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"Osorío é ulua figura extraordinaria, Unl dos vultos destacadqs rÚR:
Patria, um. continuador da batalha secular de sua forl11ação,�" ,,'�J

viveu"�Palavras do general Meira de Vasconcelos. i �-
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Especial para « A GAZETA»

A voz DO POVO

Florianopolis, Seda-feira� 20 de Maio de 1938 ,NUl'fERO 11541

RIO, 19 Foi publicado nova

mente, no DIARIO OFICIAL, por
tec sahidc, com incorrecções, o de
creto-lei 4�8, de 16 de maio de
1938, que dispõe sóbre o pl'oces!'o

t� nos crimes definidos nas leis 38,
136, de 4 de abril e 14 de dezewbro
de 1935.
As modificações mais importan

"l:es são as sesuintes: "Voltando os

::1utos ou pareeer do procurador, o

juiz que funcionar no processoman
dará citar o réu ou os réus, incon

tinenti, para se defenderem. Na pu
bllcação anteri.or estava estabel�ci-

L do que a citação do réu seria feita

r no mesmo momento.
O artigo T estabelecio que a sen

tença seria proferida pelo juiz, 30
minuto!' após á audiencia. De acor

do com a nova publicação, a senten

Ç8 será lavrada "l1a mesma audien
eia". Foi incluido um novo artigo,
urlsim redigido:

"Tratando· se de crime cometido
fóra do Distrito Federal, a auturi
dade judiciaria deprecada nos au

tos que lhe cOuberem, observará,
no que for aplicavel, o d�sposto
nesta lei, tomando por eSCrIto os

depoimentos das testemunhas de
defesa e remetendo-os, em seguida,
á precatoria do juiz deprecante"

RIO, 19-0 sr. Belmiro Val
verde, no seu depoimento de hoje,
afirmou ás autoridades que a re

RIO 19-0 sr. Belmiro v h \. , ( c;\ (;<1, o esperado encontro com volução verde devia ter estourado

verde, 'um dos chefes da revo .' .,� sr. Plini 1 Salgado. Foi ao anoi-I �I,a dmadrugl?da _de 14 ddo corrente.
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o as as igaçoes e to os os pos-I

. çao integralista, depoz OJ.e, J}(J ,t'y,('�, na c la n. ,a vem-
I·' d

.

I· I tori d Delezaci E .. I J' ·1·· "l·eC')"· , tos revo ucionanos o sigma esta-,

car ono a e egacia specia i e (" .' "·:1 ,.

id I dI· 'S P lítica S· I D'·' "arn!l :, chefe as suas últi- vam preveni os para aque a ata.
:. I egurança 01 rea e �cla. .,
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_ ,Um imprevisto um detalhe á pri-'. I rante duas horas, o antigo secre-: mas IHO'd .ncias, pOIS que, do I _ .

'
. .

'II tario das Finanças do Sigma prss- . mus já -st.ava êle inteirado. Fa- meI�a vista de menos unportancía, Nos seus cálculos, feitos ácerca
t d ,I "�' ). d I d � I II r-lhe ·dol utaque ao Guanabara I havia transtornado todo o plano. d A ít d 13 tou ec araçoes ii? � ega o t: .. ":." ... .
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Sería interessante ás autoridades
e um mes, na nOI e e es il-

I
berto Tornaghe, historiando

a.'8:
a! I ,)0> as"a1',ll:l as residencias dOS, d DI' E

.

I h ria de. serviço na chefía da Gua:·-
-

d d h Ad· 1 '. I ... t a e egacia sspecia con ecer
F
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açao es e a tres anos, e;, ;� .. , !!(,!J(�ràIS e .nnu an es.
.

I íd d da. oi marcado, por ISSO, aque: 1
I '
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I
esta particu an a e. -

D· di rater rancamente revo uciona. r-, I . t' li '1, en rm. sr. Imo
R I d denoi ., noite, para a revolução .. las (.-

i nas hostes do integralismo. eH • '�".!,!8.ÓO r �,.) discutiu. Disse cate-
d

e en °d 01s depoGlmento�Ja PCres- pois, a mudança de escala do Co·,
G (f 16.fl· I V I
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I
ta os, o e ega o uerreiro as-
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aRe J..T..II.elra (I e asennee os . tou que, urante muito tempo ..

g'jr,eOélJYJI'."
,'o

t h '

I
-

d po e UZI erros avais ez com
! sacrificou os seus haveres em l;e II • U lple «ocês fizerem, está bem ro c egNou a. cone usaoh e que o. que êle tivesse de se afastar daI

fiei d bi
.. .' .

t I' ,. , tenente ascimento. o omem que G d"'lia';; ---,_--""',..."...,;:............,-;,...."""'""... ·-·-·ftí;-·--·-·---....-·_iiiiiiiiiiiiDii ii
ne ICIO os. seus o ]e;lV0S pOI tI

I tt'lJ�\ �,

'PhI_ov1o »·d' . I comandava a guarda do palacio
uar a.

coso Acreditava oue 80 pelas i,r- t..la fi , a (O la 8�gumte, o; G b A

dd' .']" I'·
.

,. d A
-

I t . r I luana ara era a pessoa capaz e No dia 13, não mais estaria

C h d 'o �DEFE D � NAÇAO mas po la o llltegra.lsmo apl :1 ..... antIgo Cllt",e a çao n egIa IS-, I c'd 'f t alí. Restava precipitar o movi-un agern e moe- ESCAPOU� �IILt\- r?r-se do govêl'Oo, e cuidavei, J:).! ta seguiu para S�o Paulo
..Aguar-I

til

UEI f�� Ode af�to o tenente Nas- mento. Foi o que fizeram_SIm de armar os seus COIl' '::l-! lll:lndo DI (l ocaSlaO de VIr chc, , , .

d S do S,·gma GROSAME!\'"TE nheil'os.
L

I fi 'H' f) g"hinete governamental.a 1\1· aI·s tarde, per'cebendo que (,;', TermiL;"\1do o seu depoimento, !,. e•••••••••••••••••••••••ecRIO, 19-Depois da pel'icia no lV

e
. jardim da parte externa do pala- seus rec_ursos er.am .escas;;osi l':;"i ! qUi:' fui, (, ,m? dissé�os, b��tante II :RIO, 19--Com a pf"i� ... , co' ,,( ;iIan"hara, 1)."; tpl'ntco<; ,'Jbi- "�Oil Iil�- ,k .J-�].,"".0, �r: ,l,. T '{ 1](.".· \ " ""Pc!n�o �s flntnrlrlane_;;. � n �e- E...lI-'�!n da� r.-o O s o r .- o glVp,ansueto�erna�di.d,c.lc:r �yn ','lnaopritppiropén;,lH.r'",ande I!'nb .• ';"a ,:1",,;·, '_·"·4;U,,<,;:, k.:v ••.. ·" \.:, .. I,� ·� .. l,:.l" � !'j ��,r ••meros funClOna:lOS .da . ,>�t�:® : está localizado o �?,blne�' do Py crel.dá I: Fjumn� qq,' '):-3.; in .. a

.

r""IJ wJhiF(hde dI' ",\:'.];; Ih

oMoeda, como HnplIca�,\.IS 1J!�"r<.;.: ;;i;If'Tllp Ja [{2puhlit'::l O" l'chddn: ,_ollt.inllUnd(; n",;;im Cl. prf'parar-se I ,"' 1:.:
,\ En ';;1":.1 �<JS preparativos do grande feito que foi a :cente movimento inte,F'{_.,j�,ta, \" dr; iJ.·;':iim, ahri!·a�n f():�() :··uutrp'.para a inlit af'Ui1f1a. J
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,� p:idr·�em (le .'\l:·.S tropas para a margem direita do rio Pa- :quai� já foram ,.cxoof'r ,'l"". dc-.' {�f:.'r. I, '(11'> .) (''1 .1, ","'. /"cunw-l '_ � ,

i Nao ha maIs vagas � ranã, Osorio J,rüdamava: :funçoes 9ue exerCIam.' 1l"'t'. . " <,nt'"Il."":· .,\ ;]",' '; sr' il'elfXOU li! seeretalrl3 .;::, \t' �'So'dados ! E' facH a missão de coman- •�!.�:�::����:�:o.;�ef:��ad:ea: :;,'�;.. ����hO lu��'I�d;, � %;�_�:,:,:.,; ! ta! :u� C����:· d�;4�:' I:�auu� na Detenção ,i i
dar �iuii"t:IiS livres: basta mostrar-lhes o ca- idas de 2$000 e MOO, cunhadas o. Getulio Vargas, áquelas horas, alí i a pedir demissão da «Pasta das : minho do dever. O nosso caminho está ali •

ano passado,. t.l'azerem es�ampada�, I se ach�va trabalhando"-observa I Finanças'" sendo substituido pelo RIO 19-0 sr. Aloysio Neiva,:: em frente." I�. lugar vlslvel, o slmbolo do
J o sr. Epitacio Timbauba, diretor

I· ilr. Camargo Lanardi. diretor da Casa de Detenção,': Ia o ExércIto Br&sileiro rp.alizar operação das mais ar- :�'Sigmal>.

I
do G.P.F., e conlinú�:

esteve hoie na Policia Central • riscadas, cometimento dos mais dificeis: forçar a passagem ..Ao tempo em que as novas "u d lt t l"1
,. '. de 11m cu so d'a a b

.

t d d· •' . I? os assa an ,es, com. UZI., I

Prepal.ando O dolpe em conferencia com o chefe de"
.

r gu ,so as VIS as o a versano. •moedas foram postas .em C1rcnla- fez mlra demorada contra a ·,anc'h �
P 1" O AI

.

N' fA
• Ao arrojo e á bravura do inimi.Q"o, a tudo disposto, J·un- •_

f
.

b
.,. .., N- d· 'd 1 o ICla. sr. OySIO elva ora • �.,çao, o a8s�nto OI asta.nte_comen- do gabinete presidencial, onde e"lú ! ao eSa?ImaVa, �ore�.'r a u-

II combinar com o sr. Felinto Mue- : temos os obstaculos da natureza, veremos assim quão deli- •tado, surgmdo a exphcaçao, d. situada a poltrona e a escl'ivani . ta, que deVIa ser maIS sellamente
I d'd I

- • cada e dificil era a empreza de investir contra o territorio :.

h
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'-a de er me I as com re aça0 aos pre- " ..qu� o dItO cun o sena apenas a nha do sr. Getulio Vargas. Per[u- :ncar a. na sua e. na OpIOl. � . I sos da ultima intentona, pois. paraguáio. eassmatura do gravador ou uo au- rando o vidro o projetil proSt'''llill seus amIgos, depOIS da ConstItUI-
I t b 1· t

., -: Chegára, emfim, a hora solene da invasão. •
10r do desenho. I sem desviar s�atrajetoria .'\.;ort�.ção de Novembro. Depois demar-·atquee esda e_eCIcuen o. ja nao

te A ansiedade indiscriptivel dos soldados do Brasilolhan- :Nota.-se, porém, com absoluta do escrI·torI·o estava abei·t·a< e �1 e I ço, quando se viu apontado como etm dacor�o açoes.
I PdreclsadB para : •

..

I' h
' '"

, h f d I I c· ... I a en er as necesslC a es o mo-.
do a místeriosa margem paraguáia, provinha da suprema !e�Idenc)a, que as ll1 as aes�a !:tS-

a varou, mudando aí de direçd').1 c e e a a_a revo u IOn�rIa, le�o.
-

mento. I_ honra a êles concedida-a vaguarda da invasão. ;smatura foram traçadas com tal Esse detalhe, salvou o pr"'s�dente: veu-se a nao perder maIS um .ml- � I: Era o revide, impacientemente aguarelado desde <Jue as ::engenho, de modo a repr?duzir ela Republica, pois a bala que ia nu�o. Trabalhava durante dIa e

M d'tO
_ i: tropas paraguáias hayiam maculado o só lo sagrado da Pátria. ..

�!��!:�:!�e�«���:I�eap��l%��� �(!ng��lo'm��ce��:ra�(�� �� :i����)te(��, �����t�Oo Per�%�i�� plano a ser O I Icaçoes no I i cito, Ó!��i�, p�rg!i�:;iz�I;�!leá�o�o����:s�nio tutelar do Exér- i
que pretendesse marcar.

. janela não Ih� (;fere('�u, se desvio�' _ Restava-lhe.' �penas, a aprova- quadro do ofl·c·lal�to I': E quando Osario pisou primeiro, o sólo Immlgo, á :Em vista de todas essa� cons�- exatamente 65 centimetros,entran- çao do sr. Phmo Salgado. U : frente dos cavalaria nos de sua escolta, para reconhecer o ter. f)
uerações, será aberto um mquen- do pelos vidros Jas estante::>; a RIO, 19 - As ultimas modifi· • reno desconhecido, torn')U-se então personagem de lenda, su- :to, no qual se deverá apurarsi estante fica a 64 cen"timetros da ''''Eu aprovo" caçõei que se verificaram noi": gestionando com seu temerario heroismo, a alma simples de :tal simbolo foi intencionalmente cadeira do presidente." No dia 3 de maio teve, n'l diversos quadros de oficiais do: seus soldados. Ireproduzido nas ditas moedas, em ------ ... - ... _.-_ .------.-----.-.... Exercito, determinaram, nã� só : TTansposto o Paraná, quebrado o encanto das matas =circulação, paI'a, desse modo, fo- Dro�'uIDado O De�reto uma alteração nos comandos das: sombrias e místcriosas de suas margens, cumpria avançar �mentar-se a propaganda verde. Ir: .115... a ..

I
unidadet'l e tropa, nesta Região. para o objetivo colimado, e, para isso, o 1'. Corpo de Exér- 4li

11 d ,MilitAr, como nos dos Estados.: cito fascinado por tão valoroso Chefe, instalava-se na terra ��
que regu.l.a a pena e j Oatro.im, de acôrdo com a rigi-: paraguáia_ :

i dês ultimamente estabelecida pa- .! Ecoavam ainda os últimos feitos, e a 24 de maio, :
.

- Corr-.g-.dos ln O r 1: e I ra o ac�so na carreira de oficia- : em TUyllty, Osorio eleva a Pátria ao esplendor da gloria, :, lato, Il!lUItOS dos que foram re-: fazendo recuar o Exército de Solano Lopez que tudo prepa- •

I
III I cem-promovidos, deixaram as co-: rára para surpreender e aniquilar os Exércitos Aliados. :êrros da el RIG, 19 - o presidente da Republica ass!nou, ontem, um: miss.ões em qu.e se achavam p�ra I: Nesse dia que marcou lance historico de assinalado :

I decreto-lei, que tomou o Nr. 431, que define os cnmes em que de-' serVIrem arreglm_eutad?�. Assslm I: valor, acampavam os Exércitos Aliados nos areais brancos dos :428 verá ser aplicada a pena de morte, e que são os seguíntes: ! ocorr�u com �anos mIII��res que I : campos de Tuyuly, entre lagôas pantanosas e florestas de e
1·) - tentar submeter o territorio da Nação ou parte de- exerCIam funçoes de aUXIlIares de I. jatahys. Ile á soberania de Estado estranjeiro; 2') - atentar com auxili,) ou gabine�e do mi!lÍ�tro da Guer�a, I: Desenvolvendo o ataque, investem os paraguáios, im- •subsidio do Estado estranjeiro, ou organização de earater interna- os qUaIS as deIxaram, pa�a m-,·: petuosamente, n'um golpe de surpreza, á luz meridiana, em :cional, contra a unidade da Nação, procurando desmembrar o ter-· greasar na tropa, como sejam, o.. colunas compactas e heroicas, sobre toda a extensão das li- •

ritorio Rujeito á sua soberania; 3·) - tentar, por meio de movi coronel Canroberti Pereira da:: nhas Aliadas. :
ment6 armado, o desmembramento do territorio nacional, desde que, COE>ta, nomeado coman?�nte do!: As colunas de ataques, quais avalanches destruidoras, .:para reprimil-o, se torne necessarÍo proceder a opE"rações de guerra; 9' R. A. M.,. em C?ntlba; te- i: são atiradas contra as muralhas que eram as tropa� do E- •4·) - tentar, com auxilio ou subsidio de Estado e�tranjeiro ou or-) ncnLes.cor�nCIs Estemo de Albu� i: xército de Osorio, e aí se dislipam na mais louca confusão. :ganisação de carater int<lrnacional, a mudança da ordem politica e

I querq.
ue LIma, comandante do 1 i. No decorrer da batalha, Osorio, o idolo de- seus sol- •

social estabelecida na Constituição; 5') - tentar subverter, por G. A. D. nesta capital; Alcides!: dados, estava em toda a parta, conia de um a outro flanco, :
meios violentos, a ordem politica e social com o fim de apoderar- Elchgoyen, comandante do Gru-!: em sua galopada famosa,' atravez a fumarada do ca_mpo de :
se d.a Estado para o estabelecimento da ditadura, ou de uma clasBe

I J.l�) �gc()la de Deo?oro; Onofre: batalha, o ponche flutuante, a legendaria lança de ébano e :social; 6·) - insurreição armada contra os poderes do Estado, as- 1\ 'lTIIZ G0mes de LIma, coroan-: • prata na mão �egura, irradiando bravura, restabelecendo SI- •
sim considerada, ainda que as armas se encontrem em deposito; 7·) ,. nte do Bat.alhão de Guardas; I: tuações comprometidas. I- praticar atos destinados a. provucar a guerra civil, se esta sobre- Adrian.o _Ma�za, do 2' .B. C., e': Em meio á eloquencia apavorante das rajadas de •
vém em virtude deles; 8·) - praticar devastação, saque, incendio, os capItaes Euro Martms Lobo e: aço, era de vê-lo, grandemente sublime, a incutir coragem, :oepredação 011 quaesquer atos destinados a suscitar. terror, com o Ii.'ldrigues Ko�l�r. . : onde mais inflamada se apresentasse a luta. :fim de atentar contra a segurança de Estado e a estrutura das ins- Nesta guarmçao awda foram., E quando, após 5 horas de encarniçada luta, tantas •
tituições; 9· - atentar contra a vida, a incolumidade ou a Iiber- feitas outraii alterações nos co-: quantas durou o formiuavel prélio, a vitoria soniu para as :
dade do presidente da Republica: mandos. O comando do l' B. C., I armas aliadas, foi Osorio coroado com os titulos mais gran0 :§ l' - A pena de morte. nos casos dos incisos 1 a 7, em Petropolis, foi confiado ao

• diosos: :será aplicada aos cabeças, aos demllis, pena de prisão por 30 anos; tenente-coronel Otilio de Lins e o : -MENSAGEIRO DA VITORIA PARA OS COM- :§ 2· - nns casos dos incisos 8 e. 9, a pena de morte será rio 1· R. 1., ao .coronel Penedro: BATENTES, VISÃO DE GLORIA PARA OS QT �-;; MOR. •aplicada aos autores bem como aos eumphe�s; Pedra, e o do 1 G. A. C., ao

,- RIAM. :
§ 3· - A pena de morte será executada por fuzilamento, tenente-coronel Tinopio Fernan-: :

em uma tla.s prisões. do r�stad(J, designada pelo m�nistro da J�sti- des Mascar:nhas; o do 1" G.

0::1: Teu. �elo C. Caldas 20-V-938 :
ça e NegoclOs Intenorl:ls; a menos que este determlOe o contrarIO, a ao, tenente coronel Rafael TeI: •

execução não será publica. xeua, :.

A Providencia apresenta em tempo e com

ar <i)f'·�(.mff(i�ade OlS pr�(h�stimlclcs? i�gwras cuja
missão é dirigir a geração a que pertencem, tra ..

cando roteiros decisivos e que quando passam
deixam um testemunho de reaiizações, que são
traços vigorosos da sua personattdade, que se

transfundem, com fu�gor', na Hísterla � que
são êlos da cadeia cronologlea de expoentes in
teletuals e morals] que são como bandeiras e

toques de clarins, mestrando o caminho do
dever.

Csorio, é uma dessas figuras extraerdlna
rias, um dos vultos destacados da nossa Pá
tria, um centlnuador da batalha sêcular de
sua fnrmação, na época em que vlveu,

Rendamos, pois, ao bravo soldado as nos

sas homenagens ardentes, nos dtas em que
recordamos a fase granuiesa de sua vid,l, in
telramente consagrada ao serviço da Pãb"ia e
nas heras em que c Brasil pede a colaboraeãe e
a unidade de pensamento de seus fUhos, na ba
ta�ha contra a hd�ütração ousada do dOl"ninio
intern3cKo81t:1 i.

----------
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I ANO IV'

I AS IMPORTANTES REVE�!E S T A V A M A R C A D A
._ ..

I
� .__ _ . _. '':'" .... _ A"��'::':'

LAÇÕES DO ���ta BELMI- � A R A !4
RO VA����:jE·R-bE

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O (;ALLADO
._---------------------------------

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

cimento, quem tudo esclareceu,
Confirmou as declarações do sr.

Belmiro Valverde, quanto ao fat ,

do dia em que a intentona devi.i
ser deflagrada. Disse, porém, qi: e
sendo o assalto ao palacio GUD
nabara, a parte principal do pla
no, era êle o homem capaz de
realizá-Ia.

),
_.

, ,,,," "'''''f;-;'
'.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo próxirno, o grarnado da Federa
ção será teatro do maior encontro futebo!ís
tico desta ternporada, disputado pelo Avaí F,C.
e Figueirense F. C.

de

Ain��g�e?���:ã:dOl�::I:�2u�:�d,:.uhO!:6a�::·ad,,�
Em 980 q u í 1 o c í c I os Depois da guerra ...

Tubarão loca-se como nos diagramas I e 2, Ou�arn, hoje pela -- -.-,--o
----

.i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
conforme a posição da bola. No PRE-8� Sociedade Aristeu SehieflerTodos sabem que o Figuei- diagrama J, a bola está no centro; Rádio Nacional

rense foi infeliz na sua excursão no diagrama 2, de lado. do Rio de Janeiro.
a Tubalã'. Os jogadores estão agora em Faz um ano, mais ou menos, que a guerra sinc-japonêsaD d J

' Programa diurno C' er en (l o primeiro jogo por posição de perseguir novamente C)'lltçe U a ensopar de sangue o sólo da hina.
8x3,e o se gunde por 5d, o fi- seus openentes.Cada um dos guara De 9.00 âs 18.00 horas Anunciando que a invasão dei Republica Chinêsa por
guezrense lião poz em prática das marca o homem rllais perto Programa noturno seus exércitos visava efetivar uma das clausulas do pacto anti-Ko-
sua habitual técnica.

I dêle da fôrma OItodoxa. Os dian- mintern, isto é, prevenir fi bolchevisação do Ímperio Celeste -que
J d d f d d Das 18.00 ás 20.00 e das 21 ás 23.00 hs.
ogan o cs alca o e Ivo, teiros e o centro movem-se para dizia estar em adiantado estado de gestaçào-o govêrno nipoaico

Beck e Calico, o alvi-negro assim Iseus adversarios. Logo que qual. Orlando Silva, Odete Amaral e tem revelado, no enta.ito, achar-se animado de intuitos expnnsio-
tão enfraquecido não póde eníren- quer um dêles se aproxime do ho· Bob Lazy nistas. Assim, a presente juta armada no Extremo Oriente, apare-
tar os poderosos esquadrões da mem de posse da bola, faz todos

, ,Ii ce, claramente, corns uma nova edição da campanha que, ha tem-
cidade. os esforços para conseguir uma pos, terminou pela absorpção do Mandchukuo.

Entretanto na primeira partida held ball. Assim que isto se dá.
�. ,)

-.com Sabe-se, mesmo, que a ameaça vermelha na China não
ambos arqueiros do Figueirense 0 outro homem move-se para ten- Orquestra õe Dansas

se revestia de importancia suscetível de reclamar a ajuda. aliás não
I i ec3uarao Patanê e sua Tipica Corrientes

sairam feridos. tar ums interceptação. Quando o
;"

,I
Regional oe Per'eira filha requerida, do governo de Toquio ao governo nacionalista de Chang-

(";�Admirado5 com esta noticia, atacante fica no claro, o homem .• ,,1, RMaml?S e seu 5UJig fiue Kai.Chek.
I : Romeu f5hipsman com a Orquaah-u aI/'

que se propa ou rapidamente pela de defeza volta para trás. Comerto!!! O governo chinês desembaraçara-se da assistencia dos téc-
cidade, publicamos uma nota.elas- C f

'

óxi
, A's haras certas, jornais Iclcõos com no. nicos limos desde o ano de 1927; e, em relerencia aos exércitos

si ficando a partida de DtouradaB• on mua no pr xlmo numero
tlcias em primeira mão, forneciaas pela fl Nol dos Soviets chinêses, não é ignorado que o Kuomitang vinha lhes

P , d d f E TE, e oferta ao Casa Buimarãli.'s Ltôa.orem, quan o os e eusores SpOrte - "! opondo solida resistencia. Portanto•.•
do alvi-.negro ch.e.garam, nrocura- t o r rv a Ir'

, A's 18.00 - VOZES HOVA5 OE 38 • Audição E' carateristica, aliás, e por demais conhecida, a políticar: ...J I I h ,; com uorn valores eetectoncõoa na
mo! ouvrr a opmião de alguns.

D I I programa aI.' cotour-oa, de Toquio em relação á China, após a aparição histérica d<l po-
O primeiro que encontramos ez v.a ores , ;1 A's 21.30 CAHCÃO 00 DIA. _ por La' lítica de expansão comercial. e muito especialmente, em seguida á

foi Sabino. máXImos murflne Babo, _escrita e ínterpr-etcõc: uma guerra de J 914. Política de absorpção da nação visinha, Que, se-

I d· h

'I
oferta ao DRAGA0. I I 1 d' S I-,�terroga o, ,SI . ou,,� muita Donald Bu dge con- gundo se afirma, é de necessidade vi ta para o mperio o, ó.,

I t I J d ,i A's Z2,00 - O TEATRO EM CASA apresente N
�

j�:,�'";la:,r:':x::;::'��,t.t:·,,� �UW�OU ,? d" r�09�7° I t ,�
\
!!AC�rr:�iê �o�g��g,�,aco� _a�s��n��ldaOo����� ascenteD�utl'a parte, dadas as circunstancias especialissimas do

gumte man,e,all: .

U Ivan, e, �, . I q tos, f1bigail ,enaia, Celso 5uimarãl.'s, Violeta
momento internacional, a luta sino niponica acabou por assumir uma

- RIO 1 9 A I I

iL
� ferráz, Abel Pera e outras, sob o patrocinio

coisas 8d�t���b�1. �:sso�OI�rq::: to � m�ior espor�i��a��:eE�t:d�� �.�. ,� ��s�::�.Hr��E� �:�O�;iHTA5mA5 com La, !:�o;tao��:n�:c��:: PRarg�e�ad:�!:IOe$�:::o�:�s: Au;:err:r��d�;�
ros foram infelizes e não tiveram Umdos, ao qual e conferido o ,," martine Babo e 5ilvino Heto espada de Oamocles, a pairar ameacadora sobre a paz mundial e'

"T f S II' " ,
�

tempo de se livrarem das impe- ro eo U Ivan.

,
5peaker _ Oõuuclõo Cozzi sobre a civilização conternporanea.

.

tuosas cargas da vanguarda do São votantes os cronistas espor.} Amanhã _ Huno RaIana, mouro õe Qliveira, A derrota dum e doutro país, militar ou econômica, con-
Cidade Arut. tivos. Ffioi eleita recentemente a I J

:;;

•••.,�.�i;'\
Alvarenga I.' Bentinho, Almirante. duziiia ao choque dos seus aliados. ....

--E oue diz da excursão- maior gura e�portiva da t�rra de II ':2if;' A ZZ 00 O T t o' CtT d
. ..

b ' d'1 ',tir.: '5 ,
' ea r em asa, aprl.'sen a a I U o mdlca que a guerra não aca. ara enquanto um os

F
.

f r é Tio Sam, na última temporarl�, o I ' 'V coméôia em z-atos ae mario floreai "Senhorita d' ,.. d I A' E'- omos ln e Izes certo, mas
I

�. Charleston", pel::J ('ia. arz rornéaias àa Hacional, OIS palses uae se ren er r-e o esgotamento eCOn0mlL.O. IS porque
voltamo6 salisfeitos pela bôa aco-

famosQ tenista Donald Dudge. í
LUA

o resultado da aluai cnnten-::Ia entre as duas nat'ões orientaIS refle-
D ld Bd' 'd d BREVE:-ESTRE'IA DO «BANDO DA » �

lhida que tivemos pelos r.lespor- oni:l u ge e consl era o o I tirá profundamente na situação internacional.
tÍstas e do povo de Tubarão. tenista n. I do roundJ. Na última I ftt saIS toneladas, I Ta!ves que o (S,11agarnento da China não produzisse si-

E quasi todos os jogadores são disputa da uTaça David", êle I'" rave S U Esse tipo de avião ac�ba de não a sua absorpção pelo Japão.
da mesma opinião de Sabino, e

saiu vitorio�o na� provas d.e sin-
O Ati.ntico ser posto em tr.'\fego na lillh", Esse «talvez» bruxoleia e extingue.se afinaL. Não �ais

estamos certo que não foi uma gles, duplas t' mlxtas, realizando transoceanica habitual dá «Luft, n 1S encontramos na é.Joca da anexação da Mandchuria; estamos

partida tão bruta, mas sim o ena uma facanha inédita. Sul em II hansa& entre a costa africana enCIma en::ruzilhada da Historia, e dessa fórma, todas as forças se-

tusiasIDo com que lutaram os de- De acardo com a vGtação oL·
h Natal. PI. grande vantagem do rão exp'!rimentadas na objetivilação dos escopos.

fell60res do Gremio, fazendo com ida, foram classificados os seguin- oras Ha 139 es�á no consumo eco. A derrota dos nipões, todavia, que bem pode ocorrer,
que os locais machucass'!R1 Re- ttes esportistas 10mo 'os maiores '

di' b' J I I d - d I -

t I dos h'"
dos EstarJos l!nido�,

-

na última .0 avião quadri-motor alemão
nomlco o o eo cru com ushve, i pe d OfAga uraçao a guerra e pe.a reaçao a ua c meses,

zende, Pereira e Janí. permitindo-lhe ao lado do maior I acarrçtar'� para o Japão consequenclas de largas proporções.temporada: ordwind, tipo Ha 139, da
«superavit- de força motriz para lOque deverá aconte�cr num país como o Japão, de in-O JOGO DEFENSIVO l' Donald Budae (tenista) Deutsche Lufthansa, inaugurou d

'

d
•

rFt�O D ....SKET-D .... LL
-

�. ecolagens da sup >rficie do mar,
! lenso in ustrialismo, após a guerra, no caw em que a economia

n,.. ,.. 2'-Donald Lash Icorredor de as suas carreias reg'llafes na li·
d ,.. h f ') S' f' d I'dI' h d A I' \.' I d' pervoar stanciá.s mais extensas mpomca vcn 8 a 50 rer um'! gf8ve comução. era o Im a po 1-

fun o). n a o t antJ(:o dU, no Ia b' D"
I, d � d M'k d d '

'

(Por G. L. Durus Ins- 3' K -h' R
.

( d d 113 d d d .

sem a asteclmento. aaa a ma;or tlca e expansao o I a o, e a aurora uma nova era para ()I

d
'

d
- ar arlDe aW1S na a o· o corrente, voan.) ecos

t 'd" Ha 139
.

A

trutor do tIua ro e ) 11 h I I
au anomia � voo, o

.

povo Japones.
Mld W h S h I)

ra . I ta a costa em oras e
t't I t decisivo para Ü sólo chinês nunca mais serà pisado pelas botas lDva-way II C 00

4'-1Archie San RomaDi (cor-j m'nut�s apenas. Fui, �ssim, a I :o:�a��i;��:aend:s aviões tran. ioras dos soldados do lmperio do Sól Nascente.
Continuação redor.) prlm�lra vez que um aVIa0 p,,�-! ti l' I -

'

5· Ad I h K' f ( d d) I A I' ,sa an ICOS a emaes do� navlos-l!'
Não .é nllda, raro que 05

gua�-r
.-- opie er na a o,r �

ta

a. tr.avessou
o t �ntJco entre: catapulta, solução intermediaria:

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

das se ImpreSSIOnem com os pn-
6 --Ralph FJanagao (naaa a Afnca e a Ame.rlca do Sul, do problema, que até aqui for-I

meiros clois ou três passes dêsse dor): ' .

em tempo tã� reduzido,
mava a base para a segurançalUnião dos Varejistas

tipo de defeza. Repre�enta um 7 -William Sefton (saltador Tc:_ndo del�ado .Frankfurt na
e regularidade dos v80s transo- �I. ._grande papel em abater a confian- com vara). manha de qumta-f.eua,. chegou a ceanicos alemães atravez do Atian- ... O�IanopD IS

ça do quadro adversario. Retarda S'--Stewart Sefton (polo e ho- Nat�1 antes de melO dia de sexo tico Sul. Espera-se que dentro
os joaadores e, daí por diante, ckey. no gelo).. ta-feira

..
_

. em breve. os Ha 139 abando
êles sempre elham duas vezes

.

9 -Angelo LUlsette (cestobo·
.

O aVia0. tlansatlantJco alemão
narão a escala ce Bathllrst na

d .

t t hsta). tipO Ha 1 j9 e uma construção f
'

d d'
I De ordem da Diretoria convido a todos os snn. associa-

antes e passar, por an o, 51:1a ,costa a CIcana, voa0 o Iretamen' d d A bl" G I I' d d' 2Cofensiva não é dificil de deter-se. 10'-.-Ben Johnson (corredor de dos estalelfos naval<i Blohm &
te de Las Palmas para Natal.

os para a ressão e ssem ela era a rea Izar·se o Ia

A defeza é baseada no princi. velOCidade). Voss em HaMburgo, tendo exe- do corrente, em 1 a. convocação ás 19,30 horao e em 2a. ás'
d d 20 horas, para aprovoção dos E�tatutos der,ta União.

pio de que, se nunca se deixa um cuta .

0, ,no ano passa o, nume- ........_-- ...... _ •• _•• _••• - ••••

quadro tontar posição este jamais 22 desportistas pro- rosos V)OS de eilttldos sobr('ol Secreta!ia da União dos Varejistas de Florianopolis. 19
, fi' 'f' testaram contra;"l, Atlantico Norte entre Li�bôa Concerto., e limpeza de Maio de 1938.

operara e Cientemente na o enSlva. "�

Y k d JOAO B:-\TISTA PELUSOOs quedros que causam mais per- prisão de von Açores e Nova or. coroa os,
. ,

.

. , .

b I - aliás de completo exito O Ha de maquinas de escrever

I
20. SecretarIO em exerclc:o

t .. r ação são aque es que nao poso Crarrlm 139 é dotado de f1�tuadores, rádi0�', e aparelhos em gera.
fuem sistemas. Rua Conselheiro Mafra n' 61 !!0Me )

Já fomos derrotados usando SAN FRANCISCO, 19- possl!indo todos os requiaitos mo·

,8
"

(" ta dt:'feza, mas creio que o ha- Vote e dois desportistas, in.lusive demos para a navegação aerea
�OO!i*l��!iI:1�����J I! Srs. Viajeantes ! � Srs. Viajeantes..!::\leriamos sido muito mais, se ti- Budge e W. M. Johnnton, pro- sobre longos trechos oceanicos. � 't� ,- ._

. :
vdsemos usado qualquer outra de- testarRm contra a prisão do fenis- Q<latro motores a oleo crú com W Ru'l Souza V."ana � i I

. . ..'

:
I b d C i d 22()OHP f c �� • Não esque?am que a Fabrica.(eza. Um quadro que é sl�ficien· ta a emão /Hão e von ramm: i '1m tota e o ere em' H '�' : • •

t 'mente bom para bat"!r uma de- dedarand�: ..Os métodoi secretos llhe uma velocidade de 250 � N "L
e

V" � ': PINHO é a uniea que concerta e re-

I.I za impetuosa, baterá qualquer empregados Tevelam a ínocencia k nslh em vôo cruzeiro e 290 H
oemla opes lana �: forma toda� �s suas malas� com rapi-

(.:feza que �e organize com o mes- da VItima e d(opõcm contra os fa- k nslh em velocidade maxima. W part�cipam aos seus �arentes e ij: dez e perfel�ao.
_ .

d h to", d,., C1IJe a ar'u'am. Nenhum Ollatro trinulantes zelam pelo �� pessoas de sua8relaçoes onas· �: RUA SALDANHA MARINHO, entreJoao Pinto !n-.o grupo e ome'lS. - � - .. t- �. d flh HUY W •

NBO •Darei a :;eguir alguns diagramas país podia dtstja! melhor repre- bu;n fun.cionam�nto dessa possan- �
CImento e seu I o . � i e Tiradentes-FabricaPI.

•
desta defeza ao mudar para uma sentante.» te ma<{U1na, CUJO peso total é de ���W:,*,,_�f#l' le ....

( Assembléia Geral)

� /,.
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Não tolére o esbanjamento, o desperdício, em sua casa! Córte o

mal pela raiz, começando hoje mesmo a econcm5zar:

Adquira o famos@J1 "Fogão GERA.L�', o "Ieader da ECONOMIA'"
nas cosinhas brasileiras!

O "Fogão GERJ.U..

" não precisa de "fogo cerrado" para esquen-
tar••• G�sta menos 80 ·R. do que quaEquer lOutro fogão.

Visite hoje mesmo o nosso mos"truario para certificar-se da qua-
Hdade do Fogão "G RAL.9

�conomia ,.- Durabilidade ,__ Perfeição
DEPOSITARIO E 8EPRESlENTANTE GERAL

1-1. AVIL.A
Cons. Mafra, 41 -.- 8 Loja Fone 1561
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I� J c �=:��;:��;_; ;-o /1 m����:a:s "�SaJ
O�D�d�::�5���cim������ mara dos 40" I:�����������-�-������������p������������J�lhR��O��L�L�iA�D�yoel�um individuo superficial, quasi um ignorante. Para se fazer .t1l 'IJ �

I �"��,,,���=--_=--���mt2'"'WH'
r

....r.��'��"'':!_�-�����..�'"t:"'�rI

carreira na imprensa, a opinião corrente é que não se pre- RIO, 19 - O delegado Guer-I'cisa estudar nem saber muita coisa. E' o periodisruo uma reiro de Castro, acompanhado de iProfissão ao alcance de qualquer audacioso, alguma coisa de .

V' C j-romarl"a Petropeli ...
seu escrivão, sr. ícente OpO- I �="'-__ -==- ±z..

'

Svago e arbitrário, sem regras, sem princípios, sem uma têc- lechio, está ouvinflo,:desde ha três '�
s

A r t
N

d'"õ,'''''nica, enfim. dias, na Casa de Correção, os' � AGE,NCIADORtiS II de assalto
a Ime." açao (�,:i

Contudo, a pratica jornalistica não é assim tão fa- membros da <Camara dos 40» da
cil quanto se pensa, e exige dOI profissionais conhecimentos extinta Ação Integrahsta.

FALSOS. I cnançase qualidades que não se encontram com a facilidade que to- .Iá prestaram declarações os A
.

I Cd
-

I I d I CI ' - "Vlsamos a nossa I R O, 19- hegaram a esta ca-
os JU gam ao a cance e qua quer um. aro esta que nao

srs, Juvenal Itocha Vaz, Amare
)

,.

de
.

I' t f did d d h'
... distinta íreguez a e ao pital, procedentes dp, Petropolis, (E�se PO( e exigir um torna IS a pro un I a e e con ecimen- Danari, Alcebiades Delamare, Ar.. 'Angra dos Reis e Ilha Grandp., 'Itos; mas um profissional honesto) e á altura das suas resnon- tur Tornpson Fübo, Cias ]\,rar- publico em geral, que

Ihilid di' f '1' d t bl
-

. c w o 1VJ 40 integralistas implicados no
sa 11 a ies nevera ser um aminar e cer os pro emas, pre- tins Loureiro, Paula Ferraz, Raul não devem entregar suas I

. " . -

d lid d
. movimento de 11 do corrente e A 1 I' tcdIsara

Ler l.lma visae tsegu�a ,as. rea, Ir a es qu.e o cercam, pOIS [Ferreira Leite, Jorge Pinheiro rounas a qualquer agen- que, sob a dileção de Raimundo regra gera pua a. a rmen aç
o contrario a sua a uaçao será. pe o menos inócua. se não Brijola, Rodolfo Sestre, Mauricio .

d
dos latentes é a segtrinte: <1.0 le.

fôr nociva. A função educadora da imprensa, a sua penetra- I Modesto Melo eU Pedro Moura. �.�
era ur, sem que o mes- Padilha, deveriam marchar sobre materno é insubstituível às creanc .;

-

h' tã grand ma sa I I d mo apresente o respecti- Petrópolis, afim de tomar de as- até 6 meses de idade. Esta rez ,"çao oje .ao e nas s s popu ares, rec ama o pro- Todos êsses depoimentos foram d"- L.�
�

'c

f" I c ta d d
.

t I t 1 ,l "O cartã ( ider tific salto aquela ci ade. d díf díd tre t dissiona uma er ase e preparo in e e ua , considerados da maior im portan- ii ' ) '- I an - e 'Te ser I uv (a entre Q:l.S ;' S

Somos ainda um povo de três carreiras exclusivas; o oia. � do-o comi) tal, aíirn de I _

m
mães. para que a. sigam, rigoro:.-

bacharel, o medico, o engenheiro. Bacharel, então, é I;t car-

I
O sr. Amaro Lanari, que exer- ; evitar contrariedades e I

�'IiIWii"1 ...-. mente a bem dos filhos.
reira que resolve tudo. Quem quer ser jornalista, ou proles- cia atualmente a" funções de se- 'j"' t t '. .. I Corno se sabe. ainda ha muitas
sor ou homem de letras sô têm um caminho: f

con ra empos. I PRODIGIO, sI.gmflC.a M. I.LAGRE mães que dão aos BEBES bolacha.,
ri, ) CUi'.30 jun- "

I cretário de Finanças do Sigma, �
- ,,-

dko. E no curso jurídico êle pouco encontra com quo pre- I i em substituição ao sr. Belmiro I I MILAGRE significa pedaços de pão ou banana ou me -

encher as necessidades inteletuais dessas carreiras, Será tem- V I d f d I
- .

I d Tinturaria Seleta I ilf""D ..."'1IDLA�ITD mo as taes «bonecas» embebidas f ',(
, ,i a ver fi;. ez ec araçoes JO ga as B 'W lU 'IJ "JIl.... IV

po de deixar 0::; cursos de Direito para os que têm vocação i do maior valor ao completo

eS-II' I usando o creme
agua com assucar, causadoras ,':

jurídica. .. clarecimento da trama verde. RUt.il, Tlradentes, 7
I L U fermentações e desordens gastro-íntc .

Para isso, porém, será preciso a ampliação dos nos- , A despeito de todos êsses de-, ' l' elefene, 572
I I

CRAS A TU tinais.

II sos institutos culturais. E daí toda a grande significação dês- :1 poimeut.os terem sid.o tomados: �._, ,._.,,_ _ _._ _I. dirá
As crcanças até 6 meses. além do

se curso de jornalismo que o sr. Amoroso Lima anuncia será d d J
- - - logo sorrindo: que produto leite materno, só devem receber c-

I criado, ainda este ano, na Universidade do Distrito Federal. i em segre o f: ".stIça, a nossa �-_.""'-
maravilhoso I Ih

.

h d ld de Tarani d-

: reportagem conseguiu apurar que lifJeeet)•••••oe•••••e•••eeQ)••••e oe.s�"."••••@
enn as e ca o e aranra, .u.;

O iornalismo é UIT,la prQfissão decultura e não de' A L
. t �. (') vezes ao dia. Quando a mãe tiv,i'o sr. maro 3nan, i.llirmou ter @ , �

aventura, O público procura nele idéias e soluções para os el1cont,rado. a Ação lnl.e
..gralista ! Bar e Restaurante "E L 111' � E" : pouco leite. deverá consultar um me-

seus problema», sendo tambem um colaborador, dos melho- d h d A
'OU lLl! A A • ciíco pediatra sôbre a melhor maneira

d d 'b" S'
- sem lILcno e sem cre !to. S �

Qtres, os po eres pu 11\:OS. era, entao, necessario o conheci- operações "_ue vinha reali7.ando e- � ti de alimentar o filho. Se fossem ob-
mento dos problemas gerais e das necessidades colet.ivas. f •

'd O Praça 15 de Novembro. 3-Esq. Rua Tíradentes .. sel'vados estes cuídadGs. não morre-
., A ,ram ,ettas com a garantIa o seu 9 ' CiP

Neste sentido e que o� governos mod�rnos de todo o mundo I I nomepessoal.: : rram �a�tas creancinhas! No caso ,�e
>-IJ

atribuem á imprensa um papel de relevo. I �, -.-- ----------. �
Dhuaiamente Pl.lmo�os e jantares com to I se manifestarem desordens gastrO-!l-

______.___ l�i,O ,...

"Da k" t � 8 Menús difereili.t,,�s á escolher com �lteStífJai�, indican-se além do r�gi-
iiiiiiiiiii iiiMIiIi;;;,;;;;;õõIiiiia;;;,;-....;;;:m-....._�......,;;;;;;,.� I (aO IC eve : CINCO pratos ead:J; um á 3'000 (tres : men altmentar, o� caseinatos de cal-

..J. d
N 4it mi-I l·e'I·S) Pa �t"''''I·S de ilf""amara-o «t. do e o Eldoformio da Casa B,11er.

D I
,., I C ADT i� r:ti'!lIri!'S I uestaca ii atuarélO: .,.-

§

,"Li.
'IJ

� : os quaí� �or:jgem as deje,;ões Hquiúas
ec araçoes KI"'1 H&I;. � �, Cosr.nha obma e iii vista do fC'egueses • ou seml-llqU!das. combatem as fer-

k
: � : mentações e defendem as muco::J.s

de Kerens y D DIA RIO, 19 - O cão policial do �. MAXIMO ASSEEO-- ExcUusivamente fAMILIAR íntes!.tnais das irritações.
,Guanabara. «Dick», teve atuação �

r -
.

destacada nos sucessos da madru-
(S@,!I•••••••••••••••••••••••M.....e6'lH8•••••••e•••4t

a Imprensa ODEON4) o iider dos gada de 11. Depois disso, em

cinemas virtude do grande abalo que so-

KIT PLIMOUTH, 18 - Che- PROGRtU\llAS D[ HOJE: freu, ioi levado ao Hospital Ve-
terinario. Todos os cuidados ima

eado a bordo do «Queen Mary�,
o IIr. 1Cerensky, falou fi «United ginarios lhe foram diE:pensados e

Pres!p profetizando a continuação

I
A'S 7,30 HORAS: a srta. Alzira Vargas, sinceramen-

do expurgo na Russia Sovietica e George Brent e Anita L(jmise te, se preocupou com a saúde do

acrescentando: na comédia deliciosa da Warner
seu guarda fiel.

«O. recentes julgamentos são , -------------

apenas o ainal da desorganização QUERER E' PODER. I O sa�d ;CO fudo mecanismo ditatorial». Preço-l$500. I
• III

Disse que é dificílima a situa- I!I

ção da politica externa da Rus-
�INES COROADOS glu!'ia e que toda opoaição interna I,ôOS diretistas visa emancipar os

camponêlel. REX ás 7,30 horas: i -.1\ população de Joinvile acha-se
. I' : prêsa de viva indignação, por moti'

Sobre a lituação internaclOna, A U'LTIMA CONOUISTA.--, vo dos átos repugnantes praticados
declarou:

com Joan Crawford William Po- i p.or Acari Margar!da, porteiro do

«Penso que é muit.o boa a ten-
II R b t M t' : cmema REX, estabelecido naquela

I d E N- h we e o er on gomery. I cidade.
-

dencia iera a uropa. ao a
Preços-2$500 e 2$000. O referido individuo, pelo que

ameaça de guerra e o acôrdo an-
ficou apuradO, praticava átos de li-

gIo-italiano bem como o novo go- 1 bidinagem com meninas inexpcrl 'Ivêrno francês tendem a tornar a I ROYAL, ás 7 e 3,30 horas:
; entes que iam assistir ás matinées..

,'t ação melhor. I DOMINO' V'ERDY' ' B'- Para tanto, presel1t�a ..a as cril!sças
SI u 1 lê" c' ,fi n

com ret.ratos de artIstas, levan· o 8S

gitte Hoorney f' Thf'odul' Loos. para um dos reconditos da cssa de es-

FILTROS Preço-l$OOO. petaculos, onde dava largas ao seu
I

. ···.f . --'---- o o -- ,,! espirita de tarádo e de sádico.

IPara motores tn aSICOS e mo-,

P IANO V n,,!_ -se �l "d o �:i_; n foi cJ..enunciado. por _uma
nofasicoli, os mais eficientes, pro- ',rríl' . I das vltlmaS, cUJo progemtor Clenti·

curem na casa rnarcJ. "Zlmer-1 W:ou as autoridades dO OCOrrido.
"

,.. MUSIJf""AL mann" em p:'rfcito t·SL:do.! Sabendo,se descoberto,Ac,ui.Mar.
� ._,

., __ garida desapareceu de JOIDvile
Rua João Pinto, 12 1 ratar nesta redaçao. achando-Sê a polici.a no seu encalço. �

o_e __

I'
r· �e frt; ln I· .,.o �l, ·k,> S.. ..., ,,) t"�

GA E T

preciso redobra 1·

de cuidado)

ESTRADOS DE

tipo
AMERICANO

ARAME

de:para call1as

Solteiro
112 Casal

Casal

molas e sem molascom

todosFabrica-se os tal1lanhoselD.

SERViÇO GARANTIDO

o GUELM NNL
-------------------------

Posta!, 19

Curitiba

Repl'esentantes nesta capital

MACHADO eia.
Rua João Pinto :; Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



flOlianopotis
�-------------------_._-._--

AGORA, TOCOS PO'CEM
SAR OINI-IEIR ! ! !

Porque d CASA DAURA, dá inio�o est�
o dos O!:3 t.e,,,�.")o'�, com o fim de bem servir a sua
seu colossai stock.

SlJOCK UNeA VISTO

P r e 'C; o 5
Pelol<1 motiv.. expolJto.. aeinuI, .·eoe- Imitação a linho em todas ali c�re:s; mt I .300�Guarmição pi jantar (140x 140)

_elldamOIi á :mossa Ire.Rezla de •••lIprir Crepom j.pon@s pl k.i uDO « 2.800 Guarnição p] jantar (140Jt 180)
ti. artigos .....t88 para.. pró I i IU. .. Crepom pI kimoíln, dezenho Q9Y. «2.400 Guarnição PI jantar (14ox230)
inver.n., apreveitaa•• a. Ir••"" v••ta- Cretolle estsmpadc p] kimon. c 2.500 Guarmção pI cha, cl dezenhos em côres
.euli que lhes .fer." ara.te • méa Chitlo HoIlln.d�5 c:le 1'2 e 1.500 GuanJiçào pI chá, art. de reclame
ti. Maio� fazen"o deat ti..... eooao- Tecido pI C811io. mt 1.700 I GU!1.rdal1apos p] jllntac
_I. lIuperlor a 20$1. Opala em tod4� li cor.. <ri: 2.000 GUlIcoiçilo de lenda pI quarto. (7 peças]

Para VOllJ•• orleotaeH, ._... pra- Opala típ. Suina c 2.800 Cuarniç!1.O de renda pI quarto (7 p'&ç!.ls)
... tia alguus art1ll08: Brim eole:ial d� 1.5 e 1.800 Cortina de renda dezenhada

Brim col_lial enfcitad. de 3.9 e 4.500
Zefir lista<:b e xadr@s miude d� I A e 1.600 At·mal-iuho8 • ardll.a PI h.meDl:

11.800 Zefir superior, cores firme-s mt 2.000 Pulovers si manga de 9$5, J I $. e 12.000
15.000 Or'landí lis., tipo Suis50 (li 3.500 Pulovers de pura lã 51 manga �de 16$5, 26$.« '13.000
16.000 Meio linho enfeitado, em br.oco .e c.r. '" 2.500 Pulovers cl manga de 13$5, « 16.000
11.500 Toalha. pi Banho, art. ber. encorpa.1\) uma 10.500 Pulovers de lã c] manga urna 2.04.000
15.500 Toalhas pI resto do 1$, 1$2, 1$;, 2'. 2'5 e 4.800 Cssaquinho de malha pI menina « 8.000
6.400 Coletes de malha pI rapaz « 1.!500
8.200 .. PI.•••_ Coletes de malha cl Ieixo, pI rapaz «e.soo

1 0.000 Sobrdudos p] homem, confecção perfeitissima «65.000
t 2.000 Colcha de p.ra seda pi ca•• 1 uma 85.000 Sobretudo p] rapaz de 303 até c 45.000
10.500 Colcha de teda c] fraoja pI cas.l « 44.000 Capas de borracha impermiavel p] homem uma 85.000
16.000 Celcha de .eda c] bico, pI cal.l « 38.000 Capa de borracha de seda pI senhora (Pec.;hincha) « ge 000
5.800 Colcha de fustlo5 c] frania pI caiai « 14.500 C;)�'Disas de jersey superior (Perfeitas) « 14.000
8.500 C.lcha de fUltlO cl fcanja p] l"lteirlll « i 1.5UO Ternos de casemira pI homem « 30.000
10.000 Colcha de fUltlo c] bico ri cual � 16.000 Ternos de casemira, ótima cenlecção « 52.000
12.500 Colcha de fustão c] bico pi sclteiro (, J 2.000 Calças de brim pI homem. (côres firmes) uma 9.000
14.500 Colcha branca pi casal, art. superier « 2 2.000 Sombrinha de seda e linho, art. garantido. uma 23.000
11'000 Colcha branca p] casal, art. bem « I 5.500 Sombrinha de tricolme c], capa de metal q 11.500
11.500 Colchll branca pi solteira de 11.5 e 13.500 Sombrinha de tricoline listada n 10.000
2.200 Colcha pi solteiro, em br�llca e d(� carriS um 6.0uO Sombrinba pI mocinha R 8.000 t�
18,.000 Cobertores escuros, artiiIJ perfeito uma 4.500 Sombrinha clfranja II 6.500
6.000 Cobertores pI bêbê Je 6$5 e 7.500 BoLas, pos511imos um variado sortim�nto de todos 03 tipos, e pura

36.0CO Cobertores Pauli,!. pI ca�al, act. pesado um 21.000 todos os pl�ÇOS.
12.500 Cobertores Paulistas pl solteiro « 15.000 Cami�&s de a1gcdão cl feixo pI homem
15.000 Murim Taubatc (Rcc;lame) peça 28.500 CIUllisas àe algodão cl feixo pI rapaz
7.000 Murim Flor do Campo « 28.000 Capas de lã ri criança
13.000 Murim CambIai,. Encanto (Enfutad�) « 26.500 I Casaquinhos de lã pI criança
9.500 Morim Cambraia Mimoso (EnfestadG) peça 29.500 Estej0 de chicara Japon�&a pI csfé

MQcim Oficia: � 10.500 .Aparelho pI café (Reclame)
Alvejado Carioca « 12.000 Malas pi viajens 18$.20$, 22$,
Alnj.do N D « 12.500 Pastas e�colares de 9$000

Caiemira lisa, lari. 1 mt50 mt 13.500 Alvejado Familiar, o q.e ba de CIlolhOf « I �.800 Maldas e,;colares dI:: fibíOlite
Caiemira l;s8, art. superior .. 17.000 AlgodlQ enfeitad., lar&. 1 �t50 « 30.500 Cache-coi de �ena
Casemira lisa, art. fino » 18wOOO AI"odIO enfutado, iafi. 2mt « 39'000 Loção Nerci�o vert

Casemira em X'ldrês preto e branco • 24.000 Algodlo 177 ...l·t. extrl « 14.000 Pó de arroz, Roynl Briar, pequeno
<Àsomira cl Salpico, largo I mt50 » 20.500 Aljodlo S. 22u ti 12.00[1 Baton Michel, em t0doi os tons

CasemÍra Xadrês, art. de pUrll la :o 24.000 AJi�diG 14, l.re. 90 ce.t. « 14.500. Baton Tangee,
Cuemira cl •• lpic(.}, art. pI coducoe » 19.000 Ala.die 5, Mm 1�.aI « 9.800 Tubo de pasta K(,,!inos
Casemira li•• pI co.tume, 18fl. 1 mtJ5 ..t 12..000 CretolM R.yal, tipe hoh., larl. , ...t40 d 4.200 Tubo de pa�ta Alvidente
Caserpira Iii. tipo Sarja de 19$ e 24.000 Cretone R.y.1 linho, lar,. 2mt c 5.600 I igiJ� de bOrrllt�ha pI Mllhora
Feltro de pura I! mi 13.500 Cret.oe Royal, típo li.ho, lara. 2rat20 «6.200 Bablldores de organdy bordado
Flanel. de !ã finissima ti 12.000 Cretone Ro.. Marie, lar,. %lIIt20 <li 6.000 Cintos de couro d-e cobra pI homem
Casemira Xadras miudo • 12.000 Cretone em e�rel, larl. 2_20 « 6.900 SU8pen.orio de couro de cobra, indenticos a08 cintos I

Camra azul marinho pI ter" d. h.... • 3'.000 Atoalhado braDe., lar". llJtt-40 c 3.800 SU5pensorio de seda n

Cach' cl "aDeja rm xadrh « 2�400 Atoalh.do em cara, larl. tmt41 4! 3,900 Lii em novelos Peltim. em todas iaS d�res
Cachà cl flanela tipo de I. « '.000 Atoalhado braDe. lurade, I.ri. l.t50 c 7.500 5.000 metros de retalhos perfeitos de pelucia, que OItão sendo
Cachá cl flanela listada pi pfjaala «3..800 Atoalhado em côr típ. Inale. c 6.500 vendidos por preçoll nunca visto.
Cachá tipo de li c 4.500 Tecido pI guardanapoI, com .s2cent. lar", c' 2.800 Eltamo� li'1ui(1Ir1Odo com 50010 de abatimento todo o nosso Stock
Cachá tipo Redié « 4.500 Puro linho bcaDco, lar�. 'IM t ) « J 4.000 de luva. suedine. Luvas de Pl"liCII de Ia, [Jor 22$000. Cintos Je
Cachá branel) tipo Rodié « ,4.500 Linho branco, larg. 2mt20 c 22.000 camurç\ e de pelica para senhoras, por pre�Oi baratis�illlo3.
Pelucia lisa em toda. as cores c 1.300 Puro linho branco, marca doi� zer... Ilri< 2.t20 « 24.500 Meias pI homem, senhora. e crianças, dali melhorei marcas, as m�IS

Meio linho estampado de 1$7 ct 3.200 Cambrllia de puro linho c 10.500 re.islcntel e pelos menores preçOf.
----------------------�-------------------

Dê unna prova de inteligencla _ fino "cato, adquirindo seus ar·tigo;?:\ pare a

proxima estação, nt?l nossa inegualavel Llquldaçlo de Maio, oor�nprando os rn&lhores
a!"'tfgoe pelos r-nenoree preços da praça.

Procure oomprar seus artigo. em C.ea que lhe mereça oonfinça.
Prefir'9 pois a noesa CASA, que •• mais antiga desta capital.

Casa

SEDAS:
Seda Cloqué, cl lá (Reclame)
Seda Clogue, hn:ssima, pi inverno
Seda Cioljué Frllncêsa
Gaberdine de seda cllã
Gaberdine de pura seda
Seda desenhada
Seda desenhada ('W côres]
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
B�da Bayadere
S�dA Bayadere Ftancêsa (Seda Natural)
fJ\ongol Encorpado, muitas côres

Monge] pesado (Rtdame)
Seda estampada
Seda Bordada. art. moderno
Tafeuá bordado, novidade
Seda listada p] camisa
T alettá Xachês preto e branco
Seda Chioé! Gloria ;Miss)
Setim de seda pI colcha, largo lmt40
Seda Laqué o gu,., ba de melhor
Vdu�o Cbi!on Francês (Reclame)
Seda cl lã, art. liso
Seda estampada art. pesado
SuÍtaoita do melhor artigo
Jersey de seda, largo 1 mt40
Veludo liso

lIIt
»

»

"

»

»

»

lt

»

»

»

»

»

de 12$ por
mt
»

de 7$ e

mt

A t=lUA FELIPE BCHMIDT, 89
II. B. Prefira o p.�loda da manhan que o movimento é i11enos intensa.

ECONOMI-

mês á sua r'naior Liquideção de
distir:te freguezia e reduzir" o

àe
VARIED DE INCALCULAVEL�I

assombrar
uma 15.600

19.000
ti 28.000
c 28.000
« 13.500

de Dl. 12$ « 16.000
uma 34.000
'fI 52.000
« 16.500

»

» uma 6.500
II �.500
" 12.500
um 5.500
" R.500
n 28.000 �

e 24.000
e 10.000

5.000
16.000
13.000
f·800
2.500
3.000
3.700
J .500
1.5'00
J.500
9.800

12.006
8.500
1.200

»

»

»

uma

um
•

I

•

8

II

•

uma

um
•

I

aur

I � I N T U R �-R I�"'''·'llV E NOE �S
é A SELETA e nad� mais I' u,n belo terreno oa Praia do MUller, plano,;com J .300 me

tros quadrados.R.a Tiradentes D. '1 Fu..o

............'tA.Wf@[WPRmMl'M'
---_._---

Em São Joaquim da Costa da Serra

J. R. Cord9va
Estabelecido com escritorio de repre.enta9ies, censignaçõ es
e conta prQpria, aceita quaisquer incumbengias comerciais
afetas ao seu ramo de negocioso

Telegramas: CORDOVA
......�....,.._ ..

_._--�.�..-r- ...-:---- .. - ...�.-------,�., ....•
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A G.�:ZETA

Dr ..

f\. .li �- "....,,", Q ,.. ... C"""'\-:l V t �_._ tJ g \ ..., .... ",,'"

Especialista cm molestios de ereanças, uervo«
impaludismo e motestias da pele

'Kratamento do cmpaludi. mo e das rnolestias da pe�
le e nervosas pela fiutohemotherllpia

CCllslllforio e resídencia-Praça 15 de Novembro. i 3 I
I Telefone, 1.584 _jCOIJISIiI1Q,6:-[)as 8 às II e das 14 às 1 b horas
1- .. ---.-------.--.-.--.-.---... - ..---.-'' ...... - ... ---

lN- +

Camará MartinsDr.
I

MB'DIfl}-ESPECB.LISTA EM MULESTIA� DO liSTO-
. I

MAGO, INTESTINO, FIGADO :i RECTO .

I .

{iURA HADIQAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OP.

RAÇÃO li: SEM DOR

CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado,
díarlamente das 5 ia 7 da tarde

,iW4- • i., .... 4=

I\/ln!es,í':iae d Opersçoes
dos

OL.t-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhinc do Centro de Saúde

de Floríanopol's
Membro da Sociedade de oto-rhino 121ry ngologia do Rio.

I Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009

I Rua Visconde de Oure Preto, II - FLORIANOPOLIS .

�=:e && a &9±±i=. ".K=->&*'- •

Madeira NevesDr. Joaquim
MEDICO--OCUL!STA

Formado pela Faculdade de Medicina da Univer ..
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau'
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospital

da Fundação GaHrée·Gui.nle do Rio d� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

ONSULTORIO RIJa João Pinto 7 sob. Telefone 1456
ESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

--_ ----�·I

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Consultoria: Rua João

Pinto, 13 - Telefone 1595

Das 2 ás 4

Residencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preta, 42-

Telefone 1355

Valdelftar
Burigo

Inscrito na Ordem dos
Advogados-Secção de

Santa Catarina

ADVOGADO

CobranV8S amigavlll e

Ju�lcjal.
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANO!\

Santa Catarina

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Clari bal
te Gaivão
A.DVOGP.DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E1critorio: R. Deodoro n' J5

FONE 1.665

Advogado
J, Bayer Fil ho

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

'.'
"

" '!

Dr. Miguel
Boabaid

CGm prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ãs 12 e das 16 ás 18 horas.

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

I N S T I T U T O O E D I A ..

GNOSTICO CLINICO
DO

Dr. Djalma MoeUl'nann7ratemento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult-R, joãc:> Pinto, 13
1 elefone, 1595

Re�. Hotel Gloria-Fane 1333
Consultas das 13 á6 16 hrs,

RA 10 X
.1 GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

.1 C'L1NICA
, Curso de aperfeiçoamente em doenças do coração

.11 (diagnestico preciso das melestias cardlacas por

.

traçados electrieos)
CLINICA ElE CRIANÇA� DOENÇAS �O SISTEMA

N!RVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de M icroscepia e Aná-

lises Clínicas
E.....xame de �angue para dill.gnosbcc» da $ifiii5 (reaçõe5 de
W&eHtBann, de HtJ.Ckt Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
tI�2.ilíCl� d� impeludisrna, DOtl_item de uréa no sangue de.

Exame de tMina [reações de Ascaein Zoodeck, para dia
gnestice precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

I quido rl!.obidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
diagno5ticos.

FtlE.H"nf."�ndo Machado, 6
TELEFONE I .19

t=LORIANOPOLIS

, "" • A =

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno � assistente do
SMviço de prof. M0IUi.
Ex·int�f"o de Dillpeniari<.l

5i)va Lima .

\

Ex-adjun!@doHospua'l_GraHée Cuide e Sallatorio
Manoel Viterino

Clínica médica cínrrgtca das
molestías da

CABEÇA E PB6G:OOQ
Especíahsta em

NAfUZ, GA:RGANTA E
OVVIDOíD

CONSTJLTOBI.
18- Rua Trajano --18

RESIDEN<ZIA.
; Hotel Glona

.

� Diariamente das 16 ás 13 hs.
.

&"lW55Ft-iEJ?iKds' <d"�f"T?i?,mZ;?

I Accacio MOmlrD� �i�':�dol
Gottsrnanr)"1
L-chefe da clinica do HOtpi I
tal de Naroherg. (p,..,resso1.1
lndórg Burkbardt e Professor IIErwin Kreuter)
Ihpaclalll'ia em c�rurgla

geral
alta cirurgia, giuaecolcgia, (do
ença. das �oras) e partos,
cirurgia dô sistema nervoso e I

operações de plastioa

.

reira tem seu escrip ..

Fim lanopolls, -1936

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 --_ Tel, 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114 1\Te!. 1317

,____ .

Dr. Carlos Corrêa

Partos _- Moléstias de
Senhoras e

Molestías de crianças
DI,'etor dó Maternidade �
Medl(io do MOlpilal

(Cur-so de espec.aliznção em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarce - Consuttorto:
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr Aderbal
da Silva
rvdvcgadc

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 p. 1290

R.

I tÓJ ia de advogada á rua

! Vlsconue de Ouro Preto
Advogado

ln. '](). " Phor.e- 1277. - I Ru.i Trajano, rr 1 sosra.io

1�1 Postal, 110.
__ I LTe,ePhone n· '4�1

1
I

. I
I

I
,

ELIXiR DE fWaUEIRA
v.tupre!l'.or!o com fiUCCC&aO eJI1 tod8l

!II.t m<lI""1l1U provenientea ela lI)'IIblIII• 1I11lpní'êzas do lanllT>le I

fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMA.S
MArleliAS DA PElll
Dr�RTHR()S
FLORES BRANCAS
'''iH::U t-/j,�TISMO
SCRCPHULAS

SYF"HIUTlCAI

Para o Norte Para o Sul

Fretes de carqueirc;
.. I1rru.lrn.mt. em te_
.., Aftec,)ô'!a .... ...

.cm "la.

- Milhllr�9 d. curAdo. f..'.
1m,���� �f1UHAnVO DO IWI

VE IrD E-S E

O Paquete ITATINGA sairá á 27 do cor- O Paquete ITATINGA sairà á 19 do
rente para: corrente para:

Paranagaà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabezíelo

, . -. . Cargas e passageiros para os demais por-o prédio á rua Conselheiro
t"s sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.Mafra rr 50, em frente ai! [

Rua Trajado no. 29 Mercado Público. Para tré\-

A. Recebe-se cargas e encomend�s até a �espera das saídas ?o� paquetes
,:__

tar á mesma rua numero II. VISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, a vista do c'

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.RADOSI

Para seu concerto, procurai a

Casa Musice], que conta com li

ohcina melhor montada na ca

pital.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

í!SCI'UTORIO·-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 12.50)
lRMAZENI·-CAIS BADARÓ N.'3·--(FONE·1666)-END. TELE". COSTEIRA

Para mais lnformacões com ·0 Agente
J. SANTOS CARDOSORua joio Pinto, J 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETl\ -r1od,dnopolis-1938:

R�Rt;;'f�W1��'SENTANTES E
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L. O S
, Buzinas

BaseH
."0 6 •••1. "arat., p....... 6
•••Ih... d....ua".

/

OEPOSITARIOS EM SiTJ�_

HOEPCK
FlORIANOPOllSatriz

Filiais em:

Blurne"6Iu, Cru•• 1.40 c4. SuB,

Joinvile, Lages, L8gulna, Sã!�yt

Francisca e:o Sul

MOSTRUARIO EM:

I
.1
I

I

II
•

••
,

j
I

c. Fama Mundlall

�,llE_���:��
��4i1�ri��_

COQUEIROS MUNICIPIO DE S. JOSE'
SANTA CALl\RIN.c..

� ��'!'!'�=��':.-_��_�,u��""�_�I�_�_"""�-�-

� I quinta-feira��j
��

__ - da UIII rl a .

�._I q... nAa aan...... ...t (a.. .III".�
1 _ lIu......'......

•

••nd t.d•• _ .....

0 .

••••

�_.::::::z: .. z '

i IKI.�� . Z ':r c!t�
r

:\ Adolar SctniVt�rl :

\. ---_

! Endereço Telegr.. DOLa. - Caixa Postal, 32
,

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARr-r,A
AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada --Rio

I'I Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
.

: Vandenbrandn & Cia.-Santos

VIAaENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DEJANmRO I
Navegação entre BUCARElN (joinvile) c: SANTOS.

I ANGRA DOS REIS e RIO DE JANiIRO, diréta
mente. sem transbordo

Tem sempre vapores em porto, carreganda
&ncarrega'$e 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 do Norte 00 do Sul do País. bem como para o Exterior
Recebe cargas de importaçãe, do País ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DB8VIO DA E. DE FE�RO ARMAZEM PROPRIO

"t�:VljÇO C!i\!'�;.rr;DOw,� R:!l?2-:-!!EÇOS MODICOS
'5

Banco do Brasil
Capital

FU.t1do dta reserva

10G .000:000$000
�269.741:100$ooo

f���"r..N!j_ --- - ,�;:)í!d����!;P'� 0ge.eo.o•••c.�o�®ee®ClUlh'�fJQlee®G@o••G.o@••••eeo .

ltiT�T.: j�------- (_�.:,.:!\�u...:1[::éa,,doj<���· I �i ,�

Procure conhecer os produtos cio Instituto

I

'

". ���,.:;"����.•�-�.:
Biolozico Catarit.ense. vacinas, sôros, desinletantes

i��;� l:RESITA e :t�ORMIO.N� carrapaticida. ibc, etc.

Em loteria a sua favorita �
VACiNA CONTRL\ A

�t PESTE DA rViANQUE!Ri��,
,

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a Ha A.quil�o Bt Ci��r.1

S tos de pelica, sal ..apa , to alto, para
INVERNO a 18$000
Sandalias .. aosooo,
de verniz de todas as côres.

Se f:..")atos para creanças a 8$000
Calçados de qualquer tipo para xomens, senhoras e

creanças, sandalias, chinelos, TAMAN-
.� L OOS de toda qualidade, cmtos, etc., aos

menores preços dirétamente da FABRICA
,

BARREIROS
.

Secção de vendas varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

26 de Maio
,

I
I
I
I
r

..

I'J O Estreito Ponta do Leal

........� � �;c --_-_--__·-_==.._-__·-_--_=_--__nrt E_'_b"__-�-T__
-

I

EJ s

fXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTU EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJA.NO, No 13

Abona, em conta corrente. o. segúlntes juros:
Dcp. com Inr is (COdlE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, Iímitados (limite de 50:000$) 3� ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 40/. ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :c()m retiradas tam-

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

3,5� ala
4fo ala

4,5% ara

DEPOSITaS A PRAZO-FIXO:
pll 6 mêses
por 12 mêses
Com renda meusal

H T E

I
I LETRAS A PREMIO�.

por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo p-oporcíenal,
Expediente: das 10 ás 12 fJ das 14 ás
Ao-s sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4.% a.. a.

5% c

15 horas

I L E

Federal e Santa Catarina

NO� CL�SSICOS ENVELOPES FECHADOS

-t

Formidave! !
Crande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca ME I EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua rnaquma sem co

nhecer nossos preços e condições de venda.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e JOSé Galliani.

Rua:'fConselheim Mafra, 66
.,'"

FLORIANOPOLIS

_� = ... a; n - fi are iiiiiíftituÊ-'
- -e-> . 1 .

&iN_MU
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A Casa M�scelatlea
--- .�,�.... . -'-" "

CHARLi-'\UTH
não precisa de rec'ame. visite SUtiS exposiçoes e

vrifique os seus preços

não é um creme comum

ALUGA-SE_'���bi(i���:J
Tratar á rua Conselheiro

Mafra n. 90.

Liga Atlética
Catarinense
De ordem do sr. Presidente,

convido todos os clubes atléticos
desta capital e imediações. a ef l

.

tuar sua filiação á esta Liga.

I Conforme dispõem os Estatu
. tos, são considerados fundadores
I todos os clubes ou entidades fi-
liadas antes da eleição da pri
meira diretoria definitiva, o que
se dará depois de 30 dias. a.

contar desta data.
Secretaria da Liga Atlética

Cetarinense, aos I 5 de Maio de
1938.

•

PAl�A lNS�rALAçÕE:::i DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE

_
RADIO, CONSERTOS E AUMEN.
TOS PROCUREM

A ELETRICA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIA!S ELETRICOS, LU"TRES E ABAT-

jOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A EI't

·

Rua João Pinto n, 14
. e rica

ACABA DE RECI::.BER UM FINlSSIMO SORTr�
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO �ARANTIDO CLOVIS GAMA

J. SecretaíÍo
iiiiJLlrI@!IlIM__IIJIII__llIi__Jt__

AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZIA QUE 1- CABA DE RECEBER UM

GRANDE E. VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA HOMENS,
SE��HORAS E CRIANÇAS, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

DURANTE O MEZ DE MAIO

c o
�

I ta s a r en a

Conselheira, Mafra, 15
"". ��: '" ,� ,

.
.�

i$t ..... e •• 'f '1!!IIn:: • -rrP"'JP'FíMR'· 2*"" II m iH
li

i [�
� Vísta BEM SEUS FILHOS

Lindas e graciosas con<fecções para

na A C
• A JII.menInas e garol.Os

PIT
"

50

L
--_._---

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

Via COllselheiB�O esquina da Trajano

I

•
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Em viajem de nup�ias, segui
ram para Buenos Aires, o distin
tQ engenheiro dr. João Moritz e

l\la ilustre esposa d. Maria Es
tela Tavares do Amaral.

O consorcio do nobre casal rea
lizou-se nesta clilpital, tendo tan
to a cerimonia religiosa como o

ato civil se revestido de raro

brilhantismo, devido á" inumeras
iimpatias de que ambos gO:iam
no seio . da nossa melhor socie
dade. que cümpareceu afim de
IRcs tesmunhar OI bons deseios
de um futuro ridente e feliz.
«A Gazeta», embora tardiamen

te, envia ao jovem par os leus

melhores parabens, com OI votos
de uma venturosa lua de mel.

Pretendia retirar 200·:e �::i��-:'D�rSC�os':� DESPORTO �:,sl,�:r:o :;��� Precsavam de ma-

contos do Banco d o va um passageiro do TOS DA '·COMEDIE e

d
'

.. O esra- ,'apor "Mul'üOho" O jôgo de domingo
. FRANt;;AISE" I neia o�es para as

sil com um cheque assl- Na manhã de dezoito, estando Ite PARIS, 19 - O comediografol metralhadoras
nado po� Selassie�

atracado no porto de São Fran- U Imo Henry Bernstein desafiou para
. ! " cisco o vapor MURTINHO um 11m duelo o sr. E Ionnrd Bom-

------ --

'------, f-'DC}I�'-' 19 A A passageiro,deidade avançadaado- det, diretor da <Comodie Fran-

N O S S-� A H � D *' tem'
1:'"

um

<

�C,f t �t contecetu on- entado, ao saltar a terra foi tão Por considerar justa e razoa- çaise», após uma desinteligencia
f\ ,j 1\ A cencia do·� o 1ll ;reBssan .el· na

I infeliz que perdendo o equilibrio
vel a apreciação do n0S!'lO coléga motivada pela exclusão da come-

�;;;;; iiiiiiiiiii_iiiiiiii_
",' anco o rasi nes- caiu nagua, no momento quando

DIARIO DA TARDE a respeito dia denominada «Judith», de au-
N, ,.".,.,._,.._' ta capital, d t a

-

do j A t
.

Pestava desobrigando-se de suas � a u çao o J?Aven n amo. e- toria do referido escritor teatral,
Apresentando-se no <auichet» ' reira Neto no logo de d m ngo

.. �... funções o ilustre comte. Alvaro.' o I do repertório da <Comedie », du-
um preto, dizendo-se abissinio, Cabo capimar de São Franci . ultimo, transcrevemos abaixo o rante os ensaios.

FERNANDA DE CAMPOS I querendo retirar a importancia q
,

t d h'
ISCO,

que disse aauele nosso confrade'
d "00 t d ,. ue num ges o e eI'OlSmO saca . '"l.

• O referido duelo será o nome
LOBO e.. con os e reis e apresen- d d I d t

.

. cArbl�rou o cotejo o sr. Anto-
em que se empenha o sr. Bems-

F'r'fl'jO:J, ôntern, o seu primei- í.ando, para isso, um cheque assi- dO o man e os sapa oSdatIra�- n�o Pere.ira Neto" :rue tev.e a.tua- tein e o primeiro de que partici-nado-Selassié. Os Iuncionarios I·
o:se �do mar com. rdlsco 1

a Phro- b d t P dro aniversario natahcio a galante pria VI a consegum o sa va çao a aixo a Cri ica. re.lu. lCOU 'pa o sr. Bourdet.
negaram-se a atendei-o, por o-ao' t b

._

r e-
b d d IFernanda, diléla filhinha do sr. . roicamen e o po re anciao

am os es. _qua I'OS na maioria e A data para a realização do
possuir fundos no Banco e ne- I '. '. d

-

F IhAlva: o Campos Lobo. da firma
nhu t dtO 1 A sua atitude e desprendimento suas eCis�es. a ou, como. sem- I mesmo não foi ainda fixada.

Campos Lobos & Cia., e de sua
zan mo °sue ro ocumten dO. preto,' são dignos de elogios tendo tão pre, ao assinalar <toques» mtlln-Iesposa d. Ruth de Sena Pereira
se

g dU- ,.;crescen �n o que dO nobre gésto repercutido profunda-
cionais. Aos tres minutes de iôgo,

Campo" Lobo. 35� ePts1 � TI? .anco

t;rad e

I mente no seio da sociedade fran- apitou erroneamente uma pena

Fernanda ofereceu ás suas nu-
I

con

�s eN'eIs c, a� saldr,. e- cisquense onde o ilustre oficial da maxima na area perigosa dos vi-

merosas amiguinhas uma lauta c ar_?u: « e o :gus sou er iSSO, I nossa brilhante marinha de guer-
sitantes, em <: toque» visivelmen-

mêlia de dôces voces me pagarao bem caro» ê muit id
.

d
te não intencional, pois Laranja lOS-.

__

.

ra e mm o quen o e estima o.

Def'lue na data de hoje, o ani-

D
foi � carimbado» na mão, ao ten·

versario natalieio da exma. sra. r. Celso Ac d
· tar «escorar' forte pelotaço de

d. lda Simone, fiel do teioureiroj
a emla um dos dianteiros avaíanos. Er·

dos Correios e Telegrafes e viu- Fausto Catar •.nense
rou, novamente, ao mandar co-

va do nosso saudoso conterraneo l
brar peja segunda vez o tiro pe-

ir. Raul Simone. I nal!

_�!!'"'"
'- d L t Deixou de assinalar uma <Ial-

Assinala o dia de hoje, o aní- e e ras ta» de Diamantino em Cilo, den-
versario natalicio da exma. sra. tro da area perigosa. E annulou
•. Zica Santos Borges, digna es- Estiveram reunidos ante-ôntern,

um ponto ligitimo de Nizeta,
posa do sr. Alexandre Borres, á noite, os membros efetivos da conquistado depois do arqueiro
representante comercial. Academia Catarinense de Letras

ter rebatido a pelota. Em hípote-
para o fim de reorganizar essa

se alguma, poderia ter havido

distinta Associação Cultural.
� impedimento» no lance que pro

,

Assumindo a presidencia da ses-
vocou a queda do arco alví-ne-

I são o sr. desembargador Henrique gro.

da Silva Fontes, presidente do Além disso, foi indeciso e dei
InstitutoHistórico e acatado mem- 'lOOU de acompanhar o movirnen
bro da Academia, disse do fim te da partida, limitando-se a per
da reunião, propondo que se ele- manecer na linha lateral do gra: Igesse a diretoria. mado. >

Sendo, cota0, resolvido que se ' RIO, 19 O sr. F:;ancisco Cam-

Procedesse a eleição por aclama-
- Pela inserção de�ta nota as-I' pos.'

recomendára ao ch�fe do.escri-
. . . . tono de Obras do Mmisteno da

ção, foram escolhidos: presidente, sl.lme_ JOtelr3 .responsabJhdade a Justiça a ida de um engenheiro do
dr. Ivo de Aquino; secretário ge- direçao deste Jornal. mesmo Departamento á ilha Fer

ral, José de Diniz; l' secretário, nando d.e Noronha, com o fim de

Maura de Sena Pereira', 2' secre-
apteciar "in-loco" as necessidades
para a adatação da mesma em pre-

r tário, Gustavo Neves; tesoureiro, sldlo.

Tnnscorre, nu dia de hoje, o OsvaH) Melo; bibliotecário, dr.1 PÓ de arroz e roure O engenheir:> designado 101 o sr.

aniversario natalício rio fll'. Gla- De sua viagem a região serrana, Oton d'Eça e diretor da revista" combinação feliz Jardiel Luz, que já fez entrega do

destone Paladino, comerciante. onde se demorou cêrca de um mês, Alt' FI
A

'I
relaturio ao ministro da JUSti;;3.

regressou ante-entem o nosse n...
mo ores. Ao que conseguimos apurar, as

B d·
tre conterraneo sr. dr. Celso Fausto A diretoria aclamada foi ime- Adora�ão obras de adatação deverão ter inicio

Faz anos hOJ'e, o sr. ernar i d S d' t d
v

d b-I e ouza, secretário da Viação e la amente empossa a, marcando entro em reve, visa.clo acolher o,
ao Borges Neto.. I

Obras Pu'blicus. o presidente '3r. dr. Ivo de Aqui- prêsos que vieram a ser condena·
S. s. foi o primeiro a percorrer �

h
a venda em todo o Brasil J dos pelO Tribunal de Segurança,

em automovel a estrada de São Joa- no, uma sessao para aman ã ás notadamente na Capital da como responsa'leis pela intentona

quim á Urubici', num total de 65 1?,30 horas para serem tratados Republica. intesralistã de 11 do corrente.

quilometros, cuja rodovia será en. \'arios assuntos, incluaive. o da Nesse sentido o chefe do escrito-

3trOeSduie ao tráfego publico dentro de inscrição para as vagas existen- rio de Obras do ldinisterio, enge-
as. teso Esta a maior prova de sua alta nheiroHorta Barbosa, está providen-

...ee..e............... qualidade. dando a abertura do concurso de

..
•.........e................... projétos, cuje crédito, para premio

: : I de 120:000$000 já 10i aberto.

I Dr. MIGUEL BOABAID I
8 •

: comunica que foi encarregado pelo :
: dr. DJALMA MOELLMANN de di- :
: rigir a seceão de :

iRADIOLOGIAI
I anexa a seu eousultorio, á i
: RUA FERNANDO MA()RADO, fi iI Diariamente das 16 ás 18 horas

•

..................................................o.S

RIO, 19 - Falando aos jorll@r
listas, ontem, no Ministerio dá
Marinha, o capitão de mar e

guerra Melquiades Ferreira Alves,
comandante do corpo de Fuzilei
ros Navais, declarou que já se

encontram no quartel da respeti
va corporação, com excepção de�'"
dois, todos os fuzileiros que cons-

(

tisuiam a guarda do Palacio Gua
nabara na madrugada do dia 11.

Sobre a infiltração verde na

quele corpo, afirmou que ali os

crêdos estranhos não encontram

adeptos, porque os fuzileiros, além
do espírito de disciplina que
possuem, são totalmente absorvi
dos pela permanente prática dos
esporres e pela excelente biblio
téca que possuem uo quartel.
Sobre os acontecimentos, de que
foi teatro o Palacio Guanabara,
disse que os assaltantes, quando
envolviam a guarda do palacio
intimaram os fuzileiros a decla
rar qual d�les sabia manejar me

tralhadoras de mão. Os fuzileiros
porém, não responderam, não
.ibstaat.e serem êles eximios atira
dores e conhecedores de todas as

armas de fogo - afirmou o co

mandante.

ANIVERSARIOS

(Especialista em doeneas de Senholoas
e e.·eanG:as)

mudou seu CONSKJLTORIO para á

Rua Felipe Sehmidt, 39

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

Transcorre, hoje, Il data 8ni
versria da exma. srll, d. Zulma
Viena, esposa do nouo amigo sr.

Sodi Vieira, zelos. funcionario
estadual, atual.ente adido á Se
eretarÍa da Segurança Pública.

Dilatação dos pra ..

para a defesa

.\ lESTBEL... DE ANI
TA LIZ\NA.?

FAZ anos hoje, a exma, sra. d.
Bernanlina Coslho, esposa do sr.

Aliredo Coelho.

RIO, 19-Na última reurnao

do Conselho da Ordem dos Ad

vogados, o sr. Orlando Ribeiro
de Castro pleiteou. tendo sido
aprovada, uma indicação no sen

t ido de ser solicitado do governo
que se ampliem os prazos para
defesa nos julgamentos de crimes
políticos sujeitos a processo suma

rio.
A respeito, a direção daruela

corporação entender-se-á com o

ministro da Justiça.

Ocorre, hoje, ° aniversario na

talicio, da sra. d. Adelia Ramos,
irmã do nosso confrade dr. Oscar IRamos.

ORftliS EM FER
NANDO DE NUno

NR�"-

ENLACES

LONDRES, 19-A jogadora
chilena Anita Lizana foi derrotada
hoje com extrema e surpreendente
facilidade pela campeã Surrei
Freda James. Depois do primeiro
<: set lO a tenillta chile[Ja cometeu
numerosas faltas e se mostrou in
capaz de resistip at) jogo excepcio
nalmente variavel da sua adver
s:lria e especialmente o seu extra
ordinario jogo de rêde.

"

�
f

RIO, 19-0 inqllel'ito policiál
feito peran te o 8' distrito para
apurar responsabilidades do des
vio do bilhete de bteria n. 24.655,
do qual era proprietaria Francisca
Mal'toreli foi distribuido ao juiz
da 5a. Pretoria Criminal.
Hoje mesmo, o juiz remeteu os

autos ao representante do Minis
terio Público.

--- ----lll\:.

7 eudave�es nos es

combros do DoteI
Terminal

ATLANTA, 19-Acabam de ser
enconLrado� mais sete cada veres
sob os escombros do gigantesw
incendio que devorou o Hotel
Terminal, desta cidade.

O numerG total de mortos, ele
va-se, 6esta fórma. a 23.

A Ora. JOSEPNINA SCHWEIDSON

o TEMPO
COI1i1orciaram-se ante-ôntem, no

Cartori@ dI:> Hegiatro Civil, o ir,
Alvaro F. da Luz, com a gentil
senhorinha Dilma Vilela, filha da
sr. Daioberto Vilela.

SOBRETUDOS CO'RTE ELEGANTE Departamento cle Aé
.·onautica (;ivil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológicaDESCE aS$OOO

CHEGAM UNS
Do !!Iul do Estado, chegou, ôn

tem a esta capital ° sr. dr. Er
uani SayãG dos Santos, funcio-
nario federal.

rSóDR. TEIXEIRA DE FREITAS

Está nesta capital e sr. dr.
Augusto LUl!ltosa Teixeira de Frei
tas, integro iuiz de Direito de
Hamonia. MODELA

Previsões para o período da�
18 horas de ontem ás 18 hora5
de hoje:
Tempo_':_lnstavel, com chuva.

Nevoeiro.
Temperatura-Estavel
Ventos: - Variaveis e frescos

por vezes.

As temperaturas extremas de
I ontem, foram: maxima :20.4 e mi
I nima 13.8 registradas, respecti
vamente, ás 14.50 e 5.30 horas

Capas de Gabardine Capas de Borracha

DR. ANDRE' KIRABIHEGG

artigos finos

na "A
Preços que impressionam

---------------------�

LOT_ERIA DO ESTA-

i��ii:r�:��::�::��:t:�;�,A peeDstaaddoe dine0grUfeerrSaÓ emili M-"�'-IS';SA EM"-�;A-::Oo·"-·"D"·""�EII D�A';�:��TA
I

pital da florescente localidade de � Resultado cios pre-
Perdizes, no oeste catariuense. i GRArAS mios maiores da ex·

VIAJANTES Atendendo a numerosos pedidos de informações transcre-/
� trac:ão de quinta fei-

(Via tenestre) vemos a seguir a disposição do artigo n' 168 da Constituição de ra 19 do correntf':
Lista dos passageiros que se- 10 de novembro de 1937, e que é o seguinte: Oi!! diretores e demais funcionarios da C. Telefonica 8419 50:000$000

guiram pela Viação Cruzeiro Ltda.: I «Artigo 168 - Durante o estado d� emergencia, as medi- Catarinense, convidam as altas autoridades CIViS, militares, 7683 4:000$000
--Otilia Sema, Catarina Sema, das que o presidente da Republica é autorizado a tomar serão li- eclesiastica'3 e as exmas familias para assist.irem a so!fme mis- �883 2:000S0\iO
\Talquiria Ramo!'!, Rodolfo Koffke, mitadas ás seguintes:

'

8a cantada a realisar-se sabado proximo, dia 21, ás 8 horall 2104 1:000$000
Jamei Lasch, Oscar Baron, Hel-. a( - detencão, em edificiü ou local não destinados a réus da manhã, na Catedral metropulitana desta cidade, em ação 8223 1 :000$000
molt Seimlert, Feliz: Mafasole, de críme comum; desterro para ontr03 pontos do territorio naeioaal, de graça por t.erem saido ile'l0i! do atentado do dia 11 deste ! 342 500$000
Godolfredo Misfeldt, Bento Pai- ou residencia forl;ada em determi'l1das localidades do mesmo terri· mês, o E:lI!mo. Snr. Dr. Getulio Vargas, Presidente da Repu- 5851 500$000
va, Alfredo Xavier e Oscar Gol- torio, com privação da liberdade ,le ir e vir. blica, a sua Exma. Familia e todas as demais pessoas que 7776 500$000
dschmidt. b) - cES'tlura da correspondencia e de todas as comunica- acudiram em sua defesa. 13695 500$000

ções orais e escritas.
FALECIMENTOS c) - suspensão da liberdade de reunião. Pede se I) comparecimento das classes armadas e de O numero 5851 foi venS
Foram, Ôntem, �epultad08 no

I d) - busca e apreensão em domicilio». i todos os fUijcionarios federais, estaduais e municipais. qido na cidade de Florianopolis
rem!teri0 Público, o sr. Ma�oel . ,Pelo exp_osto, v�rifica�se <_I1l3, durante o estado de emer-I � I

e os demais numeros sabe-se terem
Maxlrno Furtado e d. ClotIlde g�nC1tl, ora, em vIgor, nno sera aphcada a pena de morte, a qual., II Florianopolis, 18 de Maio de U38. II

sido adquiridos pGr pessôas re-

Oliveira, falecido!:! ante-ontem, j 80 o podera ser uma vez dooretado o estado de guerraD de cOnfor-j I si�entes na cidade do Rio de Ja-

pesta capital. midade com a Carta Magna de 10 de llovembro. _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� neuo.
.
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