
Iniciada noEstado a campanha contra
o J4fôgo.. t Todas as autoridades policiais catarinenses receberam or-

_ dens expressas do sr, Secretario da Segurança Pública, no

sentido de exercerem_ viva campanha 'repressiva ao jôgo do bicho, corridas
de cavalos, apostas em competições desportivas e lutas.

o sr. Secretario da Segurança Pública, em

circular datada, de 24 do corrente, determinou ás
autoridades policiais do Estado, que, em cumpri ..
mento ao decreto-lei federal n. 854, seja empreen

'I
dida viva campanha contra a venda de loterias qU.,1

_________________________ "=--__���������������������� nlo sejam a federal e a de Santa Catarina, pelo

P O V O ---- ---------- -_ I govêrno federal a sua concessão, bem como de 10-
-

=-�=:-_===----------.
I terrias prcíbidos, jôgo de bicho, jôlo sêbre corrida
de cavalos, apostas em competições desportivas e

lulas, disputas ou carreiras de animais etc.

------TNiijiERO 130li O Secreta�io da .Segurança recomend�u, -es:

-------------------1
pecialmente, sejam rigorosamente cumpridos o",

arts. 45 a 60 do referido decreto, devendo ser Ins�

t!�_�O_�� ���_E__R_E' _POR'l'UGUEÃt,O papel daltaura�o inquerit9 sélbre as contra.ençõe.... , "'''--;1

N�a�sc�e�u�n�a�r�u�a�d�a�B�o�a�V�i�"�a�,�n�a��i imprensa I�NA�O�LlzAçaODo1UM TOPICO DO
I _-

ENSINOdade do Porto, e foi batisado COlD -0, "JORNAL DO
RRt\TIL��

neme de Julio Alfredo Abreu dei
Oliveirà

1.2 __ II. L9u.:
�QJnda- ,-- _ ( 19
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voz DOA

Preprtetarle e Diretor Responsavel .JAIRO CALL.\nO
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i
I

RIO, 28-Repercutin aqui a!
atitude d» govêrno do Rio Grau-I
de. atendendo ao pedido da A.H.L, '

no tocante ao cancelamento das
RIO,28-cDIARIODANOI-'Ile Power. jâ que assim querlTyrone P,,, .. , o qual eSClre'l:dividas das empresas [ornalisti

TE. publicou a seguinte curiosa Hollywood tem um primo no

I
maravilhosamente bem em por-I caso

reportagem: Hecife. tuguez. Numa dessas cartas, o! A proposito, publica o «Jor--
c A no�icia qU? publicâmos em ,Nu« duro >. Não é mentira, não. al'tis�a cunfessav� ser intenção • ,I do. Brasil »:

nossa ultima ed.lção d? o�tem, P�:l:- tomar nota. O 110m_e deln e i sua l[l�re,,8ar no cinema. E o se-I « � Impl:<'?Sa exerceu na fo�
sobre a verdadeira nacionalidade Diniz Abreu Paredes: PI'lIllO 10-1 nhor ficara sabendo também

que, maçao política e cultural do pais
de Tyrone Pewer, causou, como,

-

gitimo de Tyrone Power. 10 Julio Alfredo embarcou para 08 lima inapagavel influencia. Pelai

1l.liá� era de _e8perar:, extraordiua- E foi. ele 91lem me disse que II' Es�ado:i .Unidos com um ano e

I
colunas d05 jornais, as mais altas

na ,.perCUS!lllo. ,e",;f' artista e portuguez e natu- meio de Idade».
I
e n. b-es campanhas em favor do

Por esse, ninguém f"SJif'nl va.
- ral do Porto. I Com essas palavras, o nosso I inter•••e publiao têm sido leva-

Nem mesmo o reporter. I. Tyrnne .Pewer naRceu. na rua visit�nte le�8ntou-so, apa�hou o
i das a termo. Noventa p�r cen!o.

Estamos certos de que 11 CIl I da Boa VI�ta e esse primo, que chapeo f' fOI-SO embora, deixando 1 talvez, OtlS grandes afirmações
rioca bonita e morena, que móra l é um grande amigo meu, mora o repórter de boca aberta'. I intelectuais do Imperio e. prin
NU Copac?bana e é efan» do Ii lI3. rU3 da Praia 46. Se o senhor

�iD!!í\ii m !MRW@VZs.'cipalrnente,d-IRepublica,enc..?n-
companheiro de Anab_ela, recebeu quiser. pô-le es('�eve[' um telegra- I traram, �as banc�s. ?ai redacoe�.
o nova com estupefação. Natural, UHl para ele. Não faça ceruno-

II g,. dias primeira s possibilidades de VI-

O «astro' sempre passou por uia ».

1 .3 r .;UZ�I fi ! 8ta'!'-\tí;>ria. Nenhum grande cometi-
americano legitimo e nunca pes- O repórter já estava interessa- VICO de fISeahsaea.�.mcnto nacional se conduziu ao

SÔIl alguma duvidou do contra- tio na conversa, Quanta novida de armas I fim sem e apoio instante do jor-
)io..

-

de de uma vez só. I ' -f nalisrno. Nuna terra onde. os l�
\

A cú10Dl8_ lusa é que deve es·
. Ma.s o sr. Man.o.el Neves pare- I O sr. Interventor federal .Isi- v��s custam preços qUil�1 pr�I�

tal' exultando.
I

CI3 d,spo;to a de,�ar-no8 desnor-. non, na SecretarÍa da Segurança I bltIVO!i e o grande 'p�blIco .

lIao

O SI'. Man?�l .Neves �n�ro'l na i teaflo; .. E proSfglllU: I Pública, importante decreto-Ieí -I
se acostumou, por varlOS �tI.�OS,

redação e dirigIU-se dIreltQ ao, : � liSO. ,Escreva e vera
.. O: que reorganiza o serviço de fisca. a C(�up'H-lus, R gazeta e a J :i�

reporter. Trazia 'n&s mãos um
I D'.lIlz .podera lhe .:ontar m�tt,a Ili��ção de ar�!l8, .muniç?es,. lUa- traç,uo. que :s�_ troca por um

•

m·

I xemplar do OIARIO DA NO!·
I
cOisa mleref'sante. Ele l�e d.ra" tenaes explollvas, lIIflamaVeIS ai que�, a noLECI a que se oft'rec·, ao

TE. ..i por exemplo,
.

que mantem uma
-

produtos quimicos agres"iivos ou
sabor de !aclas as irüdigencils,

_ Bôa tard� ..
Eu Yl!n

aqUIji
eorrespundellcIa perman ente com

_ corrosivos. os esclar��Hn"ntos, o:>. deta hes,
!lazer uma notICIa que talvez o I A direçlo d.... ..rviço nos a lranqlllltdade, q_ue passam de
interesil8.

. A CASA DOS �ONS ARTIGOS
moldes do novo decreto, fi�ará a �ã? em mão, d� um a outro in-

O reporte_� .levantou a cabeça e 1 Alfaiataria ABRAHAN I c�rgo da Delegacia da Ordem dlVIduo.. _

I
encarou o VISItante. Política e Social que terá sob Nt'gar, a.ssI�, a funç.ao alta-,
Num

_

relance c�mpreendemo!ll Rua Conselheiro Mafra n' 9 lua direta dpfendência a Seção mente patrlOtIC? que a Impren�a,
t lido. Nao era precI:;o fazer per- .--

respectiva, a qU'i1 constar' de mesmo a mais modesta, tem_
guntaa. A cmanchete» estava b�m'Ouibus para Caldas

um fibcal-federal, um escrituraria pre9tado, em tod�s os t.etn�os.
visivel. Devia 8er qualquer COIS3 de Imperatriz ,e 5 fiscais reiionai�, que serão aos Podere.51 PublIcos. I?flmeuos,
que se relacionas8e eom e «grande auxiliados pelas autorielades poli- rl�spOn�avelS ,pel03 . de"tmos, ?o I

segredo». Todos os domingos haverá oni· ciais e funcionários da Fazenda. BOSSO povo, e temenJado e e

mOIOferecémo. uma cadeira, e (} nOi!- bus 'lara Caldas de Imperall'Íz, Para os fin. da fiscalização foi sensote!l.
.

so inleri(jcutor continuou.: . partindo do Largo da Alfande:it o Estado dirigido em 5
A r�giõei!.

- V �ovêrn� do RIO Grande do
- Trata-se d�lIa notICIa qu., I ás 8.80 horas, regressando ás 15 O decreto-lei em referenCIa en- Sul nao qUI� formar entre os,

I.S senbores publicaram, na ullI- I horas. trará em vigor a l' de janeiro mal !decon.heCIdos. Adnte!ol tomlou I
ma edjl'ão e que se refere a Ju- Id lta _ 5$000 de 19�9. provI cnCI8 que tra uz o a to

� , - a e VO A

'1' dlia Alfredo Abreu Olibeira. SELL & Pf\QBST �preço em -que tem o aUXI 10 �
Arre,alámos 011 olho.. Domi- Iml_lrensa, a? afa�t�r ob�ta�ulo8 a

rou-nol uma grande .ecepçio.

E
-

d' e feza
maIOr e maIS ehcIênte açao do

Êntão não se tratava de Tyron6 ln
pleriodismo local.

,

Power? Que pena! O ato, por s� só, dispens� lou-IE foi a noua vez de

percun-I
vores. Neces�arlO se nus afIgura,

lar: apeDas, regIstra-lo, como uma

- Julio Alfredo� Mas Efuem él, DO TRIGO NACIONAL homenagem, inicialmente, á ad-Ieue cidadio � ministração de onde partiu ».

- Tyrone Power.
_

- Tyrone Pew�r � O artista Sierá em brove baixado decrete fixando o Autoridades poli-de cinema � O astro de Holly
pre"o mínimo para a compra do dráu e

wood � , v

i d 8d t
• •

_ Ele mesmo. obrl.ada a preferenc a ao pro uto o p. 8 ClalS
Obil.rvám08 bem o nOllo

ViSi-1tante. Não. Decididamente �le RIO, 28 - Telegrama'S procedentes de Porto Foi exonerado, a pedido, Ar
lião tinha a aparencia de um

Ir-IAlegre veícularam os protestos dos moinhos para tur Ruedifer do cargo de Delega.

resO,onlJavMel. I N- reen não pagarem mais de 400 réis por quilo do produto, do de Policia do municipio ele
Ir. anoe eveil comp -

d I d BI d
deu tudo ••orriu. alelando que tal pagamento po er a provocar esa- umenau, e nomea o. para 8U-

cEst' duvidando?> nimo na cultura disse cereal no país b3tituil-o, o sr. Reinaldo Fitlbert.

Si. e.tavamos duvidAndo. Quem A proposlto, sabemos que, em defesa da pro- Por ato do sr. Interventor Fe-
não duvidaria numa .ituação des- duçio de trilO naclorjal, que o lavirno deseja in- deral foi exonerado .) l' tenente
lal �p' t. d d. Tyro tensificar, vae ser submetido i conslderaçio do reformado da FôrçaPúblicl, Wal-

c OI' III a pura ver a.·
d t I I t b I d da' F d J d

ne Po-er nh' americano, cen- chefe . a naçio um decre o� e es a e Icen o o pre- ..mIrO erraz e esus, o �ar-
"

I i 780
-

i d go de Delegado Es peeial de Poli-
forme OI senhoreil em boa hora ÇO m n mo de 600 ou re s para a compra o

cia do municipio de Ararangu6.
publicaram, mas tambem não le tri,o pelos moinhos, aos produtores nacionais.
chama Tyrone Power. Seu verda- Tambem se tornará obrilatorlo o consumo
de�ro .

nome , Julio Alfredo �breu do produto nacional de gre.,te,rencia ao estranjelro.OhveIra. Nome ,rande nao é Ad'::: 'j;: -

t' d
m••me � Paciencia. A Qulpa nh O projeto desse e.� o !sta receben o su-

é dei., , do. pai.. lestões do Serviço de Flscahsaçao do Comercio de
Ma. não é .ó. A que,tio do Farinhas, do Ministerio do Trabalho e • desejo do

nome ê �e�undaria .. O q.ue �e ministro Waldemar Falcã. submete-lo, • mais bre
!raz aqUI e outra c�IlSa mUlto�all ve possível i consideração do presidente Getulio
Importante. QuerIa prevenU-08 ,

que Julio Alfredo, ou !leia Tyro·lVarias.

Um pomllo éorrelo
de cea éUI Nova
Veneza

,

CRESCIUMA, 28 - Um pom
bo correio, de cÔr aznl, bico pr�
tfl. pertt'ncente á Sociedade Co
lombofíla Santamariense, tendo
perdido o rumo, ,desceu na cala

do liricultol' Paulo Zallzi, no

Do primeiro relatorio apresentado ao Novo Regimen
que é este relatório o da interventoria de Santa Catarina, todo
o bem é possível dizer com a maior justiça, porquanto em

todos os setores da atividade administrativa v'ro revelando
aquela terra, desde que lhe assumiu o poder o sr. Nerêu Ra
mos, um progresso cuja segurança de rltimos puderá servir
de padrão geral. Santa Catarina, dentro de um criterio ri
goroso e técnico de interpretação estatística, o que vale por

I dizer que dentro tio quadro das realidades nacionais, não IIÓ
se eguala aos Estados mais bem administrados sob inumeroa
aspetos, como ainda naqueles em que não se irmana isto
ocorre não por força de inferíeridade, mas pela do triunfo
iuherente a uma excepção honrosa.

Estando com ai! suas finanças em situação invejável,
com as suas contas pagas em dia, com a sua arrecadação
organizada, coro as suai obras em lIoluro andamento, com

as luas industrias prosperas e os seus campos cultivados,
mostrando-se, assim, portanto, egual aos melhores exemplos
que para cada uma daquelas esferas se recolherem DO resto

I do país, é, Santa Catarina, e não de hoje, privilegiada por
mail de uma excepção, COEO essa outra que lhe v'm dOI
indices de seu ensino CI, por fj nalizarmos, ainda essa que nos

mostra como é aquele o unico Estado que despende mais
com o pagamento dai verbas de material que' com 8S do
pesssoal.

De maneira que se falar agora 40 relatorio do sr. Ne
reu Ramos nada mais , IifU� desenrolar aquela .éri� d6 ver

dades através dos fatos e cifra'] que ali lIe comignam, e que
valem pelos mail Bolidos fundamentos de tantai 8ililerçÕeJ
ell) tôrno da superioridade da administração catarinense.

Aliás, lIesta altura, acreditamos Ber dispensavellembrar
que para tão felizes resultados muito têm concorrido a ação
do sr. Getulio Vargas, o qual bem depreilsa compreeudeu co

mo o povo catarinens6, pelo seu patriotismo e atividade, e

ainda pela Clondição feraz da terra {{ue kabita, vara nio di
zermos lambem que pela alta e serena visão administrativa
de seu interventor, com� os beneficios ali aplicados 10'0 flo
rescem e se multiplicam.

Não foi por isso em virtude de amôr ás fórmula. da
corlr.zi3. m1S por iwpulso do coração, que o sr. Ntlreu Ra
mos, nas palavras liminares de ileu relatorio, CllcreViU, entrQ
outras, estas que encaminham o airadecimento d0 povo Ga

tarinense ao sr. Getulio Vargas:
«Na partilha dos beneficios com que a sádia orienta-

9ão adminiliiLrativa do governo federal houve por bem con

templar as diversas unidades federativas, que!ó do d@sen
volvimento harmonico destas póde resultar o maior progres
so da Nação, Santa Catarina recolheu excelente pare.la, atra
vés de serviços e mdhol'amentos em vário:!! leLorei de ilua

atividade >.

Mas, o qlie ba de melhor e mais oportun� naquele de
poirgento é sem dúvida o capitulo que diz com a nacionali
zação do ensino, porquanto, promulgado o decrsto-Iei de 4
de maio ultimo, o governo de Santa Catarina, di acôrdo
com o espirito 'lue delpontou no 10 de novembro, já se

achava empenhado na nacionalização do fl!lsino, havendo
baixado um decreto-lei de 31 de março que em minucias
apenas 88 alterou para ficar de tedo llO quadra da lei fed.·
ral posterior.

Sant.a Catarina, de fato, foi o primeiro l!:�tado a dar
o hemplo do uma açã& ener,icll contra os f6cos de enfra
quecimeato dos sentimento! brasileiros, como diz I') sr. Ne-
reu Ramos, a quem se deve a ação mais pronta nessa cam-

�panha nacionalizadora encetada pela ener,ia do Novo Re·
gimen.

E cumpre aqui realçar as resp0nsabilidadefi do sr. Ne
reu Ramos nesse alsunto para que melhor s. realce o ileu

feliz desempenho, visto como as suas providencias, ainda qlle
radicai., de tal modo ile fizeram sentir como um dever in
declinavel da soberania patria inspirado pelo Novo Regimen,
que em nada lIe empalidecou com isto o sentimento do mui·
to que �aota Catarina deve ao. estranjeiros, nem a sua

I profunda gratidã:o por tudo que ales têm feito pela maior
�r..ndeza -do Estado, de que são tradicionais e invejaveis CID

I laboraderes.

L C.e "O Impareial". do Rio) JI
distrito de Nova Veneza.

1
seus mensageiros alado3 conti-

O
.

referido pombo conduzia a ouem �lcançando exito em suas

legumte meniagem: eXGurS'Jes pelo nosso queri�o Bra
sil. Pela Sociedadtl Colombofila

-«A Sociedade Colombofils Santamarien8e (a) Ariosto Bor
< Cruzeiro do Sul », tem o iran· gel. presidente. Santa Maria, 21
ee prazer de enviar a08 colombo- de outubro de 1938.'
fil0il pauli9tall o .eu fraternal a- O referido pombo encontra-se
braço, fazegdo Tote, para que Im ótimas contliçõ••.

�------------------------�._.�,--------------------------------------------�----------------------�----------------------------------------------------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de WETZEL & ela.
não

Joinville
deve faltar em casa

MAR(;A REGISTRADA

ET Ora. JOStPNINA SCHWEIDSON
(Especialista em doeneas de Senhoras

e creaneas)

l:ONSULTORIO

Rua FeUi.e Sehmidt, 39
HORARIO: das 101!2 ás 12 e das 2 ás 5 horas

DelaanbertI

'-CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

A'S 7,30 HORAS:
Em última exibição:
A formídavel cornédia-revist.

com Mischa Auer, Barbara Read,
John King e Lon Hodgcs
REDEMONIJ:-fO DE '938

Preço�-2$500 e 2$000.

l:INES COROADOS

REX, 35 7,30 horas:

ROSALlE com Nelson Eddv
Ekancr P<:'wdl.

Prrçer-2$SOO e 2$000

IMPERIAL, és 7 �. 8,30
horas:

I
O sr. Heminío Xavier Brinhosa

.

achou, ã rua Felipe Schmldt, duas
chares para serem entregues ao seu

legitimo dono.

l/\Al\NA WALEWSKA--
com Olga Tcbechowa e Peler
Petersen.

-I
Sanatorio "Santa Catarina"

Preço-I $000.
ULTIMOS PADRÕES DKCÃ.
SEMIRAS E LINHOS NA

AI taiataria ABRAHAN
Rua Conselheiro Mafra n' 9Dr. André Kiralyhegy

DIRlrrOR PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria -- Estado
de Santa Catarina

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado'
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças, pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomía, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

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

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

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

'

24 deMa\o 44

Natai. ,__Alegrae os vossos filhinhO,S, oferecendo lhes os

'. ,.Iindos B R .1- N Q U, E D O' -S' adquiridos na

OASA' M,A
A Casa que mais barato vende

C' E O O N I'
TRA..JANO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para a noite, as aplicações e

inscrustações Ele que falam ali

eromeas da mods, são em ren

das, sm finas ialencianas, que
rodeiam babadinhos de vestidos
em organza e musselina. Sãe

r inscrusteções sobre O corpete e

sobre os pano. da saia ou que
formem laços esp&çados.

Dez mandamentos contra
a tuberculose

NADA mais rdrescante para
a pele do que p pinos.

No '(i:tào. de-pois de se ex

r,Ôf aos fêilUS do 8Ól. uma apli
cação de fatias de pepino fres
cas sôbre a pele queimada, dá
uma ótima sensação de alivio.
No caso de não conseguir os

pepinos frescos poderé usar uma

loção feita cem êles que clareia V!VERA'S o maior tempo possivel ao ar livre, fazendo
e refresca a pele. diariamente um [..ou,:o de ginastica, dormindo pelo menos � horas,
OS -MÃIS LINDOS PA DRÕES comendo em hora certa, gozando anualmente f 5 dias de férias

EM LINHO fÓTa da cidade.
Alfaiataria ABRAHAN

EVITARA 'S, sempre que possivel, o excesso de trabalh .. ,.

a habitação insalubre, a alimentação insuficiente em qnantidade, o

uso de tóxicos.

VERIFICARA'S frequentemente o teu pêso, que deve
guardar uma certa proporcionalidade com a estatura e a idade. A
balança é a melhor bussola da saúde.

Fiares-Para que um ramo

dê camelias conserve toda frei' I
cura basta derreter cêra a um

calor brando e, quasi fria, espa
lhar nas hastes recem-cortadas,

,il

r •

���._. .) ,) i ir",""
t.. '���';'-pi:', ;: '''.(''�?:; ,-,""::":"
\.b!Z��)i� .....'-.�.,.�,,: t .y

�� �-'

,�_,,,.., ."<,,>JW'/:""J '"1"-''' »-:......... ,� ""' .... ��'i-V-'.... I .....;."V"t""-_. '

..

TOMARA'S precauções
pneumonias, pleurisias. emfim toda
queça as vias respiratórias. pOIS, a

le"ão pelos pulmões.

contra resfriados, bronquites.
e qualquer doença que enh a
tuberculose tem especial predi-

Rua Conselheiro Mafra n' 9
--_.-----------._-----.. _�

formigueiros -Para extin
�ui·los, esta Ionnula dá resultado:
I litro de agua e 10,0 de ío
lhas de nogueira. Depois de fer
ver, junta-se 4 cabeças de alho.
Fria, põe-se a infusão no Iormi-

MANTERA'S o máximo asseio do corpo
principalmente das mãos, não esquecendo que a péle
luz selar para garantia da saüde,

e roupa e

precisa de

o
O
O
tA
PI

FUGIRA'S dos charlatães, se tiveres a infelicidade de
vêr confirmada a doença pele exame clinico, batenelógico e radio
lógo. Não desanimar, porque, diegnosticads precocemente, um tra

tamento racional será eficaz .

A "Combinação Feliz" nas

p-erfumarias é arte que não
encontrará sirnile . As formu
las dos Tres Elementos
prtrnordla.s da Beleza são
frutos da "Adoraeão��

, &

DESINfETARA'S, se flôres vítima do mal, os escarros,
cc rn solução de creolina (3 colheres das de sopa para um litro de
água) durante 2 horas. Os bacilios, no momento em que saem do
corpo, têm maior virulencia,

TERA'S o màximo cuidado com os objétes de U80 indi
vidual: pratos, talheres, copos, chícaras, devendo tudo ser lavado
separadamente, em caso de doença, o mesmo Iazendo-se com a

roupa do corpo, cama e mela.

CONSERVARA'S limpo o quarto de dormir, que deve
ser bem iluminado, bem ventilado, amplo e servindo de dormitório
exclusivo, se estiveres tuberculoso.

CUMPRIMÊNTARA'S, de longe as pessôas de tuas

relações, durante a doença, evitando de modo absoluto o apêrto
de mão, o abraço e o beija.

Cumprindc êstes mandamentos. concorr-xáa patrioticamente
para a diminuição da tuberculose, doença que meta, elll floriano
polis, cêica de 100 pessôas por ano.

(Do Departamento de Saúde Fública.

r
uma IimOHsiae?

Natal Natal
6:000$000

F"antastico !

São todos carros modernos e confortaveis dirigidos por
hábeis volantes.

o
D:
ai
:E

Fitas, largas e estreitas, ta?'-I LII
bem se aplicam sobre as sala� I N
CI fazem parte do corpo. E

1..1

r adorno que se repete no pentes- -
do... c:a

Eroodino Cardoso :;02
Otavio Cardb60 :;03

II) Bernardine dos Passos 50S
O Numas P. Cardeso SI'"
.- Waldemiro Vieira 519

! I ��:::Dio Vieira :::
"

�
-------------------------

'UM' SU, AiA

Exames de admissão
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-��i1d�:'���;:-�--P1{6TWGfO��igniii?TKÜC�GRE'
r

,
Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações i MILAGRE significa

e pinturas em I 4]DAULAUTD
Maquinas de escrever, de Contabilidade e C ai- 1 i

-, xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras. • ; usando o creme
I i t::UAiILAU'I'B'!�f; AUGUST"O KLOSS ldirá logo sorrindo: que produto

II �"� Mecânico técnico e prático I maravilhoso'

Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 III VE�DE-S� um auto Fi�T
II em otimas condições de íuncio

I

I namento,Informações nesta redação.
----------------_._--------_----

Companhia acionai de Navega ..

çã� Costiera
I

Movimento MaritijrnOwPGHi'�tD FloriaD@polial
� .o. r \11 r""-o � d ,�:::t. Fll ,� c� �:� '�g .!1f;'�'" « ",..o tI.� ,� ('..Jl ,;a;.')_ ;t....... "*� r'� ,Oi!.� � I5",
';;;:,}1 � • �.:',·fr;'i7 '.::" '''';;;''''_�-- "� �:?l�,:,j':"'�����

Para o Norte I Para o Sul I
,__--Wilfiiiiiii§iiiii:iiiiiiii't

�)"-,iiiiiiõiidF�riiIiDiiie--te;;;;;;;�eWãiiiUM'p�c--ãru���ie�"i��rIB.lllo�:��I;�
I

'--�'-"--

Depc.sitos dentariQS em

81 umenau aoLages-Jaraguá-Cruzei ro doSu I
ALBERTO BORNSCHEIN

t�UA 9 DE f\/jl- P,C() r�r. 2i 4 :}�

Caixa JWjfital 95
�

EDil. telgr. "Minerva" :',:i
�JOMNV�";),

'1

TelefoneH684

lásairá á 30 do t?J
e Paquete lTAQUERA sairá á 3 da

Dezembro para
Paranaguà, Antonina.

Santos. Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabedelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

tmbítuba
Rio Grande

Pelotas c

Porto Alegre

,�----"�-,--

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo íarrnaceutlco
e dentaria no

EStADO DE
STA. CATARINA

o Paquete ITATINGA
corrente para:

A• Recebe-se cargas e encomendas até "a véspera 'das'.;saídas dos paquetesVI50 e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á. vista da a.
testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia. na véspera das saídas ate ás 16 horas, cara ser conduzida, gratuita- !rnenté para bordo em embarcações- especiais. �
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S&)8. (FONE 1250) IARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3---(FONE'1666) -END. TELEG. CJSTEIRA

�I'��Para mais infcrrnacões com o Agente I'

..J � r� "I�'r t""\ ':.1,"':'"' í"" A p r- ;'''''', � r') �I
.

, ",�_. J- _� <:» -:.:!J, ,_,,.. . �,�J " ..._J� t._,
�,��d""""Da..ammmmmm

, Aperte 11m botão
• : e ouça sua estação

Sintonisaçb Elétrica, em quasi Lo

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

RrA-UlcrOR
1939

Preferido das Exmas, Famílias e Snrs. Viajantes
- ! !\RDIM GRANDE E SOMBRIO -

Quartos Ji\!,ns Bel1!t cOft1ti,Ia

ntr: I Telefone684

�"tt:I)",�').

J�

Distribuidor"' ExcíLAslvo

Casa P I E P E R

BEBiDAS NAClONAIS E ESTRANJEIRAS

Proprietario:

Yalvuldll
FOD8it·afos
Dis801i

; Agulbas

Admitem-se ainda algun&�agente91no:jnterior
FABRICA DE ESPELHOS. A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECli --- MOLDURAS--

H QUADROS, ETC.-VJDROS LAPIDADu�E BI'3EAUTE' �OB MEDIDA

@i
"II

� r;;;;��-;;;;Il
: : o MJELDOW, DA PRAÇi" \� ,

:- � ACOMODAÇvES COf-JF(i'RTAVEiS PARA VIA- II�: e JAt--.JTES E EXMt\S. FAMIUAS ,§
-

I I TRATAMENTO DE i?R�MEIRA ORDEM-CO-·"
, I :lINHA SRAS�lEU�A ri ITALIANA.

I molhados

I
lI..rv�1 �_ , _�_,�,��:::: ca�..i::_, I
I�-'" Li - .-'. ·��""'Jlli,'" IS .... l,1
I ' ti
J T l A V E N I D :� l

111,. FRITZ

� II'Propr.: SOpp

I,

�ua 1!5 de Novembro, 3.6 JOINVILE

RS A P E
ForneceTpara o fnterior

c p IA E
JOINVILE

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS--Chapéus Ramenzoni+Carnlsas - Gravatas, ete.e--Artigos para
Barbearias-Para Invemo-c-Banho-eSpert=-Viagem e Carnaval '

c SA PIEPIER
.JOINVILE

Hotel Avenida

O ponto mais central para hospedar -se em

joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão i'
só no·

..

.
II

i

II
!

I
I W35' ,

t' f f t im' l! ê4$if< 's'''P e·

Rua ao Príncipe, 353

..JOINVILE

VISITEM
aA

O malar stack de roupas para meninas e

CAPITAL.
garôtas

afra esquina da Trajano
A CAPITA,LI

Rua COllselheiro

........i••F.I.i_�aa 7 nn� �••i ..��..Nli.I �.�as az �!�v�·�" ..
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Madeira Neves

n �" ,$}. U aU 1:: 4-o� ij. f'lS � e... ' � .'

dEI Paula
i\,J1 E DICO

D()��>:Çi;S DE SEt\!HO-
R S P f"j

,'.

'O"i�" --- A -\ 1 \)

Operações
�;'�r�;"""""

.

:'Consultorio: Rua Viwr
Meirelé's 10

"'s 10,30 e das 2 as 4 b.

�e3ídenda: R'la Viv onde
111') Gere Prdúr 42-

,.,m Gonsultorio. J 405
fOlie: Residencia, 1755

III:'-F.�'O ô. til.ur:-�-.rro I
r--

----- ..-_;_::.----��

1 AdVO�):(ld{)

I Rua Trajano, :1' 1 sobra.ío I

I Teiephone n: 1548 I
iAUP

ance do Brasil
10G.000:000$000
'1!59.746:1ol$coo

BIl4:Wl'T,1\ TODAS AS OPERAÇ6� BANGARIAS

�aÂs E CORRESpeNF>:iNTlt5 _?,'TODO () 'A.
.....A LeGAL R"OA TRAJANO, No JS

Ab.ena. em conta
-

corrente, os segúintes! jios:S' f'0l
JUMS (C01VIJ1<CIAL- SiM LIMITI) 2 'ala, JttatÍltiu (limite de 50:000$) 3, a a

, pop.wes (idem de 10:009$) 4% ala
�e,. de a't1so llrévio (de quaisquer quantias, eem retiradas taro-

bem de quaisquer il;pportancias).
.

attso prévto dê, iO:�dias
4, 60 cflã.:Sla 98 �is

Â. PRA�'FrxO:
po , mts.
ROl' 12 !Jl!SCS
10m re.da lRensal

•

'JjJftAt A PJlEMI8S.
'.

por 6 mhCi 4% a. a.

por J 2 mêses S� c

SUjeito ao. 15&10 proporGional.

.l'e6flente: ('Ias 10 ás 12' e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE
TELEFONE 114

Censulteríe e Resldenela á Rua Vuconde eL ()\Jrfl Pre
to, n', 11 - TeI.-IOOe -FLO�fANOPOLlS.

i6�7�b;i�� I ;(� ��erbal R-
da Silvai
Advogado

P. 1.5 de Nevembro, j sob,
FOIl�1f 1631 e 1290

AQ SR.

N OV�ID�D E
SU8ALIAS FA����W:' véWÃ'õ

Calçados ��$o'A:-·ã. QUALJ�A.e, A !

SapfJtils DE VERNIZ DA .I� IQUALIDA-eE PARA S�HO�.A', A&t.•CHINELOS. TAMANC., ONT.1• "

•

FABRICA DE CALÇAD05-8A"
A LHi:t11I1t.fàJ.M

Secção de vendaez:RuA "ON. WA.lItA" •
TR

alta cirurgia, giaeeeelogie, (do
ebças Elall senhoras] e partos,
cirurgia do sistema MrVO� P,

operações de ,lasfieR

\, "r

L-ehefe da clinicl do Hospi·
tal de Nümberg, (Plcwtenor
Indórg Burkbardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlall,ta em clrRlrgla

aGre.

C@NSULTORIU·--Rua Tra
ano N. 18 das 1 () ás 12 e

das 1 5 ás 16 1 J2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- �ua &ste-

Lve.s.J.�.
nlor N. 26

I"':f�t' J4l4'��e' b rI'
'

.._

1!ólifiYwr1J

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

"''''C.' "'*".""'''.''' if'-o '''!IliXli!?''W �..
. . . .- . - "

,
.

.

IO�'Q�:1 :

CLINICA 6RRAL
Vias Urinarias

1ratamento modema das
molulis6 1.0 Pulmlo

Censult.-R. joão Pinto. 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
�tas f:\as 1 a ás J 6 hu.

J
"

- ...
,...... �"_. c, �} .' .....,

•••ttr1e,
-�

.. _, .. ,

--;--> _.

_

! oonornla
_6 nos Trabalhos do

Consultoria T"
.. '

IVO A. CAUDUR'
Engetl,h.lrD

t 'm

miem
_.

nico de

. Plccoít�
Civil

�,-t;;:*{! . ��:��{'.-1',��KIl ���<��

�rof!ssior;tais lilalli>ilit.a<dos p)ara t.sf.$
@s rar'"QQS de engenharia

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

Projétcs em "geral

Escrit0rio central: Rua 7 jde Seternbro, E47
Porto Uni

ã

e
.

..
.

.. " �.

,; sef ' ii," to "U'
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A E T"RO P O' L Êli
(IA. NAC.

<

DE �GUROS GERAIS IMETROPOLE II
(ia. Nac. de Acidente do Trabalho I

I
I,
I
I

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.-

CEPOSITAPlIOS EM SiTA .. CATARINA
t-tOEPSKE
FLORIANOPOLIS

Florianopolis-Teloionflt 1545

A Eleírica
PAiU\ INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRçA E AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E. AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELET�ICA
TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POH

PHEÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT·

jOURS ELEGANTES E MODERNOS
I: NOVID'2.DES.! VISITEM A Ele'trl-caRua J030 Pmto n. 14 .."

ACABA DE RECl-_BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEiROS ELE.'TRICUS, NOVI I 'IDADE NO RAMO-AR!nG����_NTID!�t,; -'il

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BuLIVIA
PERU'

Pensão Mü�ler
Europa RUA. ESTEVES JUNIOR 93CORRE10'
2, diaserYlPASSÀGE1ROS

Condor Lida
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A

REPRESENTANTES E

CARL.OS
Buzinas

BOSCH
Matriz

,
-

-

..
J

� l� ......a•• "ZP.t., ....,,_ • Filiais eln:•••,h.. .... _lIInll.

- ..... - .. III•••• e ••• Ioa aan. _.1111......
..-I II". .s. IIIIIOl!itaOlllll1't hmterhli (.�. ••••)

IMlllte,.,;. dur.IIIr.I......
A

ao.fi,da .!III 1061_ •• 111._
IlZlI•• iii" "'•••

Blumen.u, Cruzeiro da Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, São
Francisca do SulQ •••

'.s-',:�

�2��"==--
�::.!r:..��t1.i�.,=.:�_"""'�

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

1

�oDstitueDl um podel"oso �rupo segu
rado ;:enuinaUlente b.easiloiro, a ser"

vit:o de todo o Brasil -

Diretoria: Dr. F. Solaro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mélo Franco
Dr. Luís Cedro Carneiro Leão
Dr. Plinio Barreto,

Presidente

I
Agentes gerais e banqueiros em Santa �
M A C H Á"ÕiÕ f1 Cia. �
Bua João Pinto., :; -- �x. Postal 27 ..•

FLORI lNOPOlIS

I b e r t

Para a

,

t
I
.,

,f

póde

"Natal"
E' o melhor e mais lindo presente que V. S.

fazer á sua filhinha
SUd construção obedece á mais acurada técnica, E"

lindíssimo e de maravilhosa sonoridade.
Cordas cruzadas-Chapa de m,�t81-· Repetição do me- ...

canisrno=--Teclado de marfim--Bemóes de ebauo -3 �1
dais-7 114 oitavas-Alta lustração de mogno-nogueiral
ou preto r

Especial para clima tropical \A taboa de resonancia duplamente curvada o encor-ã

IIdamento cruzado ,e a escala cientificarnente cons�ruidl!, ga-'
rantem uma sonoridade agradavel. _

Peça informações ao agente neste Estado:
ERNESTO MEVER

IRua Felipe Schmidt n. 9 -_ Sc,brado 't_",Caixa Postal 84 -Florianopolis t

-'

s A.
. '
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A Gazeta" 2.9.-.-11.-.-1938
----------------------------------,-----------------

ãnta CatarIna no Carnpeonato
Futebol

o o última "apronto" da seleção barriga-verde

f lorianopolis
Brasileiro de

A delegação catar-inense será recebida hoje, à
pelo dr. l'Jerêu Ramos, ilustre Interventor Federal

------- ' �._.�... ._� ..�_...... __�.� ...._,,,.-1..:..-.J...,,���E.l� .. -__
special,

GA
�--�------

- ------- ET·A
tarde, audienciaem

DESPORTIVA

1'".ll.3noel(Fatéco}; Didmantino, Srr.ulll, Ni., bem, Falta-lhe a da "traquejo"
zeta (Nhonhô). Tlão (Ambal) I

I VAorco -O atlético guardião M O r a iS A Diretoria da Federação Catarinense de Desportos,em reu-
o , nião hoje realizada, resolveu:::"Iau!. não arre vou. O sr , Manoel Moraisr técnico
() (reine terminou tom a vitó-

F: EO-��egular. la F.C.D., segurá acompanhado l-De acôrdo com o que solicitou a direção técnica, esca-
ria dos "rubrosn pela contag-m dt·.

AR�!ALDO-Idem. .le sua eX!1;8. sr a, por via mariti- lar os seguintes amadores para integrarem a embaixada desta Fece-
4 3 B j.,JB \-Regular. .na, ração, que representará o Es�ado de Santa Catarina no Campeonatoa .

1 LJIAMAI�TINO-Produziu mais Brasileiro de Futeból: André VI'!al'D, Antonio Azevedo, ArnaldoD;;mo�. a seguir, uma geira T
.

b
.

d que Galegl na extrema' direita r'elr")O Santana, Rubens Costa, Arnaldo Cazonatti, Pedro Lemos, Jl1S,�ar rcciação 50 re os Joga ou s,'
Perante numerosa assistencia. VILAIN-Fraco. Indeciso nas SECURA-Regular. A seleção catannense realiza- Nunes. Lauro do Espirito Santo, Hubert Beck, Sebastião AU@:U�1 I

I t t à t d BECK--O·timo. Foi o melhor d S'I Anib J D' I' P
.

D
.

O' C I Ma izou-se an e-on em, ar e, "f.'egad8l>" e falho nas ddeia� de ré, hoje, à tard- lig.;iro treino a I va, m a rego I, recopio ano unques, ar os or.t z ,
oremado da rua Boc.aiúva, o i homem em campo. individual. Osnf Gonçalves, Odando Gomes da Silva, Valdemiro D. Vieira eo munnecaço. S R Ili" o treino da seleção catannen- AUL- egu ar. Domingos Pascoa .

. que no próximo domingo, me- Gesto gentil A p� Iej a 'de 2-De,;:gnar para integrar a delegação os srs.: Flerdoaldo
li! torças em Corinba, com o í do f""Y) I ngo em Nobrega, presidente; Euclldei Femsndes, secretário e tesoureir«;
fIe cor! binado paranaense. !'!TI O H. ''vhuro Ramos, operoso I a f gU a s s Ú Maroel da Sdva Morais, técnico; Armando Fonseca e Oscar Vieira,
j,r;lIlll -do Campeoneto 13reeil(!irc' e digno PH:feito da Capital, ofe- ! auxiliares.
e Fuleból. receu uma rica bandeira e duas! 1) 1'2 u di' iltimo lia 3-Cientificar aos amadores citados e aos srs. membros da

F . j vea I c se 001 r,goUI.
O rigorco RaprOni{_.n, dirigido Ilarnulas à ederação Catarinense ] id d d B' u

'

um i mis delegação que a partida para Curitiba, onde a representação cata.o

I de De'p·rlos I I Cl a e e 1& lassu 2m J08du
b

d'elo técnico i'J\anoe M,'rai�. mais " .

, i toso entre 0&
•

e "qua ros o rinense deverá enfrentar a do Paraná no dia 4 de dezembro vin-
me vez, não correspondeu à es- O .gesto gentil do desta �do i Riachuelo s.e, desta capital, douro, se dará às 6 horas da manhã do dia 30 do corrente (4a.
elativa dos "filns". YEY�-Regular. Não ahusou esportista, caus�u agrad�vel im-

e o Irmão S. C. daquela lccali- feira), devendo os mesmos, a essa hora. encontrar-se em frente à
Alguns elementos agiram sem de "carryng" na área perigosa, pressão nos meros esportivos flo- dade. séde desta Federação, à Praça 15 de Novembro.

ntusiasmo. com "mitante" má RUBEM--No mesmo plano do rianepohtanos. Na lide dos primeiras quadre s
' 4-Agradecer às Ligas filiadas e por seu intermédio aos

.ontade. Outros, puz-rem em pré- seu companheiro. venceu o Riachueto pelo esco e .lubes que lhes são vinculados, bem como à imprensa de Santa
;':8 jcgo "ptsadon, saindo Faléco, I"EORO LEMOS-Bom. Está de 5x4 e na dos seaundos o Catarina, o seu valioso concurso e 8 sua desinteressada colaboração
ubern, Saul, Gato e Couceira, ;; revendo na posição de médio-

, União por 2,,0.
o

pr. sts dos a esta Federação, para o exito da missão que lhe incum-
igeirõlT'tnle contunciid 5, .. As en d leito, '

O quadro do Ricchueio eu oiu de org-nizar o Selecionado barriga-verde. E�te agradecimer+o
fadas de ":,ó!afl lônanhH3m" as pr�oc(JPI!i-Alu('u mal.Preo-

tr e u em campo assim consutuidc: se torna extensivo às pessoas que, embora alheias à direção desta
.anelas de muita gé!lte!. ,I cu�ou-se n.u.io com a defesl', Moreira entidade, com ela colabcraram.
O vento sul c a inaudita VlO-' d lxaodo de 'lmparar !l vanguarda. Bote'; o Quido

�ncia impaoara,o a finalidade do GATt l-O'timo. O excdente A bandeira e as Oamulas acham- U isses Osmar PI dro
�f)rcicio d{)s selecionados,. médio f'squerd� dlJ A!'letico é

S� em exposição, nas vitrines da M.iLdico, Tlua, Celso, Gustavo (

Ve,beramos, com energlll, a absduto na poSição. FOI uma da� Cssa Perroof'. Bid.
condenavel brutalidade com qu,� figUTn5 que mais impressionaram
bluaram vários joglldOles, qu:-, em carTljlo. Vis i ta ao (j r.
abandonavam a pelel6 f,ala "t;"gil I'. G�\LF.GO-Fraco. M, roso nas In te rve n to r
os SLUS eveolll,m IlJvel�ál!(;S, }"'�"da:-; e nos centros, Fede ra I

Si o preparo da nossa �ekçào I C UCEIRA- Bom. �roduzí,U ,

. .

na O'I'"or!,l·.n:.' 1,laaçar.o "um a linha me·-I A delegaí"'o ba.".lga-verde aCl
': " . , ,(ontlJiua:,se por mais uma s!"mô , >

'" ;r

leriamos obrigados a �f1l1liH à ca- ,4ill.

I
Campeonato Brasilelfo, apresen-

,

I fi "b :-\Hf )j\lHÔ-Regular. Não de- ti'lrá. hoje. à tarde. IIS WIIS den:e
,

-

I'lta paranaense. 101m 'OI1H IU- ,

•

h b I 1 11 .,,,

tante "avariad(.," 1... senvolveu �eu logo II Itua.
IINIZETA--O agil com�ndantel.
S

·

'S
-

J
- ,

...�' ::�:�;;:J::: e""jl.,.m· ". �j:::�IOIb..j.' mi.na nl"

,mpre··11 e rra rIa . ao oaQ
'V!.:RMELl-{(J.-Vdain, Rubem ANmAL-Continúa a

falhar,I,.
---

L ) n05 arremetes do arco. • --no distríto do Estreitof Yeyê; Fatéco (Pedlo emos,
TIÃO-Apesar de ter melho .:Prol0pio e Gato; Galego, Cou'

A b Irado, não corretpondeu.

I Entrega.se á domicilio, lenha �errada, em :N'lra, Nhonhô (Nizeta), Di a
N

.'

( CALlCO- ·.Re,gular. ào arm-,A metros. Bem sêca e dt utima qualídaLle. :Ti.ão) e Calico, I 1t
cou seus kmlvelS pe otsços. l : IAZUL- Vadíco. Fred e Ar· FATÉCO-�. "benjemimR do,_1 DISQUE PARA O N. 3 - ESTREI ro I"aldú; Borbfl, Btck. P. Lemes elementos rc:qmsltados, não atuf'u!:

l'iilB':�&ffi§í",-!!&
'4GH§l#!,i 7ffW' '1 , !!!!!! ��.!!.••fI••,!!!••••• 1

� Declaração a praç.a � Declaração a praça= II CHARLAUTH,
�l" H, Avila, representante comprrhl, braSileIro,

Ir� com escritorio á rua Conselh\,jrn Mafra, n' 41 B,
.

em Fiorl' li1opolis, torna publtcu 'I tendo deixado�
I�! ;:. e r "r'ptação da MdERTIDlbONlh'AL. Lotmpanhia dte IS; gu '" ue AdJente o ra a o, acon ece que. es. a

1."'·.';' nãó compareceu até esta data em seu escntOTlO Ifi para ri.'ceber as c'lnt�s 9�e lhe quer d�r, estan�o
constituida �m móra ]udlclal, por uma tnterpelaçao
feita perànte o digmssimo.dr. Juiz de Dirdto, des

de o dia 5 de Outubro ultImo.
,

A MERIDION t-\L pretende que lhe mande con-

tas e' document0s para o Rio para vir. como diz a

quitação de ià, entretánto, 3 I�i, não Ih.: dá direito
I

a esse capricho e afite a SUl Injusta atl.ude, o de-
. I

clararlte insiste em lhe prestar contéls em seu foro,
que é nesta cidade, recebendo e dando quitação
imediata, pois, o dedarante tem sal�o a seu favor.

Faz esta declarítçã�) para destrUIr _as explora
ções que seus inimigos and�m a fazer perante des

prevenidos, insinuando me�tlra� que são semple a

arma dos incompetentes e Inve]osos
Florianopolis, 23 de novembro de 1938.

B. A\TILA

A "MERIDIONAL" Companhia de Seguros de Acidentes do
Trabalho·-vêm esclarecer por ltIeio desta, ""qual a móra em que
se acha", relativAmente á tomada de contas do snr. Helcmo Avlla,
seu ex-agente. _

Este snr. em publicação, ontem, neste jornal, teve op�rtum·
dade de aludir á uma interpelação que fez li MERIDIONAL, no

Juizo de Direito da la. Vara, em data de 5 de Outubro p. passado.
Entretanto, esqueceu'se de fazer referencia ã cota nos au�

tos dessa interpelaçio, pela MERIDIONAL, e que muito esclarece
o assunto.

E. como não o fez, eU-a:"
"A MERIDIONAL", representada pelo Inspetor Herculano de

Magalhães, esteve em Florianopolis mais de dois mêses, INDO
CONTINUADAMENTE AO ESCRITORIO DO SNR. HERCILlO AVI'

LA, com o objetivo de proceder ã tomada de suas contas e entre·

ga da Agencia.
Tantos foram os impecilhos Opotltos pelO Snr. Avila, tais as

marchas e contra marchas de que usou e al_!uso�, que o Inspetor
Magalhães se capecitou das segundas in!ençoEs d aquele ex-agente,
o qual, firme deixou sua intenção de nao pr�star contas. _

Assim, substaleceu o Inllpetor Magalhaes a procuraçao ao

advogado que esta cota subscnve e d'ahi, a Meridional em 2119138
convidou Avila a vir ao escritorio de seu advogadO para entrega
da Agencia e prestação de contas. E até ao presente momento

ainda espera o comparecimento de Avila para aquele fim. si é que
agoramudou de Idéia. Convém notar que a tolicla está ,�nvesti.

I gando as atividades do snr. Av11a, em, CRSOS da Meridional •

rol IVeriflca'se pois, que a verdade e outra e muito diferente: o

1 caso ii da alçada da Policia, estando esta, em inquerito regular, I Venderr.-se 2 casas á Rua Bocaiuva nrs. 150 e 152,
APURANDO AS ATIVIDADES DO SNR. HERCILIO AVILA. 1 dl'ta á Rua Rafael Bande', a n 10 e mal' 4Aliás o assunto deve e será decidido em juizo, unicamente. I

'

, r. s na mesma
� ,

FlorianopoUs, 25 de nóvembro de 1938

__

l'rua nrs. II; 13, 15 e 17 ·-Vila Nerêu Ramos. Todas de
"A MERIDIONAL" I recente construção. A tratar á Avenida Hercilio Luz n

__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'� 55 .

� --------..
'
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Catarina no

sileiro
Id'd

I 11.1 "R
'.

I_

I a, ao cr , '''tleu amos. uustreB ra IllierVr-nlor Federal. que vem arn-
, 1"-par;,n I:> com 1:I\lll g",r de drcação

(Js espolllrs na te.rr a catarinense,

Campeonato
de Futeból"

,

PrIsão de Ventrr.·?

EHIEROBIL
Dráge�oi a"ID sabOr

,

LABORATÓRIOS RAUL, LEITE

�_.' , -�.

Federação Catarinense
de Despartos

NOTA OFIl:IAL N. 30138

Secretarla da Fed'�ração Catarinense de Desportos,
Florianópolili, 28 de novembro de I 938.

Solou Vieira
Secrdário

'-----

II
Fabrica de Brinquedos

A Fabrica de Brinquedos de Osvy SOUZ4 co·

munica á sua distinta freguezia, que �,e muctou

para a nn Bocaíuva n' 221, no prédio onde fun-

cionou a fabrica de camisas «Amelia».

Casa Vende-se a caSa

--no 117 situada a

rua Major Costa, a tratdl'
com o proprietario João Se
vero dos Santos no Cais
Freder co Rola.

Parteira e

Eoformeira

D. Flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Serraria DELAMBERT
Fot1e :l.100

é o creO"e que revolucionou o

a,undo velho, e, óra revoluciona a
; /\merica do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

',' .

Depois, ;dê 4O}:;XilÓS ?

IODALB
Evitd: II • art�iio!Scl�tose

.

. -" .-
-

..

�.-':
-'

';
.

-. ,', -.;. ..,;: _

..
'

LABORATÓIÚÓS o R,APL, LEITE

CHARLAUTH

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

limpa. macia e fresca.

Negócio de
ocasião

em
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ANIELO PIERRI Estão se habilitando. no cacto
A data de ôntem, regietou o rio do Registro Civil, deita ca

natalicio do sr. Anie!o Pierri, di- pital para casal' o sr. Ca rlutJ Mo
namico superintendente do De- ritz, baocario, com a gentil se

partamento Sul da importante nhorinha Diva Delayte, filha do

companhia «A Sul América>, a, sr. cap. Romeu Delayte.
graI\ge organização de Seguros, =-Tambem estão se habilitan
de ,rande fama e renome mun- do, para casar na cidade de La
dial e que deve ao seu esforçado ges, a senhorinha Zulma ] nê; da
auxiliar relevantiasimos serviços. Silva, filha do sr. Alvaro Silva
Pelo grato acontecimento o dis- e o sr. Roberto da Costa Ferrei
tinto aniversariante recebeu inu- ra, professor nesta capital.
meras manifestaçõea de estima.
«A Gazeta» emhora tardiamente NASCIMENTOS
apresenta cumprimentos.

RIO, 28 - Sob a presiden iia do sr, J. de Souza, reuniu- RIO, 28 - Um seldada ij,
se ontem a comissão designada pela Associação Comercial para es- Forte de S. João, quando palia
tudar os dispositivos sobre as vendas a prestações, do decreto Que va esta manhã, pela praia dvONo proximo dia 3 de dezem- define os crimes contra a economia nacional. Urca, nas imediações daqull

bro 0'1 quintanistas do Ginásio Deliberaram os seua membros procurar o ministro da JIlS- pruça de guerra, encontrou Ur

Catarinense, que se formam este tiça para tratar da questão. volume branco abandonado
ano, oferecerão uma grandima Respondendo â A.ssociaçã� Comercial, o presidetne da Re- poucos metros do forte.

soirêe dansante á nossa socieda- publica eL'Yiou o seguinte telegrama; Aproximando-se tratou de @l
de, Em 10 de dezembro haverá c Prs ddente Republica tomou melhor consideração assunto minar o contende do mesmo

uma €flplendida soirée oferecida vosso telegrama, recomendando exame ministro Justiça. Cordiais qual nãe foi a sua surpresa

pela ! .·'ma de professoras norma- saudações, (a) LUIZ VERGA RA, secretario da Presidencía.» verificar que o mesmo era nad
listas que completam o seu curso. menos que o cadáver de UIlJ
O dia 17 nos proporcionará uma criancinha do sexo feminino, e:

'f' di
-

d
.

d COMUNICAÇA�O I trangulada por nm forte laço l'O I d A t IPI maga! UH au içao e piano os

DR. �ORNELIO FAGUNDES . a� o .sr. pos tO o
.

ascoa
alunos e alunas da eximia profes- pano, no pescoço e que ali rol

fOI enriquecido com o nascimento
G t d B h O dia de deixada de certo pela madru"ld',A eíemêride de hoje assinala P I N' I

I sora er ru es use. I'" ..
dos gerneos asooa e ICO au. IN t I 25 de I b será por mães criminosa•.

8. il.assagem do aniversario nata-
' a a , em uezern ro, A Alian ..a da Baía Capitalização S. A" comunica a todos

Jõ;' lTE E VIST SE d d t 'J' Imediatamente o militar, corn�licio do 1l0llS0 ilustre patríeio Ir. SEJA ELJ2.GN A- comemora o, como e co!'! ume,
os portadores c!e seus TITULOS que o sorteio de Amortização do .

, d f
.

f til
c nicou o fato ao comiaserio Co'dr. Coroelio Fagundes, digno Ins NA I com uma gran e esta in an I. mês de NOVEMBRO corrente serú realizado no dia 30, podendo "

N
'- _. d ceição, do a' distrito, tendo ellpetor da Alfandeaa desta capital. essa ocassiao serao inaugura os

os senhores portadores pagar até ás doze horas desse dia as Ruas.. "ftfa".atar."a ABRt\HAN P
.

J f' R' IS autoridade tornado as provide'·Funcíonario probo II culto, ci- ,. li 0« arque <la n ancia », o «
. mg contribuições, em seu guichet, á rua Felipe Schmidt, n' 39 ou ao "

1 Patí ã C' d eiaa necessarias, solicitando adadão prestimoso e cavalheiro Rua Conselheire Mafra n' 9
(e atmaç 0« e o < orte e

aue agente cobrador SDr. Nelson Leal, afim de participar do referi
ricia.

diatintisaimo, II. s. pela lhaneza Voley-Ball:, melhora�entos, estes, do sorteio.
do leu trato, pela retidão do seu f#�����X'SJ�;:_:lt:)��1 qu� tornar.ao a apraz)v�l sede do

I Florianopolis, 28 de Novembro de 1938.
I b d d d I � 'W' «LHa� mais atraente ainda. E, -

carat�r e pe a. on a t o seu � Apostolo Pascheal �� finalmente, a chave de ouro do VARIEDADE INEGUALAVEL MOVEIS De Artecoraçeo, eonq�HJtou_8 grande es- H e �t lindo programa é o grande Baile EM CAMISAS FINAS POS- I'tima e a consideração que desfru- i Senhora � de São Silvestre, a realizar-se na SUE A Inaugura-se hoje a casa de mo- Por escassez de espaço deixta não Bt6 no nosso mieio social �
participam aos seus parentes � noite da passagem do ano veis de ]. Nunes. á rua Conselheiro de publicar hoje uma cronicacomo en re OI! seus co egas e su- � _

",
� ". .

Alfaiataria ABRAHAN r.Jrafra. 82. depositarla dos bélos e
I

João libordinados. .!ti e pessôas de SUQS rel�çoes � _ _
lU � � arte do nosso confrade

A's inum ..ras felicitações que o H o nascimento de seus filhos :;; Nao sao a'cumula _

vistosos moveis da fabr!ca de Gui- Barbosa.
sr. dr. CorneJio Fagundes recehe-

�.,
PASCHOAL e NICOLAU. V

. Rua Conselheiro Mafra n' 9 lherU1� Hadewirg. de Tijucas. Aceita .,
F r 26 11 938 b N

b
c. referida fabric� qUJlquer encomen-rã, hoje, cA Gueta., junta pra- ii po II.

- -

ij I'oes pro·I ·Id�s OS O
·

·d t d da em alto relevo, bem como tudozeirosamento as sua!!. �-_""""���',iI&��:!� � ,

li perarlo aCI en a o Levaram 400 cont41.-� que se refíra ao ramo. bem como

f servl·l'os medicos faz troca de moveis usados e com- em joios, foram
____Jlr II..... �. I O sr. Diretor de Estradas de pra-os. fazendo transações por preços presos

'dtJta'frrurY Rodagew comunicou á SecretarÍa vantajosos. Todos os serviços serão
O sr. Carvalho Cost.:l, gerente da Segurança Pública que, em

I
confeccionados com a maior rapidez

do Instituto dos Comerciarios data de 25 do corrente, o oplera- e pontualidade.
nesta capital recebeu da Supa- rio Felij}e Silva, servente de pe- A realidade é só vista.
ritefldencia d. Curitiba o seguin- dreirol daquela Diretoria, quando Teldone 780 não confundam com

te de�p8cho telegrafico: trabalhava em uma ponte n::l o número 72.
Ofidal: - <Em virtude de de- estrada que liga S. JI)s6 a An·

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

liberação do Con&elho Nacional ,elina sofreu serio acidente. Dr. Pedro de Moura Ferro
do Trabalho, O!J médicos, mesmo Dada a iravidade do caso, fui Advogado
funcionarios públicos, poderão

1
o opl"rario acidentado

transporta-I Rua Trajano 1. (sob.)
pre.tar serviços renumerados pa- do para o Hospital de Caridade,

Ninguem ha que posaa quebrar a ra este Instituto, que tais é no nesta Capili-al, onde lhe foi ampu-.V d uma
"Combinação Feliz". Sempre uni- caso. ape�a!l cliente, scm que tais tada a p�rna esquerda, naquele I en e-se carre-dos caminham os imprescindivei:; ser�I�Os Importem. �m a<;um?la" me'lmo dIa. ta com dois cavalos. Vêrcompanheiros da Mulher Brasilei- prOIbIda. Segue ofICIO explIcatIvo. I '

ra:-PO' DE ARROZ, BATON RAUL VAZ- Superintendente :0 tratar na rua Chapeco
E RO�GE "Adoração" respondendo pelo Expediente.» 1.100 n· 45.

..__.

Nossa
,iNIV}.;,RSA ltIOS

Festeja hoje o selol aniversario
llatalicio Q nosso ilustre conterra
IJeo sr. almirante reformado Dor
vai Melquiades de Souza, que
exerceu delltacadol cargos eletivos
e de administração. Ao veneran

do conterraneo enviamo3 os nos

!lOS cumprimentos.

Fazem aDO!!! hoje:
a senhorinha Si! via Machado;
I') sr. Joio Batista Bareta, ha-

bil eonstrutor;
o sr. João Charoescky, opera-

rio;
a exma. ira. d. Mary Neves

Lemos;
o sr. Lotario RotfuchR, escri

tmario da Delegacia Fiscal;

t::_�

VI-d alO mês de de- Os crimes contra a eco- foi encontrada en.

zembro no nomia, vão merecer exa- forcada um] crian.
HABILITAÇõES Lira Tenis me do titular da Justiça ça recem-nasdd,

O programa do mês de dezem
bro p. v. do < Lira Tenis Clube.
está che io de diversões e atrati-

RIO, :lS-Ua dias, noticiámi
o aS�8lto de uma joalheria, r�
Cascadura, de -ropriedade (I
João Durão. O furto foi avalia!
em 40:000$000 e os ladrões pen
traram no interior da loja pd
forro, valendo-se de um posl
du iluminação, que fica em fte
te ao predio. Ontem, chegara
prêsos á Delegacia Geral de I
vestig3çõs os autores do arrom

bamentl) e furto das joias, '

quais chamam-se Jorge Carnell
dos Santos e A'Jgusto de Suu
Salgueiro, antigos contraventor
de < jogo de bicho »

•

A Casa "O PAr�
............................................................ 10••••••••••••••••••••••• ' ..·············..···········1 1···..•••••••••••..•• ..
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i AVISA ás Exmas. familias, que iniciou as i
I d I
• suas grandes vendas e fim de ano, pos-- •

i suindo, para isso, as maiores novidades i
I em sedas, ha pouco lançadas nas praças I
i do Rio e São Paulo. i
I I
: I
I A' sua distinta e numerosa freguezia masculina, avi- I
I I
I sa, igualmente, que está vendendo a preços de verdadei-- I
=1 ro reclame, o seu avultado "stock" de casemiras .e linhos. I

· I
I I
• •

I E' esta uma ótima oportunidade pa- I
I ra, com pouco dispendio, possuir o que I
I.i de mais �hic e elegante existe em tra- IJ-e.s femininos e masculino.
i I
•

•

I I
: '

.

I
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