I' d

. - I I ! d 15
.

d' P I·' C I
zando a aV18çao 1I0vletlCa, onze

aue, pOIS, a nspetofIa o _'
d Ih

.

N •

t· I presentava, a em e csconaçoes, i IJ.O 90 o, numa a tura e me- ao sair a o lCla entra, o ge- ·1 t d F A' d U RTransito Publico uma proyiden- maos e ar- e� pao e lU;; Iça, fratura de duas costelas. Na

de-I
t !"os, falecendo á nOit,e. rente da casa boncaria declarou �l OsOSt '\ orça erea a.d·· I

•

· .

d· t entido ..e que " j ,-------------,--------

que a empreza tem existencia :,. a� em proc�ram n ICU a-

cplle.��v��i!.e a�;����s:!�n�o.en�:uoeca.� I Oiá do Mar" I Grüp·oM·-fscõiar---de I �1inistro Mendon- :�7:�: �a;g:naJo\���sÇ��s i:po�;!� �b}.1.1;d��d'��d��n�� d�;of�� t:�:v:f��lh��., -

d
lIa e e se casal com a 1 aSilo em qlle • sr. Prefelt.o Mü_I-1 S d L·

,.., L·
relatIVOS as operaçoeg essa na- d ·1··Em ao ra Ima e um IllIlOnano.

cipal, atendendo aos fwlamo5 da
i comemoraçao" aco OS Imoes �'1 '1It.ureza

e �obr(' � �end.a t de ai..?- I O� pilotos russos disseram aindapopulação, vem de dotar a no@sa i DIA DO MAR, que hOJe ICe!, cUJOS pies a';IllS 3S es .ao que a lua patria dispõe de c:ente-capital coru um serviço modelar: transcorre, realizafr-se-áo
Fo .• marcada para o d·la Che\l'ará s 15 do corren ..

I tab9?llldtamet�lttel em �I� c�m a lO" nas' ou meimo milharos de e!plen-de tr�nsport�8 urbano;,. quer no i n'" Saco dos Limões bri- e. eg13 os 1 u os ongmaIs, uma d·d
.

d N

Ó t
qu. dIZ respeIto ao!'! veICulos, quer' ."

• 20 do corrente, a cerlmo-I
te a Curitiba, para pre- i vez integrahzados. lbos aVIa ores, qut n�o 8 m�n e

no que se refire ao estabeleGi- Ihantes cerimonias c�ns- nia do lançamento da sidir ao Congr�sso ferro-I .Sobre os motivo,s que deter- �� :�z::ar COIBO am em SR em

mento de um harario rigoroso. tando dentre elas missa
pedra fundamental do viario o sr. Ministro da Ilmnaram o feeharuento da

e�-I
� protesto termina dizendo queA população do distrito da solene celebrada na igre-

Grupo Escolar de Saco I Viação, gal. M donça! preza, o nosso informante na a
Lindbergb deu motivo a que oTrinrlade tem o dir.eito de sc.r J"a local. . _

.

en

I �oube esclarece.r, a<ieantando que d
.

ouvida e a Inspetona do TransI- dos Limões. Lima. tanto as !lutondadp.s que proce� ?IEuHI o lIe na dêle, salienta.ndo:
A "t d I t d d·l··

e provou ler um mentIrosoto Publico o dever de fazer res· .,..---------- ... -- ..... --......... O referido áto será pre- convI e o fi erven- eram a llgencla, como o ir. t'·d I· I·. � ..

d VI'
'

S D I ·d· G I h
es \IpI o, um late Ite e aC8IO dOIpeitar os horanos, DüO permltm o I- a operar·la em SI·dl·do nelo sr. Interven-: tor Nerêu Ramos vira ua u CI 10 onça vei, nen urna l'a'
I

-

f· dd ii" -

t t- d'
a emaes alcI.h., Q e Sell!\ defen-

quo 08 donos os carros nem 08
t F d I

·
...+·do :, Exc.·a. em segul·..II- ao Es- zao apresen aram para ao ra 1- •

IA L· db h f
.

chaufeurB, desplezando as deter. or e era e aSSb_i ,
ue

cal medida, que atingiu uma C8- S0�8� mg eses: 10. erg OI �o-
minações dessa mesma Inspeto- Laguna pelos srs. S e c r e t arios; tado para lhe p�rc?rrer 5a com fenGionarnento dentro da mls�lOn�doIApilol Clrcuf}oil reaclO-

ria eíltejnm passado por cima da d'Estado, Prefeito Muni-; as zonas que ma as mte- lei subordinada ao Millisterio da nano.• �I'l[€ ese�,rara, � lrm�� que

lei. cipal e autoridades do' ressam á sua atividade Fazenda. a aVlaçao BOVle Ica e raea,

Estamos em crêr,. que o. ir. ensino. I ministerial.
Inspetor do TransIto Pubhco, O sr. Gíocondo Tasso, pre-
tomarâ as providencias que o ca- feito do municipio de La-
80 requer, atendendo á reclama· guna foi autorizado pelo
ção dQS habitantes da Trindade e Govêrno do Estado a doar,
ao prestigio da autoridade. que a ao In.tituto de Aposentado-
si proprio lhe incumbe impÔr. ria e Pensões dos Trabalha.

dorell em TraDsporte9 e Car
gas, um terreno do patri
mônio municipal, com a

I
área de 8.328 mIl. 2, sito á
rua Polidoro Santiago, arra"
balde de Magalhães, afim

. �

de ser construída no refe ...

rido local uma vila operá-

de "i-IA MAIS LINDA
'CATARINENSE NO

DO ESTADO

JOVE
SUL�

retidos
Encolltram-liIe ritido. 011 eata-

h ."l
orano�

ria.

Assassinado o

Peett
general leprosario Santa

Tereza
A

. posse do novo

consultor geral da
RepublicaConselho Nacional

de Petroleo

SOFIA 11 Foi quandO s, dirigiu para o Ministerio da Guer·
ra que O Jlefter�l Pedf, chefe d. Estado .Maior do Exército balgaro foi

assassinado a tiros de revólver por um civIl. O seu ajudante de ordens,
major Anoff foi ferido, O assassino suicidou·se. as motivos do crime
ainda não são conhecidos.

O general Peeff, ontem alsall81nade, t1n�a 5� anol de iflade.
Fez os seus primeiros estudos militares na Academia MIlttar da Ruslia,
antes da guerra e concluiu,os na Academia de Guerra da BuI,aria. Era
um dos mais a�tigos generais do Estado Mllior bulgaro ainda em ativl·

dade. Depois de ser comandante de divisão, foi durante algum tempo
diretor da Academia Militar de Sofia, e nomeado .chefe do Estado Maior
do Exér'ito BuI,aro, ha cêrca 4. dois anos e MelO.

As I rmãs Franciscanas
de Angelina ficarão en

carregadas do serviço de
tratamento dos doentes e

organização Interna do
Leprozario da Santa Te-

RIO, 11 O ministre da Fazenda reme

:teu ao Tribunal de Contas copia d.
Gecreto-lei que abre., credito espe
daI de 750:000$000, para atender no
corrente exercicio, .. despesas de

instaração e custeio �. Conselho
J(aclonal d,O I'etroloo.

rela.

RIO, 11 Está marcada para
hoje, ás 10 horas, a posse do novo\....
consultor geral da Republica, sr.
Anibal Freire da Fonseca.

A solenidade deverá realiz,u·se
no gabinete do ministro da Justiça
na PoIacio Monroe, perantil o titu...
lar di referida pasta.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r
'

"

\

l'
r
,

([
i

I'

!
I

A GAZETA, 12- ..10-·1938
---------------------------------------------------

'Almoço õ

e

Floriano,polis

confrate'rnizaçãQ
do Tesdur'o do Estado

hornenageiam os seus colegas promovidos.
Rt!allzGu-se sábado último, no Rest.mrante nEstre!aU, o aI· trabalho, como até agora todos os presentes têm cumprido,

seguindo'l
O sr. NeLon Nunes, levantou o brinde de honra ao em i-

m Jço oferecido pelos funcicnérios do Tesouro do Estado, aos seus sempre, o exemplo edificante de Otavio de Oliveira, Funcionàrio nente homem público, grande amigo do funcionalismo que é o ex

colegas srs. Adolfo Bite ncourt da Silveira, Manoel \1iranda da Cruz digno e exemplar por lodos os titulas. Ao finalizar ergueu um brin- mo. sr. dr. Nereu Ramos. dd. Interventor Federal. Este gesto foi

Jr., OImiro FaracQ, Nels ou Nunes e Arnaldo Mendes, ultimamente dt; pela felicidade pessoal de todos os presentes e suas dignissimas vivamente recebido com calorosa salva de palmas.
promovidos por áto do ex-mo. sr, dr. Interventor Federal. A êsse famílias. O almoço decorreu na maior intimidade e harmonia, fi-

ágape estiveram presentes, num ele' Em seguida falou o sr. Manoel M, da Cruz Jr., declaran- cando provado )como ecoou bem no Tesouro do Estado, ali jus
vado �esto d� solid�riedade,o exmo'l d:)

não poder ?eixa� de faz:r ,uso da palavra' deante daquele am- tissimas promoções ultimamente realizadas no quadro do funciona

sr, dr, Altamiro GUImarães, dd, Se- biente de tão simpanca cordialidade em que se homenageavam os lismo daquela Repartição.
cretário da Fazenda; Otavio de \

funcionarias recem-promovidos da repartição a que tinha a honra Aos srs. Euclid�s Femendes, Romulo Gonçalves e João
Oliveira, dd, Diretor daquele impor-l de pertencer, entre os LJuais figurava o seu nome, para agradecer Teotonio de Carvalho, promotores dessa manifestação, apresentá

tante Departamento àa administração de coração a todos os presentes e concitar aos seus prezados co- mos os mais sinceros parabens pelo feliz e elevado gesto de 50·

pública; Rogerio Vieira. Diretor do 'I legas a continuar a trabalharem na maior harmonia, auxiliando-se lidariedade, que muito põe em destaque o elevado gesto dos bons

Montepio dos Funcionários Públic08; . mutuamente, afim de que o Tesouro do Estado jamais desmereces- servidores do Estado.

dr. Daví FerreIra Lima. Procurador! se do conceito de que desfruta entre os demais departamentos da 61 ...

hscaJ; e mais os seguintes funcioná-I administração estadual. Em seguida levantou a sua taça brindando S. M. AMOR A ART E
rios: Vitor'F.da Silva,Tomaz Meyer,; aos srs. dr, Secretario da Fazenda e Diretor do Tesouro do Es- iiiiiiiiiiiii!iõ.õl

Gasparino D,u.tl'a. Newton da Luz 'II tado, cujas quah,'dades poz em destaque. ,De ordem <ia Diretoria convido aos nossos conosios para assís-

M P I N V A A b Ih f d tirem a posse da nova Dlretoría e á comemoração do 41' aniversario des-
acuco, o rtno . enere, rman- j o terrmnarern SUlS ri antes orações, oram os ora ores VI-

ta Sociedade. que realizar-se-á, em sua séde à rua Tiradentes n, 37, no
do Sabino, Luiz Fran'c:sco Borges, I vamente aplaudidos com demorada salva de palmas. dia 12 de Outubro, quarta-ferra, às 20 horas.

J0ão Marçal, Euclides Fernandes, I Falou, tar�bem, ,em elegante g;sto d� solida-iedade, o ex

Romulo GOhçalves, Aroní N. da I mo. sr. dr. Altamlfo GUimarães, dd. Secretario da Fazenda, armgo
Costa. João Carvalho. Osvaldo Sil-I sincero e leal do funcionalismo publico catarinense, que já tantos

veira, Cândido Freitas, Osní Pessôa I e tão assinaladas favores devem a s. excia.

Maci�l, Osvaldu Lemos Bitencourt, O sr. dr. /\ ltamiro Guimarães. de improviso, proferiu as

Gustavo Lehmkuhl. Jonas Carvalho. I seguint.s palavras:
"" Ariesto Costa, Odilon Mafra, Libo-,

«Meus amigos e meus colegas:
Dr. Alta�iro �u�marães rio .Soncini, Flerdoaldo Nobrega,. ,Eú vos falando ,nesta festa em que homenageais os Iun-

José d. DIOIZ, Ricioti Queluz e LUIZ Carvalho. I cionanos do Tesouro ultimamente promovidos, estou em que, com

Foi então servido Q seguinte menú: ,ê�te vosso gesto, de amizade e de cordiahdade, procurais, num

Creme de ervilha, Maionaise de camarão, Spaghetti ai sugo, : Ião grande quão eloquente testemunho, aplaudir, sem reservas, o

Perú à brasileira e Salada. I áto do Governo do Estado 'que efetivou tais promoções.
SOBREMESA--Café e Charutos.

, " I '

Orgulha-me, p�r isso, achar-me,' tamhem, e?tre. vós. para
Oferecendo a homenagem, falou, em nome dos Iuncionérios

'

VIvermos, todos, este Instante de alegria e de solidariedade, �o

de Tesouro do Edado, o sr. Euclides Fernandes, competente Eul'l-' mesmo tempo que exulto de setisíação por este primeiro contacto

cienàrio daquela importante Repartição, que, com muita eloquência, \ mais intimo que. em companhia do vosso Diretor, estou tendo

pronunciou o seguinte brilhante e expressivo discurso: I convosco, num desejo que sempre' alimentei de vêr cada vez mais
.Exmos. srs, (!k Secretàrio da Fazenda e Diretor do Te-

!
aproximados chefes P. funcionarias, pois. que, disso, só ter á a lu-

souro do EstadCl. Prezadus colegas..
. _

I
,.

orar o serviço publico, num arn-

Grato é u confessar-vos a minha satielação, quando vos: ;;_;t�;.�I' .piente de disciplina-é verdad ..

venho oferecer, caros coleaa., em nome dfl todos os V06S0S compa-] .',
:' ::�,�:":,,

mas 'sobretudo de confiãnça"�
nheiros de trabalho, esta homenagem simples, mas sincera e expon-Í . de fraternidade:
�hL I A I

V
.

id
.

d
I s promoções u timamente ve-

emes aqui reuni os, num acontecimento sem prece entes! rificadas, sôbre terem constitutdo
entre os funcionàrios do Tescuro do Estado, a quasi totalidade dos i mais uma demonstração de quan-
que, dentro daquela oficina inexhaurivel de trabalho, dedicam o me- I to é justo o Govêrno do sr,

IhGr do seu esforço e da sua capacidade, ao de�empenha das atri- Nerêu Ramos. pre.niou funcio-
buições que lhes e&tio confiadas. Este acontecimento nos é bastante narios inteligentes e capazes, me-

�xpreslivo, e êle -jamais poderà perecer de noss&. memória. Digo-o

I
recedores, por isso mesmo. da UniãO

expre,sivo, dados a expontaneidade e o objetivo de que êle se reveste. mais alta consideração do Goe.
V95, senhores homenageados, bem satisfeitos deveis estar vêrno do Estado.

com o àto do Govêrno de Estado pelo qual vistes coroados o vos- ,I E" h• aSSim, meus sen ores, que
50 esforço e o vosso merecimento. E todos os vossos colegas qt1e o Govêrno que, em bÔIl hora,
vos prestam esta homenagem e que convosco compartilham Jessa se inaugurou em Santa CatlUina
satisfação, vos dão uma inequívoca prova de sincera amizade. vai prosseguindo a sua caminha- De ordem da Diretoria. aonvido a todos os SOIS. a�sociados

E' preciso que continuemos, como sempre. a trabalhar,para, "' da, fazendo justiça a uns e eg-, para a sessão dI'! Assembléd Geral Ordinaria, I:t rea!izar-'e no dif\
i-manados pelo mesJllo ideal e pelo mesmo espirita de cooperação,· timulando a outws. num desejo' 13 do COlrente á� 1 �,30 horas �m, 1 a. ,convocação e em 2 .... ás 18

poder�fjs, de cabeça erguida, transpor os obstàculos, enfn�ntar asf OTAVIO DE OLIVEIRA sincero de exigir de todos a maior horas, afim de ser eleIta a nova OlIetona que deve tomar a si fl�

adverSidades e os contratempos que, por certo, hão de surgir, , , .' • encargos desta entidade, entre 13 de Novt:mb:'o de 1938 a 13 de:
Sou des que crêm que em tudo deve predominar a m'lis I colaboração em. benefiCIO dos altos mteresses dQ Estado. Novembro de 1939.

perfeita amizade e o mais perfeito espirito de cordialidade-fatores Em assIm vos f��ndo, que�ol nesta ,op,ortumdade, em meu

imprescindiveis para a realização de todos os anseio. e aspiraçõõs, nome e no do vosso, DJr"!tor O�avlO de Ohvwa,. �gra?ecer a gen- Secretaria da União dos Varejistas em Floriano�'olis, 1 I

E, dessa amizade, desse espirita de cordialidade que deve prepon-
tileza do vosso conVite, e concltar-vo� a que contmu�ls, a traba- de Outubro de_ 1938.

derar entre os homens jà nos fa- Ihar pela nossa terra, para que passamos) sem�re, aSSIStir ao que

la�a o imortal Aristó�eles _ o
ora assistimos: o grande prestigIO de Santa Catarina. pelo seu I Secrelano

expoent� màximo da cultura gre-
Governo e pelas suas realizações. I CiflIllilBl_ee_Ei__i4iA$'fiíZB·e.$!l5·!ll!��miMI':I!!I,ME3ii!§i·_§j!i!!��.B#=gg:z:q�*!I;,'!!I_�_�:5��S!!_�!!�1&:l'

ga. I rt
V 'V • r:1

Coleõas. Okrece�do-vos esta i I : • Jl)jxcla. preeisa de UDl8 limousine? f1'J
h@mena;em, em nome dos funeio- L. h -I- .. d 11&

I
Disque o n. •• S2a de seu telefone e �

oàrios do Tesouro do Eetado, em II' .. ularla e amou- terá não só p2ra S(US passeios,comotambem para �:
regosijQ à voua promboção, reite- sines de luxa viagens. n,.'H,,:[O-VOI os meus para ens e vos H
::����;:p:;I::b�::�li:!E ,.F IO� i�nopO_li5 w. Itaja í habeisS��I!:�:� '�ros modem.>Se confol'a"is dirigidos por

j
dade come funcionàrios públicos _

Saldas ae am�as. as cldad�s das 7.30 á6 8 horas de ElOndinQ Cardoso 502

continue a ser, c.mo até agora, ,

manha e das 3 e mel� as 4 horas da tar�,e. Otavio Cardoso :;03

proneua e desinteressada, para Infor:Ulaeoft§ em Florf�nop�bs com os Bernardio!J dos Passos SOá

maior engrandecimento de nossa c�auffeurs AcaclO Brag.a, B,oneco. Gury, J<.>ca Jesmno e Otavio Numas P. Cardoso ál4

d E d' P h T I f d I I 222 Waldeml'ro VI'el'ra �19
classe e o sta o a quem temos ln 0-- e e one as lmousmes . ...

orgulho de servir. Em 'talai-No Cafê Cahfornia, com o proprietario Patrocinio Vieira S21

Ao exmo. sr. dr. Alt&míro Gui.
' _'

I
Rubens 52á

marAes,' �ecretàr!o, e ao �r .Otavio HOTEL A'NDRE TTAde Ohvelfa, estuudo Duetor do Adolfo Bltencourt da IITe$ouro do Estado, agradeço, em Silveira O MELHOR DA PRAÇA
, nome dos premotores desta manj- ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- Ifestação, a aquiescência do convite que lhes fizémos e a honra que JANTES E EXMAS. FAMlLIAS
n(ls concederam em c()nosco compartilhar desta justa homenagem.» TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-

Respondeu, em nome dos homenageados. o sr. Adolfo B. ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA f.

\ da Silveir., emocionado, que com palavras repassadas de gratidão, .' Anexo: Armazem de secos e
disse quanto era grata aquela homenagem, a primeira que se

reali_'" molhados iiz�va pelos funcio:tàrios do Tesouro do E�tldo. Fez votos pela feli. Uerval Santa t;atarina I
CIdade de todos os colegas presentes, concitando-os a que continuas-

.

�p.m a cumprir os seu� deveres com lealdllde, honestidade e amor ao

Os funcionários

,João Mareiano Ferreira
I· seeretarifl

....................................................

Agradecimento
e Missa

r=eI!l-__II iSW

Tenente Getulio Lelis Pontes e Ana Mo
ritz de Carvalho Cesar ainda compungidos com

o infausto falecimento, no dia 8 do corrente, de!
sua querida esposa e íilha

Dona Leonor Pontes

vem, rela presente, agradecer aos distintos médi
cos drs. Augusto de Paula, Bulcão Viana e Car

los Corrêa pelo desvêlo e carinho demonstrados durante a enlermi
dade, bem como ás Irmãs da Divina Providencia' que prestam seus

serviços no �"bspital de Caridade; agradecem ainda ao sr, cel.Gentil
Falcão, comandante da Guarn:ção e oficiais da 10a. C.R. por terem

comparecido ae enterro e expressam sua gratidão á todos que en

viaram corôas. ramalhetes. telegramas e cartões e acompanharam o

íeretro de sua sempre lembrada esposa e filha d. Leonor Pontes.
Outrosim convidam aos parentes e pessôas de suas relações

para assistirem a missa, de 7' dia, que mandara celebrai no dia t 4,
sexta-Feira, ás 7 horas. na igreja de São FrancisCCt, confessando
d �sde já sua gratidão,

das Varejistas
Florianopolis

de

(Assembléia Geral Ordinaria)

Severo Simões

Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações
e pinturas em

Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai
xas Registradoras, nacionais ou estr�njeiras.
AUGUSTO KLOSS

Mecânico técnico e prático
Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 l!
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A. .. G A Z E T . AfNão pode fundo-/IEra um evadido do
I nar como sociedade hospicio

��4�o�V��O�Z��D�O��P�O�V��O��p���p�ri�d�a���o�e�D�lr�d�o�r�R���p�M�s�a���I�11 estrnn;eirn I mll-A��a�re�...2'. J A I B O C A L L A D O J Floriano víveu na tarde de ôntem,
�����������������I���������������������' momentos de grande agitação.RIO, 10 No pedido de registro U h d bda Sociedaàe Portuguêsa de Benetf- m ornem. em carreira esa a·

ela de Porto Alegre, como Sl1Iciedade lada, sobraçando um embrulho. per·
de estranjetros, o senhor ministro seguido por uma pequena multídão,
da Justiça e Negodos Interferes PÔZ aquela artería em alvoroço.proferiu o seguinte despacho: Detido pelo fnvestígador Silvino,

presente á carreira. e levado para o

distrito local. constatoc-se, dada a

confr-sâo do homem em explicar sua

estranha atitude - que ele havia
roubado. momentos antes. um terno

S c0JU'"ffTI® �
!:Q) WJ���I1©) r���r�(Q)
��

LISBOA, Iü=-Joãe Cr.atino, PARIS, 8-Numerosos fuzis au- RIO, 10 Esta madrugada "e· "INDEFERIDO, • A transforma.
comandante do pesqueiro «Santa tomaticc $, de fabricação alemã e riflcou se um principio de

inceDdi0/ cão requerida Imnortn, etetívamen-
F' b I di' b

. italiana, bem como duas metra- no departamento denomínado D. te, em dtssolução da atual soctedae» a ri roa o pe o navio rasi- D. M., do Lloyd Brasileiro, sito á de, :i'�lecend(} poderes á diretorialeiro <Cuiabá », declarou que o lhadr.ras Hotchkiss, foram hoje rua do Rosario. 'I para opera-la sem audíencta da as.
ocidente verificou-se DO sabsdo, apreendidos, durante uma diligen- O fogo ortgíneu-se num deposito, semblêa dos socíos, Consta, ainda,
quando os dois uavios seguiam eia efetuada pela policia" a qual de papeis localizado nos fundos elo

/
do presente processo que a maícrta

O mesmo rumo para deixar o Te- prendeu dois individuo" acusados r�ffrido departamento, sendo, po- dos. assocíacos é constítutda de bl.!'- fi
.

'
rem, prentsmente abafado pelos I ;;H�lrOl\. Convcque-se a assemblêa t,io, indo o «Santa Fé» á frente (\' de trah�� de armamento.

I bombeiros, que para ali correram, geral, dentro do prazo de vinte �
o «Cuiabá> procurando nassar, Os detidos declaram que tra- sob o comando do tenente Di.me' I dias, para a reforma dml estatutos, �

<Entretanto, acrescentou o (:0. ,balhavam por conta de tereira I eles, cl_)l� Q carro de manobras de� I

n� sen.tido d� assegurar iSu�ld�de .

d t d
. . II pessoa e. que nada sabiam sobre' pols dmáldo pele aspirante Valde cL díreítos _30S assocíaaos brasüeíres [man an e o pesqueiro, o navio '

mar. que podemo votar e ser votados__
brasileir? n�o observou ali .,regrasl as_���as. As chamas estr!lgtlla� bastante Rio, 1 de outubro de 1938•• (ass,
internacionais de preeauçao em IS' '"t difícil

IHI portas e armsçoes existentes no E. Campos".
relação ao navio alcançado Q que

ora IUftl Q �t'partant;!ntí) do Lloyd •. _

deu motivo ao
.
choque". I BARCELONA. 8-0 iornal �fd •

eh I·. �OIlft refereaeía ao s.�P(l$to 8_?-! «Vanguardia» publicou esta ,1I�a- Inaunce eva lerxil lO prestado pelo <Cuiabá>, Joao i nhã uma nota, de caráter oíieio-
Cristiano declarou que o paquete i

80 dizend : que o governo f'la l'te" l1'�v21�')I"rO d::l legíãenão prestou nen.h.um, e nem .si- publica não se desinter essarâ dos; \,'i).<j ?j � U �uv

quer tentou verificar 8ft avarias problemas das colonias. Alude, de llcnracausadas. particularmente, á possivel cessão fi � 11l ]lHO, 10 A Secção de Ordem
das colónias portuguesas á Ale- Polítíca e Sccíal da polícia Ilurní I, � � --- manhr e diz textualmente: «O. PARIS. 10 O celebre artista Illeng� =.

dístríbutr ontem o seguín-]
Terceiro Heich prepara novos pe- teatral e cínematogratíco Maurice te c,�.",:umc&�ú: "', ". ;
didos e dentro em pOIJCO exigir5 Chevalier foi nomeado cavaleiro da }'ara GS I'.ns ;-(}�.�,mel�,�CS_' 8,

LerliLo de Honra. I Secçao.d.e Ord:m j! oltuca e socíaí, Ia revitã" do problema colonial. e da polícia tlumtnense esclarece que'
Já pronunciou as p,-j,1Ipin� p,dR- as reuniões ordtnarías com datas
vras nos cunciliahn los de Guu, 8 I fixas, devem ser ccmuntcadas uma

b Muni h A d I f uníca vez, com 03 informes pcr tíerg e IIJDIC. S grau es po- 5!' r' ""5 em' nentes, comuntcaçãi) que se rellt\'.'3"
teneias farão eertam\mte, o possi- 'I

mil opera. �v rã quando ltO ..ver modiílcllção".
vai por não atender ás exigenciaf< gréveda Alemanha mail. em ultinw re-

curso, preferirão que seiam as co' T ,\ YORK t C
RIO, lO-Tendo 8 firma Etz· lonilis dos povos fracoa as pei- N�V '4> .

'.
O -. �-: L A . e.

& ti'o "

berger, Irmão & Cio., recorrido meiras a entrar em jogo.
.

m�IOlcam de DetrOIt (Mlc�I-! egauo pOntlfiCiO
do despacho que determinou não, Fala·!le de novo llas colomalilham): "Nova ,Wt:ve que at1l1-i

( Il""

Npoder a mesma parlicipar das holandezas,�belga� e portu�uezali, ge 15.000 �.r;�r;(;s íoi de 'ao ,onO'fesso [. I •
cODcorrencias publicas e {ornem- mas de prel@renCla nas pOltugue· clarada n�,; u tri c çlt: áub)- �

e

mentos eDIl geral ás unidades da zas.
i' r i, PI di UnJguiuoSa. Regiãe Militar, no Rio Gran-
(' , f "dode do Sul, o general Eurico Du

tra deu a seguinte lJo!ução:
«l\1:YI'l[(·'nbc �. ,:2';,fU h.\

.

caneias ou inqi:e,11"'<. !';lP1 q)il U '.

l'Hf se procerlpnLt-· ... t!,l nn i h� ar-
; () ,,�

guições do signatf1ii<l, a qu�rlt en, h ' c ,'ri 'l'ti'S de....
be a respo[).,abili<hde do caso I j .000$ 00 para manuh n·

��i:���.:'9.�·_n_ .. _._��� .. �_."� I ção do Gari ete de Identi·

(
.IP • Vendt-I flcação, ,m(llcrial para assis

asa a venoa s" .,
I tencÍ;;,\ fJ\íblka e rrmoção de

o COMANDANTE DO
",iANT1\ FE'f!' ActrSA

O DO "t::UI'ABA'"

GO
FE

E
E AL

não qlu�r ileg@eio§
com a firana �tz ..

be:rger

(te ;'

IJedit,d ,

as necess!lt 1;.<

t. ,�

., i. i. i

('onfí rt::'! I Cd�a S tu ld,;
Nerêu Harn',s n. 13-·

qu:;.:r informação pe'o
rw fL i 388.
�ee•••••ees.eQ������IDe���

Pat�a a· Tur�

Aproendidas em Pa- i lacendlo Dum depor
ris arDias italianas e tomento de Lloyd

alemãs Brasileiro

""'1','"
'Ie

d
nfll' \a

'·u ::;,n· n

tnferver:t(!t' Ni. rêu
decretos

telefl)'. i de átos
i f d'vu'gaçãC'
int, re·se do

Não tez I
blutf !I

PARIS, 10 - "O governo tt.,
lI,ora .. provas de que o chall-

'Iceler Hitler nh 81tava fazenCo
blllff. Se Dl. tinll. lido realiz.·1da a eonfereBcia de MUDich, •

Europ. eltaria aiora lI.frendo OI Ihorrorel da &,uerra", deClarou pt·,
nnt. a Comilsio d. Diplomacia i
da C.lllara o Ir. Geer,e BonDet,!
ministro das Rel.ções Exterior••• I
ao expOr •• Itll(O secreta o. ••• i
f0rçol ..,I•.fr.....it.liallo. ao jItnti40 d. pr•••r'V.çlo �. paI, , iiiiiliiiiiiiliiiiiii_iiiiiiiililiiiiiiiiil.iiiii_iiiiiiiii�iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil1iiiiiiiiiiíiiii-

arlnar
I
I

ANKARA, a-Concluiu-se um·

1aeÔrdo, J1I610 qual a Alemanha
coftcede á Turquia um emprésti-.
mo de 150 miMes de Reichsman Jpara armamento!! 8 aparelhamento
iadustrinl.

.

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa

(;IIABLAUTB

ullando "creme

CHARLAUTII
dirá logo Borrindo: que produto:

maravilhoso!

..........................

.
"

"

ao NACIONAL

:J$.ii de t4iô�G 44
C. � t\'j;(3 P...").s't3-,

C "-i .. :t"" b<i':\ Pô 'ir a Y"\.�::
�.r'..f:rv": ,����������.iZ:.}!rr.ID_im

hI rá�=��ii�
CONHf..CE.R' M['U�
COM PRA OORE�

qü�nqll!e!.o ieeuinlião pu
blUea ,!e:ve fier co ..

mlud"lu�a á policia

» ANTI - SA�r1A TELl «

de roupa m «Alfaiataria Oriente ".
sita á Avenida Marechal Floriano 17.
13J.
Não se tratava de um ladrão e

sim dlt um pobre demente, foragido,
lia pouco da Colonta de Psicopatas
de Iacarepagua, para onde será íme
dlatamente recambiado.

----------------------
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E T -O O L E II
elA. NAC. DE SEGUROS GERAIS II

METR�POLE J
(ia. Nac. de Acidente do Trabalho
COlll�tituem um poderoso gru(Jo
loado genuinamente bl·asileiro,

vieo de todo o Brasil

Vencimentos civís e militares: Meio sôldo, montepío,
aposentadorías, requisições militares e ql18isquer recebimentos,
inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Adv-ogados e oferece REFE·

RENCIAS BANCARIAS).
\

Escritorio: Rua l' de Março nr. 115-2' Andar
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES,

I
CONSULTEM NOSSAS TARifAS.

Diretoria: Dr. Fo Solaro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de fWélo F.·anco
Dr. Luis Cedro Carneiro Leão
Dr. PUnHo Barreto

Sanatorio "Santa Calarina"

Presidente

".

André Kiralyhegy

..."-gentes gorais e ban(IUeiro� em Santa
Catarina

MACHADO eia.

Dr.
DIRETOR PR�PRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

e:melhor estabelecimento, =--perfeitamente aparelhado
para o t;ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana·
torio encontra-se localisado na Estação Perdize8 - Vila Vi·
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, SOO
metros l'lobre nivel, possuindo uz eletrica, agua enca.ada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Senatorio encontra·se instalado com aparelhos mo·

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

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

Rüa João Pinto, ã ..- ex. Postal 37-
FLORI \.NOI-OlIS

,
JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



___________� o

...

florianopoli,-. 19�8

Cálculo de qualquer
estrutura em con

creto armado
e ferro

P Janta, execução, tis
caüzação e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

\'<,
.-_---�-_.__---------

�D�;:'� {' ,.

:F� B��"'''''''a� r ��JJ r� � 6 �.� � :J� � -I 1- tfi.�' """, 1"'.;,--:�_ � r- �\;_fl "";-,. I� '\ '.v' ""H � .. �::; ,>;."J &.. M '{;.p F< ii � IÚtM U
.

!,� �,�� �''''' f ;.1 I\�; � i\,,] � � � �,J; ""

l'�, peciatista em r;:,;/e';;ifs)d� '''é�;?nças. nervos I n�i ra tcrn seu escríp-
impaludismo e molestias da pele

Tratameni��aõ!cenlpaludismo e das melestias da pe
le e nervosas pela .Autohemotherapto

Consultoria e residencia+Ptece t 5 de Novembro, i 3
Telefone, 1.584

Consultas:-Das B às 11 e das" 14 às 16 horas
H

mar ibeiro
---- ._-------_._---------_.---

Civil

Andar Apartamento
Postal, 784

Cf)nsultt)rio:�Rua Vitor
Meireles 10

Caixa

Paraná

Conforto, Distinção e Beleza
: ,P 's 10,30 e das 2 as 4 h�.
.
\

íResiden�ja: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

fone: Ccnsultcrio, 1405
fone: Residencia, 1 �55

• 'CS? .Ct)�""· . . .,,_ ... -

. �l.

Economia
nos Trabalhos do

Dr. Clarlbal ...
te Gaivão Partos - Moléstias de

Senhoras e

Moléstias de crianças

Cam

Só
Consultorio- Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Engek�helrD l#ivil

ADVOGADO D r. Miguel
Boat::H:.�idAvisabaos �amigos e

antigas constituintes que
reabriu seu escrltorio de
adveeacla e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
eemsrca do Estado.

DIretor ds Matsrnidado
Mfidlc@ do Hospital CLINICA G&:RAL

Vias Urinarias

� Prof�esionais habilitados para todos
11 os rat-nos de engenharia
Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

Projéto5 em geral

Escrit.rio central : Aua�\1Ide Setembro,
Porto Unt ão

41

(Curso de especializaç o em

molestias d� senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 t 12 da manhã
e á tarde - Consuiierioi
ANITA GARIBALDI. 49

1ratamente moderno das
melHtia$ do Plll/flâo

Censult-R, joãe .Pinto, 13
1 eleione, 1595

Res. HotelGloria-Fone 1333
! I Consultas das 13 ás 16 hrs.

t:!icritorío: R. Deodoro n' l5
FONE 1.665

1 I f (. ji Hil' i r e Y5

e-, -:Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REPRESENTANTES

CARL.O

.... 1ft .. "'••• I!ta...t�, lIIor6. "
II ...Ullor CI. monde

t!iI$U �.!i"tti - !Iko ,,1ft .ee • 9sr10••on. efll...II'".tII••

\!ll"a8� �Mt'> fiA0 COI!I;$CftllIlJ b'ltt�rl8J (2',5 IItllMl!!t.)

�Gnda C!>M tOGl!!lillJ •• 1:1__

J:>9iUIiI!D c!l� ".MO

rn "!"??RUE aasuoc

111CO do Brasil
I_pUa)

fUftdo da reserva

10G.OOO:886$aOO
�259.746:1,0$000

.'CUTA TODAS AS OPERAÇOES 8ANCARIAS

_tiÁS li CeR!t:ISPONDENTES�'T0•• Q PAII
cu. LOG.ÀI. RUA TRAJANO, No 11

Abona. em canta "cerrente, os segúintesl juros:
D". ce. Jnfll (COAU�CIAL:iEM LIMITE) 2% ala
fJv.P. MsítadOi (HlIlite de 50:090$) l� ala
Dep. popular" (f4e. de 10:000$) 4% ala
»'1'. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportanclas),
com aviso prévio de 301.;dias
ftlem de 60 dias

:�.:i'i- de 90 dias
.!r,:i't'.. ;,:.;:, ,J,... •

�ITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 miaIS
por 12 m�es
Com renda mCA.tW

:L_R'!. A PIlEMI••.
por 6 mka;
per 11 JDbCl

'.Jeite li �I&l. ".,ord.aI.
Ix... lllent.: .a. 10�'. 12 e ti•• 14 ,. �. �h.r••
Aos sabad•• : tias 1. ás 11,3' horas

Endereço telegrafico: I.Â.TIiLLITli

TEL:llON:I 114

E OEPOSIT

M

atriz IFLO

5111,

Oll

-��---------,

Filiais em;

Blumen�u, C�<§'uzeiro do

Jainvile, Lages, Laguna, SãG�
Francisca dG Sul

Casa no Estreite

( Jol. P88.'"
�ala de visita - -inco

grandes qtllrt.s - IIIa tle
jantar - c.pa - c.i". e

instalaçêes saltitarias
Luz elétrica _!til todos as

compartimentes
Dois quintai! completamente
amurados e uma explenclda

praia de banhes
Dois porões e dElis anql••

para [avação de roupa.
Metedo prÁtico pan I .8 Onibu» na perta,

a,render a executar com Todos os campartim.ntss
aluolllta �rfeiç&o, ao S. In- teR! janelas e a 188a estA
fe.. ou

_ Clari.et., .i> :...ia

I
completamente BIIl,a, HIll

(v.ari4d..
IIlQderlla fossa ..O Y S.

i ru. • tr..

.,
Agua en.analda ,ar. 18fvil.·

.It "",I..,, da co.inh•.

tareç.' elo volume 12$000· CHAV•• !' IVA tiU�
Pedid0s a. autor: CIAL '-UIUliRMI 1!. 1
Antoni. Lop•• Gu.rrejire i�' Ftortancpelís'Ua�dt Saruclas, .á5-SJra..1. I J

,, iiiiii.� iiiii8 II__lliiiiiil'il-
- ·--·'�'-"-·- C«__"_'"'* n.'.« _ .._---------.'-

MOSTRUARIO ErV1:

Tubarã.

II
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O 5·
-

strpirAR�r�:��;'�::7�1-"'''', , �'tJ;..:lJ � "'" "".�) M S t V" d I I!ti ��
I

M � ,Píll>�'!J ia�eus, � participam aos parentes (' �,
C"�' rro O·� O· � II

"Inrl smoe Caea (M1 pessôas de suas relações o � :::mm�M'nG;t
,I

. ,_, � � contrato de casamento de ij. :':':;';':"''':'.::,1\1:,

G � :j m r.'; sua filha ANITA com o sr. 1j,j1'Ie tAl">a Ic O· I' �� LUI'S ZIMMERMANN. ��. ;# � �. e � Flpolis, 5-10- 938 � I

R . 1
� r.,1evestlU-se de extrema gre- S0cial, o coraissario Fulvi» :)i1- � l!1J i

id d d �� .�.,..."r.'''''",ij;''·,w"""""",,�i'I �" I'VI a e o esastre ocorrido, ante- va, inspetor da veículos Antonio {l ítL""""'''--'''��-'''�''''-'� � ,

ôntem, no Morro do Gemido, Machado Vieira, que procede- Bh1l0tuNo5 Pir��maticos ij � ANITA � �j I
do que resultou ficarem feridos ram á remoção dos feridos púri? � [!l!"J�� IL...II � �� eLUI'� tffi � i

Id d d F' 'J � Q � ...., lf'II ���:1��. .:) �OO��; Iquarto se a os a • orca ! Ú"" esta ciln:tal. que foi feita na [I l1'!J
bl J

.> I: , J oalherla r,� apresen- ..�ica, (ois civis e duas mulhe- ambulancia da Força Pública, ADOLFO BOETTCH ER �� tam-se � I
res, que foram hospitalizados, i)(·r ter-se avariado, em caminho) 1.1 � noivos i IIb d d d

. . Rua Felipe Schmidt, 11 r,� fI�ac ian o-se uas as vitimas em a da Secretaría da Segurança �� �,'��� Iestado pouco satislatario. Pública. .��
ALUGA-SE a casa de moradia ISegundo informações coibidas Os soldados foram recolhidos

,...$'�\'. &l!ii �-:-..•� rf."!""I. �� a' rua Curit:banos r r 52 nesta Ipela nossa reportagem no local. á eníermaria da Força PI_,bll'ca,
�,,. ,,� ---- "'-"� �

C
.

I
' " . , - ti

�
t - Uv1atérias do Cur 'o Frimari \

ap ta ' /
o fala passou .. se do modo se .. sendo os restantes feridos enter-' _ Das 2 ás 4 __

.

UJ A TRATAR NO BANCO! ,&�)'T"
guinte, nados no H®spital de Caridade, llY ••••

Carregado d .•
"

I .

d I
.. -"' _.,_ .,"' _�.

1'1[1;31 11. m{� �ald3!lrh.-a Marinho AGRICOLA, A' RUA TRA ,i';1,,�:��}e tljCLOS e VUl8 o
n I 'l «e I 1-1'; 3 fANO 16.pelo soldado Ar.dré Melo. ca-I V.!ENDlE-!l.i: um auto FIAT �el�®��G@l�8)@6������@@••••C.8••II.f)Ii).oee5Sf».\'Bee.@c�••e.. ltminhava o caminhão sinistrado.l em ótimas condições de luncic- P!!lia.��1l.l,:���.au,_,.S�ft PauloPara poder vencer a subida, namento, D� """el flll'!i ill� � íil filaiV r�

f
imprimiu o chauffeur ao veiculo Informações nesta redação, I
a necessária velocidade, quando,

.

.---

V. §. de".eja viajar a São Pau!o Iimprevistamente, ao fazer a cm-JE d' ; ·t a d

I
'Vaaje:liS rap�ij1l5

.e
eenfertavels em Hmeustnes de 8

i

'la, surgiram em frente duas mu- I & lugares
Iheres. Datas de partídas pal'a o m�5 de Outubro de Blumenau

Procurando desviar-se das Abre inscrição aos nos dias 2 --10- I 7 - 24 e 3 I ;:; 6 horas da manhã do Cafe
mesmas, fez o aJetoristll uma ra- concursos para docentes Expresso. rv1ê3 de nowmbro em diatlte todas as segundas-feit&.
pida manobra, do que result0u livres de todas as cadei- InlOlmr;ções e reserva de r'assagens em

haver o carro derrapadQ, capo- ['l.S do curso jurídIco. Blurnentu Cafê Expresso-Ricardo Blisner
tando. De ordem do senhor doutor Jaragu1 Hotel Brasil
Foi assim. que os passageiros Diretor, faço publi!;:o que se Joinvilc Palacio Hotel

ficaram d�baíxo do veiculo, sob I acha aberta, na Secretaria desta Pieço de passagEns ida 150$000
m tijolosJ recebendo, em conse- Faculdade, a inscrição aos con- »»» ida e volta na mesma sem�na 250$000
quencia, todos eles, ferimentos, cursas para provimen�o dos cor I com direito de uma a duas malas de 70 etm.
fm alguns de natureza ba�tante gos de docentea livres de todas TemL(;m êceita'se encomendas de qualquer esrecie
grave. as cad�;ras do curso jurídicc, na OS PROPRIETARIOS

Além dos dois civis, cujo es- fôrma do edital publicado no Artur e Albe.eto Rasse
tado n110 apresenta cuidados, fi.. «Di'lIío Oficial» do Estado, �e
cuam {erid0s os soldados F�u- 30 de setembro p. passado, e

dolfo Silv�, com fratura na per- no jornal «OiarÍ.o da Tarde»,
na e lesõ'�s interna�; André IVle· de 7 do r:crreflte.

lo, com frt).tura na clavicula í:' O prazo da inscrição corre

ferimenL)s graVfs n'l c(ibeça;_Ave� de lo. a 15 d� outubro cor

Imo PeiX(:ilO e E,uc:!ides Te;xeira.
I
ícnte.

As duas mulheres. que se Os concursos serão f�it05 d,;,
chamam Maria Madalena M,,- acôrdo com a kgishção federal
teus, com 50 anr.s, moradOlI1 110 vigente.
morro NO\'a TrG!'to e Augu,ta Os intt'rCfsados deverão diri·
do Silva Filom�lla, tambem fica-I �il-se, p,a�a, maí�. informaçõ�s) á
ram fendas em ff5uhado de ta, .')ecrelalla da F acuIdade.
verem sido atingidas pelG8 tjjolo� Florianopo!is, 7 de Outubro
que s&ltaram do veiculo no ato de 1938.
da derrapagem.

Todas as vitimas foram hos
pitalizadas, sendo que apenas os

soldados Andte R-í.elo e Rudol
fo Silva, Be enconlram em es(ó!I

Jo relativaMente grave,
No !oc�] compareceram além

do capitão Anlonio de Lata Ri- '

b"_8r:is'ÍIIII:iIDllc.'It'à·gí-,:amdlllo.0illli!irdlille.millBilPl!!II(.)leít·m;cmiAme!i;iZiJlllllllllllB_IIIIlIIiIIV_i�iIIi'\."lIIIll_iI!II__iEilrlll!�.';-""l"•.•' =."I!!""'."·iillr'i5i!:II!I,:rllll·w;SI·�IiiI!�;S";'�II!ii\11<>_�.,2'711j;;""""""_Iri!'-m'c..,.....IIII·�r.Il:iled r�d'e�M���aii!"
""rr""

�_. fi' 9 tEM·' II! aW;yaaiiMA&§iWWM ERRA � = �����
II Ir V VWIi I"''ii �

Companhia acIonai de flvega" Rua T��i��,�a�� (8eb.)

çã"
Movimento MaritimowP@rta FIGH:·i�n��r�fê}J��S� Urn tom :,nce qUj�
Se ....v·I�.o.e. d� �:�e""S��-:;'�:::7'�,i ....o�·� d,,.,;;.. -:+-.... ;��"'" ,7;:'�';:-� passou. .. 'l

e � o;;;;;JI ",-----' OI; � -� '''_', � ....� f" . � \�:?'" '''_. """_,,,,:, -.-.;�P .c.. ::,p. � "'..:.:.r. ';"� .....,"":} 50' urn pI'e"ente reall'Zará 1
�����������������-��.�II".,....,..-n-��_�����·::�ai5S'!ri�:&'5.'iZG:i3,eJ!&UiUiOL.,�"E�"" ,-"9. i.) \

-

esse sonho ... E nenhum I
presente melhor do que um i

perfume, um perfume que'
faz sonhar como Noite de Bag i
dad por exemplo. i
f' O ultimo poema que

I

Schneider & Cía. escreveu! i
com a magia misteriosa de I€) Paquete ITAQUATIA' sairá á 18 do O Paquete ITAPURA sairà á 12 do suas essencias raras. Noite I

corrente para corente para: de B:lgdad é como uma sin-'
Paranaguà, Antonina, fonia, na qual trescalam no-
Santos, Rio de Janeiro) Imbituba tas frescas e ardentes, aI.
Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande ternamente. Noite de 2dgdad I
Recife e Cabedelo Pelotas e faz sonhar... lembra roman-

Cargas e passageiros para os demais p0r- Porto Alegre f'es e sugere poesia... Um
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. presente apropriado, pois,

d" , para as mulheres que amam

AV·ISO Rece�e-5c cargas e encornen �s até;a �espera :das3saldas do� paquetes faz recordar os ro
' ..

:
e emIte-se passageils, nos dias das saldas dos mesmC'lS, á vlsta do a. pados

mances pas I

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser enlfegue, nos Armazens da" .

ICompanhia, na vespera �as saldas ate �s. 16 haras, para ser conduzida, gratuita- NOITE DE BAGDAD,menté para bordo em embarcaçoes espeCIais.
ttSCRITORIO-PRE\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250) :Le Nouveau per-
ARMAZENS-CAIS IJADARÚ N.'3--(FüNE·1666) -END. TELEG. COSTEiRA fume do

Para mais informacões com o Agente
..J. SAN-rOa CARDOSO

RADIO
C� rI �L

';"<;:T;':':;;::::::: ��se�� �iI'�:

Para v!aJens especiais fôra das datas acirnas lelY,OS uma

Limousipe Oid3fY"obife á diRPO�ição.

·r��T��H·�T��:=-·1� 1\\ iE�� ihil "nUMU ih.
.;

I �����;"�Ã--aTg:��r����'��7i';j;__��;I:'r,zr;i�:-�·:· '"1.1

�ij I
.

o

--------0- o_o _--0_- o

� Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri I i

� uma maquina para recauthchutajar pneus gastos de I

jj
II

no
ÇJ () o 1(.ILOCye ios

.n

Programa diurno

De., 6.15 ás 11.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

Ortcnõo Silva
50nia Barre o

Hcbor Dias
Bob Lazy
lõu melo
Orqueatrn õe Densas
Ra;.arn12s e a l-ll! 5tars
Regional àk O:mte 50nioro
Eà(,wrào t'atantZ !Z sua Tlp icn t'orrient25
Komeu Bhipsman com a Orqul2stl'O ÕI1

rDnc�!'i'o5

f�bf2r\'ura com 'VOZES NÜV1�3, el'�nlrznf88
I151Tl2ianlp:s no rnôlo.

(-1'"; horas certas, [ornnlo .cí cóo s CO.'l n

rlcioe EIIí pl'imi<íra mão. forneciao3
p elc A i:'lOITE, 12 oferta 00 Cosa
Buimorõ.s Ltàa" agencia ('(1 Lo
tl:"ia feàerol

fl's 2.1:.3(J rA!-lçÃO DO OlH •• Escrira
iZ int�rpreiaôa por (.011101·1<,];' 1:-::,clbo,
uma ofet'ra óa casa oe ,GV(,:(lS "O
Dl�AGÃO

A's 23 hs. - 5ERt.H TA • O programa
mais lindo õo raà:o.

5pl'aker ue stuàio: (e150 6uimmâes

AlInanbã:

Almirante, Nuno Rolanô, maria (,Iaro.
Irmão;, r"púiá5. f)lzírinha Camargo,

mouro ue Ollvdra.

A's 21,35 ..• PaBlnas Esquecidas .. I?roe
grama àe I'lZlninisclZrJciClS. liternrio e

musical, o cargo (..e: Celso ouimu.
rães, Abigail maia, Ernani Barros
e os musicos 00 passoào.

Este mês;-«O Bando da Lua,.

1:;
�

�����Ât���w�-;;.:�1':'!fa!,:''';,K$AAtO-:ii:.�;:!J

I�

.

; 1

DOENÇAS DE SENHOHAS-PARTOS�
CCNSULTORIO-RUA Tl1AJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

Ferreira
HESIDENCIA A RUA N:erêu Ramos 2S

FONE 1450
Atende chamados a qua!quer hora dia e noae

José da Rocha
Bastos

Secretario Vu!canisação
Sslerilnann Kupper

Visto
João Bayer FUho

I nf'o�' rnaçoes:
Sindicato Condor Lida.
Agf:lntes: Carlos Hoepcke SI.A
RUA CO\lSELHElRO MAFRA, 34 - Florianopolis

A. Ramos da Silva

Quando se qUGu·
eordar

re-

Para o Norte Para o Sul
ai

Fretes de

Schneider 8& Cia
•

BLUMENAU
.

A mala h cha todas
ÃS

Quintas-Feiras
ás 9 hora� i10 Correio
ás 10 heras na Agencia

5ua carta chegará
�omingo na Europa

'
.. ,,-
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•

ria, alfaiataria, objétcs de vime'
vassouras e padaria da Peniten
ciaria da PEDRA GRANDE,
desde que esta, pela sua direção,
se comprometa ao Iornecimentc.

A GA�ETA, 12...,·10--..1938 Florianop,olis---------�-�������������-�������.���.����-����,��,���O' AVAl' CONTINU'A VENCENDO
o glorioso alvl-azul continúa a sua trajetória brilhante no cenarle

o desporto .catarlaense. Abatendo o Irls F. C. por 3xO, o esquadrão do dr,
eitão confirmou as performances anteriores, demonstrando estar em grande�

rma para a conquista do cetro máximo do futebõl Barriga-Verde. Nizeta
2] e Galego foram os artilheiros.

O, Iris apezar de apresentar um quadro respeitavel individualmente,
aqueou 'devido á deficiencia física de se':lS componentes.

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

G A Z E TA_ OE PORT-IVA
REDATOR: Osmar Cunha

-anta Catarina ira' ao C,ampeonato Brasileiro!!!
E' quasi certa a participação do nosso Estado no ca""Y"lpeonato brasileiro

futeb61, graças aos esforços titânicos de doi::.;; infatiga'veis diretores da F. C. D.,
S S(.6. F"lordo-9!do Nobrege e Manoel Morais, respectivarr'IE::;nte, vice-presidente ��
iretor t-écnico da Entidade Máxima . .,A,lguns peq \..Jenos ('.)bstácuios de ordem finan'
eira, apenas, nêo nos permite dizer a última r:>slavra sobre o assunto.Ent.r-etantc.,
eternos conver�\ciaos nue êsses obstác·J1oB não farão -recuar áqueles peredroc",
o s ...�u objetivo de engrar'\decer o nosso futeból.

Por e' ite o:;, 3 dias, estaremos inscritos no grande certame.
-------------------------------

A AL O Ej' CARTAZES lAtos of�ciaisl DEVElVJ DAR
-

IPREF�REN-
I

DO DIA Pela .esoluçào n. 254, de 71 elA

NOIVOS
I ':0 cair: n c, foram exonerados

. : PROGRAMAS DE HOJE� I S, bastião Budal " ffa1ici�c.o
I IPl:kedu>c31gosde ".e 2'.
: ODEON9 O lider do., -uplente s do sub-delegado de Po-

aSSa I t��do r'a I cinema. lieia, �o &,trito de Pal.n!tal, no

� • i mumcipic de São FrancIsco, e

P d I A'S 2 HORAS: nomencles. para substitui-los La-ieda e I NANCY Sl EELE DESAPA- dislau Vieira e Cados Skroch.
. RIO, 1 J -- Em um dos re- antagonista era muito mais forte, RECEU j_;' d,,' I oram nomes O�, novamente,'

ntos da rua Sa, em Piedade, {f:cf'b�u vaiios ferimentos na re-
com Vitor Mac Laglen-Peter Rcdolfo Mueller I!! Üro Bublitzi encontrado, na madruga ,1;; gião (('lpto' [rontal, na p.ilpebra Lorre e June Lang. para exerceram �5 cargos de l.ôntem, desacordado e grave- du eita e teve C) craneo fratura-I 2', suplentes do sub-delegado deente ferido, o motorn-iro M,l- do p0f violenta pancada. : Preço-l $000, Policia d,; distrito de i\t\assaran-el Martins da Sdva.

•
1

A'S 4 30 6 30 8 30 h c' duba, no município de Blume- Pela resolução r,'. 4,388, deLevado ao Posto do Me yu � HospitalIzado em es-l- ,,) e, ora.
'I nau, ! or tão terem prestado IOdo corrente, foi nomeadoedicado, 0, motorneiro recupe-, tado grave I Anabela e Henry Fonda no compromisso no prazo legal. José Rezende Pinto para exercer che extinguira as sardas, pano-u os sentidos e declarou ter I

A
,.

f' duzi d I belo filme tecnicolor o cargo de Ajudante da Escri- cravos e espinhas, sem a minímao agredido pelo «monstro ne-]
p vltldmaAOI. CO� uz1, aMPara ii IDILIO CIGANO Pda resolução o', 256. de vania de Paz da sede do muni- rrritação deixando-lhe a cútis.lti t t - o osto e ssrst-ncra 00 I eyer .

d I I' f
o», que u imamen e vem are

H
.

I' 7 do corrente, foi exonerado Tô- cipro e .aiópolis. irnpa macia e resca.ndo ai mulheres desacompa - e depois interna rio no asptta 'I 1°000d P '3 Preço-c- � .

'idas nos trechos desertos das e ronto ocorro., ..' I
\ a� dos subu. b os.

.

Seu li'ft,ado, qu�
I ed graVlS$lmo.! CINES COROADOSinsprra senos eu! (a os. 1

h pezar de Mi noel não ter:
h J

'

d REX. às 2 horas:
c .-g6iUO a pronunCIar o nome e

sua noiva e nem ter dito onde SAf'.lTA TEREZINHA DO IIO motorneiro declarou na de- murava, peis oerdera os semidos, iV\ENINO JESU�.
, pela se",uuda vez, em rnr io de ' Iacia quo, no momento em qW) '"

J'
.. Preço-I $000, I

i agredido, encontrsva-se com ,U35 declarações, n poucia con-

I. ,segu;u identifica-IR, devendo ser
3a noiva, com quem passeava, --A'S 4,30, 6,30 e 8, O horas:

Indo-lhe o agreS5)r intimado a ouvida »inds hoje.
.

Ih As autotida des dí.l 230. dis- NADA E' SAGRADO COUIntregar a mu er> , C!bO não
trilo estão etn,penha das em der,' Cnfole Lornbard e Fredericllesse morrer,

C lVl I d' cl)�)rir () pa', :..d:iro do agre,,50r, Niarch.(mo anoe não e�te. VA IS�

oslo
•

a l.:oncor1ar. rCflgm e. Da que posóivdmente é o «monstro

t8, que era de�igual. pois (' do dente dt' ouro», segundo S:J-

d umO. bem sor-; põcs
li policia.

., I IMPERIAL, ás 6;30 e 5.30
en e-se tida casa de I R e d ío S I horas:
gocío sítuada no Estreito" Para seu concerto, procu- E QUERIAM SE CASARroximó a' Ponte Hprciliu I rai a Casa Mus�c�I, que con-

Cf'l'n BeHy Furnt"lis e Gordon
�z. Tratar c.om o pro�ric'l' ta com a of.lcma melht:r

IJones.10 Leone Vllla no refendo . montada na capital.
tabelecimento. } Rua João Pinto, 12 Prcço:- 1 $000.

o ,m.�lor stack da r.oupas para menin.8S e g.rôto�

Passeava eom a

noiva

Preços-2$500 e 2$000

V,I S I TE M
a

Rua Conselheiro Mafra
JJ.

o govêrn') do Estado assinou
decreto estabelecendo que as re

partições publicas estaduais de
verão adquirir, de prelerencia, os

produtos manulaturados nas ofi
cinas de calçados, encadernação
e douração, marcenaria, colchoa
.... 58 7 PEIEJJi
deu Casemiro Stazack do cargo
de 1'. suplente do Delegado de
Policia do município de São
Francisco, e nomeado, em subs
tituição, Carlos Boto Guimarães.

CHARLAUTH,
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

CHARLAUTH

não é um creme comum

CHARLAUTH

A CAPITAL.
esquina da Trajano
À OAPITAL

:-
....

..: :

;.u·

.
.

.
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Roubuu a N�OS"SA""�VIDA
&��Dpolicia· �iiiiiiiiiiiiiIi___

RIO, 1 t� Os funciona- J..NIVERSARIOS

rios do Departamento de DES. AMERICO NUNES

���������������������������������������������E�f_ Pesquizas �ecrlicas da poli-

P O V O Proprietario e Diretor Responnvel cia fluminense comunicaram,
J A I R O C li. L L A D O ha dias, á Seção de Rou

----------------- bos e Furtos que, ao chega-
rem aquela uependencla da

do Catête policia. haviam encontrado
a porta principal cem ves-

tígios de arrombamento. A efeméride de hoje regista o

IUO, 11 No Palaclo do catête Examinando o local e ini- aniversario natalício do nosso
estiveram ontem, em conferencia li

. -

f
. bemquisto conterraneo, sr. dr.

despacharam com o presJ1ente da cladas as invesügações, Ol
Republica, os srs. Francisco Campos, concluido que o autor do Oslin Costa, advogado em Indaial,
ministro da Justiça, e Gustavo ca- Ao inteligente, trabalhador e

}lanema, ministro da Educação. roubo fôra o ex-soldado da criterioso advogado, «A Gazeta»
Em audiencia, foram recebidos o Força Militar de nome João felicita calorosamente.

sr. Siqueira Campos, uma comissão
"

'"

de professores da Escola do Ende- Fel reira, o qual vivia cons-
nharía <;!e Jui� de Fóra e. o sr, José tanternente na Central de Po

apresentasse uma garantia para lhe se não tinha mais dinheiro Magalhaes Pmto, presidente da
..

03 14 contas que ia entregar. consigo, ao que respondeu aíir- Associação Gomercial de Minas I licia, e que desaparecera

dilh mativamente, mostrando 03 •••• Ger::tS�ve aind; com o chefe da Na-I subitamAente.Â arDIa a 220$000 dos miudos, os quais, cão, uma comissão de delegados ao Até ontem não havia sido
Imediatamente o velho puxou por sua vez entraram lambem Congresso de Otte-rhíno-Iartngolo- encontrado ') autor do reu-

da carteira, dizendo: «Posso mos- no cofre. gia, reunido nesta capital.
trar sete contos », e voltando-se O cofre foi pelo môçr entregue

bo.

para o outro perguntou: «E você ao sr. Ernesto Manoel dos San-, AIBU·G • R�SP ..com quanto pode garantir Pv.Pu- tos e a chave ao velho, cornhi- L e SUBl· LOJ· CAp·.
�:��o ��;�e� �;::f:�, ° a��es��: �a��o ta�Je, d��s ;�t���traaf��m-�e�1

• •

"ORDEM· 1= TRA·B·ALHO·;'
·

tou 08 3 contos de réis que ha- cumprirem a extrema vontade do L
via recebido do sr. Eliseu Di moribundo.
Bernardi e mais 220$000, dos Com o cofre debaixo do bra-
seus miúdos. ço, radiante com o grande nego-
Na sua narração ao repórter, cio que acabava de fazer, dirigiu

(I sr. Ernesto Manoel Martins de- se o sr. Ernesto Manoel dos San
clarou: tos para o hotel onde ficou até
- «Dar trez contos para re- ontem á espéra que o velho che:

ceber cinco, era negocio>, gasse com a chave.
O velho apresentou um peque- Corno não aparecêsse meteu

no cofre, no qual meteu a chave, uma talhadeira no cofre, arrom

abrindo-o. Ato continuo entre- bando-o, sendo que ao verificar o

gou-o ao môço, metendo dentro seu conteúdo, em vez dos 14 cen

os sête contos dele e dizendo ao tos, encontrou um maço de jor
sr. Ernesto Manoel dos Santos, nais, O. C. 7.·.
que fizesse o mesmo com o seu Apopletico, indignado, surpre- _�. ._____

Secr... adj,',
_

dinheiro, o que foi feito, sendo endido dirigiu-se então á policia
tambem a <importancia» metid I a quem dr u conta do resultado
no cofre. Feito isto perguntaram. "do grande negocio feito.

Palavra puxa palavra, acabou
o môc� por narrar os motivos do
seu empenho em encontrar o dr.
Sinfronío Matias .. E' que. o refe
rido dentor, tivera ha longo tem

pa negocio 'i com seu pae, do que
resultou haverem ambos dado um

desfalque de 30 contos. Seu pai, Assistente do prof. Sanson, no RiJ de Janeiro. Chefe do
presentemente ás portas da mor- li!erviço de olhos, ouvidos, nariz e garganta do €entro
te, havia-lhe solicitado viesse a de Saúde de Floríanopolis ATesta cal'ital, afim de, num desca- I
ro de consciencia e para poder Mudou-se para Rua Vitor Meitseles, 8 �
morrer tranquilo, entregar ao dit(j)

11 IIdeutor l4. contos de rsiil. sendo· Consultas diarias: 4 ás 6112 Fone: 144�.10 contos para distribuir pela
, ..

pebreza Iil 4 contos como remu-
CZ73 - :0-" S • "t't" s···

_ _ ;�iãIiiii�

neraçã. pelo trab9ilho de fazer a 1 Ora. JOSEPHINA SCNWflDSONdietribuiçh sl:llicitada.
Caminhando 08 traz rua f6ra,

em dado momento o môç� adIan
tou-se alguns passos, ficando a

palestra ad.tricta ao velho e ag

sr. Ernesto Manoel dOI Santos.
O velho COmeçQll então a du

vidar de que o IIlÔÇO e talvez o

proprio 48utor Sinfroni0 não se

rlelineumbissem I'latisfatoriamente
d. misl!lio dele,ada pelomoribun
do, pele que ambos entabolaram,
entre li, o propo�ito de fazerem
a••ôC0 uma proposta, I!fue para
OI dois, seria de altol e certos
resultadol.

A GA
A voz DO

"UM DE TREZ CONTOS·BLUFF"

"paco...

Lopes
Dois espertalhões levaram no

te" utn cODlerciante de Paulo
em plena Florianopolís

Afim de negociar com o sr. E
Iiseu Di Bernardi uma compra
de gado destinado ao côrte, che
gou a esta capital, dias atrás, o

Ir. Ernesto Manoel dos Santos.
residente em Paulo Lopes, onde
durante nove anos exerceu as

funçõiB de sub-delegado de poli
cia.
No dia seguinte recebia êle do

sr. Di Bernardi a importancia de
;) :000$000, sendo que apôs se

encaminhou para o centro da
cidade, rumando pela rua Ccnse
lheiro Mafra, na direção da Rita
Maria.
Ao caegar em frente ao arma

Zftfi do sr. Ernesto Higeaback
& Cia., foi abordado por um

môço, bem vestido e bem pareci
do, que lhe perguntou oude mo

rava o dr. Sinfronio Matias, o

que nãe soube responder, alegan
do não ser daqui.
1tntabolando palestra, momen

tos depois surgia um senhor, já
edoso, perguntando pela residen
cia de outra pessoa, ao que nem

êle nem o môço souberam respon
der. A palestra generalisouse, en
tão, entre 08 trez.

.,1
I

r Doen�as o opel·a�ões
de

Uma f�onfideneia

OLHOS
OUVIDOS� NARIZ

Dr. de AraujoJoão

(Elipeeialista em doen�as de Senhoras
e ereaneas)

�ONSULTORIO
Rua Felipe Sebmidt, 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

A proposta

TA
DR. OSLIN COSTA

Transcorre hoje, o aniversario
natalicio do sr. desembargador
Americo da Silveira Nunes, mem
bro da nessa Colenda Côrte de

Apelação.

Palacio

JORGE S0UZA

a exrna sra, d. Perpetua Beck,
esposa do sr Artur Beck, pro
prietario do «Salão Progresso»:

a exma. sra. d. Argentina Fer
nandes, esposa do sr. 'Pico Fer
nandes, •

funcionario da Delegacia
Fiscal;

a exma. sra, d Benta Pachece
Gonçalves, esposa do sr. agrimen
flor Pedro A. Gonçalves;

a exma. sra. d. Carolina Gui
marâes Vaz Marques, esposa do
sub-tenente do Exercito, sr. Ma
rio Marques;

o sr. Manoel Alfredo de Bar
bosa, dedicado empregado no co

mercio desta praça.

Festeja hoje o seu aniversario
natalício o nosso distinto con :

terraneo, sr. Jorge Souza, dedi
cado funciona rio da Diretoria
dos Correios fl Telegrafes.
Ao estimado aniversariante se

rão prestadas hoje expressivas'
demonstrações de apreço ás quais
«A Gazeta' se associa com prazer.

de Brasil

Faz anos hoje a exrna sra. d,
Marcelina Mtio. esposa do sr.

Francisco S. Melo, do comercio
desta praça.

Sob.·. os AAusp.·. do Gr.·. OI·....

SES!.". MAG.". de INC.". Ocorre hoje o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Adelaide
Caldeira Oliveira, esposa do ve

neraudo sr. ceI. Pereira e Oliveira.
De ordem do Ven.·. desta O.f:., tenho o prazer de convidar aos

lirrn ... do 'quad.', Loj"., bem como aos do da nossa amada co-Irm.",
Aur . Resp... e subi.'. Cap.", "Regenerarão Catarinense" e MMaç:.
RRegr, de passagem por êstc ORr . , para assistirem á Sess ... Mag.·. de
Inic:. que se realízarâ hoje, (quínta-teíra) 13 do corrente, ás 19,30 ho
ras, em nosso Templr, á rua Saldanha Marinho.

Sec:. da Loj:. Ordem e Trabalho, ao Or:. de Florianopolis, aos
I1 de outubre de 1938 (E". V".)

Fazem anos hoje:

AVI
O DR. SAULO RA
avisa aos seus amigos e cllentes que
o censultorte para a rua João Pinto n" 1,

BORARIO
Diariam.ente d@ I ás 3 horas

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto, 11
HABILITAÇÕES
Estão se habilitando para casar

o Rr. tenente Mario Fernandes
Guedes e a gentil senhorinha Enôe
Capela. ambos solteiros, naturais
deste Estado, nascidOil, domici
liados e residentes nesta Capital.
OUTROS PARTEl\[

JOSE' ELIAS

I Seguiu para São Paulo e Rio,
I onde adquirirá formidavel e mo.

dernissimo stock de sedas e arti
gos para ° verão, o nosso prezado
amigo e a0atado cometciante sr.

I José Eiias, proprietario da con

ceituada «Casa Paraizo.

VEN DE S E J melhor e confodave1 propríe
IP)

dade do município de São José,
dentro da cidade cem acopomflções p,ua numerosa família de tra
tamento, funjos para. o mar com magnifica praía de banho. ;:tgua
encanada. garage para 4 automo veis, cocheiras para cavalos e

vacas, grande pasto, chacara com diversas qualidades de arvores

frutíferas, e outras dependencias, e servida pelas linhas de onibus
de São José, Palhoça e Santo. Amaro. Preço de ocasião.

Pal'tl vêr e tratar, com o propridario, na mesma. Carlos N.
Poeta.

CHEGA�r UNS

1:6S0S000-----·IA
ULTIMO ESTILOl

Creados-mudos
Penteadeira
C3ma de casal
Cadeira estofa'"

I da clveludo
OOEL.A

QUARTOS DE IMBU'IA

'2
1
1
1

1 Guarda-vestidos

el3 corpos
Ficou assim combinado propôr

1ao m�fQ ° tomarem êles· sebre
si o eJllcargo da distribuiçie, o

'Iue relultaria para cada um, o
..

lucro oe 2:000$000
Chegado! em frente aI) trapi- 1ehe da Rita Maria, de novo o

môçe se aproximou de ambos,
fazendco-lhe o velho, ,em mais 1•

preambulo&, a proposta combina- ,

da.
A principio o rapaz relutou.

P.x fim, instado tanto pelo ve-

lhg, com0 por êle proprio, a�abou
por aceitar, declarando, todavia,
tOfDar-s. necessario que cada qual

Camiseiro

Sapateira
na "A

socos e i
TTE. JOÃO FEBRONIO JOR.

I Está em Florianopolis o nosso

I distinto conterraneo sr. tenente

Dlarteladas J.o';o Febroni? Jor., �li�tinto ofi
cIal do ExerCIto �rasdelro.

Novo ministro do
Tribunal de
Contas

"

S. Paulo, 11 - Em lides
Fernandes, por motívo de
cium�s, tentou matar a espo·
sa, Ema Fernandes. O ("as)!
mora á rua TeIxeira Leite,
62. Euclides tentolt assassi
nar a esposa com um mar·

tela, depois de tel-a agredido
a socos. Deixardo a esposa RIO, 11 o presidente da Re
no chão sem sentidos, e publica assinou decreto, na pasta

da Fazenda, aposent2.ndo, na fór
julgando que ela estivesse ma d.a lei constitucional n. 2, de 16

mOIta, Euc!id(Os fug:u. Vizi- de maio de 1938, atendendo ao qu�

nhos do casal re""',.overam.
requereu, o sr. Alfredo Otavio M,",

,.. vignier, no cargo de ministro do
Ema para a Santa Casa. Tribunal de Contas; e nomeando

para exercer o referido cargo o sr.
José de Castro Nunes.

N. B. - Moveis diretamente recebidos das grandes fabricas paranaenses
e paulistas.

PERFUMARI �

E ARTIGOS OE TOUCADOR
CONCORFtENCIA.

M.A C E DON IA
VISITE A

C_A_S_·__A_·e coanpre na

A Casa que mais barato vende e TRA.JANO

.....,., ..... "''';'
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