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Interpretando o sentir da laboriosa população de Cresciuma,

I nevamos o nosso apêlo ao ilustre Delegado Fiscal, no sentido de ser cria ...

ta naquela florescente cidade uma eoletorla federal, o que representará,
tlãs, uma justa recompensa ao dinamismo de um povo que tanto está con

ribuis]do para o engradeclmento do Estado e consequentemente para o pro"
�esso do Brasil.
iTA' NA SUA FASE FI-
tAL 4) CERT EN DE

; DO BRASIL" A

I iIO, 6 - o empolgante cer-· te lests que marcará um aconte

[en de «A MAIS LINDA JO- cimento cI'l grande relevo na eo

'1 DO BRASIL» entra em ciedade carioca.
)ase final. No proximo mês
-ieiro, terá lagar o imponen-
ifile de graç i e elegancia, A V I S O:
�; será proclamada a senha- A Exposieão de l\fovei§
;.le representará a beleza da d" &. M O D E �y AD"\. ,ler brasileira. Tudo será des-] Ua � t.J, � peraervas de' seguros')llnamen to no <grill roam », da I

•

�'
por ocasião da escolha de! NO 1· ANDAR DA CONFEITARIA CH�QlHNHD __ o __

.' 1AIS LINDA JOVEM DO! ESTARA' ABERTA, dia!rr.Jmente, das 19 ás 20 112 bs.1
SIL�, cuja vencedora fará do dia 5 até 30 do eOIOI�elllte.

I
RIO, 6 o presidente da Repu'blica assinou decreto-lei dís-

1.
.

D O pondo sobre a contttuíção, funcionamento e fiscalização das soeíedades
I

80 premio «lARI DA1-------------------------------- - --- .------

cooperativas de seguros. Sómente os seguros agríeolas, inclusive de índus-
i ITE»». que consiste num che- !OD . LUClf� Criada uma regl·�o

I ,\ treta de c�fe_' I t�ias rurais.e os de acidentes do trabalho poderão ser objêto de opera-
no valor de 100 contos de' �G Il.v� ru ti I f\ l u U I coes de SOCiedades cooperativas.

'II I I As sociedades cooperativas de seguros contra acidentes de traba-

'S,. � _!
�n� �W lã. pOII·l'"'I·;..a1 II, p�r f-r,"go am?rl·ca lho continuarão, prevê o decreto, a reger-se pela legisla,ão espeeial de se-

_

�V �ã� ui!Js l � . .J -I Buros, quanto á constituição, autoriçio para funcionamento e fiscaliza-
I. enOJa0 da couussao ção e, supletivamente, pelos prtncíptos gerais reguladores das soctedaães

C fo; desm anti-da I
cooperarívas. As mesmas sociedades ficam sujettas, logo que auteríaado

I de rece�:eão I Segundo noticia DIARIO DA
Por decreto de s: tem, no. I� o seu tuncíonamento, a registro no Minist rio da Agricultura, o qual

l I TARDE, de Curitiba, com sua edição ... 'I •

, d I' lt
-

d S t
- 'I deverá ser ouvido pelo Ministerio do Trabalho, antes das concessões de

e ante-ontem, so ICI 0\.1. sua exone assina {), na ecre ana l autortzação, As citadas ccoperattv-s tem isenção do pagamento da t(U.tll,�o gabinete do diretor dos ração do cargo de Delegado Regio S p
- I!.. - RIO 5 U

. I

fARIOS ASSOCIADOS», naI da capital paranncnse, o dr. da egurança ulJhca, o I ,_ Q '. ;n:. 'pertino oUt·�u I
de ftsclli2Jção prevista no artiga 22 do decreto-lei, n. 581, de agosto de

es-
I.e. -lo ff!'.i ; HOj� o SI. F. A. T.,�IS, sobre cala de 1938. .

� reunida na tarde de ontem L�cL::. corrCctia'Dtlul cei e�erc;a, e.ml, Cd(! sr, Irh.erven li.or �-eugr.ar vi:,gem á Ameríca Latina tantos O Ministeri'l da Agricultura deverá, e�, colaboraçãe com o do
r. •

.

rmssao, o e e <",sao ..,.spcna e • -- I" • -

comentarros se tem feito T b Ih
-..

t d têcní t ti tí ti'
.-

L;un Jl�ão de Hecepção C( mpa I V'ri', -' I "cI,{,ÕC' cno�� ,.una regi30 píhlCjal .- .• ' ,-. ra a 0, imciar es u os ecmcos, es a S ICOS. a uar alI! necessancs II
I

,

1:" ., • )I}La�I�Hl e nvestl::,," s.,�., ...<" .(li •• ,

O sr. Ti1eis declar�u á r:.,cporta- prática do seguro agro-pecuarto,cerarn tedos. os seus .mE filbros'l .A�ie�ce�ta, 0""m;;mo :"�pe�d,n(l,, CO !f.�11 sêde na (;ItLH�e de 130m que em Buenos Aires nao hou- _

fP. Aust renesilo de AtDHJ_e., d ire-] t:: �d<-.re;,clu�l�,o"�.:�o d...t.��mJn�d� 1 jjo�n\'Be e compreendende v: nenh2Hu acordo concreto sobre ULTIMOS PADRÕES DECA- f- d
·

'or do «DIAIUO DA l\OITI::',Je.o r e .. uIt.!�()A-< am convrre o n.1 - - s .

11 concxao dc tnreressas entre os SEMIHAS E LINHOS NA : IX::In O venclmen-1,1 .' L'. I H .·l' i H!H!nHr .:r... rcv. Ra.mos, que lhe I-{}l este e os mU:llIC�pliJS de üoís mercafl.')s exportadores de tri-
� I ii

II. °la,elldl'nlloIS'(j'tOor d('ogE�)�PI'rPI�1cOrlQ,°a1rltl
e

�:;.tmo oPs0:�aH�I·cl:.�eup0��!td�x�;'�e�����=� i São Francisco,· J araguá e BÓ,;) Arr�'!J]li.Ha e os EJt'!_dos Unidos. Alfaiataria ABRAHANS!
t d·_'· d D",' � ,n... u ..... "". . i - E!iP.1.arec{'u ainda que nao tem fun·

... _R_u_a__c_o_n_S_eJ_h_e_ir_0__.M_a_f_ra__n�_9__ .1 OS e larlas os e-relor da sucursal dos ',DIARIOS do. CO!SO de confIança _na CIdade de ParalL du�nenío a n3tlcLl de que o Brasil __ _ __

lSOCIADOS. ém Niterui. Fc- JOln1;?le. .
- Vai assim, o ilustre t!'ipcaria c3f� por tl'iSo, no mercildo C d N I dR·

·

. • . Nao andaremos, talvez, m!.llto, u"npric:.Hlo ruza a a ega os eglonalsl" tratado", varJ�)H asslln�n3, l!)- l()nge d a verdade, in�orma:!dO de gestor da administração "·ó sr. Tl�ds se do:morará cêrcu de
-,

\ve a deslgnaç9n do �Hl da que o cargo �� qu�stao_scra o d� catarinense, dia a. dia, duas semana; nesta !!3pital, tratan •

I d
I

ftamação de «A l\IAIS LIN· Del,gado fte�l?,.al cum sede naque
• • do da momento3a qu�stã(,_ clona e I'{ JOVEM no BR/\SIL", que

la pros�er�:���� .__ �tHhorando a .?�gamza- ----- --------- O sr. Interventor-fNe-
,'1 no clia 22 do proximo mês.: VAn mDADE lNESGUALAVE çao da nossa pohcla, pan- C

AI i d. Ed
-

I rêu Ramos, I em decreto-
�

I EM CAMISAINA FS POS-L do-a ao raivai da evolução' reacau Cie e�e- IJCaçao lei de 6ntem datado atrE-

;0 emb�lI·que das
. S�E A. H L\.r,

do Estado. g<'�C;,':.l' do Trsbu.ndl EXAMES DO ANO buiu aos Delegados Re ..

"mI�ses�' Alfal atana ABRA Aa... u UI..] !. LETIVO gionais de Polícia, tluan-
Rua Conselheiro Mafra n' 9

d C t
Dia 6: Escola n. 7 FLOHDO- do doutores ou bachareis

As «misses estaduaes deverão

A
·

Concurso do Banco e
.

on as ARDO CABRAL: Comissão exa-I em direito os vencimen-

"�. t 't I t' d'a 15 gue rra Irrompev 1 do Brasil minadora: D. Beatriz de Souza t t 't d T b Ir nes a ('api fJ a e o j. u
.

C
�.

,,_ Brito Presidente e Snrta. Ely' os cons an e a a e iA
:aneiro e ficarão h(ispedadss • I hamamcs a ate.nçao dos. !Dte- RIO, 5 Na ultllna reUnIao do' , XII do dl:llcreto lei n· 148
uxuoso .Pax Hotel, () aristo,ra II r� n

-

prox�ma
re::lsados pua o edital do concur- Tri.bunal de Contas, foi resolvida o I Borges () D. J uc,:a Barbosa Cala- , -:

-

_.

'

C ta d ! so do Banco do Brasil, que pu-· cre·ação de diversl!s delecl'3cias nos 1 do. de 26 de Julho ultimo ehotel Instalado no ampo! I}
I

'')sseII. As candidata3 ao ti-'. blit:amo:3 em outra Jocal, nesta I �stados. Um dos Esta�os já .bene. �. . a diária de 20$000 quan ..

pr�m�ver� edição. I ue.ados com css� medIda, fOi o de _D!a 7: Escola n. 1 .C�NSE- _

·uaximo da nossa beleza te- �
,

U U

O. 'I' d 1 Mmas �endo desIgnado pa:'1 exercer LHEIRO MAFRA: Conllssao exa- do se ausentar da sede
agnificas acomodações. ,

concurso sera rea Iza o nes- as· funçoes de deleg:Hilo, naquele :!Is· "

d . D B
.

d S da sua J"urisdição
d

.

ta cidade, em dia e hora que se- tado, o sr. Fernand:> Barbosa Gon- tnll.l.1 ora.. . eatrIz
..

e ouza •

S0.US apartam�nt@s elas es- O B t P d t D L S dL.ONDRES, 6 - sr.

rã.
o cportunamente anunciados. çalves

..

Pena, oficial administrativo rI o, reSI .en e, . IgIa . os

Irão maravilhoso panora- M t i d S S
O Id P·.rn.w ministro --.---.------ ---- d� lOIS _er o .a Fazenda, que para antas aralva. --

swa ... , t:r" D I A D O
aI! devera seguIr brevemente.

candidatas desfilari'ío no da Defesa da União Sul- � � Dia 9: Escola n.40 ORESTES O "Dia do Funciona ..

:oom') da Urca no proximo Af
.

qu'" acaba de I Banquete ao nosso - I

rlcana,..
_.

I r I d (�UIMARAES: Comissão exami- I l·io'� em €ll·es�illma), Doi9 dias depoi� será fei-
regress.ar da sua viajem O SEiitV .....O DE RE ..

«;oe ega o áCou.feren-
nadora: D. Beatriz de Souza Bri-

'

proclamação, em deslumbran- I
V .

cio de Lhua
---.-

----SG-RA\TA1'AS
a Belrchtesgaden e Roma,! GISTRO DE ES- LIMA, 5 Durante o banquete tS�I' �reAsid�nI.te'CElYdBocrgeshe Snrta. CRESCIUMA, 6-No próxim.

iDERNISSIMA_ predisse edil noite, em TRANGEIROS que o chanceler Concha ofereceu
I Via me la . a un a. dia 8, ás 15,30 horas, realizar-se-

.1a Casa O rARAIZO detlarações feitas á im-! ontem á noite ao dr. Afranio de ão nesta cidad� gra�dio!'!as hor:ne�I I Melo Franco, chefe da delegação Dia 12: Escola n. 43 CAHLOS e f I úbl[iVO�-��.ô-EiE.i'r\.iio prensa tlue a guerra eu .. ""- -� �� b r a si 1 e i r.a, á Conferencia
nag ns ao u�cwna Ismo.'p ICO.

t.' • I _! - ró! A'
. I Pan'Americana de Lima, o chance. HOEPCKE; Comissão examina- tendo a prefeItura mUniCipal or�

,

D.c'\ CAPITAL r?pea Ir�ompera na pc. InterventorIa, federfll
ler peruano elogiou, a atuação do clora: D. Beatriz de SO;lza Brito, ganizado brilhante programa.

.

I xlma �nmavera. CriOU na �e�retana da ?e- homenageedo quando á frente da Presidente, D. Enóe da S. Schu- Diversos auto-falantes serão

;m substituição do tenente Ti· gurança. PublICa, o Servlç.o Chancelaria do seu paiz, assim co- tel e Snr. Albp.rto Carminatti., instalados na praça
� dr. Nerêu

"eo Braz Moreira, designado pa- BRINQUEDOS FINOS de Feglstro �e Estrang':l' ��c�u�:�t�o ���t!�l�mlem:��za�: Presidente do Sindicato dss Es- Ramos, para que o povo possa
exercer o carsO de De�egado Re

na Casa O PARAIZO ros, que tP�a as funçoes
e cooperação do Rio de Janeiro, tivadores. ouvir os discursos que serão pro-

nal em Blu�e.nau, fOi no�eado _ que lhe confere o decreto acrescentando textu .. lmente: __ "As nunciado!'! pelo eminente chefe da

.rãaodoRa::e�lc�e�:i��a c���ta�o� Convite dos funcio- federal n. 3.010, de 20 de gerações vindouras reconhecerão Dia 13: Escola n. 9 PADRE Nação, o presidente G@tulio Var"
.. ,as vezes tem exercidC: com gran- Dal.ios agosto do corrente ano.e emocionadas a vossa figura de pro SCHULER: Comissão examinado- gas e pelo ministro do Trabalho,

I
conp'etencia e acêrto identica outrai'> que lhe forem atfl� ceder c um dos maIs nobres aposto- dr. Valdemar Falca-o.,..

IIOS da paz e sol!dariedade hll- ra: D. Beatriz de Souza Brito,
lã�.. ." _ . . buidas por lei. mana"_ Presidente, D. Ligia S. Saraiva e Em nome do funcionalismo fe-
lfmal diSCiplInado e dISCIplIno},- Fomo," distinguidos com aS'

.

t d .' .

'energici) mas prudente, é de gentI'1 vI'>:ita da comissão organi. 'I
era .0 ge�um e o qua ro Proseguilldo disse que "or. povos D. Maria Barbosa Born. deral, estadual e mUlllCIl'Jal farão

,ar que reafirme mais uma vez
- de funCIOnárIOS do novo ser- amerIcanos cometeriam um grave uso da nalavra, respectivamente,

-

d zadora das comemorações do « Dia' VI'ÇO: erro se pensassem no emprego da F

Lnotavel atuaçã� adie::: di�s do Funcionari" Público, consti.1 força para solucionar divergencias, Dia 14: .Escola n. 4ft JOSE' os srs. Aldo Caldas .Faraco,Rum.
! F�s com que ve - 1 chefe do Serviço, 2 ius- poiS a guerra só é capaz de fazer R SILICIO C· exami- berto Hermes Hofmann e Herci-
• iUido. t uida pelos 8rs. José rle Olivejf1

'

petores 6 1 escrI'tura� rl'o d t u'
-

cI 1" t (lU
B A : omIssão

I' Ar .\ GAZETA fellcl·ta-o. d
. uma es r Iça0 "era, e acen u

d DEI' d S 10 mante.
Campos, Delega o FIGcal do Te· O Serviço de Registro de que o sr, Melo Franco assim o com. na ora: r. lezer os antas

GENCIAS MUNICI- souro Nacional no Est.ado; Adolfo Estrangeiros atuará em har- preendeu no momento culminante Saraiva, Presidente, D. Ligia S.

"IS D� E6õ:lT ,li,TIS- Bittencourt da Silveira. presiden- de sua vida politica. dos Santos Saraiva e D. Beatriz
D B.t1l �

mania e cooperação com a
te do Club dos Funcionários PÚ· polícia maritima dos portos

de S. Brito.
TIl:A blicos Civís e Manuel Ferreira de Florianopolis e S. Fran- Telegramast . de Melo, Secretário da Prefeitura cisco, sendo que as funções Dia 15: Escola n. 10 MARIA

f P�i��;g��E�IU��}j�f���:� i ��:i�i���ii��S�to �:s���d��i:�: �i�sc:�;á Uf�gUl�:p,����f!o�:� retidos ����:: g�A:�at��mj:sã�. eB��-,
lencia de Estatistica dali, adap-

.

que tera lagar as 15,30 horas, lo Govêrno, por decreto. Acham-se relidos na estação Presidente, D. Doraltce Born
�l.do.a ao padr�o lugerido �elo no Teatro Alvaro de Carvalho. I O decret"-Iel' crI'«ndo o I 'f' d t

.

I d h Gonçalves e Snrta. Ely Borges.·r.&tituto BrasileIrO de Geografia e
O d' 8 não será feriado nem

u", te egra Ica es a caplta espac os

tnatistica. la
. Serviço de Estrangeiros VI- para os seguintes senhores:

Regulantentação identica foi d.a- ponto facultativo, .er:cerrando e?- gorará a partir de 22 do José Anderson, CUillp.I, José Os exames se processarão, nos

d.a" tambem, a Agencia de Estatls- tretant.o, as repartIçoes federaIS, iii corrente. Wolff. Abeilard Pereira Gomes e

I'
dias acima mencionados, ás 19

11·�fII de Cnritibanos, através do de- estaduais e municipais o seu ex·
_. I MI·lton. horas.Cfeto lei 17, de 16 de novembro, do d' t

' 12 h0ras'
'

_� .

S"fectivo Prefeito Municipal. pe len e as .

voz
_

POVO ----------.----------�--�--------------

Preprletarte e Diretor Responsavel J A I R O �ALLADO

ANO VI
------------------� ------_._
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o tuncionatnento das cee-

Os Bancos funcio.." ..
rão no dia 8 só, 'DO

primeiro expediente

Recebemos do Banco do Brasil
a infonmação, de que em home
nagem ao Funcionaria Publico, (JS

Bancos só funcionarão até ás
11,30 horas, no proximo dia 8

do corrent�.

"-,1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ASA M

PERFUMARIAS NACIONAIS E
.E�TRANJEIRAS

i
__�� o PARAIZO

o cousul da Polonla
ferido num desastre

I de autoniovel

[ LISBOA, 5-0 consul da Po
lonia no Porto, sr. Francisco de
Lima ficou gravemente ferido
'num desastre d" automovel perto
: de Braga, quando se dirigia psra
'a fronteira da França. O auto
i movei derrapou e dando uma

I volta sôbre iii mesma foi esface-

I' lar-se contra uma arvore.

O sr. Limá ficou com duas cos

I telas partidas a fraturou o era-

I neo, sendo recolhido a um

hOSPi-jtal de .Braga onde vae ser ope-

ji;;ii;;ii;;;;ii;;;I====�;;;;;;;;;;;;;;;;;;��r:ad�o�.................. • �

o Silbão

"Virgeln Esp_e_c__í_a_lí_d_a__d�_'�

,.

GAZETA
/

A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADO

Os vocacionalistas se des
pedem da vida estudantil

de ontem

Hino da Escola Normal.
Discurso do paraninfo-c!r. Ne

rêu Ramos.
Juramento dos diplomado".
Discurso da oradora - Ligia

Brasiaha.
Hino Nacional.

Ida Mendonça, llía Campelo, 10-
landa Silva. Ione Costa, Irene
Monteiro, Liege Costa, Lígia
Brasinhn, Maria Barreiros, Maria
Campelo, Marília Flôres, Nair
Guedes, Neli Barreto, Nilsa Mobl,
Nilza Speack, Nivea Cunha, 0-
nete Grisard, Silvia Dias, Zelia
Veiill. e Zulma Wellin.Com uma festa intima, ofere- tará a Ave Maria da autoria do

cidada a08 professores e flIncio-llu. Alvaro Souza, a aluna Nazira
narios da Escola Norma), se des- Mansur.
pedem os prefessorandos,

.

Esta festa terá lugar no dia 9, Colaeão de Irá. dosá'! 10 heras, no «salão nobre» voeaeioualistasdaquele estabelecimento ds enSi'jno. Con�tará do seguinte:
. SOLENIDAD.i DA COLA.ÇÃOI - Estudantes do Brasil»

DE GRA'Umarcha, cantada pela turma de
diplomados.
II - Discurso pela proíessoran

da-Zelia Veiga.
III - Saudades da malad, or

questra=-Nilsa Mobs, Nivea Cu
nha e Amelia Areão.
A seguir será servido um chá.
O «Hino da Despedida» fecha

rá aquela festinha intima, prova
de coleguismo e de profundo re

conhecimento aes mestres.
Acompanhamento pela proles

sora Judith Simone.
-0-

t;oDvito e missa

OS MAIS: LINDOS PARDÕES
EM LINHO

A�faiataria ABRAHAN
Rua Conselheiro Mafra n' 9

As reivlndieaeõ@s co
loniais do Reich

BERLIM, 5-Em discurso pro
nuneíado diante de um grupo de
funcionarias da Frente do Traba
lho, o dr. Robert Lei, aludindo
ás reivindicações coloniais da A·
lemanha, declarou:
<Enquanto o povo alemão não

tiver espaço, nã . poderemos con

siderarmos verdadeiramente livres.
Não ha proporção entre o nurue
ro de habitantes da Alemanha e

O. diplomados ao Curso Supe-
o espaço de que dispomos. Com os

Jior Vocacional do Instittuo de
nossos 80.600.000 da habitantes,

Ed
-

d FI' I' que dentro da Europa, não dia-ucaçao e oflanopo IS vem . "

id ' . 'f pomos constitue o mais Impor-convi ar os eOClO1i e exmaa. a-
d
..

I" N-T d L' T
.

Cl b tante e territorios co amais. ao

�l la�l �
«

;�a ems ure � e, pedimos nada a não ser a igual-
do« áU ed »tpara par ICIPfar 'I dade de direit@squeiustificaao sar li ansan e, que se e e-

f h I' d Ituarâ a 10 do corrente, ás 22 açan a rea iza a pe o nosso po-

horas, nos salões do «Lira Tanis vo s ,

Clube». _

V d umalen e-se carre-
ta com dois cavalos. Vêr
e tratar na rua Chape�ó
n· 45.

Saráu dansante

Os vocacioualistas de 1938, do
Instituto de Educação desta ca

pital tem, o elevado prazer de
convidar ao povo em geral, para
assistir á missa solene que ser'
celebrada na <Provisoria Cate
dral », no dia 10 do corrente ás 8
horas.
E5lia missa foi mui gentilmente ioferecida �Ol diplomados pela sra. Alirio Almeida, Hercilio de la

dona.Marta de Moera Ferro. D. veri, Alda Quint, Amalia Areão,D. diretora do Grupo Escolar Amelia Melo Carmen Abreu
«Dia. Velho». C3leste Rama�em, Celraira Bar:

.

Será oficiada pelo reverendis- bosa, Clarice Silva, Desanda Boa
RIlllO conego Hanry Bauor. Can- te, Diva Koering, Hilma Neve8,

Nomes dos diplo
mados

EXPOSIf;AO DO ES
TADO NOVO

RIO, 5-No próximo dia 10
será inaugurada a Exposição Na
cional do Estado Novo, com a

I participação de todos os Ministe
rIOS.

r Visando facilitar a vinda ti. esta

caital de pessoas do interior, a

Central do Brasil e a Leopoldina
farão uma redução de 50 por cen
to nas passagens, e o Loyd de
SO por cento. Os hoteis farão o

descouto de 20 por cento, nas

despesas.
i Estes descontos serão concedi-I,tios 110 petiodo de 10 a 25 de
!
dezembro.

Dr. A�minio Tavares _o.vl�:;:.:::iz,
I CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. SansonConsultas das 10 âs 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

li---_ - ---�-,

ct·�·��.�----.._ in' . ':;$ t :,', $ JltCsaF

Sanalorio "Santa Catarina"

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZPS - Vila Vitoria - Estado
de �dnta Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para e tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
menares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se Iocalisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metro. sobre nivel, pessuinde uz eletrica, agua encanada e
estradas de autemovel, 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 (malaria), esgota
mento, etc.

(Especialista em doeneas de Senhoras
e creaneas)

CONSULTORIO

Rua Felipe Schmidt,' 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

M O V E IS
NO\t"'OS E USAD�§
compramos, vendemos ou

trocamos, com grandes
vantagens

Só na CASA SrLAS
Rua Conselheiro Mafra

Fone - 780

A CASA DOS BONS ARTIGOS
Alfaiataria ABRAHAN
Rua Conselheiro Mafra n' 9

D. flora Muller
Rua�"Tiradentes, 44

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

CHARLAUTH,
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Amer ica do Sul.

CHARlAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH
che extinguira as sardas, pano
cravos e espinhas, sem a rnirnma
irritação deixando-lhe a CUtl5

limpa, macia e fresca.

Parteit·a e

Ellfe.·wehea

t" �yt_ -� i? �

r·,:,,· ...

,

I
Joinville

deve faltar em casa

& Cia.de WETZEL -

-

nao

MARCA REGlSTlll�DA

alguma

-»,

vinguem ha que possa quebrar
'Combinação Feliz". Sempre; \

los caminham os imprescindi«
companheiros da Mulher Brasil,
ra:-PO' DE -ARROZ, BATQ

E HOUGE "Adoral,,�ão"

72 Õnibus Itall.ea Ca�""
de Impe.eatl·iz"

I

I
i

IS��Ã���RCfAt
EspECIAl: DADE

,
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




