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Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O �ALLADO

INUMERO
RIO, 12-Informam de Belo Horizonte G{ue na colonia de

,1271 Santa Isabel, uma verdadeira cidade situada num dos arrabaldes
.-------------

daquela capital e onde ee abrigam 1800 leprosos, Floriano de Oli-
AIIII veira e Hilda Leal, não obstante serem amasiadoe, apaixonaram-se

..

em.baixador do Bra.-ll,EDIl"AO ESPECIAL um pelo outro. Na impossibilidade de regulatizarem legalmente o

� seu romance de amôr, cumpriram um pacto sinistro envenenando-se,

si! na Alenlanha foi cha. do livro do sr. Getu-- tendo sido encontrados mortos, com as mãoil entrelaçadas,

IJ" I fuei
\

Dlado pelo nosso tio ,Vargas Ires oucos ugiram FA�ULDADE DE DI-

O � �IO, 12 - �mig08 do sr. Ge-
I
meiro brindou o presidente co.m

I
e foram abatidos REIT.!AT��I::NTAg ver.aO

I
t ulic Vargas vem de prestar-lhe a oferta dessa tiragem especial
significativa hom��agem, ma!ldan-I do se� .Ii�ro, o sr

..
Getulio Var- a tiros

12.- TI' -J D·
•

f !
rio tirar uma edição especial de gas dlflgl,U expressIvas palavras Pelo Conselho Têcnico-admi-

RaO, ... e egramas e parlam un ormam, dez exemplares do livro «A Nova nas dedica tonas dos volumes. nistratívo, reunido a 10 do cor-

que o embahador Muniz A�agã()l, 1I1t!)§SO repf!8:5entan- i Politic.a do .Brasil », i�pres8a ,em
� No «fHc-si.mi!e» enviado ao sr. RIO, 12 Comunicam

A

de São rente, foram designadas ali ban-

te junto ao gcverno do Relch foi chamado pele papel imperial do Japão, e fica-I Samuel Hibeiro o chefe da Na-! Pa�lo que, em_ Assis, tres loucos cas examinadoras das provai! par-
..

•
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• d ... E 1;- ef '

I' AI 'fuSIram da cadela postando-se no eiaí t
-

I d
govérno brastlelre, Ao que se adeanta, () daplomata I

mente encar enaca, 'sses ex�m- I çno ,se re ere aIO p? av ras por e.e largo da igreja, oX:de começaram 9
I IS que ei ao ugar na segun a

t .•0 não voltmrã á eaplfa] alemã.
. plaros acabam d� ser oferecidos escritas a propósito do

. ?parecI-1 apedrejar as pessoas que os tencío- quínzena do mês fluente.

la rac. I ao chefe da Nação, que se mos- meato de :>A Nova Politica do; navam prender. O popular Trajaao Resolveu ainda o €onselh,)
.

•• • •
1 trou grandemente sensibilizado Brasil>. O artigo do sr, Samuel , Crisostom� de S01!za, verificando Técnico-administrativo que do-

BERLIM, 12 - Os clrculos politicas mam-. com a lembrança. O sr. Getulio Ribeiro tocou vivamente o pre- [que � umca,soluçao era a mo!te, rante o referido período fossem
..- ..!I O-tt!lo.· d V iá d d d \ id t d R hli I

puxou do revelver, matando doís e suspensa toda a a 'a
festam a opunaa ue que o sr. �,,"I· er, emualxa or; arg�s 1 man ou uas essas I &J'

en e a epu ica. ferindo o ultimo dos loucos.
' 8 S S UI s,

atemã no BrasU, atualmente em ferias nesta capl- cole�oes de Bll�_ obra, fóra do I ' I
O <Diário Oficial do Estado »,

l>! ão mais rezressarâ ao Rio de Janeiro. A de- mer�ado, para Sao Paulo,. u.rr.a i ®GCit"C!l1'B.ge"••eO�.8..... 1S'í"""'''''iV'tae=mmrx!!a!l!mrwsz:� oportunamente, publicará as da-
...al, n

,

... �
_ destinada ao sr, Samuel Ribeiro, I tas em que deverão realíaar-s«

tEsão fanai, entretanto deí:�ende do sr, Hliler. I presidente da Caixa Economica S Ih f..
as provas de todas as cadeiras

ÁCtedita�se que a solução do caso será en-. e ou�ra ao sr. Adernar de BaJ'� I e le ossem reti- Dez mil sacas de dos 5 anos de curso.

centrada dentro de algumas semanas, ,ros, interventor federal.

iiS1üiidOOãriõ;c;m-�·ãis;S��,F=�� I tr��naJ.Se.lar;s forçfar�ne:O-' cafê p�rah a Es-

�. .._-,
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b< '--" I (::1\ ARANHA I· ti U , U \; pdnl a
de 30 anos de serviço eoutillluiI na d.hGe.eão I não seria tão RIO, 12 Ainda este mês se.
-_.--�- --------.--

-.,_ do Lloy() Brasdeu·o I
-

fluirá ps ra e Europa, via Estados

•
-

d ...I ..
� intransige t Unídos, UI1l navio do Lloyd Brast-

..erao e peuir a�osen�aj!ll RIO, 12-Tendn sido veiculada I ,n e leiro, levando um carregamento de
ii:' dez mil sacas de café, destinadas

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

..-. -�------;;;;;-.;.:;:.:_:::r�;.;;,,;;;;,;;:L_m a noticia da demissão do almi- i á população espanhõla, Sim diBtin. -

.dO�I"'" ��e' �ft
�

�."!f'flI g-1 ��!fio� ��n rante Graça Aranha, da direção PARIS, 12 Parte da imprensa ção de crédo politico.
U .A. D �fá. UU �d.':L� ü��",'� À�ÚI-� do Lloyd Brasileiro, foi apurado parisiense examiJ)a a e�'oIUl;ão do

I- '"
f d problema espanhol.O cronista E'PO

-

·iliIõ:fi.,.]'b'iL'·-·rr-F----- -.
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'""""""".......,.,...., ''';;,"*$,"''4'"; ...·.;=_.iiiii que a mesma nao tem un

ameno, QUE escreve: "A iniciativa do sr.
to. Mussolini não foi apreciada por tO-IRIO, 12 - Correil t'l boato de '"'�.$l�W

_
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I
da parte como convinha. Como não

I A
·

t·· Ique todos (IS f'lllcionarios ('<1m &\ SOLVIDO O SR fE'LO IH.ja_�emonstraç�ude_'Spirit?mai�: méUS Iplca a-
mais d� 30 ano� de se! viço tHlam .;;, • r -I concIllador, a sltuaçao contmuara!

)' d" f'
. sem sr;ida". No L'OUVRE, a sra., d· portugueAsade pe{ li' apusenla ona ate o 1m I O�S ftA CUNHA Tabonis comenta que o general ela

do ano_ Os que o

fiZeSSbIT.I,
teri:nTl

I �r�� iii Franco rejeita toda idéa de

media-,vencimentos integrais. Quem não ção, por saber que conta com o

se apresentasse até o dia 31 Jf1 g�'osso das forças militares i�alia�as, LISBOA, 12 A aldeia de MOR-

u.1ezerllbro p<'Ideria os direit03 del!] I RIO, 12 - O -Tribunal de Se-
e !'crescenta ,(�ile o chefe naclO_nalIsta

I
sante, ã qual pcaba de ser dado o

nao demons..c.rada a mesma Intr_an- titulo de "Aldeia mais portuguêsa •• - -- - ..

•
ye[Jclmenlos iott'grais, na inati- g'lran�a Nacional jlJ!gou, ontem sjB�ncia desde que fo��em, de fato, de Portu�al", está-situada no con-

vidade. I varioa implicados do� aconteci- retu-sdas as forças mllItar�S estran- selho do Idanha-a-Nova. Possue um

Uma auloriJade sobre us"un- i meuto� de m:l;o, téudo absolvi- Seiras. I castelo medieval, dado por Afonso

tos adrni[li.�tJativos a,.huu abiwl'- i dos íJi! senhoreil Flôres da Cnnha, Henrique á Ordem dos Templariol!l

da H noticiil, dizendo até ser
I
S08re3 dos Santos, Humberto Li tsperado para bre- ;��p��s ::f::J�T�!d�a���oG{{.a�!��

{'(Intra () espírito da Constituição. ira, Palllo de Lemos Bastos e o sante, conservará o galo de prata
Sobre o assunto ollvimos o sr, i capitão Fournier, este ultimo em O resl-;.)bolecl· até 1940 e receberá 08 melhoramen-

Simõlls Lopes, diretor do Depar- i,. consequf'nciu de já (�star respou-
. ve tu L

.. tos que foram reconhecidos de uti-
lidade publica.

tumento AutorJGmo do Serviço: degelo a o(.;tro proces:w, O general
Pubiicc. que et'clarou: ! Castro Junior, comandantll Hei-

«Realmente, o Inslituto de
I
tor P!ai-ant e comandunt�s Bar-

Previdencia de AS:iistencia dOi: rOi! Bitencourt, Frederico Co�kr?
Servidores do Estado, já creado ne, foram condenados a 21 mê
em subfl.tiluiçã,e ao antigo Insti ses de pI'isã�) cada um; Belmiro
tuto Nacional de Prevideneia, VaI verde a 10 anos de prisão. O
terá como função cuidar da con- lU', Barbosa Lima teve a sua sen-

• \:essão de aposentadoria, plinsão teaça condenatoria a 8 ano� de

-� peculio aos funcionarios publi- prisãdo. Osvaldo Belem, fa.
cos federais. A parte que cabia bricante de bambas, foi condena
ao govêrno, relativa á aposenta- do a quarenta mêses, O coronel Sr,
doria, continuará sendo feita. A �lIC]ides de Figueiredo teve a

verba respetiva, correspondente sua {lena diminuida para 52 mêses.
ao pagamento maximo de 157 denado a um ano.

mil aposentadorias, que desde I

1917 vem sendo afeta ao E"tado, I O VATICANO PRO
será tranllferida ao Instituto. Este I TESTOIT CONTIlA 08
movimentará o dinheiro, auferiD- ltTENTADOS DE
?O os lucros dai proveniente.a e VltiNA
Incorporando-os ao seu patnmo-
nio, o qual, além di ..so, será for- BERLIM, 12 - Urgente- O
mado com as contrIbuições dOi nuncio apostolico nesta capital,
funcionarios, numa taxa variavel moolenhor Orsenigo, formulou um

até o maximo dI 7 '1 .. Não está veemente protes.o junto ao mi
fixada ainda, porém, esta contri- nisterio das Relações Exteriorell.
bui,ão. A' medida que fÔr me- pelos at.entados contra a Igreja.
Ihorando a situção do Instituto e verificados em Viena.
mais fortalec;da fôr se tornando -0-
f) seu patrimonio, a taxa, que VIENA, 12-Embora a cidade
originariamente se fixar, irá tam- esteja calma, as autoridadell não
bem Bofrendu diminuição relati- relaxaram as medidas ne precau
"amente. E' precislJ notar, en- ção tendentes a evitar Que se re
tretanto - concluiu - que o IDS- pitam os acontecimentos que re

tituto de Previdencia, além da sultaram nos mais deploraveis ex

a'po&entadoria a mais de 157,000 cessos.

funeionariol!!, dará ainda pensão
ás suas familias, em caso de fale,
cimento daqueles e constituirá
um paculio para os mClsmos.

r O ASSASSINIO DO
GAL.PEEFF·

VI Florianopolis, Quinta-feira, 13 de Outubro de 1938ANO

Querem um geve
no absoluto da

França
PARIS, 12 - Iniciou-se um

grande movimento, visando cond

ceder poderes absolutos ao gover
no franc�s. DoiB milhôsd de ex

combatentes apoiam êllse movi
mento, que tem por fim conceder
imediatamente poderes amplos a

um governo nacional, para en

frent�r todolos problemas diplo
maticos, economicos e financeiros.

As eobraneas em do
IUI·es serão liquida
das imediatamente

nH�nto do sr. An-
tunes Maciel Pedem seja solto o

I RIO, 12 Segundo informações I t N· II' colhidas na Beneficen_cia Portuguêsa, ; pas or lemoe �rlonde se écha hospitalizado o :oro
J

1 Antunes Maciela, ex'ministro da
I Jus!iça que ontem foi vitima de
I um deHaslre de automovel continua

.

I d.... h I
experimentando melhoras, assistido

F ôres a ll./on a pelo sr. Pedro Ernesto, que espera
para· breve seu completo restabele-

O sr. Carlos Bozano f�i con-,
cimento.

_

Os militares condenados

pelo Tribunal de Seguran
ça continuarão nos seus

postos

RIO, 12 - O Banco do Brasil
dietribuiu um comunicado em

que diz:
I «As cobranças em dolares ser�o
liquidadas imediatamente, após a

entrega pelo Banco á r>al'te da fi
cha do dia marcado para a liqui
daçrí.o. Não o fazendo e tendo
que ser feito contrato, todas as

despezas correrão por conta do
sacado. As cobrança{l doutras
moedas, após a entrega á parte
da ficha terão sessenta dias para
liquidação á vontade do vende
doPo

BERLIM, 12 Os circulos bem
Informados esperam que o pastor
Niemoeller será posto em liberdade
dentro em breve.

Não foI possivel, no emtanto,
obter confirmação oficial deste
fáto, nOIl circulos oficiais, que tam
bem não o desmentiram.
Setecentas ,mulheres aS!Jinaram
recentemente uma petição dirigida
a varias autoridades do paiz solici
tando a soltura do referido pastor.

As assinaturas constam do vome

por inteiro e dos endereços das si·
natarias, muitas das quais perten
cem á paroquia do pastar em ques
tão.

Inagul-aeão do re
trato do di·. Nel·êu
Ramos na 13:soola de

�omereio

Segundo fomos informados, de
verá realizar-se no pr6ximo dia 30,

I a inaguração do retrato do eXlllo.
sr. dr. Nerêu Ramos, preQlaro In-

de
terventor Federal, raa Secretaria
da Escola de Comercio de San
ta Catarina.
Por ocasião dessa justissima

homenagem prestada ao grande
pugnador do ensino DO Estado.
falarão varios oradores.

• SOFIA, 12-0 autor do aten

tado contra o general reeff, che
fe do Estado Maior do Exército
e qUI, ilegundo noticiai publica
�a!J no estran�eiro, tinha se sui
cidado logo depois de praticar o

crime, só fal�ceu na verdade, ho,
je á noite, em consequencia de
uma hemorragia que se declarou,
clpoia da trepanacão a que o cri
minoso loi submetido.

RIO, 12 - Foram remetidos
pelo ministro da Viação, ao De�
partamento de Pertos e Navega
ção, já rubricados, o projéto e o

HAVANA, 12-0 govêrno da orçamento na importancia de
Cuba condecorou com a Ordem 391:248$743, relativos á constru
do meri�o os cidadãos brasileiroi I

ç�o de doi8 tanques para depo'
�Iexandrm? Gonçalv�s Agra, den- sito de oleo e caroço de algodão
tlsta no RIO de Janeiro, e Carlos I na' Ilha de Barnabé no porto de
Ever. I gautos,

'

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz
Adora�ão

a venda em todo o Brasil
notadamentEl na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de sua alta

qualidade.

DOIS BRASILEIROS
�ONDECORADOS
PELO GOVERNO

�UBANO

Dois tanques ..depo ..

sitos na Ilha Bar
nabé

,

i
..,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OIENCIIAAgradecimento

... -

.-d d e Missacrlmlna I a e
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 filha

Dona Leonor Pontes

A

A
contra a

ttlastica, a impcrtancia que essa

descoberta do medico vienense I!!G9__Blwpw*aa
tem, para as diversas ciencias,
Quem conhece o trabalho que
dão as reproduções com C!) gês-
50, quem sabe quantas vezes se

fazem necessários estudos de LO·
CAIS que deveriam ser repro
duzidos e nem sempre o podem
ser, quem tem uma noção do
trabalho dos criminalistas, por
exemplo, dos professores de a

natomia, dos estudiosos da paleon
tologia, calcula qual o valor de
semelhante achado, que vem fa
cilitar consideravelmente essas

tarefas, dando-lhes, a todos eles,
elemento de reel proveito e até
aqui não obtido ainda.

ALUGA-SE a casa de moradiaPara a medicina, principal-] ' C· 'b 52é· a rua unn anos r.r. ,nestamente, esse processo Impor- r I
'

tantissimo, pois a massa denomi-T
.....aÀtTRATAR NO BANCO�a?a NE:GOC�LI une a elas-
AGRICOLA A' RUA TRAhCI�ade a, asepcia, e pode ser
fANO 16.

.

aplicada a temperatura do corpo
humano, sendo possivel estsbe-
lecer, sem inconveniente, seu

contato com feridas abertas, ta

�hos, etc., permitindo colher AS,
PETOS de fases' operatorias em

seus diversos momentos.

O NEGOCOLl tem o su I
mo valor de colher as menores Iparticularidades da superfície 5061 e
que é aplicado. Sobre a pele, li

epiderme humana por exemplo,
torna visiveis não só as linhas do

OBJETIVOS DIVER'30S traçado papilar, mas, até a lo
calizeção das glandulas sebaceais,

O dr. Alfonso PolIer não e isso torna o processo utilizavel, i�b�F� BOETTCHER che extinguira as sardas, pano,.descobriu, evidentemente, a pol- com proveito e grande simplici-
II cravos e espinhas, sem a minirnavora, como se diz comumente. dade, tanto no campo da medi- Rua Felipe Schmidt. 11

'I
r rritação deixando-lhe a cutis.Mas achou, nas suas buscas cina como da antropologia, da limpa, macia e fresca. I,dee�uilim� du� ma�r�s pias· w�o�a, na �bri��o � �. �.������������������������������������ticas excelentes,

-

que servem á jetos de museu etc.
maravilha para a «tomada» ou Mas, que éf digressão não nos

«colhida» de moldes. para re- afaste do roubo do Baoco vie
produção. Tanto os objetos ani- nense... Aplicado u metodo
mados como inanimados podem plástico do dr. Poler, foram to
ser reproduzidos com a maior e madas reproduções plasticas dos
mais perfeita exatidão, por esse dedos de todas as pessôas sus-

processo, e essa fidelidade deri- peitas e eis que na de um dos
va de ser a materia que molda funcionarios do Banco foi per
o «negativo» muito mais apta a cebida a escoriação de que li
te expandir e a penetrar nos an- nha sido destacada a pequena
gulos e reentrancias, do ljue o particula de pele ...
gêsso, até aqui utilizado para Não havia como negar e o

esse fim. criminoso -- que era, aliás, um

Chama-se negocoli essa subs- dos menos suspeitados. dentre to
tancia, e quando aplrcada ao dos os colegas - confessou a Ial
objeto que se deseja reproduzir, catrua,
o é depois de fundida em ha- Conseguiu-se. assim, graças a

nho-Maria, esfriada depois á um processo plastico de aparen-
temperatura normal. Se trata de cia pouco util para esse fim, pôr
reproduzir um objeto vivo,-par, a mão num· gatuno habil mas,
te do corpo, ferida, talho, face, infeliz, que certam�nte confiavd
membro, isso tem grande impor- na pelféição de seu cril!:e, mas,
tancia, como é facil imaginar, esqueceu que a ciencia está
uma vez aplicado, o negocoli se muito desenvolvida e não dá
s:>lidifica rapidamente e colhe _guarida aos inimigos da lei.
com a maior exatidão os porme-
nores minimos da superficie 50- CatolicislDObre que foi colocado. O nego-
coli é uma substancia classica Coneeotra('iR Maria-
nídtGcolloidal. lia ... ,Brnsque

Resfriada a forma, nela se Definitivamente está assentado
coloca a parte que deve fixar o que, a 15 e 16 do corrente
positivo, a esta substancia varia mês, se realizará na cidade de
de dureza e cor. E' uma sub,- Brusque, uma Concentração Ma.
tancia resinosa e tem, conforme riana.
o tipo, os nomes de Nomioit, A saida será às 13 horas elD ICelerit e Granulit. Depois dt! ponto do dia J 5, sabado e do
aquecida é colocada sobre o lado d. Catedral, devendo todos'
molde de negocoli, podendo ser I os marianos que vão tomar par
I spalhada com um pincel para! te, estarem a tempo e a hora,
I tingir os menores recantos. Com (no logar acima indicado. I
n resfriamento se endurece con-l Sabemos tambem que dignou-I
sideravelmente e está obtida, des., se honrar com �ua presença o I�e modo, a reprodução desejada, I Exmo. Sr. Arcebispo Metropo
e com a mais extrema fidelidade. I' litano 0.. Joaquim Domingues de I

Oliveira que rezará a missa ás

IO LADRÃO DO BANCO 17,30 horas, no domingo e des-

II tribuirá a Santa Comunhão.
Facil é perceber, a quem co· A partida de Brusque para

nhece as variadas aplicações que,. esta Capital se efetuará ás 16
podem $er dadas á reprodução

J

horas de domingo.

Deu-se em Viena um crime de
furto, num dos Bancos da cida
de. Todas as circunstancias em

que o mesmo fera praticado 5<:

fechavam no maior misterio, e to
das as pesquizas foram inlrutiíe
ras para a descoberta do autor.
Desconhava-se de varias pessoas,
inclusivé alguns funcionarios do
estabelecimento, mas, nada podia
oferecer a prova cabal da auto
ria do delito. A certa altura,
foi achado, DO fecho dI) Caixa
Forte, um insignificante pedacinho
de pele humana, esta sem maior
dimensão que pO'JCO mais de um

milimetro, e tão fina, tão super
ficial que era impossivel, a olho
nú, descobri-la e encontrar, em

qualquer dedo, o ponto de onde
fera ela arrancada.

Pois graças a essa insignifi-
cante descoberta foi passivei
prender o criminoso.

Isso se obteve, aliás, graçae
ao novo metodo de reprodução
plastica de invenção do dr. Al
fonso Poller, estudioso das ques
tões desse ramo, metodo que es

tá destinado a fazer a mais com

pleta revolução dos processos de
medicina legal e antropologia cri
minal, como tambem vem ofere
cer á medicina em geral, á bio
logia, etc., sem falar da escul
tura artistica, noves horizontes.

vem, pela presente, agradecer aos disti.otos médi
cos drs. Augusto de Paula. Bulcão Viana e Ca�

los Corrêa pelo desvêlo e carinho demonstrados durante a enlermi
dade, bem como ás Irmãs da Divina Providencia que prestam se�s
serviços no I-bspital de Caridade; agrad�c�m ainda ao sr. cel.Gentil
Falcão, comandante da Guarnição e oficiais da 10a. C.R. por terem

comparecido ao enterro e expressam sua gratidão á todos que en

viaram corôas, ramalhetes, telegramas e cartões e acompanharam o

feretro de sua sempre lembrada esposa e filha d. Leonor Pontes.
OU!l'osim convidam aos parentes e pessôas de suas relações

para assistirem a missa, de 7' dia, que mandam ce�ebra, no dia 14,
sexta-feira, ás 7 horas, na igreja de São Francisco, confessando
desde já sua gratidão.

V duma bem sor

en e-se tida casa de
negocio sítuada no Estre!t�),
proximo a' Ponte H�rCI�I\) ILuz. Tratar com o propne
ario Leone Vílla no referido'
estabelecimento.
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-"'-'2:':""""""""" �s�� 4"�.

Prest\�;
CREDITO

atenção, á
MUTUO P EDIAl

a
, ..

unle••

'ii, "

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 horas

Almirante
Huno �olanCl
mario C1cua
Irmãos Tapajós
Alzirinha Camargo
mouro (le (Jlivl:ira
Orquestra õe Dansas
Raclam�s e a Ali Stars
�eglonal Cle Dante Sentara
ECluarClo Patanê e sua Tipica Corrillntes
Romru ohipsman com a Orques�I'C!f

Concertos

Abertura com VOZES NOVAS, elerneni
eatrelcntee no rcõto,

A's horas certas, jornais falaClos com
ticios em primeira mão, tornecto
pela A HOITE, e oferta CIo Co
Buirnarã�s LtCla. agencia ('a
teria feàeral

A's 21,30 ('AHÇÃO DO DIA "- Eacr
e interpretaCla por Lamarline Ba
uma oferta õc casa Cle Iovçua '

DRAGÃO.
A's 21,35 •.•• Pagínas Esquecidas .. P

grama Cle r-emlnlscencrca, literari
musical, a cargo 6e: relso oui
rães, Abigail maia, Ernani 6arr
e 05 musicos õo ccsecõo,

A's 23.00 - RITMO DE ZAZZ - 05 awc

505 (lo jazz em Clesfile.

5peaker (le stuClio: Celso ouimarães

Amanhã:

Orlando 5ilva, Hestor Amaral. Ho
Dias, 60b Lazy

A's 22,00 - O TEATRO EM CASA· Ap
seuta a comeàla em 3 otos õe Ceie
no 5ilva. "Amanha si Deus Quiz
na interpretação (la Companhia
rom�(lias 00 r+cclcnct.

•

PARA CHARLAUTH,

C�arlos
Premiado em 4 de Outubro
Kater Filho, Rua Tiradentes

.

FLOAIANOPOLIS
N.43

Este mês;-«O Bando da Lua.

QUE sorteia e entrega de fato os seus premíos
_

QUE os seus felizardos são todos pessoas C0l1heClda5. .

QUE comprova a entrega dos premios com retrato e recibos dos premiados
QUE tem assistencia médica gratuita
QUE já entregou mais de 2.000:000$000 em premios
QUE não sorteia numeras vagos
QUE tem dois SORTEIOS mensais

,

e

18 de

CARTAZE
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJ

• ODEON, o lider d
cinemas

Sport, Viagens,
Turi smoe Caea é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

A'S 5 e 7,30 HORAS:

Em últimas e definitivas eXI

ções

RAPTADO

Outubro 18 de Outubr-o

Premio maior 5:800$000

com Warner Baxter - Fred
B9rtholomew - Arleen Whel

Preços-2$500 e 2$000,
Crianças ás 5 horas-l $50

Tudo por 1.$000

Mutuo Pred ial"

ML.itos outros premias menores

Não como a "Cred ito

não é um creme comum

CINES COROADO

REX, às 5, 7 e 8,30 húr

AS MINAS DE SALOMÃ
com Paul R$beson e Anna L

Preço:-l$500.

I IMPERIAL, ás 7,30 hor

I E QUERIAM SE CASA
com BeUy Furness e Gord
Jones,
Preçú:- 1 $000.

.r*J���r#l����� �

� Clodomiro N. Pezani'
� e Angelina Pizani
�

i participam aos parentes e

� pessôa,t de suas relaçeei o

� contrato de casamento de
llJ sua filha ANITA com o sr.

��m�
LUI'S ZIMMERMANN.

Flpolis, ;i-lO- 938
..

,

� rw����I�, • ANITA 1��: �UI'�

Lri"
.

I

apresen- J.J
..

ta::J"se.. noivos

ãG ----.11

Etelvina Jacinta Reis, residente em

Florianopolis, a rua Silva Jardim, sIn, con

templada com o premio mainr no valer de
Rs. 5:450$000, no sorteio de 18-6-1938

CHARLAUTH

Binoculos Prismaticos
BUSCH CHARLAUTH

ha

Enio, Leoni e Irmãos, residentes em Ita
corobi, contemplados com o premio maior
no valor de Rs. 5:500$000, no �orteio de

4-6-· 1938.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T
heroe III�o
Despailha

Schneider " Cla
BLUMENAU

NOITE DE BAGDAD
'Le Nouveau per

fume de

PERFUMARIAS
E ARTIGOS DE TOUC D

e cempee na

A Casa que mais
c

VISITE A

ASA
OONCORF'ENOIA

MACEOONI
barato vende e T'RA.JANO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MEDiCO ....OCULISTA

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
la Filho, no Serviço do Prof. David Sanson, no Hospital

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

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consuitas diariamente das 15 ás 18

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

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

Ccnsultorlo, Rua Vicor
Meireles 10

[.ft 's 10,30 e das 2 as 4 h15.
,

fResidencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto. 42-

fone: Consultoria, 1405
Fone: Residencia, 1'355

Dr. Claribal ...
te Gaivão
ADVOGP.DO

;�- AvisaL.aQs famigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
adv�cacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

t:>seritorio: R. Deodoro D' 15
FONE 1.665

. �
"

..

Consultoria e Residencia á Rua Visconde eh; Ouro Pre
to, n. J I - Tel.�--I009 -FLORIANOPOLlS.
'ft'Nlrtwee""fi.WMf&à1\s;sG""&& "eM' �

I�r., Ric;,rdol
-

�?'o\..,tsmd.lrlnr Dr. Aderbai R.
::da Silvai

Eapecb.l�lsal em c!rurgla
�er�1

S6
Consultorio Técnico de

Advogado
-"'---;7f ':.: .......:.:.JI"'.. .;:.1'.I'!'���

P. 15 de Novembro.B sob.
Fones 1631 e 1'290

Flol'ianopolia-1938 ==

T A��I�u=���Q�I_�º����_
--I ,-----

0_-

--I ��������������s,����':"'V���4.��V"��
Dr.. gt\lfredo PI! de Araujo Accaclo r�1o .. � Cálculo de qualquer Pianta.execução, tis- �
Ir I', I'-JI EDI C�O ii � estrutura em con- cattzação e direção �
� Especialista em molestias de creanças, nervos

rei ra tem seu escrip � ereto armado de ob. as �
��ll��!�:�i�m_o_e_m_o_les_t_ias da pele tório de advogacía á rua �� e ferro p�I���elphaar�e��s��� ��'.Tratamento do ernpaludismo e das malestizs da pe- r� �le e nervosas pela .Autonemottierapta Visconde de Ouro Preto � ções de pontes em �

Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 I n. 70, _ Phone- 1277.- ,.
concreto armado �

cons,o�.���f_:?ntia! .�_�� 1.2_e d as�.d 4
__

às 16_ hQras _j �
--

--- -

. I Caíx 1 Postal, 110.
__I r.c � 'I

Ri BD'

'J_}�*fiAA'#ékg�.-}t
0

,� ümar Carneiro ibeiro �
D :!:ire � II m[ . � �
r•.H amara ar t ln s ] Dr.Pedro Catalão � �m Diplomado pela FaGul- ' � Engenheiro Civil �ME'DIC0--ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO- 1..... dade de

Medicii.'la
da t.� �l �MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO :, I . .

Baia
'. � I'C.

tIRA �RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM 0PE- '

..
1 E��m�ernd e at'�fnle do �1 Palacio da Caixa Ecanomica �,,�--�-

RAÇÃO E SEM DOR !� :, E e�VJço o pro
D' lo (Jlae&. � " �

'J X-mtemo, do
.

rspensano
�'" CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado. � .S!lva �íma � 1· Andar .. Apartamento

llj I Graffee Gumlt" e Sana tono r� fJ3ft b#i!if=wtt'tt� li %;.&.!:lHI? Manoel Vitorino L� Caixa Postal, 784 �

I ·W1.....W""fP""""lmW&MiiWiWi;pal. _§!Ih. QWWOlI
. Clínica ������iasci�t�l'glCa das � �

I Mo!estias e Operações I; CABEÇA,EPESCOCO � �dos
' Especíahsta em � �

O LaH S I NARIZ,. GARGANTA E
�1j. �OUVIDOS .'#'1

C
·

t
/

b P
,. lU''

T' I CONSULTORIO � url I a arana �
� OUVIOO� NARIZ E GARGAN 1 A

H 18- Rua Trajano -'--18 �
.

�Df'r II J O a c II e A r ai II J o I ,I RES�DEN�IA � �,

II
Hotel Grorra f�.� �Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe �

: Diariamente das 16 ás 18 -..•·1 �.' �1,·do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde � l;; �de Florlanocolis

I
pj0' ri sri-r__"a-iun' .•�������Ã�����&����A�«����_Membro da Sociedade de oto-rhino Iaryngotogia do Rio.
4i: a;;WitH§fj�mw-'i®l,u"._!l"I 1ll FMI II ... IIConsultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 144'7

,= 'pp �'�II Dr la Saiu I o R a ln o s
Curso dr. Maqlunas e Pilotagem 'I

, Especialista em mo/estias do aparelho genito urtna- PREPARAM ��.'<: ALUNOS PARA EXAMES A 3'v. MA- IDr. Joaquim Madeira Neves no do homem e da mulher QUINISTAS. PRATICANTES DE MAQUINAS,
.

MOTO-
Ex-inferno e ex-Assistente do serviço de clrurgiae RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

ginecologia do Prof. Brandão Filho. l\1ECANICA MARITIMA.

Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex. Sub Diretor d.. Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada fm � ;t:::!;:'bJ�.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de Floriancpolis.

Doenças de senhoras. úYologza
Partos e Cirurgia.

1'1 Forma-te pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

I I i
alta cirurgia, ginaecologia, (do-

I!'!I I!'.e III 011 M r-
.

enças das senhoras) e partos,ur. ri ro ue oura rerro . .

d
.

'

,

- CIrUrgIa ,o sistema ll<'!iVOSO F;

operações de plástica

Desembargador L
Saivio Gonzaga�i

ADVOGADO 11
.I)
;� Rua Trajado no. 29

Ex-chefe da clinios do Hospi
tal de Nürnberg, (Pvoreesor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

CONSVLTORIO-·-Hua Tra�
ano N. 18 das J () ás 1 2 e

das t 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.2AS

RESIDENCIA-l<ua Este-I
I

ves juníor N. 26

ITBLEF. 1.131
�. '. ;-'

.,; .

.

:''':::,

Conforto,
Com

r. -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
�ULAMPIO DOS REIS VALE
LARGO 13 DE MAIO, 41
FlORIANOPOllS

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobraão I

LTe,ePhone _:_1548 1

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
DlrotGr di Maternidade
MadlclO do H@spltal

(Curso de especíalizaç" o em

molestias de senhoras)
�tende na Maternidade
até ás 8 1(2 da manhã
e á !arde - C'lnsultorio:
ANITA GARIBALDI. 49

..
,.
...
: -

I
JL _0 �jReet:e=�..�;z

NOVIDA.DEI
SAIUn ..w. (IJ Ii}� I!! FANTASIA PARA VERÃO I"U\lU"LNlff'"\� A 10$000' 1

*,'11
Calçados �à$d'ó�LHOR QUALIDADE A !

Sapstos DE VERNIZ DA l�lELHO�� IIQUALIDADE PARA SF.NHORAS, A 20$ I
/

�HINELOS. TAMANCOS, GNTOS, E rc.
FABRICA DE CALÇADOS-BARREIROS
A LHEUREUX

Secção de vendas RUA CON. MAFRA, 39

Distinção e Beleza
Economia
nos Trabalhos do

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge��heiro Civil

I' Prof;ssionais habilitados par:a todos
09 ramos _?e engenharlB,. .

Administração. construçao e reforma
N

de prédios com

pagamentos em prestaçoes

Projétcs em geral

Escritorio central: Rua)i7lde Seterl1bro, 47

Porto Uni ão

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratarnento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult.-R. joão Pint�;;, 13
rI elefone. I 595

Reso, Hotel Gloría-Fooe 1333
(oTlsulf{JS das 13 ás 16 hrs •

,----_ ...�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REPRESENTANTES E

�CARL.OS
Buzinas

BoseH

----------------�����.��-�.��)
��������'��������� �������-- .�.'\-;;>,..J���

..

�
-----

fi

I -_=A tiolar 5_· c h,_' \if/81·1=_, 11:1 j,."
..... " -

F�
- r",,��� 1 A E·' I n t r i c a :1'

" �) v' r� it �� ,J ' � � I' '.
, I,

li Endereço Tt:lcgr.: DOL" • Caixa Postal, 32 I

�l�',����',.,''',�
t.

� '� �,'��,]j III �" INS:I:AL1ç3f;=OELuz: 'FôRçA E AN. I�I'S. FRANCiSCO DO SUL-- STA. CATARINA ,,� � TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· I�
AGENCIA

DE!�VAPORE���'�<f.�' Erll, loteria a sua'--f-a,vo--rita ��!�=,:��'l, II A TEoSLPEROTCURREB,MCA !.,'.Companhia Salinas F'pryr,as--Rio.� �,� I.
Prir a Torres �j'_ (ia, LimHad3·-Rio
Na":;gaç'ào Bra'�iJpj·..� i im;t'\lb-Rio ,1 TEM c.::EMPRE E\1 STOCK E A' VE�lDA POR l:l
Na�'�:gaç��) Cab�')fí:i'�;se� L�da:��Cabo Frío r J =J PREços SEM COMPETIDORES NA PRAÇA. �
Vandenbrand« & Cia.-Santos R ua Fel f pe Sch rn itd rr 7 e 17 a MATERIA!S ELETRICOS, LU"TRES E ABAT·

11�1:,.1.jOURS ELEGANTES E MODERNOS

�I
VIAGENS Dlí&TAS PARA o PCRTO DO RIO DE JANEIRO NOVID�ES.! VISITEM A 'lC'ie'trJl.....� I'

�i Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS. No; f=- Ed:��-e itci> Ponta do Leal Rua Joao Pmto n, 14 .s::..m. .0 I�
?' ANGf�A DOS HEIS e RIO DE JANEIRO, dlréta- �ljJ

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI- r�
mente. sem transbordo i\� �1 MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI I,Tem sempre vapores em porto, carregando r�

�..

'--
�� DADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO �

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARdQUE de � a I L. H �.: -r E "5-· � �;,'�a����\=�,_�7!��'�'�*�..�.J�m�:�����g�.�--�:�=!�;:ªª���
�t<)da5 as especies de madeiras 3cm,das, beneficia as e em � �,

tóros etc •• cereais e mercadorias em gnal, pare qur.Íquer �

I:'porto do Norteou doSul do País, bem como para o Exterio.r � Federal e Santa Catarina
Recebe cargás�'de ímportação] do País ou. do Ex- �
terior, para desembaraço e redesoacho para �'NOS CL-\SSIC05 ENVELOPES FECHAf)OS ri'

as praças do interior � tk:
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPR10 ���. �,l#1ikMtM ������
SE�y��() GARANTIDO E RAPID0:-.!REÇO�DICOS, ._- fq�JiiDf Ho'aqflU Coueertt')s é 'limpeza

:
Ibnpl'�l\â() IlOUI ll1lo::e_";" todq

Ia mol�,tlu prownlent.la da ."... -��U M aempt,
�

- e} .... • .._•• "•..-.t., ".N_ •
....Ih n".

__ ,.pt. - .. UM 1••••n _

....1 lII.e ..a. Gon.o.... ".t (1,5 )
,... "' dur.ltr:t ...

A

",enda .... toda. a _

Daa.a II .

-:

�'��:�r�7
�q7t

� f)�:
" ,

,

- >:�f�;����

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva

10G.OOO:OOO$OOO
'259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

�CIAS E CORRESPONDENTES EM�ITODO O PAIZ
MiENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta "corrente. os segúlntes] juros:
Dep. com JUNS (CO!VlE'RCIAL:SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límttados (límíte de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, :com :retíradas tam-

bem de quaisquer importaacías),
com aviso prévio de,}Oldias
idem de 60 dias

;;, idem de 90 dias

DEPt'>SITOS A PRAZ(),;...FlXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao !sêlo proporcional.

Expediente:>"das 10 'ás 12 e das 14 ás .15 !horas
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4% a. a.
50/ .e ,i'J.(J .,!, _.;.t.ij;.

Casa no Estreito

(João Pessôa)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de

jantar - copa - cesinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma explendida

praia Je banhos
Dois porões e dois anques

para lavação de roupa.
Ooibus na porta.

Todos os eampartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa �O M S»
Agua encanada para serviços

da cosinha.

CHAVES A' RUA

MARE-1'CHAL GUILHERME N· 1

'�,Florianopolis ,

��........__iiiiiiiilía---�-

DEPOSITARiaS EM

I-tOEPC

Matriz íFLORIANOPOLIS.
Filiais em:

Blumenau, Cruzeiro da Sul,

Jolnvile, Lages, Laguna, SãDj
Francisco da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

de maquimls de escrever,
rádloe e aparelhos em geral.
R C

selheiro Mafra rr 66
ua on

.. fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZ�MAS
t.I�,MCI1A!1 D4 PB1l
DM�THR08
l'lORESIS�
RH!UMAllSNO
SCROPHlJ(AS

SYPHfll'ItGM
.�- ....
..� ....

'loi:.f,:Q f� ps;:s", •

"AVA RIA,·_�
- W!harea ....... J�
,,\,:!��,I'l;;: Ij�PIIR4nve••
...........................

ISAXOfONfl'
•

O�e,��r�c� �:.� Iaprender a executar com

i
'

absoluta perfeição. ao Saxo- ,

• fone ou Clarinete. os mais'lI� 'varilldos
• ITrucs acrobaticos e· ... �
: imitações comicas I
i Pre�o do volume J 2$000: :
: PedIdos ao autor: e

: Antonio Lopes Guerreir (l' I
• Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo' _
• •
•

ALUGA-SE

.......� ------------�----�

---;-:::--

quinta-feira I,
13de OUTU RO l,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETAparl13�10,..,938
��,=�"",!!,,_,:,,,-��'!"=�-�'!!���-���""'!""'�••

Instituto Biologico Ca-'
tarinense

-

Florianopolis
-

-

Blumenau,.-São Paulo
v. § .. de'- eja viajar a São Paulo

I Viajens rapldas e eenfertavels em limousines de 8
�8Dslllt8rio veterinario g.·atuito f lugares .

Datas de partidas para o mês de Outubro de Blumenau
A. S. Tubarão - Por- Aplique, na duvida soro con- I nos dias 2-10-17 - 24 e 31 ; s 6 horas da manhã do Cafe

cos com batedeira [pneumo-iu- tra a pneumo-enterite dos bezer- Expresso, Mês de novembro em diante todas as segundas-feita.
terite] ros, deste Instituto. Repiti' a" o- Informações e reserva de passagens em

-Deve tratar com o saro Sé indicada na bula, durante va- Blumenau Café Expresso-Ricardo Blisner ,=OGtsQ••oa.o.ttQo.e•••••••••o .

contra a pneumo=entente dos rios di..s. Jaraguá Hotel Brasil Um "sacia" Foi expulso do
porcos, Esses famosos <saes= que S. T. Rancho (!uei- I joinvile Palacio Hotel .Jl 'f III- ,

a_

curam tudo não passam de mis- mudo - Cavalos com gauo-l Preço de passagens ida 150$000 l\liJO IIe II rer te t r I to r10 na·
tilicação. Ha saes fortificantes: li lho. I»» » ida e volta na mesma semana 250$000 I �IO, 12 - 0, mais p,erfeito C íona I
êsses o sr. deve experimentar, co- -A fuminação que o sr. está, com direito de uma a duas malas de 70 ctm. I socia de Adolf Hitler fOI des- -:
mo fortificantes, Mas o «sal» aplicando é boa; mas. o verda- I Tambem aceita-se encomendas de qualquer espécie coberto em Fortaleza pelos nos-

R'O 12 O .d
.

que serve para todas as moles- deire tratamento, mais rapido e I OS PROPRIETARIOS sos colegas do «Correio do Cea-] -<1: - presi .ente da

tias é exploração àe gente sem mais se�uro, é pelo soro contra; Artur e Alberto Basse rá», E' �Ie J.osé Domingos Fon-', Rdep�bhca ac1:ba �é I assl�a� U:ll
escrupulo. o garrot Ih V· . I tenele ali residente e que gra-

ecreto expu ..and, oe terntouo
li o. acme os seus ca I , v

b I· 'I' M d J'C. D. São José- Pin" valos, para evitar êsses contra- i Para vIaJens especiais fôra das datas acimas temos uma ças 1\ tão perfeita semelhança se Crasid�uo °C1tafHH10 f
� esto OH'

I d·f' Id t O I' B'·I· i I
. .

(')11 1'1 'I'
.

- 't .

.

1 ti d on IDO. on arme OI apuradoos que morrem, com I H'lI a- empos, nstituto 10 og'co; .amousine " c smoone 3 cnsposiçao. orneu o mais popu ar IpO a-
1 I'· d

.

1 '

de de respirar. Catarinease elabora vacina e soro
(lo••••e.H••••e�.�o.@ C•••••N••O o.St quela cidade. Iosé Domingos �e,� ,�o !CHI esta cepital, êsse ';o

-Pode ser laringo-traqueite. contra essas moléstias. I lO
'

�
Fontenele disse que admira o l�dIVl?UO �otnMa .. se .elemento no-

Pode ser singamose. Queira en- L. V. Bom ftctiro--l LS!�F��hH.�� dliaria de limoUm chanceler alemão, embora disccr C1VO a ordem publica e á se-

vier-nos um pinto doente para o Vaca que não aceita os touros.! .. -II II! de dos meios que empregou pa _ ,gur;;,nça nacional. Ao que S�Il-
d d I s�nes Ue .uxa Ib t I tidevi o exame. Falta. de cio. I ra restaurar a Alemanha. lemos

es ava e e comprome I o

Aconselhamos separar os do-
.

-Dê na. ração, durante doze: F � �
,'li

,<�, • I
iii It

II F I O homem faia com desemba-I
DlIMa organização de espionagem"

entes. Desinfeção dos bebedou- dias. a segurnte formula: I IO I Iamlopo RS Iii" III I tiJ ai I 'raço, notando-se estar ele a par, - --

ror, e comedouros. Na agua de anhidrido arsenios cinco de- I de muita coisa interessante. A: VENDE-SE um auto FIAT
beber. deite quinze gotas de cigra:nas _ .,Saíd:s cie élm�,.a5.' as cidades das 7 ,30 á� 8 horas de 1\ proposi.to de Mussolini diss te.,-Io i

em otirnas condições de Iuncio-
CRESITA para cada litro de genciane em pó quinze

manha v da, 3. e me,: as 4 horas da ta�de. conhecido pessoalmente 'CtO Ge- namento,

agua. gramas, o Inf��.ma�oe(j em Flor:u�nop�bs com ?S i nova, em 1919, logo após ri Informações nesta redação.
A. L. Greseiuma -. quina em pó cinco gramas

chaulleurs Acacio Brnga, Boneco. Gury, Joca [esuino e OtavIO! grande guerra, cuando o duce I

Porcos que morrem com o pes-I NO rA: E.ldel'eçar as con-
p'ínho-Telelone das limousines 1 .222 ! era simples agri�ultor. Para pro-! D

coço inchado. I sultas para o lnstituto Biologico "'"
,

.....��=!;. com i.!:.!ropr�1 ; vsr a sua admiração pelos três; fi"""ara sua no""
-Pode ser carbunculo hema- Catarinense, Coqueiros�- Flol'ia-

-_.

II' grandes lideres do mundo atual i

ti('o. A.plique a vacina contra o nopolis, indlCf}ndo o nome de�te
HA��L A' ...,.D 'I.':' TTA' : deu os ncmes de Roosevdt, Hi-l VaCa!la

cénbunculo �ellJlltíco, do Insti�u- jornal para a resposta. U .& � A� � II tler. e .i\!;ussolini
..

a seus filhrs.�predsa v.,�. um t�rreno situa-ío f?-
to Biologico CataíÍnen5e para O MEl.HOR DA PR ..:\.V� , i enVIando a partIcIpação do Sf,U' ra do bullc1O. da c!dade e entretan,1)

prevenir o mal nos animais não - ----- ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- II i geéto aos três chefes de Estado perto ?o cento.
. _ .

atacados. I
i f r d' Esta ne�:Jas condrçoes o lote Sl-

JANTES E EXMAS. FAMIUAS I e uma, otogra !a, 05 g�rlS, . tuado a rua Presidente CQutínho, en-
H. F. São José-Be- Radias

II TRATAMIEN'TO DE PfUMEIRA ORDEM---COa I Apos referencias vanas e m· tre os us. 34 e 35. Perfeitamente
zerro magro, com diarreia. Tris- ZINHA BRASILE8RA E ITALIANA I t.er�s3[tntes concluiu afirmando: sêco. esiá o terreno arbori7.adc- COf11

te. Mama pouco. Tem Pélpeira. Para seu concerto, procu- ./ Anexo: Annazem de secos e ! ,

-- «Embora me achem pare- arvores fr�tiÍeras de qualidade. Tem
-Pode S<:!f verminose. Pode rai a Casa Musical, que con-I molhJ' <!�dos ,''::Ido com o chef@alemão,pl'e-12m• de L�nte.

't R ta com a Ofl'CI·na melhfjr
IJ� f·'

E' I'roprto para sobrado ou meio
ser pneumo-ente;1 e. emeta Aa- Iro �er sempre umcam"'nte o

t' D I liaoia (;atariUB j - , • ,.., sobre.do
ra exame um pouco de fezes do montada lia capital.

el2.·va

, I brasileiro Jo<é Domingos Fonte" T��TAR á rua Almirante Lamego
animal do�nte, num vidrinho. t<ua João Pinto, 12 ,_;._.........._,,;;......,,;;- '-; 'nele». n. 61.

a

lacio s,
Recebeu, diretamente das fabricas, o mais formidavel

e o mais fascinante stock de sedas

E' um deslumbramento de
A

core!), e padrões
maiores "Magazins'� do Rio e São Paulo,

Paraiso das Modas lança em Florianopolis as sedas da
Primavera, a mais rica e maravilhosa creação de 1938!

MARAVILHOSO! FANTASTICO! ASSOMBROSO! INCOMPARAVEL!

Simultaneamente, com os

o

o stock de LINHOS, acabado de chegar, ê o

em qualidade, elegancia e beleza

•

unlco

Sedas·e Linhos só na
Ao. IIW

CASA TRES IRMAOS
............................................................D �
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A GAZETA, 13 ...10 ....1938 Flor,ianopolis

fig x r i Pt
.,

õ

e Itajaí
•

u e i r e n s e
o alvi-negro, enfrentará, no próximo dO"'Y"língo, o valoroso esquadrão do

Cip F.C., ca--npeao do Vale do Itajai, e con�iderado um dos mais completos � ho
rY'\ogeneos esquadroes do Estado. Teremos ocasião de apreciar o seu guarolão e
um zagueiro, considerados corno elementos ser-n rivais nas posições que ocupam
e, p·or conseguinte� titulares do futuro seleoionado catarinense.
_-- � ....... � ....=------------------ ---

------------------------�--

A QAZETA
_,. . �

-

. - ... - - ,. .

---,_ _._ DESPORTIVA

Catarina no

REDATOR: Osmar Cunha

Carnpeonato BrasileiroSanta
Ainda hoje, pela manhã, a F. c. D. C50lícitará á Federaç;!§o Brasileira de

Futeból, a sua inscriçao no campeonato brasileiro. Tal fato, é de grande regosUo
para os desporth.;tas conterrâneos que terão satisfeitas as suas ambiçoes qu� tama
bern sao as nrlSSas: verrrt'..lS Santa Catarina preli �ndo. f..iesportivamerlts. com os seus
co-i rr'í' ãos.

��_.liqi..ii,iiaii-ie:;ii.i,iH. ã&&_·=_- 4j;i@jiiii·i1!§iM�Qmi·��_._.�:�-
U
v. Excia. precisa de uma limousine? In.•.�Disque o n. I_522 de seu telefone e

����e:: t::o:::O:::d:�,�::i�:n�:'�:e::�i�j::O::o� I
habeis volantes. -

o Tamandaf'lé F. C. o Avaí visita Feza

A%4

é nocivo aos nossos

grandes clubes
nao Os srs. Walter Lange e P:ocOl'io D. Ou-iqucs, em nome

do Aval F. c., visitaram, ôntem, 110 Hv�plt(!1 de Caridade, o va

loroso amador do [ris, Feza, que se encontra recolhido áquela Casa.
em virtude do acidente de que fui �ítil!la no domingo p passado,
quando se realizava a pai tida amistosa e ..tre o Avai e o friso

Como é do dominio público, o Tamanaaré F. C, acaba
de ressurgir com um grande esquadrão dê iuteból, tão bom que já
vem dando dôr de cabeça a muita gente.

Lemos em um dos jornais desta cidade, que os diabos ru

bros estavam prejud cando os outros clubes, aos quais tirou alguns Ide seus n.ais destacados defensores.
IFicamos surpresos ...

Por isso, abordamos o drretcr técnico do gremio rubro, sr.

Caires Pinto, para esclarecermos o que de verdade na sobre o as-

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

502
503
505
514
519
:;21
525

TESOURO NACIONAL
I,
IVencimentos civis e militares: Meio sôldo, montepio,

aposentadorias, requisições militares e quaisquer recebimentos,
inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o

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

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

suuto.

l\1uito prontamente, s S. assim se c xpressou:
- «O Tamandaré não é nocivo acs grandes clubes flNid

,

T' d' , Dr-r-politancs. ante assim que a nosa ivrsa e: «r repugnar para o

engrandecimento do desporte catar in-nse s . QU'lf.to á formação do

nosso esquadrão pnncipal, ert- DHl" pr-judicemos a quaisquer qua
dr os, uma vez que o nO,50 obj-nvo é pOiW:l um coze valoroso ca

I az de satisfaz-r, cabalmente. ao público amante do bom Iuteból.s
EstamoF de r!erw acôrdo com o H. !te. Calres Pinto, uma

VtZ que êle não visa senão o engran:li:cimento do quadro ao qual
vem imprimindo um cunho de progresso sem par.

&%9

,Dr. Pedro de Moura Ferrol0 julgamento
I Advogado I

"P
,. " f

·

Rua Trajano 1. (sob.) de agu o I
�-------------'.-.------��--------. adiado

Companhia
-

acionai de Navega- RIO, I2�N.o houve julg.-
mente hoje no Tribunal de Segu-

A n iversario do Atle',tl·co ça":'"' ... 1 COS·tiol·era rança Nacional, tendo sido trans-
._, ferido, "sine-die", o da escritora

Pv1ais um ano,d� gJ�riosa existencia, completou na data dei Movimento Maritimo ..Porta Flarianopolis :ei�ic�:lg?a�:op:�u,�on8ec�:�ôntem o Clube Atlético Catarinense, esquadrão de renome e
.

.

d�:;:,.:)'· :t Ce rgaS sembargador Carlos Barreto man-tradição no cen�rio d: sportivo Berrigs-Verde.
f" _.Se rv 10.0S 9_

� a�sa g.e I .-o� e_ ( e
.' . _ _ [ dou espedir mandado de prisãoO glorioso Incolor, um dos

1 no�sos, gl andes clubes I OI, alO�a
S I para os acusados que foram con-

este ano, duas vezes vice-campeão oa Capital (campeonato e torneio Para o Norte Para o U
d d I dena os na sessão p ena e ôntemextra], fato este que evidencia a nossa afirmativa.

.. - ... -

.. -. .
- . _.'

e que figuram no processo 606,O Atlético, desde a sua fundação soube manter-se com
•

F t de C rgUe I re: referente aos cabeça!' da intentonagalhardia e, pela sua férrea disciplina foi, muito merecidamente, co- re es a .' integralista deflagrada a 11 degneminado o "campeão da disciplinaR.
• maio do corrente ano, nesta capi-Ao valoroso esquadrão comandado por Fonseca, as sinceras

Ifelicitações da GAZETÂ DESPORTIVA.
o Paquete IrAQUATIA' sairá á 18 do O Paquete ITAPURA sairá á 12 do ta·O presidente do Tribunal de

..

U
..

n··...·a!.
...

o···d......O'S····
..

VGt....r
..

·e··J··I�·s··t
...

a
..

s
....

d
....

e
corrente para corente para: Segurança Nacional espediu ainda

Paranaguà, Antonina, alvarás de soltura para que os que

Santos, Rio de Janeiro, Imbituba tiveram absolviçãu no mesmo jul-
Florianopolis Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande gamento, que foi de última in�-

Recife e Cabe.íelo Pelotas e taneia.

Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre A secretaria do mesmo Tribu-
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. I nal recebeu hoje õ;núncia contra

vários médicos e estudantes inte
gralistas que conspiravam na ci
dade fluminense de Campos.

(Assembléia Geral Ordinaria)

Adoração
é a marca que domina na atualí

que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adora�ão

De ordem da Diretoria. convido a todos os snrs, associados
para a sessão de Assemblée. Geral Ordinaria, li realizar-se no dia

13 do corrente á'i 19,30 horas em 1 a. convocação e em 21\. ás 20

horas, afim de ser eleita a nova Diretoria que deve tomar a si os

encargos desta entidade, entre 13 de Novembro de 1938 a 13 de
Novembro de 1939.

Secretaria da União dos Varejistas em Florianopolis, 11
de Outubro de 1938.

A• Recebe-se cargas e encomendas até �a véspera :das;saídas do� paquetes
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos �rmazens. da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações es peciais.
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TElEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
Severo Simões

J. SANTOS CARDOSO
...................� S�e�.c�Je:t�ar�io� � a. iIF�

VISITEM
A CAPITAL.a

o mala .. stack de roupas pa... meninas e garatas

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
À CAPITAL.

- � -
•

- •••... "
.

,_o .- •.

,
•
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Alfandega"
DE FLORIANOPOLIS

���V�O��Z��D��O���P�O��V��o-�pr�o�pr�ie�t�ar�iO�e�D�j�re�t!)�r�R�e�;p�!)�n�iil�V-�e�l��€�;Ç����,�.
���-

O sr. dr. Cornélio Fagundes, Quando os guardas de serviço A J A I B O C A !L L .!âA ;:l.;D Odigno I.nspetor da Alfandega des- fizerem o extraordinario da hora
ta CapItal no louvavel intuito de de> almoço e o serviço continuar
terminar pGr vez, as questães depois da!!!, 16 hora�, po<;Ierá o sr.: PRODIGIO, significa MILAGREsurgIdas, de quaade em quando, Guard�-Mor providenciar par.. MILAGRE significaentre as companhias de vapores que selam, a essa hora, substi-
• os ,uardas aduaneiros. baixou, tuidos, de vez que nenhum fun
em data de ante-ôntem, a seguiu- cionario pode ou deve trabalhar
te importante sem alimento iurante tantas

hO-,raso

PORTARIA: Dê-se ciencia á Guarda-Maria.
e oficie-se ás Companhias, jun
tando copia da presente Portaria. dirá logo sorrindo: que produto
Cumpra-se. (a) Cornelio Fa- maravilhoso!

gundes: Inspetor.

N. 400-Em 11 de Outubro
de 1�38.-0 INSPETOR, EM
COMISSÃO, atendendo âseondi
ções do porto desta Capital, e
considerando que, desde que as
sumiu ai funções do seu cargo,
vem recebendo, continuadameute,
reclamaçõ�s ora dOI! guarda. adua
neiros, ora dos agentes das Com
panhia de vapores, por que. tão
de ,ratificações por sarviço. ex

traordinarios: ccnsiderando lIue a

tabela baixada para a Alfandega
do l\io de Janeiro, publicada DO
Diario Oficial de 6 de Aiosto. de
1920, ainda está em pleno vigôr ;
considerando que essa tabela foi
tornada extenriva '-S demais Al
fande,•• tio País, consoante a
Circular da Diretoria Geral, sob
n. 29 de 6 de junho de 1935;
considerando que a Diretoria das
Renda. Aduaneiras, com a Cir
cular seb n. 3, de 18 de março
tle 1937, fleterminou, para o ser

viço diário, 8 horas, em dois tur
BOI, ficands uma hora para o al
IIIQÇO; conaiderandc que. dever
precipuo do. que tem uma par
cela de responsabilidade no man
do da cousa publica, mão s6 aliar
03 interesses des seus subordina
dos com os das partes, mal evi
tar conflitos que possam prejudi
car a hêa marcha do serviço: con
siderando que ali gratificações ex

traordiaarías devem ser equitati
VIU á natureza e á duração do
serviço; considerando ainda que
tendo a superior autoridade de
terminando que o dia fosse de 3
horae de trabalho, não é lo,ico
ne.. equitativo que a noite seja
de 16 horas; Relilolve que a par'
tir desta data seja aplicada nesta
Aliand"a a tabela adotada para
a do Rio de Janeiro, que tambem
o , aas demais Alfandegas, com Mudou-se para Rua Vitor Meireles., 8
ai leiuintell alterações, em

virtu-Il II�eei:de erdens e decisões posterio-,' Consu�tas �.iarias:. 4 áS�12
- Fone: 144�

O serviço feito á hora destina-
---

da ao almoço, ou seja de 11 ás
12 horas, dará direito a ,ratifi
cação de 11$000 por guarda, e

08 lerviçoli depois das 2 bora. da
manltã, pela continuação, a de
20$000, que serão pagas pelas
Compauhias.

I-I�����-�-����IIDoeneas e opel·aeões
de

OLHOS IOUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
I Mir)ist.erio cJa

Dr. João de' Araujo Marinh·a

S. PAULO, 12 - Afim de i em Curitiba, embarcaram Encontra-se nesta Capital, a

tomar parte no Congresso! na Sorocabana, em trem serviço profissional, o sr. Heinz

d harí L' I
.

I
.

d cem en- Dunker, competente Inspetor-e Eng�n ana e egls ação especta, mais e Técnico das afamadas MaquinasFerroviarla que terá hoje, genheiros não só das estra- de escrever <Olirnpia s, já tão 00-
das de ferro dos Estados de nhecidas em todo o Brasil por
S. Paulo, Minas Gerais e suas qualidades insuperaveis e

Rio de Janeiro, como tarnl grar:diosas vantagens da sua con-

bem da Central do Brastl e Iecção.
.

.�
.

O sr, Dunker, em comp.inhiade ou�ros estados do norte dos nossos amigos srs. José
do pais. Braunsperger e José Vale Perei
Muitos congressistas se ra, representantes nesta Capital

guirarn em companhia de das afam�d�9 maquinas, vêm Ia

senhoras de suas Iarmlias z�ndo, dl�flamente, de�n.?nstra-
.

'

çoes nas di versas Hepartições Es-tendo o trem esp �c\al! c,.lm taduais, Municipais e Federais,
posto de carros dormitorios, com grande exito.

De ordem do sr. Capitão carro-salão e restaurante
dos Portos deste Estado, convi- partido ás 13 horas.
do o sr. Atanagildo Francisco A semelhança do que
Pedro da Silva a comparecei sucedeu ha três anos, em
nesta Capitania dentro o prazo Campinas, para onde o pri

(E8pecialista em doeneas de Senhoras de 7 dias, nas horas do expe-] melro Congresso atraiu al-
e creaneas) diente (9h ás 12h ás 16,30h) gumas centel1as,d� engénhei

'(;ONSULTORIO afim de prestar declarações de ros de todos os Estados, o

. Rua Felipe Sehmidt., 39 seu proprio interêsse. Congresso de Curitiba pro· FALECIMENTOSmete revestir-se de gíande
A t

N

d HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas ARLINDO PINTO LJA LUZ brilhantismo, h a v e n do o I Realizou-se ôntem, no cemite-expor açao e Secretário maior interesse em torno de rio publico, a inhumação dos des-

f b··,· grande numero de teses a- nojos da sra. d: Etelvin� Vaso
ea e rasl elro A I �5OSOOO· 'd AI' d ,- concelos de AgUIar, falecI{la no

:�
. .

nUn.Cla .as. e;.J as s�ss�es \ Hospital de Caridade, onde acha-
I ULTIMO -=STILO

urdmanas e extraordmanas
I
va em tratamento.1\10,12-0 ultimo boletim do

I QUARTOS DI= IMBU'IA.."'" L do Congresso estão prepa· -- _comercio exterior da diretoria de I
L

.

D
. . .

Elltatistica do Ministerio da Fa-/ radas, na capital paranaen, í ez vItimas em VIO'"zenda"consi,na 08 leguintei da- f;omposieito: se, grande festas em honra Id08 lobre a exportação de café I dos congressistas, as s im lento desastre:�A.()�b�iva'ente. 8. libras .'. 1 Guarda-vest.-dos 2 Creados-mudos como varias excursões, en-

tre as quais avultam as via,Vendemol! 8.679.557 sacas por

d
-

J
'

1.160.849:000$00(), serue!ltre do

cl3 1 Pentea eira gens a olnvile e Blumenau

corpos e um passeio pela EstradauNo mesmo 'periodo 4e U37, 1 Cama de casal ue Ferro Curitiba-Paranaguá,exportamo li 6.204.077 .acas, no considerada como a obravalor de 1.136.4a7:000$000,'equi- 1 Camiseiro 1 Cade-Ira estofa'" prima de t.ngenharia ferro-valentes a libras 9.652.000.
viaria nacional.

-

Tivemos, consequentemente, o

aumellto nos embarqueI! de ... 1 Sapate-Ira da clveludo2.493.4g0 sacas, e recebem08 maie
.

24.412:000$000 e menos, na equi-
na "A MOOEL.A�,"valencia ouro, libras 1.480.000. �,A saca de café nos deu .•..

151$000 em média, coatra . . , .

183$000 em 1937, ou seia menos

50$000 em saca no corrente ano.

..

l::UARLAUTD

----------------------_--"'-----

Exma. Senhora

usando o creme

�DARLAUTn

D A·· T O.vidos, nariz,
r. rmlnlO avares -

gUl"ganta
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof, Sanson
Consultas das 10 âs 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

d IN ,a

Uma 41�utis clara e fina, é muito ..ais
agradavel que aquela arranjada com
cosmeticos ou com a,l-te .::�c�
Para o tratamento de sua péle, procure
conhecer as preparações venezianas de

fLIZABETH A R D E RI
New YOI·k

, t f·

ATENÇ o

691 Fifth Avenlle

VEN DE S E ii melhor e confortavel proprie
..,

dade do município de São José.
dentro da cidade com acopomações para numerosa família de tra
tamento. íuudos para. o mar com magnífica praia de banho, agua
encanada. garage pata 4 automo veis, cocheiras para cavalos e

vacas. grande pasto. chácara 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.

Para vêr e tratar, com o propríetarto, na mesma. Carlos N.
Poeta.

O maier e o mais famoso Instituto de Beleza do Mundo.
Distribuidor no Estado:

CASA MACEDONIA
6 TRAJANO 6

FLORIANOPOLlS

Assistente do prof. Sanson, no RiJ de Janeiro. Chefe do
serviço de olhos, ouvidos, nariz e garganta do Centro

de Saúde de Floríanopolis
'Itos do

Santa

Capítania dos Por
Estado de
Catarina

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON

AVISO
O DR. SAULO RAMOS
avisa aos seus amigos e clientes que mudou
o consultorio para a rua João Pinto n" 7

nORAUIO
Diu.·iamente de I ás 3 Itoras

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto, 11

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

Congresso de Engenha
ria Ferro"iaria

ECITAL

• •• _a ••• _•••• ._

Emissão de um mi
lhão de sêlos

RIO, 12 -o ministro da Via
ção oficiou ao Departamento dos

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

o S,itbãO

"Virgeln Especíalidade"
------------------------------------------------------------------------------------------,--------

Cia. - Joinville MARVA REGliiTRADA

não deve faltar em casa alguma
de WETZEL &

NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

Fez anos ôntem o nOé:HO pre
zado amigo, sr, Eugenio Souza,
hahil fotografo da Secretaria da
Segurança Pública.

O aniversariante foi fartamen
te felicitado por seus amigos e

colegas, as quais «A Gazeta» se

associa.

Fazem anos hoje:

a exma sra ri. Maria da Glo
ria Medeiros Dutra, virtuosa es

posa do sr. Heitor Dutra, alto
funcionario tia Diretoria Regional
dos Correios e Telegrafas;

o sr, Eduardo Luiz da Costa,
escriturario da Delegacia Fiscal;

a senhorinha Olga Daura, filha
do sr, João Daura, do comercio
local;

o sr. Eduardo Calixto Pereira,
residente em Canasvieira,

NASCIlUENTOS

O lar do cirurgião-dentista, sr,

Luís da Costa Freyesleben e de
sua esposa, foi enriquecido com

o nascimento de uma robusta
criança.

CHEGAM UNS

HEINZ DUNKER

ENFÊRllIOS

Acha se acamado experimen
tando seusiveis melhoras, o nos
so companheiro de redação, jor
nalista João Barbosa,
«A Gazeta» augura pronto res

tabelecimento.

S.' PAULO, 11 O onlbus da
linha Penha quando delcia a Ave.
nida R!lnsel Pestana, abalroou vlo
lentament!l com um automovel,
ficando feridos dez passageiros, en
tre êles um sravementd de n9me
Otavio Teixeira Bueno, de 29 anos
de idade e residente á rua S. Cae
tano 207. Sofreu êle fratura do bra
ço direito e choque na cabeça.

Correios e .Telegrafos nutorizando
a emissão de um milhão de sê·
los, da taxa de 400 réis, come
morativa do primeiro centenario
da elevação de Sautos á catego·

'

ria de ciclade. A data histori€l3 é
26 de janeiro de 1939.

S�9Ã��:RGtAt
ESPECIALIDADE I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




