
.,r"

B B

"
ar» J /7

�tt da.........................................., .

I NA MESM�BIGORNA i 'H��_' G Z E T A
! (ESPEC.AL PARA "A GAZETA") i �������������������I������������������

li Henrique Boiteux, Almirante reformado :1 A V O Z D O
No meu amôr á nossa terra continúo, no interesse na- Proprietario e Diretor Responsavel

cional, a apontar e pôr em evidência certos recursos de. que ., ----------------:-------------I dispõe, que no meu entender, uma vez aproveitados e postos II ANO V I florianopolis, Terça-feira 8
em marcha, muito concorreriam para maior conceito ganhar

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

: entre os homem! da alta administração do país. II.Jr Hoje venho ocupar-me da Estrada de Ferro de Blume- C' d· t d i Condeco d p lo NA BELGI(;A,

I: nau a Hanss. essa cobra de duas cabeças, pois que não se : I
Inco Ire ores e) ra o e o operariade lI8 ... -

sabe se caminhará para o planalto central ou se dirigirá para II I· I di" d I I· niiesta contrario

iI a cidade do Itajaí, cujo porto está a sofrer, como os da

: I co.eg.,os mu ta os: governo a ta la ao reconheeimeo-
Laguna e Florianopolis, desd I o inicio de SPU melhoramento d
a acentuado açorarnento. Do Cáis de S. Francisco, o pri- • e Intimados a sus

to do acovêrno •

: meiro do nosso Estado. porque é nntorio, certas exigências, I·'
- Burgos

I
nã€l técnicas, mas pessoais. de muito estão por ser resolvidas; d I�.aí o não prosseguimento, Onlá caiba ao atual govêrno dar. pen er as' au as BRUXELLAS, 7-As organi-
êâis e agua aos fraucisqi-enses!

I
sações regionais de �ru:xell.. ,

Começarei por dizei que ao chegar ao porto do Itajaí Liêge e Charleroi do Partida Ope-
HOEPCKE d S. r \T' LO, 7- Por nãe terem

• e vêr desembarcar do paquete CARLOS gran e rario Belga 88 manifestaram CIÜC-

: quantidade de cimont o. fiquei realmente triste em Ismbrar- :
SU8R escolas devidamente regista- goricamente contra o envio de

: me que em vez de importá-lo poderia "taiaí abarrotar navios • d.as n? fS.up�ri:tellde?cia ;.0 E�- representação diplomatica bel,a
: �com o procedente do Ribeirão do Ouro. do município de : ��no, l,n n�gll'lf o, ai!lSlm,' ,ISPOIl- junto ao govêrno de Burgos.
• d d

" d I e t ivos C"'HIS oram mu tados, em
Brusque ONde BEl acham estupen os epósítos e ca careo, G '

' ""
• • ° COD�re!lSO Socialista a inau-

!
para se' undo (JS cálculos poder-se extrair a matéria prima e I' dOIS contos 011 aegumtes direto-

gurar-se hoje determinará defini-ii g
á íl� d D'

. 1'1, reli: Caetano Grot.era, a rua da
• por espaço de 300 anos, ar a terra. afia um cI.me�to : Lib dad 8" J T

.

, tivameote a atitude ds Partido
..

hid á I' d 1 d � tna" ._1 er 11 ue, J., • .opan, À rua "'b-

I
I r II ICO e a. or em, como uemons rar m as expenencras I',· 11.1

. t· "9 C T
so re esta questão.

f
.

S
. J� a; t \O I: 1'3 !lCIBCO, oi); eCI lano O "r. Vand ervelde, lidar .leeitas nu uissa. J é E Y I tari da

" , ...

• Estou certo de que comigo, lastimaria o SAro Carlos : '\ os. ��eB •. rua o un anos
,. Partido, e contrario é. nomeaç!.

I Heneaux o inteligente e operoso industrial, a quem tanto • Patn8'R� 921, em AI C()�to de reis, di um agente diplomatics junte,

E d
.. i�. sra, 180 eta merrcano rua

• deve o nosso sta o. ° pnrnerro que se ocupou (esse assun- • Aí d F' 45 'J ao general France emquante que
• ' .

f 'd
.

tiíi
-

I AI • onllo e reI tal! . e orge C< •••

• to, vít.írna das ementi as promessas e mIS I icaçoes (fique es • F i[" b 11 d'
,

IOf(
0 sr. Spack, pnraerro ministro

• devi
..

J lá I J. . �ea ra, rua e agosto, <1, bel 'f I I .l'.l

! que eviam ser os pnmeiros a a en .. o no seu gran e ear-
!; A.lé d I di t

e ga e avara ve a ta mealr".

; preendimento de dotar Santa Catarina com um extraordinâ- ; I .

m

f
a m� ta.' o� ire ores Dà. CARDOSO DE ME'LO NETO

I
Pensa-se que do duelo travado

e rio elemento de riqueza. •
I acima oram. intima 08 til SIIS-

entre os dois líderes saíra venee-

I Perdeu-se, assim, por falta do rama! no Ribeirão do :. pender o Iuucionameate de suas
s. PAU�O, � o professor car- dor o primeir? ministro que eon-

18 Ouro, onde boje se mineira êste metal, e o pi olonzamento : aulas. doso de MdC) Neto acaba de receber ta com o 2pOlO �a Confederação
da dita Ferrov. ia �o porto de I!ajAí, <l.ue Santa Catarina CI. O b b· d "L.

(orrt.unica,ão do Real Consu.lado da1 Geral do Trubalho belga
,- I � O I HalIa, de que lhe foi confendo, por

.

')CUpS55e a prunasl3 na exportaçao do CImento, como, por i' Q r elfO til
Sun Ma!lestade o rei Vitor Emanuel,

I falta de vi�ão, ou indiferença que, por falta de um pequeno I o �:rau de "cavalheri de grancros
Iramal,

.p.�rtindo d.o ,Gaspar que e!'\tá a 4� Kilms. da cidade

1'/ p.'JIrl·" con.traban-
ce", da Ordem da Coroa Italiana.

I
do ItaJaí se contnbua para a defMa nnclOnal com um pre- ,

U A distinção traduz o reconheci- I

O d I dCI'OSO metal buscado por todas as fálHicas de artlla� e cou- II d f
mento do govêrno da Italia pela "'ar ea •

!65 qu.'*lotli1Jl1le'"ea a pe umes atuação do professor Cardoso de ... •••
raçament.o, tal o molibdeno que SEI encJntra no môrro do .1 V r Délo Néto, como governador do E!.

i
Baú, a 13 K.ilms., do rio Itajaí.

.. -II tado, por ocasião da expôsição co- Sebast.'*a-O troa e..... tr-ha ....

E é I d f I d m€merativa do cincoentenario da a...... ...

sse mm no que antes c a grap e gllerra OI ev". o em • I IUO, 7 Est' o barbeiro d. emigração oficial para São Paulo.

i
pouca porção para a Alemanha, e pouco abundanle no : I "Liparl" detido a berde de naylo Letll"Mle ,mundo. ASila pro!iiução foi em 1935 de 6,563 tons. nos

I 'I para aurllluações, por recair sobre &.11. anas.
Estados Unidos 534 no México em 1936 e 41 na Noruega êle a suspeita d. tcr feito entrar -

oU f I 6: no ml-'smo ano.' A Corés apresentaI' uma produção de 50 I no �aiz, clandestinamente, pertu., .. lO O
.

000 e08 a a ar !ii -

ti
' .1 manas das mais afamadas casas " sr. dr. hem! de AIauJo, bre assunt08 lo- CHARLESTON 7 - Centenas

: tonelad8s.. ." ! fran-cêsas e que nlem contos de inegavelmente uma das mais ro- t
•

I de iIlcendi.os devoram a8 floresta 'I

! Uma c..?mpanhla do Colorado, nos Estados l}mdos, t:m :! réis. bustas inteligencias da moderna.
el·oaeloou iii

numa extellsão d. 65 quilíilmetros,
; uma produçao que varía de 73 a 88% da prodllçao mundIal. : I geração catarinense, vem impri abrangendo milhares de hectares.
, tc.Mt o '- ".$e••••�"'l.,,� mind,o á Secretaria da Segurança RIO, 7-A f)ropositQ da llIllti- impidindo a dois mil homens de

A ' d
I �R·ANDE PARADA TRA Pública, dês que assumiu a Bua eia de que o cardeal d. Seba!ltiã8 continuar as t,entativas de extin-

g r a n a a e x -1)U
>

•

•

.

- àireção. normas que tendem a dar Leme pronunciaria UOl disQu!:'so çio. Agora estes homen§ se limi-
•

aos. serviços que lhe e",Uio afetos, 13bre assuntos internaciúI8ilil, p0r tam a proteger as aldeias e ha-

plodiu quando a BALH ISTA mais �ficiênci�, '�acionalizand().o�. ocasião d� manifestação que Illi bitações il!oladas e advertir aos

ASSIm, a cnaçao da DelegaCIa circulo9 catalices desta capital autom8bilistas ti caçadores do

I t d hN de Ordem Politica e SOCIS'. da vão premever em sua hOlllena- ,erigo. Plir outro lado 8.000 ho-
CU a ra o can ao RIO. 7 - Em c,omemMação do l' aniverl8rio do Estado Inspetoria de Veículos e Transi- gern, a rep�rta,em prQcurou ou-

atlas coutinuam a lutar contra OI
-

b' Novo, ser(l realizada. no provilllo dia 10 de novembro, uma Iran- tos Público. a di!atação do raio vir hoje o cartleal arcebispe d. incendi(}s que começaram em tre

estava a erta I de parada trabalhista, da qual particij!larão toe}as os sindicatos dt'l.!ta

I
de autoridade dos comiasaries de Rio tle Janeiro. 'ze Estados. Os salvadores .ã.en-

capital e delegados dos Estados do Rio, São Paulo e Minas Ge- policia, distendendo 8 ilua ação, S. Eminencia declarou que n(o corajaC!lo. pela chuva que c'i len-
.

H' cf d f'l d I t
.

r .. • t l·t.c C 't I t -l têm fundamento tal noticia, puis AbI rliI8. avera um gran e e!J I e as ma8sas pro e anu em r",n •• ' ao 88 res rI a ii apI a, a OliO. tamente 10 re as ::-egiõil incen�
LONDRES. 7 ontft"" em

I ao novo edifício do Miuiaterio do Trabalbo, em cujas sacadas se Estado, a ampliação de) Gabinete apenu pensp proferir aliuBlll1 diadall. Sia lIitllação .e agravar em

shePherhdãoBUa.s�i·.::.��d�e u�a�:: encontrarÃo (') presidente Getulio Vargas, OI ministrol! de Estad.o e de Identificação e Estatistica Cri- palavra!! de agradecimento duraD- West Virginia grandes serão Oi!um can , I
t 'd d D' , .

d h II .l PI'
.

I
-

I'
- 1 te aquelas homenagens, t acre.-

U'9 de 37 polegadas, explodiu uma I outras au OrI a ell. epOI"l, sera maugura· o, no« a � �o .8<:10 mIDa. sao rea Izaçoes qUI e.evall!! prejuizoll.
gra�lda precisamente no memento I do Trabalho, o buato, em hronze, di) presideote da Republica; ofer- o DOSSOS aparelhamento policial, ceotou que serão. tratados ape-
€m que a lIuarnl(ão retir!'lv8 a cuIa I ta doa sindicato'l (lperario. d ... tode () Br&lIil. pendo-o ao ladQ dos mais I'l.dian- nas assuntQS de ordem interna,
tra de arma. A peça fel completa- I ...".

t d d I' - d d ..I f' d' d t d d P' referentes ás associa ..ões e ao in-
t d t ida tendo a explosie ! �m VIr u e a rea IzaçllO a grau e paraoB, OI a la a a a es c aIS. Y

:��t� u: r�ld�dO e ferido outros· concentrafãCl orfeoHica que nesse dia estl\va mareada no Estadio do Outras medidas de grande al- teresse da Igreja brallileira.

sdl. dos quais um perdeu O" dedos' VSIICO da GamaI cance, ao que estamos informa-
da m_o direita.

'

dOB, serão propostai'l fJelo dillami-

.

.- ._--

Um embrulho com Esta�' em L-Is-
co titular dessa importante pas-

s: I d d
ta, á. apreciação do sr. IntervEm· VIGARISTAS BURGOS, 7-ApólI uma trQca

Lm Iber a e o sr. dl·nam·lte e balas boa o sr.
tor FedQral. qut, estamos certas, de notas entre o govêrno da Fi-
pelo desvelado carinho fiue vem "camou'latlos'! de landia e Franco, aquele concord�u

Oscar franra dedicando a tudo quanto di,a fUJlciooarlos d
em nomear um representante jun-

� "dum..,dum" Wash·.ng-
a respeito á grandeza e ao pro-

• to ás autoridades liIaci()nalista,
gra'!BO de Santa Catarina, hi me Edu e a (! ã o Sa- i foi eleva€lo para deilenove o nu-

.10, 7 A -proposito do habeas· aprova-las, dande á nossa Policia Ditaria mere de nações européia. que
corpus em favor de Oscar França, RIO, 7 Na mlulhi d. entem ton Lu.·z a orgaoizaçã� que merece e que mantém npreseataDtes flOl BIH-
diretor da Faculdade de Odont.le- um desconhecido deixou, á porta de

a evolução do nosso E t d S PAULO 7 D S -

d g�s.
ola e Farmada do Estado do Rio, um café situado no largo da Cario.

s a? re-. ,
- a ecçu· e

_

en,olvido nos escandalosos dlplo. ca,um embrulho que foi recolhido clama. ,Prel'a:anda e Educação Sanita-
lnas falsos, • delegade de Polida I pot um des "garçGIlI" daquele es· RIO, 7-Telegramas de Lisb". S. ria �o EiltaG9 recebe•• 1I um CQ- Expolli..ão Adro -Pe...�edal fl1lmlnense informe. que I t.lHledmente. informam qUI e Ir. W.shing\e. Dl � de I B: I

v •

mesmo nlo le encontra mais Come nil,"uem o "rocarasse loi I umca o que c ara n o lerem Auaria - Iudllst
-

I... Luiz pro.!l4!�Ufl e. suu visitas PS' • funcionarias da..e de"artallllento .. .:;p ria
prêso. o mesmo aberto, na pre.ença de h' RECI A SE .1. uma e....pr..

r',

d J .

outra. peno.., tendo-se constatado 8011 pOfttêl IstoricOI" ao!! arrl-
d t -d·

U
• d_'"

..
-

individUaI! que i.titulande-•• a.-,
e ar.g.a

q_e eontinha e se.uinte - dois tu· dores da capital. S. I. estive lia !:ia� p;ra o °b o serVIço e um si., estão procurando es .edi.os,
b.1 de dinamite, trê. caixas de ba· pi.acot.oa br.aileira Irganizada . aga.:.se em.

. deuti.tas e far�acet.ltices IIQlici- '

Do sr. tenente Leeni-Ia. "dum·dum" e dual outras cai· pelo Ir. J81é E.teve. Brllodão Inforwaçoes por obseqUiO, aa
t, d . t 'b

.

-. rxal de bala. de feltlm. As autorl· d ti h '. portaria "o H8tel Gloria.
aR o con fi UllO.! para um 1- das Herbster, operoso

dades policiais tomaram conheci- on e se tmorou �.rca de 4 e-
i vre que o governo pretendes.. f·t d J

'

mento do estranhe .chado, estando I ras, observando a elpada histClri-1 editar, adeantande que tGdo� os pre el O e �raiua, re-
empenhadas em descobrir o leu ca que pertencell a d. P.dro I A SI'*tuara""'o' in.iYi�.oll que a!lsim se aprellenta cebem., ientll convite
relpetivo done. que traz a fita com a le«enda .

3' relll tievem ser imed.iatamente para assistirmos á inau-
�� _,

clndependencia ou merte:t.

dos t
eneaminhadol á poliaia. guraçãe, no próximo dia

A melhor lenha 1.100 es ran til 12 do corrente, da Expo-
'" '*

.----- .....-----.- ••---.... siçã. Agro-Pecuaria e In-
1elros no dustrlal a realizar-se na-

, D e p a r t a... quela florescente cidade,
pais anento de Es-

a qual terá a comparen-
ela do sr. �r. Nerêu Ra-

tistica e Pu- ��S�rail�ustre Interventor

bl'* "'d d
Gratos somos pela gen

ICI a e tlleza do convite, .plrO-
veitando o ensejo para
rendermos nossas home
nagens ao sr. tenente
Llonidas Herberster pelo
vulto da iniciativa que

"t
'

mUI o virá contribuir pa-
ra elevar cada vez mais e
n8...e de Santa Catarina.

POVO --

J A I R O

I NUMEROde Novembro de 1938 1291

o Conselho
do Dia

Um dus primeiro. sinais
de lepra ,iG as manchas
esbranquiçadaa, pardacen
tas ou arroxeadas que apa
recem nas partes descoser
tas do corpo, rosto, braços,
pernas, mãos.

I Mancha assim, que não
tenha outra causa visível.
deve fazer suspeitar a do

I� ença, para cujo diagnosti-

I"
co é preciso nrocurar um

,.
medico. A lepra é curavel
quando descoberta em i.i·
i!io.

r..-.-,
�

_ e%3

A SAGRA(;AO DO
BISPO DE VALENC;A

:rUO, 7-0 cardeal d. Sebasti
ão Leme ..grará, De dia 30 do
�0rrent.l!l, fi) bispo de Valeaça.

Nomeou r@prese.
tanto

"Grande Otelo" fu
giu na hora do

espetaculo

RIO, 7-Um vespertino escla
rece a recente portaria do chefe
de Policia sebre a eituaçio d••
letra.jeiros no Braail, mal inter·
pretada por mllitos. S. I. nh quis
dizer que nio existe mais estraDO
,eiros em lituaçlo irregular .0 A €onvite d.o Ir. Jos6 do Car
país. Referiu-at, apenas, a0S es· me Flore., estiveram ontem, em

tran,eiros que entr.áram irregu- visita' ao Departamento de Es
larlUente no Brasil e que nlo tati8tiea e Publicidade, Oi!l repre
poderão ser expulsOIl dentro do

"
seutantes da imprensa local.

prazo .stabeleeido pel9 decreto Das impressl5es colhidas dare.
3.010, de 17 de março, para le-) mOil publicidade em nOllsa ediclo
pli,íl;arGBl a 8UI lituaçio. 1 da amanhã .

RIO, 7 Os em-presarios do
Teatro Republica quelxaram'se ,.
autoridades que o ator "Grande
Otelo", cem o qaal alslRaram .on·
trato para representar ao lade de
Dco Maia, falllu ã ultlmlt hora para
Campos, ,ara avistar·se ce.. sua

amada, a .triz Alda Sant81, obrl·

lIando Deo Maia a reprellentar 8Ô'
sinha.

Novo chefe de Po
licia do fstado

do Rio

Fav.r••I.... 88 8."
te.ent.. e lIar,e.tos
para 011 e.rltos de Ad-

mlnlstr."Ao

RIO, 7-0 ministre Eurico Du
tra, em fact das ponderações da

IUO, 7 Na Secretaria do In· Inspet.eria de Exercito, resolveu
terlor e Justiça, do Estado.o Rio,
realizo•.s. a cerlmonla.a p.'lIIe de reservar aOI lub-t..nentel I .ar-

noyo chefe de PoUda, .r. Toledo ,eDtos, a mltade das vaga. que
RIO, 7 Por ordeM do delega· Piza, nomeado pelO intenentor pa· terem fixadlll para OI cursai de

d. de Ordem Pol1tlca e Social d. I ra substituir o sr. Luperc:io do. administraçlo da Eseola de ID
Estado.do Rio, foi suspensa. drcu.' Santos. Essa forralldade foi rapi!la tendencia do �xercito, de.tinandola,ão dOI jornais: e multo simples. Assiltiram·na o

"O I'LVMIIiENS:r." •• "O A.AV- I represe.tante do lecretário da VIa- ali, rettantes ao curso de prepa
TO". "JORNAL DE NITEROI". ção, variol desembargadorel e fun' rattnio! da E.cola Militar. As
"A TIUBV.NA". Aquela autoridade donarlos da Secretaria da Justiça, provas de seleção serão realiza-
lI'1u o prazo de 3 dias para que OI o corre,edor lIeral do Estado, • ar.

d d' d .� d b
re.,onaavels p�os aludidos peIIOdi.·) Itablan. de Oliveira, Juizes e a4,.. as no la ez ue ezem ro em

... lcpu.. a lua IUua,io. ,a1l8l, . todal II rl,iõel .ilitares.

Pr.tll'... de .ireu
lar diverso. joraal..

.ári••••

\�

I,
II

II
II
r�
II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA, 8.·11.-1938 Florianopolls
COl)ferencia r----

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

-i EstabeleCida
f.:>an-amerlcana i i taxa de fis-
para a defesa li I calização
da democracia'l: i em beneficia da produ-

i ção e propaganda de CD �

WASHINGTON. 7 - A' I I mercia da madei ..a
Conferencia da Democracia Pan-

uma bem sor-
• •

Americana, afim de promover Vende-se tida (casa de I : O Govêrno do Estado assinou o seguinte decreto:
«a resistencia contra a penetrá- .

it d E trel ·1 •••• Art. 1.0 - E' estabelecida a taxa de quatcrze mil enegocio SI ua a no s reio.
ção fascista» na America Latina, proximo a' Ponte Hercilio I

trezentos réis, por vagão ou vinte e seis metros cúbicas, de qual-
íei c4ilnvocada para se reunir Luz. Tratar com o proprie-. •

quer madeira exportação para fôra do Estado, por via matiríma
nesta capital nos dias 10 e 11 tario Leone Vílla no referido • • ou terrestre.
de dezCembfro, .simupltaneAamen�e estabelecimento. 10M E LH o R I Art. 20. - Destina-se essa taXa á defesa dos interesses
com a ai) erencia an- men- •

AP E R JT J V O II da produção, comercio e industriá da madeira, no Estado, e á
cana de Lima. i PR E tE 11 ipo .� , ,..0 N I C O :rsua propaganda no país e no exterior, especialmente pela organi-
A conferencia é patrocinada MULTAS • Dn!JE /§q.tffl \ ESTOMACAL I zação e remessa de mostruarios e procura de novos mereades,

PI)I:' «escritores, publicistas,edu-: I Art. 30. - A taxa será arrecadada pela coletoria em

cadores e corporações religiosas», a08 que nAo fabri- : 'que se detuar o respetivo despacho e, do seu produto, pa�a
entre os quais o sr. Louis Ada- aarem O pão mixto � " " _.............. mensalmente pelo Tesouro do Estado, ao Sindicato Patronal dos
mie, o professor Paul Douglas, Madeirtiros de San�a Catarina, a quantia de oito contos de réis.
o raby Wise, o professor Jero- RIO, 7 - Aos presidentes Parágrafo único - O Sindicato, de trê em três mêses.
me Davis e os suo Mav Lear-. das associações' comerciais do demonstraré a aplicação das quantias recebidas.
Der, Sidnez Hilimann e Mal- país o chefe d'\ Fiscalização do'

A E I t
· Art. 40. - Todo e qualquer contràto ou conveação,

ceim Cowley. Comercio de Farinhas enviou o D r I c a que importe pagamento de quantia oriunda da taxa criada por
O sr, David Esmn, porta-voz seguinte despacho: c:.., .

este decreto-lei, deverá ser préviamente aprovado pelo Govêmo d·)
da organização declarou que os I «Levo ao vosso conhecimento, Estadó.
liberais de toda parte devem se para urgente divulgação, entre rsitX L'm"A'Liç'g!§, h! Euz, FIRçA t-:t"- Art. 50. - A arrecadacão da taxa será suspensa, a

unir afim de impedir a entrada interessados e associados conge- ,

TENAS DE RADIO, CONSERTOS fi AUMEN. (juilO do Govêrno do Estado:
do fa�cismo!lo heaiisleric oci- neres qUI', a partir de 10 de

TOS PROCUREM I a - tornando=se inexequivel, por motivo de ordem ad-
detal, novembro corrente, serão aplica- I ministrativa ou legal;

AcrescentQu que a organiza- das multas de 10 contos a to- A ELETR ICA b - tornando-se prejudicial aos interesses do Estado,
çãIJ tem provas de que o na- das as firmas moageiras de trigo ou das classes madeireiras, ouvido, neste último caso, .o Sindicato
zismo e (9 fascismo italiano au- . e importadoras de Farinha de TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA. P"R Patronal.
mentaram os seus esforços gastos trigo, nesse Estado. que ainda PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA, Art. 60. - Este decreto-lei entrara em vigor na data
para o propaganda do fascismo não estiveram efetuando a mis- MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRE�tl ABAT- da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
na America Latina, depois do tura da raspa ria mandioca, na JOURS ELEGANTES E MODERNOS
pacto de Munich. Segundo u base de 2 por cento, conforme NOVIDADES.! VISITEM A ..tA.tricamesmo, a America Latina de- o decreto c. 2.307, de [everei- Rua João Pinto n, 14 .. .:;
monstrou uma reação «salutar», ro deste ano. ACABA DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTI-
contra esta propaganda, mas é Cordiais saudações.-Manoel MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICu5, NOVI,
necessário intensificar a luta pe- Gonçalves Freitas, chefe do Ser- JADE NO RAMO-AR fiGO �ARANTIDO
los ideais democraticos na Ame- viço de Fiscalização do Comer-
ica Latina. cio de Farinhas».

A

S)@�[fi)� �

(Ü) M��imruo r���r�o

ALUGA-SE a casa de moradía
á rua Curitibanos, nr. 52, nesta

Capital.

I
A TRATAR NO BANC0

AGRICOL A, A' RUA TRA

,]ANO 16.

•

a CasaTrê
r
t

"Irm'-
I (

o ,
.......................................................................e o••

o
.' Palacio das Sedas,

......................................................................................
t:""'......
,

Recebeu, diretamente das fabricas, o mais formidavel
e o mais fascinante stock de sedas

E' um deslumbramento de cõres e padrões
'Simultaneamente, com os

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

,

MARAVILHOSO! FANTASTICO! ASSOMBROSO!

maiores "Magazins" Rio e São
as sedas

do Paulo,
da

,

INCOMPARAVEL!

o stock de LINHOS, acabado de chegar, ê o

em qúalidade,.elegancia e beleza

•

umce

Sedas Linhos sóe na
A. ,.",

CASA TRES IRMAOS
......................................................................................

.

,
J.

'

.�",
I

\ " '.�
, .,'. :"" J

-,",
'

> •

Ó d

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G A·Z E T A ;������ ��?��'1\���AI Capone
A���V�O�Z��D�O��P�O�V�O�.��P�ro�p�ri�d�a�rio�e�D�lr�d�o�r�R�e�sp�o�ns�a���I� perfei��s�a�� Atra�r�om ��I S�� ��s�� ��Patrocínio Vieira, propneta-J A I R O C A L L A D O rio da limousine n

..521, no LIBERDADEponto dos automoveis.

CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON, o Uder dos
einemas

A'S 5 e 7,30 HORAS:

A estupenda comédia

com

Oi Irmãos Ritz--T llDy
e MMjorie Weavf.f.

CINE§ COROADOS

REX. 35 7,30 horas:

Preços-2$500 e 2$000

IMPERIAL, ás 730 horas:

Despede-se do cartés do seu

cinema

CONFISSÃO DE MULHER

com Fred Mac Murray e

Carole Lombard.
Preço-I $500.
-. DE CUSTUREL
PreClsam-seRAs QUE SAI.
BAM FAZER CAMISAS E ROUPAS
DE CREANÇAS. Informações na. rt'4
Fernando Machado n. 25.

O 8DpOSto att.J'otate ..
ce rei Jorge da

Greeia
LONDRES. 7- Em sua

edição de hoje. o «Da�ly
Mail», retircu tudo que m

formara ontem acerca de um

atentado de que seria alvo
o rei Jorge da Grecia, em

Bónd Street, na terça-feira á
noite.
O sr. Sidney O. Mac Do

nald, apunhalado pelas cos
, tas na mesma noite, fez a

�eguinte declaração a im
prensa:

«A sugestão, segundo a

qual fui atacado, porque me

pareço um pouco com O rei
dos helenos. nã» é exata>
As autoridades poticiais

classiticaram de -íantastíca
a noticia publicada pelo
eDaiIi Mail •.

Casa á venda V:;d�
confortavel casa situada á rua
Nerêu Ramos n. 13- Qual
quer informação pelo telefo
ne 8.1.388'

OE.

(,\(01-( 'iOAV05

�fRA\Jt s':>E..aR05

I
Sanatorio "Santa Calarina"
--------��

..i';

lORTU'if'àS
i

5To�t�,
'(.APA�
TAPET[S
PA�SAO['RAS

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPIlIETABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o "melhor estabelecimento, perfeitamente] aparelhado
para o t,ratamento conservativo e ci�rgico de doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torie encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Srande, SI}O
metros sobre nível, possuindo uz eletrica, agua encanada e
estradas de automovel, com elima saluberrimo.

O Senatorio encontra-se instalado com aparelhos modernos de :Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratoris
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



usando o creme

�DARLAU1."B

Para o Norte

Preferido das Exmas. Famltlas e Snrs. Viajantesvi llIto Recebe-se cargas e encomendas até 'a véspera ;das;saídas dos. pa.quetes
• e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

stado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
smpanhla, na véspera das saídas ate ás 16 haras, para ser conduzida, gratuita- !
enté para bordo em embarcações especiais. �

CRITORIO-PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE J 250) •
MAZENS-CAIS BADARÓ N. '3 --(FONE'1666) -END. TELEO. COSTEIRA �

Para mais informacões com o Agente �
_j SANTOS CARDOSO a!

e

A GAZETA,....,1938
��."'!k®lM!$===::;;======:::::=*=:j:;.::;�?;-,:-t:;_;-:=;;·.�;=;--��lff'u�Pi�{Ô�D�Ir;}Gffi-IO�,�8i�gU�if�j;c=�ã-��MITYI�'�Ar7G�R�Ef5;;;;;;-------;;_._-;;--;;�-�;;-;;--li: Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações I

MILAGRE significa
e pinturas em

I �UARLt\IJTD
Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai-

xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras. I

�
:,1
�.;
�J�
ri·
!{;,
tJ'(

AUGUSTO KLOSS dirá logo sorrindo: que produto -'___ �
Mecânico técnico e prático maravilhoso I e:

,<
r ��

I
...... que possue o maior ��

Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 I VENDE-SE um aV�'!I FIAT e mais variado estoque de �
�iiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiiiii�iiiiãiiiiii__iiiiiiiiiiiiiõ;;;;;;;;;;;iiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiio. em otimas condições de funcio- "

y,
......�

qualquer artigo Iarrnaceutlco �
nai:f:tr%ações nesta redação.

r e de����D� DE m
STA. CATARINA �empanhla Nacional de avega.. 1.....""'"

tlii Deposites dentarias 9!'""'r') �
ça-.l OS lera Blumenau ..Lages ..Jaraguá-Cruzelro doSul �

�
ovimento Maritimo ..Porto Florianapolis A L B E R T o B 'o R N S C H E I N �
Serviços de Passageiros {;� ::::f':::'7 (�argas [�UA 9 DE Mt-.RÇO Nr. 214 h1""""'" � --=-���_K����-:-'·.J:::: �aixa postal 9:'

®.
End. tel�... '-Minerva" t�

Para o Sul .J O I �� V . L, a: �
. Mnm'YtW±'qii� i='6�

I� .'1'> . �� � � -_--.r.I_:..as�-:ik:. _"'��[��10��liiIiii1iIiiiiiiiiiiiiíliiiiiiíiiõiiiiiiiiiiitiiiiiiãiiiiiiiiiiRiíiiiii�õiiiiãõiiii__íiiiiDíiiíiiiWiíií�iiiiiiiiiiiiiií_íiií_'liiiõ'-;';mi-wiiíiiii·G;;JJL2LiiMiíiIiiiiiiílRiiiii-.;;;·m__iíD<iiiííiilii==u··_.;i,iii·....iiiõ-_-..._iíííiiiiiiii

I
� ,.., 'l6--�'�.• -- ..-----+--"1/1...__ o .........."""""'�o

Fretes de c.argueiro: I� Te'efOneHo\tel C ntralTelefone �
I--------------�- '

. � 684 684 �J
. ��
. "�,,

e Paquete ITABERA' sairá á 8 �o O Paquete IfAQUATIA,: sairà á 14 do • Rua Viscond,s de Taunay N' 185 !
rre��er!n���là, Antonina, corrente para: Joio"lle .... Sla. Cat�rina �

Santos, Rio de janeiro, Imbituba ��
Vi����ieBaf:. �:�(:��io Rio <;,'e���:s e G

Hotel situado em melhor ponto silen-
argas e passageiros para os demais por- Porto Alegre

81: cioso do centro da Cidade !.:."5 sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. v

- JARDIM GRANDE E SOMBRIO -

Quartos bun� BOi� comida �BEBIDAS NACIONAIS E ESTRAN]EIRAS �

LEDERER I�':�
O---Ot)í:§j,e.I,•••��l�i

- _�\i11

Proprietario:

CASA
LE..J o I

Aperte um botão
t e ouça sua estação APRE�:_)f�:NTA

A nova linha de radias

Sintonisação Elétrica, em quasi to�

dos os modelos 1939!!! maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

RCA-UlcrOR
1939 Valvul,flS

Fonografos
Di!ieos
Agulbas

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
Rue 15 de Novembro, 366 JOINVILE

Admitem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vIDROS L�PIDADuS E BISEAUTE' �OB MEDIDA

c 5 p E RA p IA E
JOINVILE Forneoe para o interior

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Camisas - Gravatas, etc.s-Artlgos para
Barbearias-Para Inverno-Banho--Sport-Viagem e Carnaval

CASA PIEPER
..JOINVILE

VISITEM

Hotel Avenida

� 1 n�!!!" .",�\,...,,_�_

HOTEL ANDRET1.'A iii'o MELHOR D ..t\. PBAÇ�
ACOMODAÇvES CONfORTAVEIS PARA VIA-

JANTES E EXMi-\S. FAMIUAS

I·] TRATAMENTO DE I?RDMEIRA

ORDEM-CO-I:I ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA :
1 Anexo: Armazém de secos e

0,

II molhados

� Uerval Santa t:atarina �
I mZiíSTiStêl s. ; na" t 3i' &yt?ill7éÇ,�;;qrg;;;êíí$7ZSüI8iZ'!7T&•

__
!! y,WSS_:___A 'A_ ti .. '

HOTEL VENIDA
Propr.: FRITZ sor=

Rua do Principa, 353

.JOINVILE

O ponto mais central para hospedar -se em

I [oínvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão

'I só no
1
I

I
i
"

a A CAPITAL.
o malar stack de roupas para me"nin•• e garatas

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
À CAPITAL

/ '\

t •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ET.
IA .��>��»�"

I Dr, Alfredo P. de Araujol Accacic Mo-I � C:��IO �e qualquer
MEDICC) I �reira � estrutura em con-

}:' Especialista em moles/ias de cr.4.1nç(ls, nervos .\ '

tem seu aerip· � crete armamo
impaludismo e mo/estias da pele

'

l'l'tó' d d'
� e ferro" no . e a vega'll á rua �Tratamente do empaludismo e das rnolestias da pe- ��

le e nervosas pela Autohemottierapta Visconde de o...i-o Preto

i''';}'Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 P

J< �
Telefone, 1.584

'

_j
n, 70. - h�� 1277.- II

con���,���=-��_��:��_s_,_�_? horas Caix 1 Postal, 1 tG. I ��
T ]",

\ 1·---- � mar Carneiro
i

M�DIC::;O OPERA»eH

DOENÇAS; DE SENHORAS,-,PAl'tTQS
CCN8ULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 ÁS 12 E 2 A8 S

l!ltSIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

Madeira NevesDr. Joaquim

Ferma-íe pela Faculdade de Medicina da Univer
sldade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as meles-
tias do. olhos

C d ' . '

I') I ;j p'urso e apenei-ÇJ,arr.c:nto na t��peCl!l ll)&(j", com (J L:L au-

Íe Filhe, no SeryiçQ do Prof Devid SI1'1SOn, no HDspitnl
da FunJ1açãó G�ff(l�e"C\l;nle do I�;'J d� Jal1�iro

Completa il!pareJhagem para a sua �$ll'H��iaUdl!i�e ,I
. :

Eletre�udadc Médis:a, cnn�tta �eraH !

" " C?n�l;'::�\S ,(:iari�nH�nte cI:�s 15 ás
J I, S I

CO"'��ULTU:"iO l\llfl V&') !)!nlt., 7 -cb. T�!dfHl"! 1456' !
RESI DENCIA: r�Lla Tenente ;S,lveira 51 Telef, 182t � I
<

_dii.�"""·':"-�'·'��'-"'""'�-"-'�- ---.�,,,,,,.,t:--'";��="�"""''''''''-.
.

V I
. '"

" _�,,'?�.:}..;J;;{"�5:�:.;r.a��.·���íCT...,.�!V4.��.r��,..!
-,::;_.;....:.....;.,!;.._.,_..;___O,. ._ .....�_.-_ •. __,_ .. __. ._"_' _. _.

._ •. , •. _.,_. ..•__�., ....�.__� _

D':.;s�rn b�1 rgedor
Saivl() Gonzag�

,4DVOGADO
Pi' EDICO

DOENÇAS DE SEl\H"-iO,
RAS-PAHTOS
Operações

,��1t;j,COAfu1torio: �RL13 ViíC'!
'"

Meireles 10

ft 'e 10,30 e das 2 as 4 h3.

Resídencia: R'la Vis-onde
de Ouro Pí,;to, 42-

Pne: Ceneultorie, 1405
rOle: Rl!lsicl,�ncia, 1155

la,ltal 1GG.(UJehIIS$IS9
f'u.1Jio ..o re'lrva "111.741:1.eto••
IIdCUTA TO.AS AI �PI!RAÇ.iI IANCARIAI

•....1 • e.:aRD'.....T. nt"'O.G. ftlllU L6le..U. a.A T.AJÁN., Me la

Alltena. Im ••nta�.rr.nte, •• e.,úlntest jure.:
,_.... Jaw (C':iU�ClJ.L;�a IJIIITI) '2� ap
_. lIattatl" (limUe te Ui.H$) 3,. ala,
hp. populAres Ode. li .0,180$) 4� ala
tep. dt afls-O prévio (de q"ai6q"er qca.ntiM, com retlrdas tam-

bem de qttafsquet i�POrta.nCta6).
.. attso prétio ct-..ao.idias
ttfta S. 6G dias

-

•

" 90 dbls

ÃP.�.:
pe 6 .tlG
,. 12 1111.
r.a ra" ••MI

........ ,••ne•.
Itr 'ta_
,., Jl ...

'-'eH. a,�.. ".,erei••al.

.,ell'ent.: Cla. 10 ,. 12 • Gla. 14 ,. IIS horaa
A....balo.: ••• 10 is 11,.' horas·

En••roço t".grafico: IAT:lLLln

T:a.D'OIr. -

, !14

1;1]1•4, ata

,,. 'I. a.

Se

, !
(1: ,

Ptanta.execaçãc, fis
cal tzação e direção
fJe o�)fas
Aparelhamento com

preto para constru ..

ções de pontes em
concreta armado

Ribeiro

Pal•••e da Caixa

1· Andar

Caixa
Apartamento

Postal, 784

•

Curitlba

Censulterie e Reeidencla ó rel.l& ViiC�M�fj � UIUO !"re
te, II·. 11 - T.l.-'IOO. -fLO"-IANOPOUS.

I,

I Dr '.d,. d. ::::. ;':N!
�. -A.'_A-..__� �-..A-- .\

I,éI,ô'J'"iRad(t I' - �1iBI_1!IIIil! d

RUM Trajano, rr I sobra.!e I I Dr. R ié I!!! rOlll!o I
- __ o _. -- ,_.

'I
I Telephene n: 15-'V� I ,Cott•.rnG ri n

'I
Dr ��6�i�ar R.

. - . - ., , -- ,_,_ ,.1 Ex-chefe da eliniCi dfl HC!I8pi, I\dvagllde
I tal de Nõmberg, (P�",re.."I«
'[edórg Burkbardt e Professer P. 15 d. NevMlllhr., J Bob.

Erwili Kreuter] feJl6& 1 '3 1 ., 1 !9f3

[sltlel.nela era "r.,'.'.

"I Itral
alta cirurail., giJl5.ee.1oai., (d...
ençal clu ltinhslas) • part.. ,
cirurgia d. .i"�;Ma corV8&O "

cpcllraçt* d. ,1aetiC4

S' u I O
. .,

Ria mo •
-'.___--------- --- ,----

Especialista em molestiae do eparelhs tlnit, llrllJ."
rua i. hsmem e til msiner

E.x,intil'n? e ex-Assistente do serviçs 4:le strurgtae
ginecologla do Prof. Brandão filho .

Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clintsa d�
Ri0.
Ex- Sub Diretor dI) SeI viço Médico da Assistene1a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curse e prãtícs especialísade 111"':' ? ,j,·,�i;"'.J?..
Medico de> Serviço de Higier.« Pré Natal 00 D. S. P.
do C. S. de Flortarropolls.

Doenças de senhoras. ur6l{,""{l'UJ
Partee e Ctrurgia.

;..

•• J��, �..:... ...._
,

........ ...... ...... • � .!. ""

Clnter1.,

çurs_�_r!�_Maquinas e Pilot8ftm �
PJ\I'r!.AJ\AM.f.l• .1L1Jl'1e. PARA � Â 1_.•A-

rn
ffllINIITALS, pIU,rrleANTU •••Â,.U�U, M.�· �

BraTAI E j. 'rVO. AlAIS ,•• SI: ld'&iJi: A'
MH#..IUk MA:&ITIMA.

t
��J .t./!'••lr';'f "lIA••' .U" .,,·H A. 51\.K, '1ft.Ã.IlPI. .., .RS YAU:

I I.Á:R.. 13 •• l(AIé, n

I FLOIIIAN.POLIS

NOVI!D�D E
IIAIIIJALIA_ iA�JtJ&1;,PAltA VERAO

Calçados ��$org�LH.l\ QUALIDADE A

6ata.t•• DE VERNIZ D.A MELHOR
QUALIDADE. PARA SENHORAS, A a••

2HINELOS. TAMANCOS, CINTOS, ETC .

FABRICA DE CALÇADOS-.....RBIII••S
A L..HE"'�EUX

Secção d. v.ndas��RuA CON. MAFRA, 39

Dlltlnçio 1,1111I

CONSULTORIU-·�ua Tr&�
UIO N. 1. ti... ) o ás 12 e

da3 1 5 ás t 6 'J2 honu.

; TELEF. 1 ,2�)

; RE5IDENCIA- Rua Este-I
ll'

ves Jun.ior N. 26

II TrUF. L.t� J

1--"
.mg;,,'.. --

IDr. MO;;;:;- I••••• r..
CLINICA II!RAL

Vi.. Uriurias

1,.i.IU,.t. lII.i""••5
IUlItItis. i. Pr.'.

CPsult.-R. jel. Piate, 13
1 elef8De. 1595

R••. Ho&eIOleri.·Feae 1 JJJ
c....1t.s.1 II ás 16... "

lIiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiilliiíiiiillllallilliiiliíiíiiiiiiiiiiliiiii jtiiiil*iiii'liiil1!i1ItMliill!liii*iiiijiliiii'hiiiíi"iIiíi*iiiili!fiiiiialiíf*1ii1i:iIiiii'iiid./"jBF"iEilliiiaWIliJS15lF5--

S6
Conaultorio Técnico CI.

a
IVO A. CAUDURO PICCOL

Enll••h.lr. Olvll

Economia
n08 Trabalhos do

fDrajétcs em geral'
E.crit.ri. central: Rua 7 {de SeteMbro, 47

Porto Dni lo
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A Gazeta, 8.---1�--.-1938
--------------------------------------------------��-

O Campe
será fatal,

�rasileiro d
que parece,

-,

aos

f lorianopolis
----

Futeból
catarinenses

A F.e.D, nurf''', géf.Jto que rnuito-. diminuiu no conoeito dos desportistas
Barriga-Verdes, desdenhou o vali�:;so aU"xílio da Associa'.;e�C) dos Cre'nistas, na for ..

mação do Seleciot'1aoo de ��:3anta Catarina. r :

' •••

A G __ o TIV
REDATOR: Osmar Cunha

N
I,

X FIGU
16 X

, I
01..1

II \

7
Foram êsses os resul'tados das magrlificas partidas de Basouet-baU.

realizadas na manha de don,ingo no Estadia da Força Pública.
���----- ""-.".:!I'.n··�"-"��....--��

. _

No jogo realizado entre os ..J á fO r 9 tl") So rte ad a '!:3 a Si

primeiros quadros do Prainha E.! ba I ísas
C. € Trindade F.c.a, snte-ôntem, i Na última sessãe da Liga 6' PAREO --- NOVISSIMOS

saiu vencedor €I primeiro pela alta, Nàutica, foram sorteadas entre os
O Riachorlo correrà sosinhc.

contagem de 7x I. I concurrentes à grande regata de
Na disputa entre os segundos i novembro. que ebedecerà à segu.n

quadros dos alesmas clubes, ainda I te ordem;
e .Prainha conseguiu suplantar e II' PAREO _. PRINCIPIANTES
Trindade pele escore de 1 xO. B I' I R' h I

_____
a isa : .iac ue o

» 2: Aldo Luz
» 3: América
,. 4: Martineli

De acôrdo como noticiámos, Tamand.ré 14)11

r=
classe dos alvi-negros. A

realizaram-se no domingo no bélo Figueira••8 II entrada de Nunes, porém, melho-
Estadio IIRenato Tavares'[da For- .

I t d f bF' t d' id rou, sennve men e, a e esa ru ra

ça Páblica.dois magnificas cotêjos
01 es a, sem UVI a uma par- '.

tida assas equilibrada e movimen- que passou a agir com mais cen-

de basquet-ball. Essas partidas, tada. fiança e segurança.
.

Itiveram Q dom de despertar o O Fiaueir ns tem t (I nd
.

d Arnbss 05 quintetos estavam o e e e im era e

CCJ?atruaSm'8,5mmOercee" qdua"sntboéslaBss ).po:easdeans· bem constituid JS e, prever-se,
quinteto rápido.mas que se ressente I Anuncia-se para bréve um

li> com a falta de encestaceres 100-
t d t b

'

dos basquetballers que se ernpre-
qualquer coisa seda aparar um campeoaa o .0 esper e- rance, li

golpe no ar. gosO' di b b f
.

f I'
ser disputade nas quadras cimen-

isram com ardôr e técnica na s I O' U ros r m n e INa verdade assim (oi. I ·Ia
�

r,. ada
I •

-

fadas do Lira Tenis Clube, a ele-con6)uista dos loures ambicienarlos.
O

. . . zes nos ances ivres tendo estes "'. d d d "RO S. C. FI'orl'anopoll's possúe pnmeire tempo, teilllunou • 4 b I 'I de gante socie a e .!l co ma .

...

d d' d idi encestaao o as num tota e E
. ,

b d
um bom quinteto, capaz mesmo �mpata o,. ten o

fio )?goAse �CI 1-
I I lances. �

f 58a, �O�ICl�, que r�ce
emos e

de enfrentar os nossas Rfives"prin'
o nGS minutes 01115.

1111515ten"1
onte o era a veroçar , por certo"

cia, que de dia a dia, crecs de
M

'

h I d
os meios tenisticos da cidade que Icipais uma vez que possuam elas- are a do P Gear

I
modo animador, aplaudiu Ireneti- vêm neste fato, o resurgimente do Iticidade bastante.

O Tamandaré iniciou sua car-
c

..

'.ort
ente es degladiantes que se

I A marcha d0 marcador fei a nobre espsrte em n0558. Capital.
d B portaram á altura do seu renome, seguinte: Acrecentamos mais: as inseri-r-ira no seio esportivo arriga-

Verde, com o Dpé direits'' e as �lO Tamandaré que iniciou bem, Tamandaré: 5x 1, 7x4, 8x8, ções jà estão abertas e poderão
QU,1 tudo faz crêr.ccntinuará assim foi cedeR.o aos poucos ante a no primeiro tempo. ser feitas com o Diretor Esportivo
por mais tempo, uma vez que a

,. 01

I
lOx9, 11 x II, 14x II, no pe- Melquíades,o animador mago0 de �*����;g�,,�y�;.(�.,!!!!,��.!!!!!g!l!!,;!!$�c!!!:;!!!em@!!!!"'�4f!1�".�!�'�!!!;A�;�!l!!!!!!$�'��-!'!i!!!'!4iI!l!!!!!PI!!I*!!!!!liSJ�,

sua turma está invicta nos dois Comissão de Saiatio
. fiodo complementar. tenis do Lira. I

jógos que disputou. M i n imO Os "five.�'
Estado de §anta Cu- Os quintetos que atuaram foram I A. ,.U b A.. �Florianopolls 16 X tarinB . l (Malenas do Curso Pnmano)

Lia.u 7 os seguintes: D 2' 4'V ,- as . as --

Foi ótima 8 terceira "melhor EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
B
7ama;,d�re(:5�h;cQ!ate «�))" Tratar á rua Saldanha Marinho

das trêsll entre 01 quintetos acima. Declaração de Salario Mi•. Dorge.s,; (3),anoN ,,(a2v)lano , I n' IOde I ás 3
O L' f b 'd I urva e U'.1ec ,Iceu ez om )010 e passei nimo pelos Empre,aderes F

. .

. 'ci'· i O
.

maos i�pMd�tiv8.. '

d'
O cidad.ão Rogerio Vieira, (3); z����(�)e·Tol�'(t1)a� �:�� I C·-:;-H--

..

A--R---L
..

··A--U---T---H--·Jogo a.te pre)u lCOU-O gran- Presidente da Comissão de tugal (4).
'

,

'demente uma v"z que os seus S"lario Min'mo no E"'tado F 'd IOf I é o creme que revolucIOnou 0
d ' .

d d I d I
Q 1 � -QralJl consigna as a tal

,.a versariOS eram to Oi e e eva a de Santa CatariRa nos ter-I, F" 4 mundo velho, e, ora revolucIOna a
estatura.

'

I
peSSI)811i con:ra () Igue,lU!DSe e

A ica do Sul
,. mos do art. 33 do Regula- falta$ pessoais e 2 técDlcas contra

mel .

O Flollanopohs venceu pdalmento aprovado pelo Decre- T d' I' d d I CHARLAUTH
maior justeza nos arrematei e bem .' .

. ,.
o aman. are, � em, e uraa up 8.

_
. , ,

d
to Lei n, 399, de 30 de Abnl, O arbitro Slqultlta atuou bem nao é um creme comumUlareceu a vltewl que eu aos do corrente ano que institue 'd F'

. .

CHAR LAUTH
. .

'i a partt a. QI .enérgICO fi precIso.seus componentes as pnmelras me-
as Comissões de Salarie I

d.alihas cOR.�uistaddas Pbsr elementos Minimo, notifica a todos@s I D;.
..

p;d;;
..

d;M�-�;;-F;;;� che extingui�àh as sardas, �a?o,
CIV s em �.gos e a�quet, em illdividuos, emprezas, asso- Advogado cr�vos e es�m as, sem a mmm:�a
nossa, �IIPltal. , ciaçles. sindicatos ou firmas Rua Trajano 1. (sob.) rmtaç�o del.'lCand?-lhe a cut IS
A eles, pOli. os nOS4"8 para- que tenhar.1 a seu serviço I hmpa, macia e fresca.

bensl empre�ados ou operarios, !fII---------------------I•
que, por intermedio de agenMareha do placard tes devidamente habilitados,

" serão coletados, por esta
FOl a selumte a marcha do Comissão, fun�ionando no

placard,. sempr� (avoravel ao S. edificio da 16a. InspetoriaC. F�nllnopolls: . . Regional, dêste Estado, as
2x�, 8x3, 10x.(, no pnmelre indicaçtes dos salarios mais

temp.. baixos defivamente pagos,12x6, 16x7, na segunda fase.
com a descriminação do ser-

O. q.adro8 viço desempenhadQ pelos
O llfivell do Florianopolis foi •. trabalhadores, conform� .mo-

secuinte: dela aprovado pelo Mlnlste-

8obí, Beck; Paulo (10), Ale- rio do Trabalho, Industria e

mio (6) e" OidicID. Comercio,
O quinteto da E. A. Arti6ces Comissão de �alario Ml-

cODstituiu-se assim: nimo, em Florianopolis. 13
Ojalmo (1), Manoel; Alvaro de Outubro de 1938.

(2)', Irineu (4) e GibdtO
Atuou muito bem a partida �

sr. Marie Vieira.

Forarn belíssirnas 'Prainha versus!
Trindade

Campeonato
no Lira

as partidas de basquet-balll realizadas
na domingo passado no EstadiQ

da Força Pública

Tamandaré e Flcrianopohs foram os vence ..

dores dos magnificos cotejos

TENIS

RECAUTHCHUTAGEM
Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri
uma maquina para recauthchutajar pnetles gastoi de

caminhões

A minha oficina està a disposição dos distintos fre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peiter) Blumenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper

ROGERIO VIEIRA
Presidente

8' PAREO-NOVISSIMOS A 4
8alisa 1: América

» 2: Aldo Luz
» 3: Martiueli
» 4: Riélchuelo

9' PAREO
Balisa J:

» 2:
» 3:
» 4:

HUNRA A LIGA
América
Riachuelo
Martineli
Aldo Luz

7' PAREO-BARCO A 2
Balisa I: ��iachuelo

» 2: Am� r ica

2' PAREO--SKIFF
Balise 1: Riachuelo

» 2: Martineli

3' PAREO - CAMPEONATO

Balisa J:
» 2:
» 3:

Rischuelo
Aldo Luz
América

4' PAREO-jUNIORS
Balisa I: Martineli

1> 2: Riachuelo

5' PAREO - CANÚE
Balisa 1: Riachueltl

I) 2: '\1aJtineli

Pelo que vemos, o Riachuelo
conccrrerà em todos (JS pàrees, o

Martineli apresentar-se-à em 6, o

Aldo Luz. em 4 e o América,
de Blumenau em 5, Haverà ain
da um pàreo extra com 5 con

correntes: Avsl, T amandaré.Atlê
tico, Figueirense e Íris,

5exta·feira
11 de VE O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Favorita

Ula· r clamado Cia Nacional de Mi
neração de Carvê o Barro Bran
co-c-Lauro Müller. Reclamante

Pedro -Antonio Daci s de Farias.

Resume da sessão de 5
de novembro de 1938

Em loteria a sua favorita �

Rua Felif)e Schmitd n· 7 e 17 a

Reclamantl!-Gentil 3ouza.
._--�--�---._-------------

Resolveu a Junta mandar pa-

!pr um terço das horas de tra-

l a'ho exrreordinerio reclamada, linha telegrafica
eu sejam 137$400. �������IIIII!!!I!!I!!!!I_B!�_������������!!!'!!!!!�

Processo I. R. 2430138 -- Concordia á c,ru-�'
�_

.." ... -

T<"c1amando r-\Tlindo Valente, xames de admissão
r� elamante-c-Osvaldo Gaivão. zeiro I

_

Foi adiado o julgamente afim
de ouvir o reclamante que não

A .Fazenda do. Estado foi plROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS
compareceu a audiencia.

autorizada a _abrir, por conta SRS. PAIS QUE SE ACHA ABERTA, COMO NOS
Processo i. R. 1303(38 --

da ar.r�cadaçaü, do corre�te ANOS ANTERIORES, A MATRICULA NESTE
R. clamado-c-Imprensa Oficial do exercl�lO, O credito espec�al CURSO, ATE' IODE DELEMBRO VINDOURO.
E tado Reclamante-João He- de qU1l1Z�, contos tde ãré�S, MELHORES INFORNlAÇOE'.S, das 11-13
ieodQ(; Ferreira: fa�a atU�l l�""â cons ruçr O � horas áliJ Ruas Padre lIoma, 123 e BD-

Foi dado vistas ao represen-
111 a delcgdr nca q.u� . Igadr caiuva 175-

da se c 3 mumcipto e
t8n� � ��pre�do� para �o·I(L2�0�n�c�Ó�rd�i�a�á.�d�e�C�r�u�ze�i�r�0�.�������������������������Fceder &mdlcll):, devendo ser

IUI-I_
;85' ,uiii:y-; ..$WQJi},'!.,. ,,,$1L!l

glldo na prexirna sessão.

Proce!w I. R. 1 T!38-.Rc-
.�_.. N_�� . I

!

Presidente-c-Dr. Nicolau
vr n de Oliveira.

Representante dos
Empregadores - Sr.

Xavier. Foi dado vistas ao represen-
Representante dos tante dos empregados para apre-
Empregado-Sr. Emídio Car- sentar o seu voto escrito.

dos" Junior.
c F P

• �dMM __ " ••

Secretario- or. rancisco es-
2 MA'QNINAS PARA GELOljt"a Maciel. EM PEFUmITO ESTADO VEN-

-J,Procesw n, I. R. 1013138 DA CI GARANTIA
- Reclamante Arlindo Valente.

;

BERLlfv1. 7 J\c�h<l d,,:
s-r dado á publicichd.- um d!"'1(rdo, pelo qtHI �,m ('�!:;b>lr("'1
qUl' "a$ redllç0:'" qu-, ;:H 1-, lei
SRO conctdidi15 ih) imp' �!c> de
renrla pl'ra O� Pdi" qUi' """hiLi1l
f.!ho� menores I!i H'\! (8!t�'. (12('!
�erii o porsx elmenre Cc'net d,d"s

II •

d
' ,""

e c S r ais ie cuançss JUQlâS •

Estr.belece-se igUi;'ment� que
e s pt'S�tHJ9 viuvas ou divorciadas.
que tenham a seu cargo crian

ças judias. serão consideradas
como "&olteirs3!1 pela lei do im

(lesto de re{ldl.

N � Estreite Ponta do Leal

LII E sE T

Federal e Santa Catarína
Delalnbert

N05 CLA.�ICM BNVBLêPfS FECHAB8S

AEPME&IENTANTES E

CARL.O·S
a-

di

M·• Z I.nas atriz
BOSCH

I!!M BTA. CATA ••NA

O·KE

IFLORIAIIIOPOllS
Filiais 81n:

.......1. "a.ot., 110"'••
• ••Ih•• eh .11..11.

_ - 10. eo ....
..... ,.. ••• 00 0... lI.t."I. (I�IJ )

1........... d•••ItI;I ..
•

.......... toll_ •• 11_
••••• II......

DO RIO DE JANE Ir.! : (�
��l]� \ "'-, _/

( '160 /I, i7ocY(/()6)_� __

�-�:
Programa diurno
De i.15 ás 17.30 heras

i Programa noturno
I De 17.30 ás lM.OO horas

Bo. Lazy
lIanOo ao lí.UQ
"'Izirinha ramariQ
Or-queatrn CGilrioca
RaOlilmis e a FUI 5tars
Regional Oe Oante Sentaro

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
eetrelcntea ne raiHo.

R'5 horas certas, Jornais falaOos com no
ticias em primeira mão, forneclõce
pele A tiOITE, e oferta Oa rasa
6uimarãl!s LtOa,. agencia ('a LD"
te"ia feOerGI

A's 21.30 l'l'9tiCtlllo DO [)IF! • - Escrita
E interprdaOa por LamartinlZ 110110,
uma IIIfErta i. c.s. ie leulta!:! "O
DKAGÃO.

A's 22,00 • "Teatr. a Ihtalho" " renllS
rcptõcs . uiuiiae por: muqultinha.
lamenta .õos !lantos,I,Uioleta f'errlilz
l'el!lo 5uimarllu.

SpeaRers 02 stuiio": Oouuolao r.zzi li!
reis. .uim.rll!!I.

'&••••6:
Rose Lec, Orl.nôo 51111a, lrmãoa Tapa

[óa, Ernanl Oe Sarros

A's 20.00--concurso'MuslcalRaio K .. 2 õz
200$Qoo, õots oe 100$000. 4 oe
50$000 e 10 Oe 20$000; sã.) 05

pr-emtoe que SRAlO H oferece aos

ouvintes, que lô entlflccr as muelccs
irraàiaàas neste programa.

A's 21,35 .... Pagina!! :Esquecidas .. Pro�
grama Oe rernlnlacerictos , literario'
musical, a cargo c,e: l'elso Eiuimae
rães. Abigail muia, Ernoni Barros
IZ 05 rnustroa DO oas!iiaOo.

Curso de Rad iotelegrafia
-

PREPARA-�E ALUNO� PARA EXAMES DE RA
DIOTELEGRA FIA, DANDO-LHES O� NE�ESSAIUOS
CONHECIMENTOS PRA'TICOS E TEO'RICO!3. CON
FORME EXIGE A REPARTIÇÃO DOS CORREIOS E
TELE'GRAFOS.

OS INTERESSADOS PODERÃO PROCURAR O SR.
ANTONIO 'MAHTINS, RUA TIRADENTES N. 52.
FLORIANOPO:L.IS.

---------------------------------------------, I

• A.
Vela. e Mago

Blum.neu, Cruzeiro d.. Sul,
Jaln"ile, Lages, Laguna, Bã.'
Francisco da Sul••••

,,,,j

MOSTRUARIO EM:
" T.barãa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A � o s s � � I o A:DESPOxRLTOSA.S.V.I. .F.F.
ANIVERSARIOS

SI'UTA. MIRZA GHEUR Realizou-se, conforme anuncia
w-_

Deílue hoje o aniversario na- mos, eiomillgo ultimo, em Itajaí,

A������������������������������������������������������� �li� da gwci�a �n��baOMpH�owoon�w�as�-
V O Z D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel M' r'b f' .J Iiraa '=T eur, igura ae rea ce no presentações da A18�ci8Cã0 Spor-

J A I R O � A L L A D O nosso GRAND-MOND e filha tiva do Vale de Itajaí e Lig'1
do sr, Gilberto Gheur, alto Inn- Flerianspelitana de Foot-ball.
sionario do Banco :do Brasil, O jogo que decerrsu na mel'b.or

cordialidade, terminou emoatado
pela contagem (le 1 alo'

A GAZET

II���������������������. 4\ssocia-:ão dos Representantes Comerciais

Dr. Arminio Tavares _OIlV�:::�:::iz, do Estado d. S. Paulo

I
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson (ARCESP)
Consultas das 10 âs 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiIiIi�;;;;'; CONV'TE

Morreu O ge"
Assa.sino que se O.Delezade da Associação dos Representantes Comerciais do Esta-

suicida tado de São Paulo, nesta capital. tem a honrei. de convidar os seus con-

I B
-

h-
'sócios para uma reunião que se deverá realizar no dia IOdo corrente.

nera Iac I RECIFE 7 Talvez acessado I ás 10 horas, na séde da Associação Comercial de Floríanopelís, á Praça tpele remor�o, suídeu-se com um IS de novembro (sobrado), gentilmente cedida pela sua digna diretoria e

t1r� de revólver na cabeça, .José na qual serão tratados assumtos de relevante importância para os rnte
Leite, que ha dias, no munlclpia de rêsses da «ARCESP» � seus associadosCanhotlnho, assassinãra um menor . .

.

d 1938de 14 anos e ãêra trêl tiros na pro- Fíorianopolís, 7 de novembro e •

pria espolla. I VASCO GONDIN, Delegado
.�................................................... . . ...�..._M.M.�...

Loteria do Estado de
Santa Catarina

Energico avi"
50 do Minis- Exma.

tro daGuerra

o sr. M i�uel DO��J���Sil��oprid�o�a��d��� Confeitaria

Costa Filho I CARIOCA. sita. á rua Alvaro de Carvalho no 17, vem por meio dêste co-
. munlcar á sua distinta freguezia que, por motivo da reforma

.

do prédio.

não era ínte o seu estabelecimento serã instalado, prevísoríameate, a partir do dia 24
.

• dI) corrente mês, em uma das salas do prédio á rua Felipe Schmidt esqui-

I- t
an da Tua Alvaro de Carvalho (prédio da (ia. Altança da Baia), onde con-

gra Is a tinnará esperando as atenções de sua distinta freguezla,
Florlanepolís, 21 à, Outubro de 1938.

TURIM, 7 - Faleceu com a

i�ule de 1I'lsenta e quatro BDOS
o general Frederiee Biachi, que
partieipcu da Grude Guerra,
tende sido condecorado por trai>
veses com 8. Grã Cruz da Ordees
do Merita.

O extinte foi goveraador da
provinsia de Istria, até 1926,
quaado passou a presideate de
Tribunal Militar de Turim.

Abdul Razik
ameaça

inglêses
os

LOND�ES, 7 - O jornalista
Ward Price, enviade espeeial do

I<Daily Mail» informa 'e Beirut,
que o eaeíe árabe Adbul Rllzik
fez publicar Da Imprensa arabe
um aviso aos inglêses, segundo o

qual IIi es britanicos continuarem
a celtruir a ilillllmit. ai aldeias
arabes, a população arabe res

ponderá com tremendas represa
lias, matando 08 lub.itoli brita
nicos, lem discriminar se sãe mi
litarei 6U civis.

IUO, 7 - Em enérgico �aTilo
baixado heje, o ,eneral Gaspar
Dutra, ministro da Guerra, reco

mendou aos corpos e estabeleci
mentol militarei que se absta-I
nha.. de efetuar compras para'
fi. suas unidades e .ervi�.!! com

pagamentos cujo prazo altrapasse
8 30 dias, para M evitar assim a

explorafãG dos veadederes '{ue
alegando 'la,a.entol de.oradoll
aumentam incrivelmeate no pre
ÇOIl, sendo precise coibir ês.e a.

buso.

Fazem anos hoje:

o 1If. Euripedes Scamidt, fun
cienario dOI Correios e Telegra
Ios:

o sr. Gedoíredo Marques, nos

BO colega de imprensa, residente
na Laguna;

o 1If. Boaventura COita Melo.

Presseguiado a série de jogoi
f{ue vem promevendo, a F.C.D.
fará realizar na dia 13 do cor

rente, domingo, um ensontro el1-

tre es Combinados do Norle (Jo
invile e S. Francisco) e o repre
sentativo da A.S.V.I. e L.F.F.
Para êsse prelio reina grande anima
ção mão só nesta Capital COIl!lO

no Interior.

DR. RANDOVAL MONTE
NEGRO

Fez anos ôntem o sr. dr. Ran
doval Montenegro, medico assis
tente do serviço de Iebre amare

la nesta Capital.
A GAZETA, embora tardia

mente, junta as euas ás muitas
felicitações que lhe foram ende
reçadas.

O Fluminense sagrou-se oam

peão do turno no campeonato Ca
rioca empatando com a Vasco d��
Gama pela contagem de 1 a l.
Botaíogo 4-S.CristGvão 1
Bouesucesso 3-America 2

Bangú 2-Madureira 1

NO RIO

A o

Fez anos ôatem, o nosso pre
zado conterraneo, sr. Esaú Pe
reira da Silva, dedicado Iarrna
ceutico da Farmácia «Santo
Acosti.ào J.

EM S. PAULO

v sI

ANGELO LA PORTA & CIA., conoessionarios da Loteria
do Estado de Santa Catarina, vêm comunicar a todos os in teres
fiadas e ao público em geral que, a partir de sexta-feira, 4 do cor

rente mês, todas as extrações, que até aqui se realizavam as quin
tas-feiras, passarão d'oravante, a se realizar ás sextas-feiras, á hora
habitual.

Florianepolis, 3 de Novembro de 1938,
ANGELO LA�PORTA & eis.

S. Paulo %-Portugu��a Saetísta 1
Coriaatiaus B- x Santos 2OUTROS FABTElf

DR. SERAFIM :aERTA�O
-'_"+'�-rr.-

I.. Morreu
ma

outra viti",
de Joel

Ninguém ha que pOS3a quebrar a

"Combinação Feliz". Sempre uni
dos caminham os imprescindiveia
companheiros da Mulher Brasilei
ra:-PO' DE ARROZ, BATON,

E ROUGE "Adoração1' I
Clube 5 dei
Novembro I "Boneca

Alemã'�

Ora. JOSEPNINA SCHWEIOSON
RIO, 7 Os jornais noticiam

que outra jovem. de noras N\lcmla

I Chagas Intelícttada por Joel, de
quem também fora noiva, acaba dJ
falecer tuberculosa,

(Especialista em doent:as de Senhoras
e ereant:as)

CONSULTORIO
Rua Felipe Sehmidt, 39

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

Senhora

691 New YorkFifth Avenue

O maior e o mais famoso Instituto dc Beleza de} Mundo.
Distribuidor no Estado:

CASA MACEDONIA
6 TRAJANO 6

FLOIUANOPOLlS

o TEMPO
lHO, 7 - Os velpertinos Pb1-.

blieam declaraçõel do Ir. Miguel
Costa Filho, o qual declara qUi
..viou real.ente 500$ ao sr. Bel
miro Valv.rlle, pouco antel d.
lua fuga, aas, quo o fez como

velllo amirCl, nh tendo �Ie, o

decluante, li,ação al,uma cora

o inte,ralismo, cujas idéias com-

bateu e eORtinuaria a combater,
IIi a ideologia verde não tivelse
desaparecido fiQ país.
A8reslenlou .) Ir. MicueI C«tl-

ta Filia0 que a,l�ela importanci.

"A MODELAR"era para a famlha do sr. Valver-

nade, que, s.�undo o ex·chefe inte-
gralista, estava paliaJldo priva-'ções, o que não é verdade como .

pôde verificar.

@. ALBERTINA FIUZA
NEVES

Noticiai procedentes de São
Paulo, recebiàas �ntem nesta ca

pital, vieram dar .onta do in·
faUilto pauamento naquela cida
de da ilustre senhora d. Alberti
na Fiuza Neves, viuva do sr. Er·
nesto Augusto Névos, que duran
te larg�s anol exereeu o cargo
de Tabeliã", de Notas na cidade
d. Lage!!.
A SIlUdQcla extinta era cunha

da do nobre coronel . Vidal Ra
mos o tia rIo sr. dr. Nerêu Ramos,
ilustre Intp-rventor Federal.
A distinta familia enlutada

apresentamos nossas sentidas 80n

dolencias.

Perfumarias e é!lrtigos de toucador!
Mesmo com

E X A M I

da
A Casa que

Radio
D@parta....tod. A6-
roaautiea Civil

CROSL.EV
Boletim dlario da Esta
ç ão Aãro-cllmatol61lca
Previl!lões para o period.o da.

II Roras de ôntem 'I 18 hora,
�. hoie:
Tempo - Instavel com chli-

yas e tr0voadas.
"

Temperatura-Estavel.
Ventos: -Variaveii. eUleitol

a raiadas frescas.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 21.7 e mi
.ima 18.4 registradas re!'petiva"l1
mente ás 10.55 e 13.10 horas.

'

os bonso melhor entre

. -

preJulzo••• Vendemos mais barato!
NEM OS P

CASA
mais barato vende

E o o
,

M._A· C E O O N I A
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TRA..JANOe e
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




