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Os "sem tra
balho" na

França

As escolas alemãs nl:
Argentina

� BUENOS AIRES, 9 - ° pre
sidente do Conselho de Educação
remeteu ao ministro da IFlstrução
Publica um informe contendo 03

antecedentes do funcionamento
das escolas de tendencia anti
nacional nos teeritorios de La
Pampa e Missões e estabelecelldo
todos os casos em que foi I'lega
da autorização para ministrar a

instrução em idiuma alemão, ten
do sido concedida a habilitação
unicam('nte quando a íntrução
fOB�e minis�rada em easteliano.
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RI� 9 - Tiveram larga re-Ique tal confu!�o, lamentavcl sem

�������'�-�����_���������D�.������_��������������������������percussão nOR meios economicos e I duvida, pelas I q;er.: .rssões que po-
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-0-----Zfinanceiros lOS declarações atribui-I deria ter ti.do, não teve qua.lquer
das ao sr. Valentim Bouças, em consequencia, porque o diretor
Porto Alegre, segundo as quais. da Carteira Cambia I do Banco do
déntro de alzumas semanas, seria Brasil e o proprio ministro da Fa
(' cretada �- hberdade cambial zenda, com muita oportunidade, ANO
para as operações comerciais. I esclareceram tão importante as-

De regresso de "na ranida via-/ sunto..
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.1"ITI OU, o sr. \ alentam vOU-

(',IS compareceu, untem, n reunião .,

Ar!o Consehlo Tecnico do Economia
e Fin�.::('.:'3. é:U qual (: scrrctur:o, I,

,

opondo f()rm!ll desmentido á no-
•...._J

1 icia, motivada por uma errónea

interpretação do seu pensamento.
Declarou qne fôra interrogado Ondepor jornalistas gaúchos sobre va

I i,,:'j assuntos e falára, efetivamen- It e, em «trans lerencias », assunto
I a guns

que está na ordem do dia dos
1 rabalhadorcs do Conselho. Não no marmore...
se referira a <politica cambial»,
nem a qualquer modificação da
mesma. O q :1C se verificou foi uma I
confusão entre o problema das
« transíerencias: e o de «poli tica
cambial>.

O sr. Valentim Bouças frisou

S. PAULO, 9 - O cão, o me-I dr. Roberto Migliano, competen-, cadas muitas intervenções cirur-I mas e flores ...
lhor amizo do homem, desfruta- te especialista. Ali os animais' gicas em cãis enfermos ou desas- Depois é construido o mansoatualmen�e de cuidados especiais

I
dispõem de enfermeiros, medicos,; trosos. Para isso, amarra-se o fo- léo, modesto e suntuoso, coníor-

da parte de seus donos. «quartos », laborator' os para a- cinho do cachorro com uma ata- me as posses do dono.
.

I
Claro que se trata dos cãis de nalíees, mesas opel'atorias, �li- dura de gazes e faz-se a anestesia Existem tambem lapides de

PARIS, 9-Foram pubhcadas luxo, cujos amos dispõem dos re- mentação adecji;ada, remechos, local. Recentementfl, «Rex», um marmore, consagrando as virtu.
ôntem as estatisticas sôbre os

cursos necessarios á satisfação de injeções, elc., t§ll qual como num soberbo pastor alemão, foi atro- des do animal morto, ou perpe
«sem trabalho».

,
seus caprichos, porque o «vil'a- hospital de gente de verdade.... pelado por uma carroça,. sofren- t.uando o adeus de seu dono, co-Os dados referentes a semana 'lata» errante e miseravel, pncon-. As consultas custam no hospI- do fratura di) braço dIreIto. Sub- mo a que se vê na gravura em

flue terminou em dois do corre�- tra fatalmente, pelo menos nesta I tal 10S000, durante o dia e um metido a tratamento caseiro, mat que se pode lêr:
'

te mostram que houve uma h- capital, o epilogo tragico da elo- pOllCO mais {; noite. nifestou-se uma gangrena. Leva- -« A « Boni », lámico dei miei
geira diminuição de 2.082 desem- trocução, como qualquer «

gan-,
Nesse hospital' já foram prati- do ao bospital, «Rex» teve o giorni de gioia e amarezza, questapregados. gster» americano. Diferenças da -�---------- " membro enfermo amputado, sal- memoria. 22-11-929 - GIORDA-

O atual numer0 de desempre- viàa,..
d f

vando assim a vida. NINO».
gados se eleva a 401.056. Os cãis de luxo, porém os que O crime a a r.. Até a cirurgia plastica faz par- Como se vê a vida de cachor-

I por
sul'! formCislHa, por sua es- te d?R tr�balhos do Hospital. ro não é das piQfes ...

- tirpe, pela «nobresa» da raça, maceutica PratIcam-n a, em ger�l, nas or�-
podem ser propriamente de gente !�as e n�s cauda,s, afIm de corn-

O d· d do dinheiro, vivem hoje uma vi- gIr defeIto,;. DIVersos metodos Oespe Iram-se o da que não é propriamente vido são empreg,HI?s .para embeleza-
de cachorro, di,pondo de escolaR, mento elos ammaIs, metodes cu-

ministro da guerra hospital, asílo, pensão e, depois riosos, que podem trans�ormar
de mortos cemitério .especial e a compleLamente a aparenClB do

. consagração de sua memoria nas cão.
RIO, 9

.

- O gen�ral .UlIsse� lapides de marmore. E, o mais curioso de tudo, re-
Long�, adI�o �eronautlCa lunt9 a Aqui em São Pa\.!lo exite, no centemente o dr. Migliano prati-
embaIxada ItalIana, a.comp�nhado I Bairro de Moema um pensionato cou uma intervenção para reju-
pelos m.embros da tnpulaçao da

para cãís, dirigido pejo professor I
vesnecimento de um cão, pelo pro-

esquadrIlha dos «Ralos Verdes» Jucbert, que foi instrutor de cãis cesso Voronoff ...
que aqui ainda se encontravam, durante a Gnmde Guerra. Nesse i Todos estes recursos de vida
f'steve, ontem, no Ministerio da estabelecimento os cãis que tive- I comoda de luxo têm, em São Pau-
Guerra, em visita de despedida ram a surte de nascer bem, pas- lo, os cãis que tiveram a sorte
ao general Eurico Dutra. sam a sua infancia. Adiaria pa- I de nascer em «berço de ouro».

ga llor seus donos varia de 4.$000 ) Isto em vida. Quando morrem,
a 3$000. A primeira diaria é pa- Ilá está, no bairro de Indianopü-
ra fornecime;to de casa e comi- li�, mantido peja Sociedade Pro-
da, apl'nas_ A segunda abrange Lelora dos Animais, o Cemitério
tambem a «educação» do cão, de Cãis, como seus tumulos de
isto é, a aprendizagem de todas pedra, lapides com homenagens
ae sorte'l interessantes e uteis que sentidas, etc .. O sepultamento na

um cão/pode fazer. cova raza custa 20$000; uma co-

Em quatro meses o Pensionato �'a para cinco anos, 80$000 e a

fornecc o « diploma» ao cão Já sepultura perpetua 200$000. Palo
internado. r::1 completar a analogia com as

Existem ali cãis de grande pre- CA'f}H�I:NA DE CARVALHO coisas llUmanus, ha ali tambem
ço, inclusive um magnifico «bul- a vala comum, para OR pobres
dog», importadn pelo dr. Samllel BELO HORlZONTE, 9 O pro «vira-latas» que morrem na sargêta

- motor publico apel.ou d'1 dec:são d -

Q d d'Ribeiro e que lhe custou40:000S! TrHn:.na! do JUl'i qu," absolveu poe
uan o ll:10rre um cão e estl-

Si um desses cãis de luxo "'[,� unanidade Catarina Uibeiro de Carr mação, envia o seu donol em Urll

L'nua e necessita o tratamento valho, autora da morte cJo bachare� lindo e be10 çaixtlo coberto de
h h 't I' I

'

Mario Ribeiro. J flores, para o necroterio e dali, áa o OSP.I a J?rop�lO para e

e'l Sómente dentro de d�ts ou tr�ilEsse hospItal fICa SItuado no Lar- mêses a apelaCão será julg3da pelo hora combinada, sae o esquife
go do Arouche e é dirigido pelo. Tribun1l1 de Apçla�ão. para ser sepultado, entre lagti-

ACHORRO •••

se vê que os cãis, hoje em dia, :iipodem viver muito melhor que
homens � Pensão, escola, hospital, asilo, lcemitério, � imortalidade

Cuidados de beleza� Um cão��porI40:000$OOO
\

Vemos na gravura.
-- Em� cima iii esquerda, uma pequena que leva flores para seu amiguBnho morto:

Rex, que perdeu a perna num ai:;;'opeHamento: Em cima, á direita, cachorros de luxo convalescendo num
hospital para cãls] em baixo, e tumute de "BonP'� com as sentidas homenagens de seu dono; ao

centre, um necreterlo de cãls,

general franco
não consentirá
LONDRES, 9 O redator de as.

su'ntos politicos do orgão DAILY
EXPRESS declara que o general
Franco forneceu garantias ao govêr
no britanico de que, uma vez termi
nada a guerra civil na Espanha,
não consentirá na interferenCia de
estranjeiros na Espanha, e acres
centa que, lOBO após á cessa�ão das
hostilidades, espera nelilociar pactos
de comercio e amizade com a Ale.
manha e a Italia. Diz, finaimente,
que a Alemanha retirará os atuais
�onsultores técnicos militares na
Espanha, substituindo·os por peri.
tor; comerciais, que colaborarão
com o general Franco na solução
dos problemas de após-guerra.

A publicação do no

ve dccfeto-Iei
RIO, 9 Deverá !:�r pubUcado,

no DIARIO OFICIAL de hOje, o de
creto n·. 365, que alterou o novo
Regulamento do Imposto de Consu
mo, tendo o senhor Souza Costa
providenciado para que fosse tirad�
uma separata, afim de ser distri.
bl.üda pelos � interessados, em todo
o territorio do paiz e respetivas
fepartições pUblicas.
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Emprestimo brita-
• A

nico ao governo
naciona lista

t: LONDRES, 9 A concessão de
importante emprestímo ao govêrno
do general Franco, após a retirada
dos voluntarios estraníeíros e o nm
da guerra civil, segundo se diz nos
círculos da Citi, está Incluída nas
negocísções do representante espe
cial do govêrno britanico junto aoa
nacionalistas hespanhôes, sr, HudS
son, com o govêrno de Burgos.

Canhão
hlsterlce

PORTO AI.EGRE, 9 Terá lu
gar amanhã a cerímonía da entre
ga ao Museu Julicl de Castllbos,
pela Brigada Militai, deum canhão
Krupp, de 75 mim, tomado no en
contro de Passo Vianna Corrêa f
las tropas legalistas, em 19:14.

N f "�Jiau ragnu O I'rifl�
sala"

LONDRES, 9 Um rad 'o rec
bido de bordo do vapor lnttar& .:

TfiFNA, ínrcrn.s que c navío 1;; •

mão MARSALA naurragoc ::c: II': ;>\\
de puessant, durante f",j);:S;:"O n�
voeíro,

Os 23 trípulante _. do vapor 1'-'
mão foram salvos,

Minisbo
da

'Edmundo
Veiga

RIO, 9 - Em visita de de8�
didas, por ter sido aposentado
compulsoriamente, esteve entem
no Supremo Tribunal Militar o
ministro Edmundo da Veiga.

Suicidio a bordo de
um hiate

S. SALVADOR, 9 - Defronte
ao morro ae s. Paulo atirou-.
ao mar, do hiate «Mallaé> Emi
liano Gomes da Silva, q�e em
barcára em Santa Cruz Cabralia.

O morto' era empregado da
Brazilian Hart Wod Copo sende
desconhecidas os motivos do sell
gesto.

Interventores fede
rais no Ministerio d.

Fazenda

RIO, 9 - Estiveram ootem
no M�nisterio da Fazenda, con
ferenCiando com o �r. Artur de
Souza Costa, os senhores Julio
Mueller e José Malcher respeti
mente interventores federais em
Mato Grosso tl no Pará.

�ONFERENCI '\S NO
PALACIO MONROE

RIO, 9 - Estiveram ontem
no gabinete do ministre da Jus
tiça, em eonf�reDcIa com o sr.
Francisco Campos, o sr. Paulo
Ramos, interventor federal no
Maranhão, e generais Meira de
Vasconcelos e Mario José Pinto
Guedes.

Bolivar de Siqueira
achar-se DO Rio

BELO HORIZONTE, 9 - Pe
lo noturno, embarcou ontem para
o Rio o telegrafista Bolivar Si
queira, inventor de um aparelho
que, por meio do radio provoca
explosões á distancia.
Bolivar Siqueira vai 'especial

mente realizar demonstrações pú
blicas da sua invençãe, sob o

patrocínio d'O JORNAL e da
Radio Tupi .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Duas linhas mtidas se evidenciam para os vestidos de SOl
RE'E.

As gWi'des TOILETTES são, ou drapeadas e envolvendo
os corpos como as luntcas gregas, ou ao contrario, largas, vaporosas,
com bastaute roda. As primeiras são feitas sempre em magnificas
crepes;, setir;z, OflaC05 ou brilhantes, em nregas pesadas que cáern
com drstrr.çào: as outra, em tecidos arachinideos como o filó MAR
QUISETTES rendas, ou MOUSSELlNES �m coloridos' mespe
lados e os mais harmoniosos.

Os primeiros são próprios para as mulheres altas onde a

"iínba" fi'�a visive] com os drapeados, os biais e as grandes pregas.
Os outros, vestem com graça as mulheres pequeninas assim corno as

JEUNES FILLES.
As sedas que

de admiração.
'" O, crê�)e batizado por "Serenidaclell c,orre a escala esplendida

das cores inspiradas em todos os tons das FUCHSIAS e dos era-

vamos ter nesse próximo inverno são dignas

vos.

elo
toilete

n a

Dl' un L_ !. ') pa;� cr () pen- ro são indispensaveis.
kado tem rIa TOILETE ffmi- O lo'io, o suntuoso, «ouro ro-

nina um �jar d ;mpolLmtr" Anti- mano», o faustoso ACAjOU são

Igamente ela o em:smo p(�nte'ldo as côres do momento.

para loóo" \)!; ,;:stidoo f: pi_: Cjual-j Como todas as coi:ias huma-r
quer chancu, j,,·,!t, o� cab, los a- \ !las a moda vai se apagando_ pO�-1
.::ompêlr.h3nl 'i ,;)I)ilt ,"0 \', 51.1do, a co a pouco, como a propna VI- !

côo e toda e:;sc, ALURE qlle da, porislo, os cabelos podem
I

S'.� de:'prend," tL (tlulhe� müd,�rn.1, che\Jar á côr naturaL.. IA arei' do �J<'!)teadü é hoje um

-

Só nos salões de cabelereitos
""dadf'tro 1,),0." I"ntibco com to- deve-se fazer a descoloração. Em I
das as suas leis e as suas formu- cas�, feito pel:l propria pessoa é I
! iS. A mulhn pode escolher a pengo3a.
côr dos cabe'!os com a IDt'sma A tintura dos cúbelos será a

AISANCL C,)frj q le escolhe a no��a gloria, com da acharem�)s
côr dos vestidos. 'os dias gJo, iosos da vespera e a

Nes�es ultimos anos a tintura �cgurança nos dias' de amdnhã.1
, I

dos cabelos tr'cm progredido a I
r::l'S�OS de g�g.antlC. O '::'filema foi r

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

o grandeartifice dessa COQUE-j POVO olhado i
TER1E mur'�hi ..

As VEDETES de Holy- com carinho
woüd fiz"ràll1 t"iumfar no E',
eRAM o FLAMBOIEMET Nos expreS50S de Sirminghm
. as cabeleir.Às de deusas. a Londres foi estabelet:ido um

A a,le dã tintura dos cabelos serviço muito util para os ho
n \0 se improvisa, poc:sso, não de- 'mell5 de negocio. Em cada trem

v _mf)� nós m "'Hl'l<lS pll1�ar nossos vai um departamento destinado a

c ,belo, _

: 'os �alõt s dé� bel'!: a, c'-'- um taquigrafo, ao qual podem
d �m,'� escolher as gra/'ações' de ditar os viajantes sua correspon

tons rra palhda Q<lS rini:is. dencia, sem ter que esperar o

Os cuidados de um cabe lei ei- fim da viagem.

E I IN
Direção de ROSE MARIE

Conheci-o
Paris

rn Pap(�1 pinia .. 'TFraqueza e

do dispepsia

f"/loveis la
queados

As donas de casa costumam

lavar os n/oveis laqueados apenas
com agua e sabão, mas, se sou

bes"em quanto ficll.rão melhor �e

juntarem á agua' um pouco de
amoníaco, jamais de.xariam de Ia-

I zel·o.
!GLJdrda - chu

Va €:"� c;; a r

r-H:)vai
O gUi:rda-chuva e o carnaval

si'io duas cousas que datam de
tempos imemoriais, duas velhd
rias que ninguem sabe como.

conseguiram atravessar 05 anos l'!

manter-se firmes numa epoccl co�

mo a presente que dizem ser de
fuoambulesco progresso e OUsado

rrnoderoísmo.Como conseguem muitas pes-I � I' ISOas narmomzar essas re iquills
da antiguidade com a vida mo'

derna? E o velho carnaval de
cabelos brancos, como é' que
ainda hoje campêa loucamer.te
por aí, entre arranha-céus, unindo
as duas pontas de duas épocas
tão diferentes?

Bordados
pas�ados a

ferro

Ha uma forte corrente (não Para combater a fraqueza nem

I aquela
iniciativa em certo cama- sempre dá resulta-lo uma boa a

val) que pretende fazer voltar o limentaçao. Casos ha que a pes

papel estampado para forração Soa debilitada sofre de dispepsia.
das casas. A idéa, porém, não não podendo por isso alimentar-

dever ser aceita P, antes, com-I se como convém. Falta-lhe o a�

batida com
t todo vigor. petite e além do mais a digestão

E' incontestavel que a forma- é morosa acompanhada de sono

ção das casas COI� papei tem lencia, lT:�1 estar � formação de
além de varios inconvenientes. o gáses A causa de;scl fraqueza re

de ferie os principies de higi,�ne I side, nestes casos, na dispepsia
que devem dominar todo lar. \' hípo-acida,

isto é, na dispepsia
•• •• • __ AZI>I .. __ por dehciencia de acido chlorl-

Adoração dico no, s.uco, gastrico. Corrigida
,
.,

essa deficiencia, surge logo a von-

e a marca gue �omllla na atuali- tade de comer e co.icomitante-
dade e dominará sempre.Qualque- d' ,

que seja a sua necessidade de ment:, a Ig�stão se tOBU �a�11 e

Os grossos CREPONS RE'VERSJBLE e seu irmão te- perfumarias, prefira sempre perfeita, P.ntlgamente os médicos

cido em diagonal, o "crêpe cristal" estão em grande moda.
'

as da marca receitavam o acido chlorídrico

Sabemos que o TAIL!....EUI-< classico terei este anu um!
Adoraeão em '.50tas• o que tornava Jificil e

grande sucesso e os TAILLEURS de seda já 'SãO numerosos nas f4�
desagradavel o seu uso. Enco ..-

novas coleções. CLAUDETTE ,..
lJ.i cheiro de ,tram-se agora nas farmacias os

Fazendas li�as e listradas, REPS, ottornans, o 1V10UCHAR- II' I comprimidos de Acidol-Pepsina
BY finamente raiado em escossês, assim como o famoso e belo te- '''e com a sua. graça! tudo aquele «ít» que é seu. que atráe,

a !Io ·
t da Casa Baíer, especialmente in-

cido chamado de LANG-SON colorido em tons diversos em fio que encanta, CLAUDETTE vai ser aqui o tormenta de duas
�rdicados para tais «fraquezas» por

por fio.::;, "

criaturas-MELVYN DOUGLAS e ROF�E.RT YOUNG, !e- Para tilar das mãos o cheiro I insuficiencia al�mentar o� causadas

c l-ara,.�' �l,���s c.l�sslca� registamos com prazer os TUS-lvan?o-os. de �ari6 = montes s!Jisso;" tirando-os da vi!a pacata e,�,�sagrad�vel, que, ,(;m,,�ertas.o�a- por pert�rba_çoes ,digestivas. ,

SOR� e _0 l.;,,15 anugo ,dus teclJo�, de seda o TUVILL, que outra
I [estiva oe noitadas alegres, para o gelo q(H� parece desl.sa. sob se us sroes, deixam as tardo, dr. co- O t\cldul Pepsm� tem al�da

íazenda nao e S:flão 0_cnamado, FOULARD das nossas av�s. I pés,' quando ela os faz vôar sobre êle ... Wesley Ruggleô, o d;r,,- zinha, corno,
A

por exemplo, o �o' a van�agem de �ss�clar a pepsina

�omo rmpressoes 'perfelté\�ente modernas vam�s admirar as tor da Paramount, r presecta-os em «CO.\IH �CI-O t�M pj'._ alho, da cebola ,e outros codi- ao acido ,�holndrIco, resultando

r:-prodl�çoeR dos desenhos indo-chinêses, pt'rsas e anarmtas, de colo-I RIS» cabendo ao Royal exibi-lo hoje em 3 sessões ás 5, 6,30 e
mentes q�e se Impregnam nas um beneb�lo reforç�me�to das

ri dos Vl\'OS e maravilhosos. 8 8.30 horas,
mãos, existe um processo que, suas propriedades digestivas,

Há !ü'l:bem uma criação sensacione] de CY.\TILLON, por sua rapidez, parece bruxaria.I--� - �

..

d�!nominada por SKIPROOF, que é urna MOUSSELINE d.'! serla Concertos e limpeza Dr. Ped,'o de Moura Ferro Consiste o processo em p&ssar I
Casa _�o Estr-:�to .

r.atural impermeabilizada e que não amarrota, sendo os coloridos de maquinas de escrever, d d pelas mãos um pouco de man-
VENDE SE u.ma ca. a SI

A voga o t d E t t B
beh5Si):�0S e a L'V'cZ3 incornparavel. rádios e aparelhos em geral. te.iga c, em seguida, [aval-as bem. I

ua � �o s rei o. oas aco-

Entre cs novos tecidos os concorrentes são perigosos. 0" Rua ConselheiroMafra rr 66 Rua Trajano 1- (sob). N,da m.ns simples e efeciente.! modaçoes
e todo conforto.

crêpes "Amoros?," por rxemp]«, já S2.0 célebres mas sempre preferi-
Para vêr e tratar a Estrada

d()" P()f(1!)�; seu, cri�clo!e> tradulem em cada estação uma expre5são

I Geral no. 105.

(,lVa uos fi,,; e nr)s color;dcs.
(.1,; O�GANDYS não são menos interessantes para os v�s·

1; L)s dt; ,'�l;;,), alguns, são PE::KINE'S TONS SUR TONS, as

,',,1 c.;'1l0 li" OP,GANSLACS, tal ::orn3 o nOffi<! indica sã) laqueil-Idus em .:;r,.t!\f,' fj,'!"'S corno miniaturas ou bordados co'u mirnJsa,
n 'ri"hn 1 lir(';:" �);".'; ,'I:) sedas mullicôr�s. IOu�ro I ec: do pesado em marrocam foi batizado pelo nome

Id\� NIAl<O ',,1'ú,T .

E.,':n bela e c:Jp!ma c"Ileção existe em tecid)s 11503 e em

I. ia- �,e !â� b'a�l!jJa.i!5 C de um beleza tão grande que os vestido,
h ,n,�i,l()s fçito, c 1m §3�e t,�cido são falado> na3 primeifi\3 linh1� d,] s

Os bordados a cêir requerem
da dona de casa paciencia e mf

todo, para que fiquem bem pa��'
sados.

Com o objetivo de que nOO

percam a viveza dt: su'as �onali
dades, convém passaI-os sobre
um pano branco molhado de vi

nagre e do lado do avesso.

Devem as donas ter em conta..

tambem que os bordados fica0"

I melhor passados descansandu so ...

bre uma base muito macia •

COM o IIEllxIR DORIA" E' ASSIM.-

I _COLICAS-AZIAS-INDIGESTOES
I TONTURAS

- INSONIA - DIGESTÃO
DIFICIL ou DEMORADA - HALITO
RUIM - EMFIM TODAS AS MOLESTIAS DO

ESTOMAGO-FIGADO� INTESTINOS

Sic) h. 48 ano.

I/E D• Cl.lAADOS com
/,

:íf��S� LIXIR ORlA"

. \.",

,t· ").'"
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SALAO PROGREISSO � O Unico!
I

-

Dia 14 C:::INC:::OENTA (;«lN'rros da "nossa loteria"

Jogam apenas 15 milhares Inteiro 15$000

TO
Qll�a�ldo O feitiçf)) víra contra o feiticeiro
RIO. 0._ o anuncio era origi-

rnal. huq�lei� mei� �iu:lÍa �e li
nhas havi.i ., ;ill,.� cecaracoo de
guerra de morte a lodos ·os bi·
chanos da cidade, fossem <ango
rá. ou marca burbante. Dizia o

: nuncio que () dr. Geraldo Tro
(':di, residente á rua tal, numero
I anto, comprava gatos de qual
quer raça 011 "(',xo ...

Para que mam servir tantos

gatos? Natu-almente-cpensou-se
I

--o dr. Trocoli descobrira um no

vo processo liT�'peutieo e os bi
channs se prrstuvam para uma

j-os=ive] rrf-(;ui:�a ele laboratorio,
c'ando a�';1>1 merecida folguinha
;'3 pobres cobaias,' que até agora,
coitadas, nua serviam para outra
coisa ...
Outra vnntagem nessa desco

berta t'DCOU trariam os neuraste
nicos: justificava, amplamente
uma campanha utilissima contra
() namoro dos bichanos pelos re

cantos escusos dos telhados ao

som de uma «Serenata ao luar!»
hem dileron te, entrei ante, daque-
13 canção bonita que o cinema
l�OS trouxe. A serenata ao luar

': ue os gntos cantam é infernal,
irrita os nervos e atrapalha o so

no.

Mas tambem podia ser que o

anunoian te fosse um fabricante
de cuicas ...De qualquer forma
e a inimigo dos gatos. Bastava
i sso para se tornar digno da

gra-Itidão dos que moram nas proxi
midades do Campo ele Santana, I!por exemplo.
Tomatnos nota elo anuncio e

fornos procurar o dr. Trocoli De
'. eria ser �interessante a reporta
cem, Iriamos conhecer a mais com
j;ieta e famosa coleção de gatos,
haveria muitos mais belos e mais

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

Este taunbem ia vendei" o �eu gato

ARISTEU §fJHIEFLER

Os nacionalistas espanhois já penetraram em território

catalão-segundo noticiam os jornais. Enquanto isso ocorre

na frente de Aragão, propala-se que no setor de Guadalaja
ra, a sorte das armas favorece o Exército republicano. E es

tes dois movimentos militares resumem, no momento, toda
a importancia da guerra.

O rompimento da resistencia governista no «front» ara

gonês, primeiro em Teruel, no mês de janeiro, e depois em

Huesca, onde os franquistas se achavam sitiados, por toda
a frente de Aragão enfim, proporcionando a entrada das for

ças do general Franco na Catalunha, se reveste de grande
importancia. Primeiramente, porque a Catalunha, tal como

se passa com a região madrilenha, representa uma posição
militar de carater vital, bem assim um poderoso celeiro do

país, pelo seu grande desenvolvimento industrial. A absorp
ção dessa região pelos nacionalistas viria rerluzir considera
velmente a capacidade belica dos governistas. Em segundo
lugar, tal absorpção repercutiria necessarimente na politiea
francêsa, pondo em perigo a paz europêa.

Na Inglaterra faz poucos dias, o governo de Chamber
laim vem de reconhecer a anexação da Áustria pela Alema
nha. E' significativo, bastante significativo, que Léon Blum
não haja seguindo as pégadas do primeiro ministro brita
nico.

I
A politica de não-intervenção da França, desenvolvida

desde o começo da guerra espanhola, tem permanecido a

lheia aos acontecimentos, não se inclinando nunca por um

ou por outro dos bandos em luta. Entretanto, é forçoso
reconhecer que a presente fase da guerra civil na Espanha
poderá demover o governo de Paris da sea politica de neu

tralidade. E neste caso, forçoso é tambem reconhecer que a

França interviria na Espanha, «em favor do governo de Bar
celona». Não tanto pela ameaça totalitaria em suas frontei
ras do oeHtl;J, mas muito especialmente pelas contigencias de
sua politica interna.

Podemos recordar, aqui, a queda do gabinete chefiado

pela sr. Chautemps, por ocasião do «anschluss» austriaco.
Esse gabinete caiu, e foi substituido pelo atual ministerio de
Lêon:Blum, por se inclinar demasiadamente para a direita ...

Não é dificil prever as consequencias da intervenção
francêsa na Espanha. Isso será a guerra, tantas vezes evi
tadas nos ultimos tempos, embora os pretextos de hoje so

brepujem, em número e importancia, o da guerra ae 1914.
� Por outro lado, as atividades governistas no setor de

Guadalajara poderão influir na situação das tropas naciona
listas que operam no terrítorio catalão, forçando o comando
insurreto a prevenir um possivel envolvimento dos suas co

lunas. Mas i;;so acontecerá? Si assim sucedesse, a confla

gração européa sería mais uma vês evitada. Em todo o caso, IIa 5tmosfêra carregada do Velho Mundo não nos permite

.11
pen"r num. ctem. m.nutenção d. atual

8itua�=::J

custosos do que os nobres bicha
nos que rosnavam a sua aristocra
cia sobre a sede purpurina do
manto cardinalicio de Richelieu'I'O dr. Trocoli nos atendeu, con- "

firmou seu interesse pelos bicha-I ..
nos e nos deu uma indicação:
-O sr. tenha a bondade de

dirigir-se ao meu secretario, sr.

Hoberto, que é o encarregado do
I

negocio. Ele lhe dará todas as I

informações ...E' na rua Corrêa I-
Dutra, 148.

IDe posse do endereço partimos
em busca do secretario compra- i

dor de gatos. Logo na esquina da I
rua enoeatramos um garoto com

um animal encolhido, prêso pela
pele do pescoço. Abordámos o

menino e ele nos contou que fôra
vender o gatinho, mas não fecha
ra o negocio, porque o homem
era malcriado.

I
-Por que?

� -Ora ...Ele me disse que com-
O! prava o gato, mas só se fosse pa
ra me dar com ele pela «cara».

Ainde se fosse tom um gafomor
to, vá lá ...Mas fazer isso com

um gato vivo!
E lá se foi o menino indigna

do, pela rua afóra, com o gato
por baixo do braço.
Mais adiante vimos um rapa

zote abrir a boca de um saco e

soltar meia duzia de bichanos,
que dispararam desordenadamente
como se um cão danado os per
seguisse. Enquanto isso, na parta
de uma casa alguem gesticulava,
nervoso, brigando com o homem
de saco:

N""'':_Eu que veja m(ilis um gato
por aqui! Mesmo que seja pinta
do, solto a cachorrada em cima ...

Deus que nos livrasse de falar
em gatos naquela ocasião.« A
porta da casa indicada pelo dr.
Trocoli, estava o homem furioso,
que não podia ser outro siRão o

secretario, encarregado tIos nego
cio,> «felinos ».

E' que o fato não passava de
uma brincadeira de estudantes.
O autor da pilheria era o homem
irritado que brigava com os ven-

dedores de gatos. Para irritar o

seu amigo, o dr. TroGoli, anun

ciara-o como grande comprador
de bichanos. E a vitima viu-se
abordada diante da aluvião de
ofertas: telefonemas a toda a ho-

.,
�
:.'"

RUA FELIPE SCHl\ ; "T N. 5
-.-.- -. . ---:-�,�,:_ �iI'",�, ....",,; ..�:_

- __.

ra, visitas inoportunas,

amostral CARTAZE�
AUSTR.ALIA: No.vos esportesna

que percorriam toda a gama da � praias a�st:ahanas
famílias felinas, desde o «vigilan-

.

ft. DIA
FRANÇA: Vindimas em Mont-

te noturno», todo costelas, até o D�} martre
.

gordo e rechonchudo asgorá de
" ...• E. UNID�S: 4.5 per�c�m no 111-

solteirona. Era gato prá cá, gato ODEON, O bder dos cendio dum colégio em Que-
prá lá, gatos em nunca acabar ... l cinemas bec
;:: Mas o dr. Trocoli éum homem PROGRAMAS DE HOJE: FRANÇA: A procissão de 'I'our-
de e�piri�o. Conhecendo o .autor 1 A'S 2 HORAS: nay

_ .

da pilheria resolveu nomeai-o "eu V
.

I l"d d d" d FHANÇA: Precauçoes para o m-

secretario. E passou a indica; o :sp��a .

I er e I�a o
verno no Zoo de París

nome do engraçado sistemática- as dlsflntas senherltas E. UNIDOS: "Ice Boating", es-

mente:
'

l-:-OVOS DO BICHO DA SEDA porte favorito dos Norte-
-Olhe, quem precisa dos galos -naco da pFB americanos.

sou eu, mas quem os compra é o 2-A FEHRO E A FOGO-de-

a. Fulano, meu secretario, á rua senhos
Corrêa Dutra, 140. Vá que o ne- 2-JUSTIÇA A' MEIA NOITE

:sacio é certo! uma produção da Warner
O autor da pilheria, que iá es- com John Littel, Ann Dvo-

fava certo de dar gargalhadas 1'3- rak e Walter Muller

belaissianas, viu-se de repente IL-A CHAVE NOTUHNA-mais
« promovido» á secretario e meti- uma ótima performance de

do em um verdadeiro «saco de Boris Karloff, que tem como

gatos», desta vez sem imagem ou companheiros, Jean Roggers
metáfora. Enquanto isso, o dr. e Warren Hull (:INES COROADOS
Trocoli, que passara de �vitima a 5-0 inicio da gigantesca cinta

algoz, ria gostosamente das afli- seriada com Bela (DHACU-
ções do amigo, que, em vez de LA) Lugosi, Herman Brix e

comprar gatos, se Vira obrigado Joan Barclay, O MISTERIO
8 ...vender barulho, DO BA,[RRO CHIN EZ.

O anuncio q ue deu causa a Preço-l$OOO.
Ludo, dizia assim:

Preçog-2$500 e 2$000.

I

1

:!
I,

Para amanhã, o líder anuncia
O ME'DICO DA ALDEIA

com as cinco gêmeas Dionne,Jean
Hersholt.

Preço-l$OOO.

"Gatos

HEX, ás 2 horas:
Matinée Infantil aprenda pelo

Juizado de Menores conteudo co

médias, jornais e desenhos.
Preço-1$000.

-A'S 6,30 e 8,3'0 HORAS:
NASCI PARA DANSAR, com

Eleanore Powell e James Stewart.
Preços--2$500 e 2$000.

-A'S 6,30 e 8,30 HORAS:
S05SCeS elegantes

LAWRENCE TIBBETT, o no

tavel baritono do )Vletropolit.an de
New York tendo como leading
woman, a adoravel Wendy Barrie,
na Iormidavel produção da Fox

Caneã@ Ia - eiuadora.
Darão inicio ás sessões:

MARECHAL DEODORO-com
plemento nacional DFB

ASTUTA SUBSTITUTA,revuette

Compram-se de qualquer raça
e sexo. Tratar com o dr. Geral
do Trocoli; á rua Silveira Méir
tins, 6(J, elas 7 ás 8 horas. 'fel.
25-273:'i, Oll no escritorio, das
H,30 áH 16.30 horas: á Av. Rio
Branco, 59, 20. andar, sala 24».

ROYAL, ás 2 heras:
l-UMA TRINCA DE SABI

CHÕES com Robert Young,
Betty Furness e Bruce Ca
bot

2-FUZARCA A' BORDO com

Bing Crosby, Ida Lupino e

Charlie Huggles.
Preço-1$000.

l'IIlIlI

11 L A O FOX AIRPLAN
Dia 12 as 19 horas, no Predío da NEWS

Praca J5 de Novembro n. J5 será contendo as seguintes reportagensvendido em Leilão os seguintes mo- de reconhecido valor:
veis para sala de. jantar, sala de CHINA: O exército japonês avan
visita. quarto de casal e solteiro. ça no norte da China
Quadro 1 maquina sínger 4 gavetas FRANÇA: Demolição do coura-
I(. muitas miudezas. I cado francês "Diderot"

-A'S 5, 6,30 e 8,30 HORAS:
CONHECI",(_) EM PARIS, com

Claudette Colbert, Robert Young
e Melvyn Douglas.

Preço-1$500.

Salas de Jantar
para todos os tipos em estilos

originais
•

CONfECCIONADOS EM
E PINHO

IMBUIA

des 520 000
ESTILO E CONFORTO

MOVEIS
,..

SALOMAO GUElMANN

Caijxa Postal, 19

Curitiba Est .. do Paraná

Representantes nesta eapital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto 5 l::aixa Postal 37

"'1 r

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--------��.�-,-----------------
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Companhia Nacional do Navega-1
çã-> Costeira

,'AGENCIA DE VAPORES;
Companhia Salinas Pcrynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Caboíriense Ltda.--Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGEN� DI��ETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
Perto d��.�t!:..2���u!".�� País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação," do País OUI do Ex-
terior, para desembaraço e 'redespacho para Aviso Recebe-se cargas e encomendas até a vesp .ra das saídas dos paquetes

as praças do interior e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇoS MODICOS Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
.....

.

.. _m' ....... .,.....-, menté para bordo em embarcações especíats.

���-- �� ESCRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

I� II � ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3 --(PONE'1 666) -END. TELEG. COSTEIRA

� A Favo r Ita i Para mais informações cem o Agente

ti �..J. SANTOS CA R_D_O_S_O _

� .,&�.A.'q�����V�V���Ji;2G
Em loteria a sua favorita � � Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- I� L.aranjeíras

� fi estrutura em con- callzação e direção
.

..

. � creto armado de ob. as � Enxertos grandes, qualí
Rua Felipe Schrnitd na 7 e 17 a � e ferro Aparelhamento com � dade suprema: UMBIG.u

� pleto para constr-u- � �;d�:" LIMA e outras varre-

N o�Estreito Ponta do Leal � ções de pontes em � Um pé 2$500, duzla 24$.
� concreto armado � cento 180$DOO. Extra tór-
� � te 3$000 c. u., LIMOEIROS
� � enxertos muito fórtes, de
� � CEClLlANO. MIUDO, GA-

LEGO e EUREKA, 1 pé,
3$500, duzia, 35$000.

lindereço Telegr.: DOLa. - Caixa Postal 32
�jiS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIt\Ío.

L H ET ES

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva
10G.000:000$000
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCf�L RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente, os segúintes juros:
Dep. com JUrJs (COlv.lE�CIAL Sai LIMITE) 2% ara
Dep. límrtados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ara
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaacías),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

3,5%�ara
4% ara

\ 4,5% ara

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo:proporcionaI.
Expediente: oas 10 ás 12 .e das 14 ás
Aos sábados. das 10�� ás 11,30 horas

Endereço: telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

I� A Casa Miscelanea
I

,
não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R .. TRAJANO
1?lorianopolis

N.S

-

Para o Norte T- Para o SUl'
�

.

IIo Paquete ITr\QUATI 1\' sairá á lOdo cor- O Paquete ITAQUE'RA saírà á 16 do

IIrente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina, ---------,-

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

Recife e Cabe.íelo

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

.

'

Uma extensa área de ter
� ras, no lugar Barreiros, com
� duas casas de madeira, pas

to para muitas rezes, diver
sas roças de mandioca,
aipim e cana, um bélo ba
nanal e bôa chácara, pos
suindo agua especial.
Tratar com Alcebiades

Souza, nos Barreiros

�VENDE'SE� Uma ;-�de áre; �e ter

� ras no logar denomi nau
-

� Barreiros, com quatro casas.

� sendo duas de tijolos, uma

� nova e duas de madeira"
� todas em perfeito estado.
� Uma cocheira �

para seis

� animais, bôa chacara, ótima
� àgua. um pasto especial e

� uma linda práía de banhos.
�VA. tratar com o sr. Pedro

Cipriano, em Barreiros.

f

r

I
I

Mc.vimento Maritirno ..Parta Flarianapolis
Serviços de Passageiros e (�e Cargas

florianopolis-1938 ==

I
I

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Advugado
J. Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt]
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Desem ba rgador
Salvlo Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Omar Carneiro Ribeiro
CARLOS NTLSO

VENDE-SE
ENGENHEIRO CIVIL

'Caf�-Restaurdnte São Pedro I

Sandalias e sapetos de
!

tiras Calçados de todas as qualidades aos
, menores preços, desde 10$000 e di

retarnente da fabrica.
COATUME - .. BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca-
.

sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

SEÇÃO de vendas a varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Pedidos do interior á Caixa Postal 124

Proprietarlo: -IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

COIINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS'MENU'S

E'orneee eomidas a domielUo

RIJA FELIPE S«;HMID11

Rua 15lde�Novem bro, 416 •
SALAS 12f� l�DAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

f
'.

Obras contratad.,s naUI· semestre
de 1937

donte emlconcreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr, Curltioa-S, Mateus)
Ponte detcilncreto armado sôbre o Rio $. João (Bstr. Guriti!ba-Ioinvile)
Prefeitura e Fórum de Mafra

rupEscolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro
Grupo Escolar de Irati .

Maternidade de Rio Negro
E�tação I:xperimental de Vítdencias em Tijuco Preto

,. (Paraná)
DIversas construções de residencias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\' I'\..

1
fi

••• 6 ....1. ba...t., po ..'" 6

....Ih... d...uado

....... quo nAo con.o.. b.te..la (2,5 ••It.)
I....n.. du.....III......

.. •

••nd. •• tod.. •......

a•••• do ......

• 110.

Filiais em:

Blumenau, Cruzeiro da Sul,

Jolnvile, Lages, Laguna, São

Franoisco I�G Sul :',
.'

MOSTRUARIO EM:

'.

Dr. Camará Martins
----------

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSU LTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

Especialista em mo/estias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras:
7ratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clínica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Sá u I ODr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurglca do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clínica do Rio. Sub diretor d.. ser viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLlS

Mn!estiar'5 e Operações I
dos

OI...I-IOS
OUVIDOS, NAHIZ E GARGANTA

Dr. Jiílão de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos t: oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolís
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.

I
Consultas diarias das 4 ás 6 112

RI a Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

Tubarão

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MOI aes
Ex-interno do Dispensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospital

Graffée Guinle e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica círurgtca das
moles tias da

CABEÇA E PESCOÇO
Espectal.sta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

i '

RESIDENCIA

I Hotel Gloria

IDiariament,e das 16 ás 18 hs.
- I
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D. Fama �undi.1 I�_ 'h ......
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Dr. Carlos Corrê .. 1,
Partos - Molestías de

'

Senhoras e

Molestías de criançasfl
DIretor da Malernlda....
Medico do Hoapital

(éur-so de especielização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manbê
e á tarde - Consultoria
ANITA GARIBALDI 48 '

,
,

Dr. P. (amara
Simões

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA �GERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico d�s molestias da

péle (dermatoses em Bera!)
I'ob confirmação microscópi-

ca e de Laboratoria.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETAS.
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone, 1167.
Atende diariamente: das 8

ás 9 da manhã e das
4 ás 7 da tarde.

RAIO X
GABINETE DE ELETROCARDIC"GRAFIA

CUN1CA
Curso de aperfeiçoamento em doenças ao coração

I
(diagnostico preciso das melestias cardiacas por

. traçados electricos)
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

I'·.
NERVOSO

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorios de Microscopia e Aná
lises Clinicas

Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reações de
Wessamann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de.
Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostica precoce da gravidá). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano .e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machado, 6

TELEFONE J .19
FLORIANOPOLIS

'-,-,--,-' ., _i, de- -
, j, -�-

rAc:acio M--;Ir
'

-

I Dr. Ricardol
Gottsrnann� •

rerra tem
�
seu escríp-

Ex·chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (Psoreesor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eapeelallala em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema' nervoso e

operações de plástica

tÓI io de advogacía á rua

Visconoe de Ouro Preto

Dr. Aderbal ;l
da Silva
:;J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob. '

Fones 1631 p. 1290

n. 70. - Phon«- 1277.'

I Caix 1 Pcstal, 110.

Dr. Osvaldo Wanderley da"
Costa

Bacharel em Dlreíto . ,IAdvoga na capital e no interior deste e do,) Estado de Sall- t

ta Catarina. IEscritorio' Rtl8 MarechaIFloriano Peixoto, 131
sobrado sala n' I

SAN rA CATAHINA

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 18 das I O ás 1 2 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.28:'

RESIDENCIA-l{ua Este-

II
ves Junior N. 26

1_'_

TEL.Ef. 1.131
__

PARANA'

r

.
' '.�"

.
A' I;,.

.t-�..:,�.: .'_.... } -..' c,' �
� .

,;

IDr. Pedro dapour. ;:-r
Advogado

.

Telephone n'

--,--..
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G.AZETA Florianopolis, 10-4-1938

JesagregaçAo das
soviets

980 qui lo&: i C 1 oslA Gazeta
. ...,I

o h j I Desportlvc.a
u�am, o e pe a

REDATOR: CARLOS L. DA LUZ

A mais valiosa
prenda

(O que DOS ensina a

higiene)

IED1

imprensa subsidiada mero, condição socíal e car- I

ia. Iuternacional, e que, gos das vitimas da G.' P. U.
ta da contribuição to- São elas:
l povo russo,- é man- No partido Comunista os
m .múítos países do sezutntes cheíeso--Zínovíew F' 1 h

•
'J , do Ri. de Janeiro ma mente, oje, terernoe o

to, ínsíste em querer Kameneu. Mouralov, e Eudo- prazer de assistir o torneio inicial

;ent�r.a nova
_ constitu.i-. minov, afóra mais 5.000 filia-l do campeonato ilhéo.

ISOvl�tlca,como «a mais dos, de outras categorias. Programa diurno E' uma prova tradicional,
_ que

cratíca de todas». No quadro de dirizentes da leva ao campo, numerosa assisten- tante, PC)U'::l gente cuida d:

Õ i�OS ocuparemos, aqui, U. R. S. S. os segulntes ex-: Das 9 ás 18,00 horas cia para aplaudir as joga1as té- estudar a ciencía de conser-

nalíse do texto desse comissários Piatakov Srni-] cnicas dos esquadrões. val-a, isto é, a higiene. seu-

uto politico. M�s, com rov, �Aalichew, Litshitz e I Programa noturno
Já foram cl-recidos diverso do de lamentar que na grau-

.na que a propna U. R. Antoninov, e mais 1.800 oU-'
.

h de maioria das escolas não
I Das 18.00 ás 23.00 horas prermos que se ac arn expostos na

•.
nos o!�rece,-as no.tas tros funcronorios, que ocu-l

Confeitaria Chiquinho. exista um ensino sistemático

ats publicadas peja IIn- pavam cargos abaixo do de A's 18-00 Taràe õnnaorrtz õo 5F;EWHE· Abrilhilt\liJlà o torneio a exce-
das _r�gras mais e.e.nentares

sa de Moscou.v- vamos comissario dopovo.,
TE TABARA. lente banda de mú-ica da Fócçn I

de hIgIene. �e,�'r(n,tes �o .c�,r�
ar. que, a partir de E, nessa proporção conti- A's 20,30 A PRE--8 Em ausca DE Pública, - �ent.tlmeflte cedida pelo I P_�.

á hab�t�ya�,;-a alimenta-

tblicação, redobrou a nua a estatistica mencionada. Tf1 LANT05 um programa para calouros, comandante dsquela unid-l,k �ao, _á presei va7�o �ontra as

usa atividade repres- Não vale o conhecimento dos
._m � M � __ � __ �_� I iníeçõ �s "U P" l: I ]Xla.

I J G t
A's horas certas, jamais faloõos com no- r»H � R L A U T I\_

.. , ,-,

O overno, con ra tu- nomes todos, O trabalho de i tidas em primeira mão, tornectõca pela A NO!. fi_,. f....\ ;r:, H I
/-'\. 11 giene ensina nao SO

_� todos. os lêr. Mas atesta o fato, j TE. e oferta õu rosa 6uimarãll5 Ltõc,
é I"

I a defesa contra as coencas,

ntigamente.-ou seja, nos em si, a insubsistencia de �
o crerr e que, levo 1)CIO�()U o

I como também as medidas

�eiros anos após 1917,- um governo que permanece, f 5peORi:r relso 6uirnarães �und? Vt�b'J'Se'l ora revoluciona a

I
para manter o íis'co e O psi-

�xecw;Cíes em massa, e em troca do esmagamento de,
IDeIH.:a () I) • quico em perfeita fo:-ma. Nos

feportaçõês aos milhares tudo e de todos. AMANHA CHAR LAU TH tempos que correm ha, por

"a Slberia+-erarn feitas i né um creme áOcomum I exemplo, muitas. p�S�í)c�'; ne r-
j os elementos da cha- - : ORLANDO SILVA I vosas apenas porque nao S'{-

ia classe _ burguesa, «a Os re'stosdi" ODETE AMARAL CHARLAUTH [bem alimentar-se convenien-

�i,.ga maiordo operaria».
e I BOB LAZY 11 ••

, I
temente e outras desanima-

'It�, entretanto, a neces- sebão i MAURO DE OLIVEIRA
me extinguira as saruas, panos, das, irritaveis, neurastenicas,

I ..J.LMIRANT cravos e espinhas, sem li minima '

b
iI,de de eliminar, para se I _,.l_ 1-\ E so porque não S3 ern divi-

T d d d d
' irritação, deixando-lhe a cutis �. d

ter, do ditador vermelho, � � ona e casa eve ser i '1 (1Ir meto icarnente o dia.

! até aqueles, por todos econ�mlca, e, como tal, não de.-I �'\ com
limpa, macia e [reses. Para combater o desani-

motivos, livres de suas ve Jogar fora os restos de sabão I °I mo, a irritação, a neuraste-

'peitas. Referlrno-nos aos da lavagem quotidiana. Juntem II \ Regional �e Perllir'l filho "NASCI PARA DAN-! ma, nada mais íacil. alincn-
d d f' d \ Orquestra c)e Dansas I

mbros do PaFtido Cornu- to OI os pe aços que icam (I i " RaàC1rrJés e seu 5wing fiIJ!Z SAR�� têm um '''set'' I tar-se bem, regularizar a vi-

ta, aos que formam o cor- tijolos usados, íe.vem-os.. lIO [ôgo I Romeu 6hip,'Hl1an com a ()rquesh'a OI?: verdadeirameute f,e- i da, deitar-se nas horas r on-

b h d d 1 ���.. roncrzrtos I
- - .. _

, ,

de altos dirigentes do em an o mana, a, lCI?nSm 0-
",:",

E�uorc)o Pctuné e sua Tipica rorrientes. nominan veuíentes e usar o esplendi-
" a todos, emfim, que,

lhes um pouco de

gt.c::!f1na-oeu-II--------------
I A Metro-GIJ12wyn-Mayer, nd do Tonofosfan da Casa Baier,

,.borando com o governo
tra.

" A

�\.11 atooic I e ta 1'1, S. u, I realizaçao de «filmé,» musicais, obedecend() as dl2í'llaís regras

iS:>, deviam ter desculpa- Delte� depOIS a pasta em r�r- I
Vende-se uma, nova, com Preço de ocasião. {> excepcionalmente arrc,jada. hiO' estatuidas pela higiene.

s suas divergencias, por-
mas e delxam-a �.sfflar. E a�slm 112 112 H. P.-4 nludanças, 4 da ha pouco, «Ziegfeld, o Crea- Numerosas pessoas que

, e, afinal, ha sempre o di- obterão outros tijolos para lava-, tempo, consumindo 1 litro de Vêr e tratar, á rua Tr:ijano, 12 dor dt! Estrelas», foi um exem- usaram (I Tonofosfan fie Iram

to de discordar da detalhe, gero da roupa. gasolina em 40 quilomentros, Florianopolis rio dessa verdade. Qlle "filme", admiradas do bem-psi" r que

úmdo se executa o todo,
.

.OG---�
--

--OD••••,G
no genero, alé aqui, mostrára sentiram apenas com PS duas

J. no caso, o programa. • 4''41.
tanto luxo, e um «�et» tão primeiras injeções deste pre-

Mas o desejo evidente de. C
' .

'C� grande e suntuoso -:omo aqueie -.:ioso me,dicamento-absolu-
anter unico e esm�v.ador_a- • r e d I toM u t u o P r- � d III a' * do numero «A Pretty Oirl i� tamente Indolor e de grande
ente forte, de Stalin, nao.

• 'f#_' _

• like 1'1 m�lody»? Pois- «�f\SCI proveito para os enfraquecI-

/- essas «veleidades de •
- 'I PAR<\ DANSAR» (B<nn to elos, sejam creanças, aduitos

}lção do poder», E, as-. Alistai-vos lia avalaaehe de premlado�, conser,'ando a _� dance)-que é o novo «filme» ou velhos.

I', ", agora, as execuções, • vossa caderneta em dia 011 fazendo uma inseri�ão .. de EleJnor PowdI, a 100°10 -----------

,

licidios e deportações, vi-o. I' s�nsacion�l,
.
apresent� um set

tm, principalmente, os ele-.. a
ainda ma!l)[. tem mais 15 me-

entos que vimos de apon- ($ � tros de hrgura e 8 de altura.

r. �
� N"!sse «$et», utilizado para as

, A imprensa da Russia, de i : I cênas finais desse rornance-musi-

'Ia� a esta parte, dá curso. .(ôl1r.Q I cal, li !'vIetra, na sua prodj�ali-

.estatisticas referentes ao nu� fi 'f�� I
dçde de sempre, dispendeu nape-

(I : I nasmenttn 395.000 dolares ...

e �
I E é êsse, filr:J.e que o REX

II nos mos!riíra hOJe,

PRE-U, Sociedade Torneio IniCIO d s

L,F,F.Rádio Nacional A' pergunta,-qual a mais
valiosa prenda com que a

natureza nos pode dútar?
ninguem deixará de respon
der: E' A SAUDE. Não obs-

I

I

;'rocu ração
I

,

I
,Ovos paNa a

Coelhos1
Visitem a gr-ande expo� IM
sição da I

P a d a r í a Caríoca '

PG\schoa,

I

IJOSE' GALOTTI PEIXOTO, resi
dente em Trindade, contemplado
com o premio maior no valor

de Rs. ::175$000

CUSTODIO ALVES, residente em

Costeira de Pirajubaé, contemplado
com o premio maior no valor de

Rs. 5:175$000 DE

Domingo J. da Silva
a Rua Alvaro de Carvalho,
E�quina Felipe Schrnidt

17

A DIRETORIA
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A, IJY Eletrtco

o UNlro-DEPURATIVO
INDIGENA
S.IGA o INDIO

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante a cura.

Diplomada pela Universidade de Música' do
Rio de Janeiro

Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua residencia.LSão José (Praia Comprida) �������-��������������

'4 ::e:o:::����O.$OOO mensaes kM.1
_._------- _"----------� .. _--_.__ .

Valdemar Burigo
Ip,crito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Catarina

E\ r..V .f' G' ,.;>'\. f' " r-);t.......'t. 'J..._l \. J ---.' _!,.,.� ., .......�-!i ...._,

Ccbral'i�rs amigsveis II Judiciais
Comercio - Civel e Crime nas comarcas de

URUSSANGA e ORLEANS IEscritorto em URUSSANG A - Santa Catarina

.------'--7-------i--------�-;=iii·--iiiiii·
..

iíII·lliiiii'hi-....._......."5IiiI'e."""'IIIII"_IIBlIIiIA S�E:;s�s�al��
I
Sdva Jardim números 28�, 286

J e 288, todos com ótimas aco

r .nodações pelo preço dt! .

, 5:000$000.
Tratar nesta redação

IniernationaB Machine."y Campany

Engenheiros importadores • Rio
� Srs. t\g:"-icultor'es e Indl_.Jst-riais!

flumen� sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMoRESSORES, BRITADORES, NI�
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogos ao Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC. USE

Unieo agente no sul do Brasil
L Ro-nan(:>\Nski
FLORIANOPúLIS

NESTES DIAS DE �:ALUR INSUPORTA..

VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
EXMA. FAMILlA,NO BAR MIRA
MA Fi, O RECANTO MÁIS APRAZIVEL
DA CAPITAL.

Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
GELADISSIMOS •••

Só no !\/lIR/C�MAR

I

I TEM SEMPRE EM STOCK E A' VfNDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA, .

, MATERfA!5 ELETRICOS, LU"TRES E ABAT�

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

r
I
I

NOVIDADES! VISITEM A Ele'tri�a .

III Rua João Pinto n. 14 ..

I

'����������--!
I

CamaráSra. Martins

-�._._-----�-------------.

1-1.

iRADIOS I
I Para seu concerto, procurai a I
I Casa M'lsical, que conta com i)

"I o�\cina melhor montada na ca-

I pita].
I

Rua João PintA. I 2

1----------------
I

j Leghorns
AVIL.A

Escritorio Rua Cons. Mafra, 31
, FON E 1561 CAIXA POSTA L, 140

FlorianooolisTelegramas "Avila"

-

Ternos e casais de frangos
de alta linhagem

I
Pedidos pelo Telefone M.777

I Trindade

Dr. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

Docente - livre de Oftalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult. Aven. Oct. Rocha
73), com longa prática da especialidade e cur

sos na Europa. diplomado na Alemanha e no

Brasil, dará consultas em Florianopolis de 15 até
30 de Abril.

RESIDENCIA: HOTEL LA PORTA.
Consultorio. Rua Trajano. 1 - (junto com o dr.

Camará Martins,
Das 9 ás 12 e das 14 ás J 6 horas.

quinta-feira
14 de Abril

SEUS FILHOS

Conselheiro. Mafra esquina da Trajano

Vísta BEM

I

II

Lindas e graciosas confecções para meninas e garõtos só

na A C A P I T A L.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DO

REICHJA"'"A bordo do "Bala" vota.:
ram 212 residentes no

A V OZ D O P O V O ��P�ro�pr�ie�ta�rio�e�D�ir�et�or�R��e�sp�on��el����
Estado e 26 homens _. J A I R o C_A_L_L_A_D__,__O

Conforme nOli��, �:il����t:�'�,HCdW� Becker,

I

�.';"_.�...�,'i.,.�.S,,.,�..'ióJi.t,,:'VNOeVeS I,ACaétraOri!e1:::NOssa
f'U, ante-ôntem, a três milhas Georg SchlegeJ, Helene Sippel, "-" '�"'""""-"""
além da Ilha do Arvoredo, a bor- Paulo Lentzon, Margarete Lent- �::G<in do navio alemão BATA, a elei zon, Carl Middeldorf,Willy Schal
(,'ilo relativa ao plebiscito organi- lhroch, Grete Kiewiet, Helmuth
zado pelo "fuehrer", afim de de- Grosser, Karl Weinmann, Eroa
cidir sobre a união da Áustria ao Weinmann, Hugo) Stange, Irma
Heich e eleger os membros para Stange, Ana Ohl, Bruno Dieck-
o novo Reichtag. mann, Elisabet Dieckmann, Ri-

Os votantes alemães c austria- chard Goltsmann, Aenne Gotts
C,)S foram conduzidos, em lanchas, mann, Karl Aug. Alperstedt, Ilse
para bordo daquele navio, que, Alperstedt, Siegfried Seyer,Joharm
na vêspera.fundeára nos Ratones, Steppat, Margarete Steppat.Hans
sendo acompanhados pelo guarda- Steppat, Joseph Dreher, Girela

Imór da Alfandega, patrão-mór da Dreher, Hans Spoerrer, Friedrich
Capitania dos Portos, comissário Gzesnat, Margarete Gzesnat,Erich
Hodolfo 1108a, encarregado da po- Gepl'g Gesnat, Helene Lueders,
licia marítima e vários guardas Karl Heinz Oslowski, Walter Huss,
aduaneiros. Frieda Huss, Helene Husse, Hugo

Uma VPZ Lodos n bordo, o na- Augustin, Johana Augustin, Amo
vio levantou ferro, sendo que a Hauspurg, Paul Neumann, AUg'IH
três milhas além da Ilha do Ar- to Draese, Karl Priess, Johann
vore.lo, como acima dizemos, a Balzan, Charlote Waugenheim,
um apito do vapor, ordenado pe- Stockmar Waugenheim, Alfrcd
lo comandante Patz, se procedeu Flach, Robert Pustz, Konrad
á votação, que foi presidida pelo Schulze, Alfons Gebhardt Peter,
sr. dr. Karl Steimer, consul ger- Richard Deltmer, Mathilde Sch
manico nesta capital. lachtbauer, Herbert Jung, Grete
Terminada a votação, que d

....
u- Jung, Friedrich Baus, Maria Baus,

E t· f·.-( dh 40' f
.

lEI' b h n E'I D' I k
n re os que iguram, em es-

rou uma ora e ' rmnutos e ei- susa et l:iaus, .:'.omI rres a en, taque nesta rJeração da íntelectua-
to a seguir o escrutinio, verificou- Georg SipJ;lel,. Harr,y Kurt Ech'llidade catari�ense, dj�ti�to é o lu
se terem entrado na urna 238 lhorag, Heinrich Echafheutle, Ho- S1r que ocupa o nosso Ilustre con

cédulas sendo 212 de residentes doHo Hhcin CamilaWojcikiewiez I Jrad.".
sr. �iBtavo Neves a q�em, a

, '. • ••

Q dR, d F' p. ch' ,.. O, ld L 1
•

'

clanVld�nCla do sr. dr. r.Jereu Ra-
nos vanos mnmf'IplO., o LJsta o ntz ott a. te"wa, o o,eIt.

m ")�" guindou ao alto cargo de Di-
e 26 da tripulação, na sua tota- Finda a votação e apurado o rctJ! do Inter; l: c Jastiça e em o
lidade com a palavra "sim", ani!- resultado, o comandante Patz, CTual, gral151e é a �oma �e s�rv�çosindo de tal 'modo á união p�'O- pronunóou um ligeiro discurso. presta10s a a1mlm�traÇ1� pu .bhca.

I 1 b" ,

I' d f' d 1 d
' Modesto, de uma reputaçao ilIbada,posta pe o p.e lSCItO e a 1sta e In 0 o sr�a, eCJarou,. que aos amig() sinc�ro e dedIcado, esplrito

nomes apresentados pelo governo presentes IrIa ser oferecIda, gra- brilhante, qu:'l1idades que lhe per
aiemão para fazerem parte do novo tuitamente, uma sôpa,que constou miUram galg:u a invejavel posi;ão
Reichtag. de ervilhas com carne de pôrco. qu� �cup�, o sr. Gustavo Neves, re

O bd' I
�

" P , I �. f' . d .
cebera hOJe, pela passagem do seu

s su ltos a emaes e austllu- or u.tImo, OI entoa o pOI aniversario natalício, inumeras feli-
cos que compareceram, domicilia- todos os presentes o hino alemão citações.
dos em Florianopolis, foram os e erguidos trêz vivas ao chance- A GAZETA que te.m s. s. �!) nu-
seguintes: ler Hitler. mero dos sel:1s a�lgos, envm-Ihe
D I7 I St

.

H'Jd S' O um abraço mUlto aletuoso.
r. �aI Clmer, 1 a tOl- s votantes regressaram a esta

A prendada senhorinha Mari
na Silva, vê passar hoje o seu

dia feliz.
De ordem do sr. Pre�idente, tenho o prazer de convidar

aos srs. sócios e exmas. familias para a SO lRE'E dansante que es

te clube realizará em a noite de 16 do CJrrente SABADO DE
ALELUIA, com inicio ás 21. horas.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianopolis, 5 de
abril de 1938.

OPL

, 1

capital cêrca das 19 horas.
--------_._-------------_.

12V dUma gui-
en e-se lhotina

de ala�
I vanca (maquina de cortar papel) em

I perleito estado.

!
Informações nesta redação.

Pelo Inspetor de Veículos, sr./ D t m to deAntonio Vieira Machado, foi sus-II epar a en
penso de trafegar um dos onibus

S"d P"bl·que faz a linha da Trindade, por
I

au e U Ica
encontrar-se o mesmo desprovIdo
de bréque.

Onibus Selll

breqlle
CLUBE

NARBAL VIEGAS
lo. Secretario

Durante a semana que ontem
findou, o serviço de fiscalização do

li D. S. P. desta Capital apresentou o

I'seguinte m':nimento:, _Nomeações

., "�"''''-�

GAZET

Vida
Evoluma-se o entusiasmo des-

pertado em nossa mocidade, pela ANIVERSARIOS
creação do curso de pilotagem
de nossa já prestigiosa entidade
aviatoria, que é o Aéro Clube Ca-Itarinense. Transcorre, hoje, o aniversario
Era mesmo de prevêr-se tão natalício do nosso distinto con

Iavoravel acolhida de uma enti- terraneo sr. tta. Ildefonso J uve-
dade, cuja folha há muito se fa- nal, competente oficial farmaceu- SRA. EURIPEDES LOPES'
zia sentir entre nós, de vez que tico da Força Pública. Festeja hoje o seu aniversario
seus beneficios são de molde a O aniversariante que goza na natalício a exma. sra, d. Julia
serem a mais ampla projeção na-. classe a que pertence de muitas Dutra Lopes, digna esposa do Si".

cional. I simpatias, ver-se-á hoje, cercado

I
Euripedes Lopes, almoxarife da

Como prova da mitida com-I de muitas homenagens. Diretoria d � E ;\'cThs de Roda-
preensão do papel. cada sinais I «A Gazeta», felicita-o cordial-I gemo .A distinta. �Lllna q.ue goza
importantes de a viação, poder-se-

'I
mente. I �1O seio da �amllJa satannense de

ia apontar o desusado movimente
... IlUv�dgar �s�m1a sera, por certo,

de propostas d.e novos socios De.c?rre, hoje, o �l1lVerS�rlO I
muito felicitada pela auspiciosa

rara o Aêro Clube, muitos dos I natalicio do sr. cap. Alfredo Car- data.
quais vu!unt.ariamcntc se pronti-! los de Me!o,. oficial reformado

I 'M.E'
.

.

T T'

Iicaram a figurar no seu quadro I da Força Pública. (J GAM UNS
de contribuintes. Outra não pode-lO' d!t[ 1 Está nesta capital o sr Hugo.i. ". "_ d.

.

.

I I lavem estu ante, d anoe, i . '.. ,..r 13 ser a repercussao a msta a- , I" ., vê c h' ,I PJs�()lese ativo representado do,,:" i c· tituicã iatori 1,'Iquelr,l, passar oje o seu,
.

'
..\al� � � urna H�S 1 ,l�IÇUO .avla 0,13,

natalício. i Instituto lVI�rvlhano de Genova,
pOI IsSO q�lC .e forçoso reconhecer I

'Importante firma de produtos Iar-
que. contrIbu�ll. par? o, prog�esso DefIue, na data de hoje, o \ n�acelltico mundialmente conhe-
d.as azas bra�I1eHa�e �: estar ines- aniversario natalicio da exma sra. cidos.
tirnavel serviço a - atria, :�gran- d. Ladir Amaral Ferrari, digna T T'decen?o seu nome e glorificando esposa do nosso conterraneo sr.

\ L\..�.AN fESseus filhos, Flavio Ferrari, secretario da Es- <' la terrestre)
Frllltns Nacionais e I cola de Cornercio.

PassElg-círos qllC seguiram para
Est.·anjeil·as A di8tinta senhorinha Cacilda I) norte pela Viação Cruzeiro

encontram-se á venda no de Oliveira, ornamentú do nos.�o Ltrla.: - Inacio Haslinger, J()VI
Salã9 Contercisl ! «set» social, funcionaria do Ga- no de Azevedo, Bngida Brandão,

R. Conselheiro Mafra, 10 b!n,ete d? Interventor Fed?�l, ri ?scar. Bn:n�ã0, .:VIar�a. Slnto'��
.

I dlleta filha do nosso dl�ua:.u ,'Toemla Begbenta�", LiJIZ SOolre�

eh .
Il... i conteWlneo sr. OLavio Silveira e senhoras, Francisco Ca'l7.al'li,

umllJo. • • I Diretor do Tesouro, vê passa;! Pedro. Reis, i\lIaria F. F�I:'ia�,
. .

. hoje, o seu aniversario natalicio. Leontl.na Borge, Angelo �l3(m>yENDE-SE grand! quan-, Por este auspicioso aconteci- Ani,oma Bessa Cunha e Jose L01-

ts�a.d9 - Inforl'!1açoes nas

I
menta a prend.ada. senh?rinha, dok

o'fwclna6 deste Jornal. que goza de mUlta SHnpat13 nes
-------------.---

1 ta capital, vl-lr·se·á cercada de Insrtieções de"-------------- suas inumeras amiguinhas, que !t'_
lhe irão levar suas felicitações. SaúdeAGOSTO

I
Deflue ammhã, o aniversario

natalicio da inteligente senhorinha
Edla Maria, colegial, filha do
nosso prezado amigo sr. Eduardo
Nicolich, conceituado representan
te comercial.

ILDEFONSO JUVENAL

DE
Nas in51leçÕZS 1e sau'de a que:

se submeteram no Departamenti>
d� Sau'de Pu'blica, perante a juntaA efeméride de hoje, regista, o médica oficial, foram consideradol

aniversario natalicio da exma. em perfeito estado de Rau'de, e e.,)o
sra d Marilia FeITO Azevedo i tos p_ara oc�par qualquer cargo 0-'
.'

.

. _

'

I funçae pu'blIca:dIgna consorte do) sr. capltao Guilhermina da Costa Avila
Rizoleto Barata, distinto oficial I AmIdo Caldeira, Giovani pasqUali'
do Exercito Brasileiro. no Faraco, Childerico Hosterno, Iv�
A aniversariante que pertence I Maes, .Ivo de Freit�s Noronha, José

.

d
. . I Antomo O. de S. TIago, Olga Voigta alta SOCIedade e Flonanopohs

I
Lima, Jonas Camara da Silva, Lou

e goza dp, inumeras relações em rival Camara, Armando SabiDO, An
nossa capital ver-se-á muito fel i- tonio Miroski, Silene Fernandes,
citada I Osni de Medeiros Regis, Milton

.

I
Leite da Costa, Virgilio Gualberto,
Valdir Fausto Gil, Violeta Peixoto

I Bayer, Zuleima Laus e Aurora
Piassa.

O TEMPO IHomenagem ao Ge-

D t t d A· nera' Góes Monteiro
epar amen o e e·

ronautica Civil

Por áto do sr. Interventor Fe- I POLICIA SANITARIA
.leral, foi nomeado João Ramos Ida Luz para exercer as funções Vistorias em prédiOS desocupadOS - 5
de fiscal do Govêrno junto ao I "H�bite:se" con�edidos -1

C" na Rex com direito á gra- I�tIm�çoes ex�edldas - 4
. I�eI�' t: " VIstonas em cmemas 3
tlÍlcaçao mensal de }"O$OOO. Vistoriados, ainda, todos os arma-

-0- zens do Mercado Pu'blíco.
Por áto do sr. Interventor Fe-

deral, foi nOillpado o sr. João FISCALIZAÇÃO DE GENEROS

Eugenio Urearte, para exercer o ALIMENTICIOS

cargo de topografo-desenhista
do Departamento de Saúde Pu
blica.

A Ora. JOSEPHINA SCNWEIDSON
(Especialista em dcteneas de Senhoras

e ereaneas)
mudou seu CONSULTORIO para á

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10 1�2 ás 12 e das 2 ás 5jhoras

Previsões para o período das
La horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo -Instavel com chuvas

e trovoadas.
Temperatura-Em declinio.
Ventos:--De sul ao oeste, com

Vacinações anti-variõlicas - 86 e" A SELETA e nada mal·s rajadas bastantes frescas. BERLIM, 9-Esta capisal se
Cadernetas de Sau'de extraidas em As temperaturas extremas de prepara para celebrar a 20 do mf>S
la. via -

351 ontem, foram: maxima 27.7 e mi- corrente com uma grande paradaExtraidas em 2a. - 1 Rua Tiradentes n. 7 Fone 752 nima 23.1 registradas; respecti- militar, o 49' aniversarie> do chan-"Vistos" passados pelo médico eIl-
,

13 00 7 00 'h celer HI·tler.carregado - 9 I
.;;,_ 00&_ ,,�------ '-,ii.ii_.."i-�,;.�i"_.,,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..�v�a�m�en�t�ei'�a�s��.;.�e::.�.�*.�o�r�a�s•.����= �.íiliN� ,Krr=r=mn--- �

ti t

•

e 8112 horas- HOJE J.
T-b1a tt o celebre barit»no do METROPOLITAN de NEW YORK, atravéz da 'JLa1JVrence I flJ'e 'notavel aria de Mefistofeles do FAUSTO de GOUNOD e de bellissi- .�

em toda a sua magnitude pelos nossos possantes equipamentos sonoros e a adoravel silhueta de "1
projetada em nOSlii3 previlegiada tela, para o maior encantamento da Cidade, no encantador e
suavissimo romance da FOX

ÃO

Em 93 bois e 38 vacas abatidos
no Matadouro Pu'blico, foram apre
endidos e inutilizados 4 figados, 3
rins e 1 pulmão.

No Mercado Pu'blico, inutiliza
dos 10 quilos de peixe. Apreendidas
400 laranjas verdes.

Sêlos incinerados na
Baia o 40· aniversario de

Hitler

BOletim diário da Esta
ção Aéro-clima coJõgica

RIO, 9-Na proxima segunda
feira, o Batalhão de Guardas ho
menageará, com um almoço, o

general Góes Monteiro, chefa do
Estado·Maior do Exerito.
Em nome da oficialidade, fala

rá o major Pompilio da Rocha
Moreira.

SERVIÇO DE fNSPEÇÃO SAU'DE

TINTURARIA

S. SALVADOR, 8 O secretario
da Fazenda mandoll incinerar 500
mil sê los de vendas e consignações,
no valor de 20$ cada um, por telem
.caldo ao mar e se estragado, 110

momenvo da descarga.
1i**±'9Mi

, o líder dos CinentaS,.-IHOJE"... A's 6112

F�
j/
�
�.
�
�
�' euro GREGORY RATOFF e ARTUR TREACHER, que têm estupendosri N P . Marechal Deodcu·o -Nacional 'da D. F. B.

��".� O rognuna. Astuta Substituta
r.: FOX AIRPLAN NEWS 20138 -' com as mais recentes novidades do mundo

, .,,
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a arte canora
mas c�u.n�ões,

I Wendy

de
reproduzida

Barrie,

FASCINADORAc
desempenhos comieos%

PREf;os:

2$500 e 2$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




