
Estravagante tentativa
de suicídio

RIO, 7. -:- Um fato impres.sio-I Botafogo, estando nele matricu-
-,.ote VerIfICOU-se aos 30 rnmu- lado o motorist.a de J '

1,,- •

d'
,- " nome ose

I (I, em delermma o trecho da Alves, morador á rua Marguês de
Avenida Augusto Severo.

.

Olinda n' 196, casa X.
Corria por aquela artéria, em Este ('li rruern -{

J'
,

'd d
" '

'1 • L uer que 0 (11-

regular "el?Cl a "e, o autulllovel rigisse na ocasião, recolheu-o a

de praça n, 1.67:), quando a cer- gar:Jge poucos minutos depois de
ta .altura O? t[a1et? uma pnssa verifíc�HJ�) ti estranha ocurrencia
ILHra do veICU.O atirou-se de um de Avenida Aueust S<>
r- I f!

"
- '" O vvero.

I,alto 'ao 80 o 80 .r·C'[!{ o na queda
....... -IYoID ••,IPl-_JalfIII.I .... n:aMlI$ • .., ... _e

� :lrÍOB ferimentos.
Detendo a marcha. o veiculo

,rd logo cercado por numerosos

�opulal'es, sendo ". fato cornuni

cado á policia do 5' distri lo, ao

wnpo em que eram solicitados

o; socorros da Assistencia para

3 passage,ila ferida.

Esta foi então transporLad»

para o Posto Central de Assist.en

Ciêl, onde se constatou ter xofri

di), além de ,varia,; escoriações
fi'rirncnlo confuso na cancça, ha

vendo �lJsr('il.f.l de fratura di) cr,,

TlCO l1J()�iv() por qU0 inspiru cui

dado, o seu estado.
Por sua vez, as autorida.les ti t

dcleiacia da rua das �hrie-'-"3

aouraranl Ch�.\lH:U·-S� D. v itim,

C:0Dcei(>lu An-Iru.Ie su-«, '>)i�l

2 � anos de id:lf:e c res:dcn�e j

1'111'1 Al vrno Humos n' 43, �:>';i'j,

8ilteira.
Vi"ill\'" ela, além de um 11'11 :-,)

casal e.n comp iuh.a do ca II

de radi \ Ori:l1l,h Silva, do rI-)"

gresso ,k 11,1) restaurante.

lJavillfll cpi:do.
"111

Preso
lio

de novo Ju"
de Morais

RIO, 7-Preso novauJente o sr.

Julio de Morais foi,
-

ainda, solto
oulra vez.

Na tarde de ontem entretanto,

aquek- corredor tornou a ser pre
so pelaa autoridades da Delega-
cia Especial de Segurança Poli
tica e Social, sendo conduzido
para a Policia Central e ahi de

tidamente interrogado.
Conforme noticiámos em repor

tagens anteriores, o automobilista
patricio Julio de Morais, adepto
da doutrina integralista, foi preso
sob súspeitas de participação na

intentona de onze de maio ulti

mo, ilendo restituido, depois, á li

berdade.

Matou

Proprietarso e Diretor Responsavel J A I R" �ALI... ADO

ANO
.----------------

_________ 1\1_1 !_I_or_i�n_op_o_U_s,_Q_u_a_r_ta_,..feira, 8 de JUnhO
__d_e_l_9_3_8 ___:_I_N_UMER_�_�_l1l._-6!t

IDenunciados

o� Integralis-Itas do Pa- RIO, 7--Desabou ôntem, ás s

�
horas, forte temporal sobre a ci-

irana dade ficando grande parte dos
bairros alagados e iní.erromoido o

trafego.
<

I RIO, 7--0 procurador Hima- Caturnlry, foi, como sempre, o

laia "�r�'olino' entregou, ôntem, bairro mais sacrifica-lo, ucando
_

30 presidente do Tl�bllnal de Se- completamente inundado, Depois
gura,nça, as denU�1C13S que apre- de cessada a chuva, imenso leu-
sentara contra os integralistas que çol de lama cercava o bairro.
em março do corrente ano tenta- A's 3 horas, o lr:li'.'.�() ui;, co:\-
1';-1[[1 subv;lter a ordem no Estado I tinua va interrompi-io, ern virtur.e
00 Paraná.

,.. I de, e:St;Jrcn: as linhas dos bondes
Nura dos processos e principal ] c' ;bd Las \lu barro vin.i : d_,,; m. r-

��u��elo o camls� verde Benjamin I rc)�, (.ias =»: ,.'j�in!,:.l·;
'.
'1".

",(I[dO. Noutro e acusado como Penha, Piedade, ,>�, s dur.
caber-a o adêpto do sigma Alves I Cajú, Berr.lfica e ReLid, t.am.ber;;da Rocha Nunes.

"

foram atingidas pela ,.i'chenL:',
O desembargador hnrro:; Barre-] interrompendo o trarc>cw atr.. a',' 7

lo di�;LribuiLl o fr-ito ao iui é H 8 n! i horas.
'" . �-

Mac�ado, qu� examinando-o in .. ! i\. enchente tarnbe:n se fez sen

defel:1U o. pedido de prisão pre-, til' na Tijuca, alag.m.' l vurio,

v,e�ltlva feito p,elo ?elega,do de po- tl'l,chos ela rua Conde Bomí.m e

liciu C!;i(lue!C Lstado sulino, o largo da Segunda Feira.
,
--------_._---_-._--_ -�-- --_._---_.

TelnpoJ�aís
""

no lU)

f nconl r.iv« ::;e iL\) l)o�;V) lJ I U;'(�

ça da nep blic I os 'iCU!BnLe� 1,:
i

sarro n' 17,673 e o comrssario

Macieira, que di! g(�ncia para es

clarecer devidamente o rato,
Tanto Orlando Silva CJ!110 se,l:<\

outros compauh('iru', qcn ,w
•

ex

cusaram de deciilldí ,,;ua identida
de á repot'tage!11, alegam do:;;co
conhecer detalhe:! rdativos á o

cnrreuciêl.
Comtudo, e�cl:trecem»3 trata,'

se de uma tenlativa de suicidi,),
cujas Cat13aS nãlJ são ainda co- I

Ilhecid3s. R'�, 7 O minis\iO da Guerra,
em virtucie de S� pr ceder breve-;

O carro 17673 está regi,,;trado mente ao reajf.H1amen'o dos QUel
em nome de Mario Marcelino dros dos ,)fjciili> e .endo em visto

Pinto e é guard�do na gal'age á. I uma meHw� d!'l::':1).U1��O dos !?es,
rua General Polidoro n' 58 em m.os pelos (.[)�tl.'" ,u tropa, d_lei!'-

minou () 8CgU.u.1tc:
"3) Nenlmm'l U.ill,:L.!il� poderá

----------.---.---- ter oiielais {'nu cxce"::SG, f!,1!!�ndo ou. ..

tras co�'.a "deH::it':l; b) ))<2"Jerão as

di.retoria:, :reôpe�ivas pron,G'/er a

exoneração d JS (,XicLllS ic;') da tro

pa, salvo os que rXC!C"ri;m as fun

ções de ajudante de (pdC:l1 ou ins

trutores n",s ];�::ci?lT,; c) Ptocurar

classific�;j�l 10 ... ..,) d ) �(L: os uf ;(1 Y�.,; que
set'Venl l'L] V::;1'183 an�)s [\a 't_.�'·.q)ital
Federal, ou ri :m':J S e:'virr1l7/_ ern

guarnições fora do l�i\)".

i l��1<lI'b3� e»�� ,�� f!Th ,��,;;�,���.d.�� �":ií�
I b� i&&1.5!.gJJ.a�t1Í6l>'ilb§!'��'" p,� ��.m.U�4..r.��

(ii g�'�e!al Hl8iibl)r S©ll"gesv e0n1Zmdant0 da 2a. �='igada de Imfantaria I l:ilStiti:ito ltiaciona.! �$O
m�511l"�n ::h� ;;Il1]!} �!i��ai5 do !l.. B.C.� o ��;�m=o das ":llarmb1J'as de hllstrução r'ealiza� ,

Mat.G A #� D·
dl:lS pIOr aqueEa fJn{;S?) lUiluiade dl� EJíer«:sto NacwnaS9 em COrl'eBas-Petropoliso � v U!\, Illiz ju.nior
Reajal!stag)í:n:ento «ll@§ 'i.!f �,qluuh·@§ IIIas oUeiais ��,.m

da �xéi"citi{)

III

i versarlos

Achando-se presentes todas as I rUO, 7-0 3' dB!egado auxiliar i

diretorias daI: sociedades blume-I da Policia Fluminense ouviu, ôn

nauense, sob a prE:sidencia do! tem, pela manhí'i, demoradamente
illlstre general Meira de Vascon-/ o dr. CaÍ;) Bardi, médico em Bar

celos, realizou se em Blumenau, I ra do Pirai, onde foi mêso como

110 cinema Buch, uma reunião, i elemento destacado do' integralis
em a qual ficou resolvida a reor-I mo.ganização das mesmas, com. ele- I Como é do conhecimento pú-

RIO, 7 Uealiza se a Hl. a mentos das
.

proprias associações. I blico, aquele clínico é acusado de

tradicional comemoração da feSta Fi.cou, �inda, del�berado, que_I haver mandado confecionAar um

da Coloula Portuguêsa. as dIretorIas reorgamzadas, fossem
- ferro para marcar as pessoas

O Ga-iJinete Português da Leitu_-
que

ra receb';!rá nêsse dia os Si3. Nilo assist.idas por urna comissão, qne não tinham simpatia pela sua

Pereira, jornalista e professor per- ficou composta pelos srs. José ilileologia.
nambUC:lfiO, e Fidelilio de FjBl1�irc- Ferreira da Silva, prefeito muni- O aludido médico confessou que
do, escritor portugu�s. .

1]\I I p. d 1 rl I d' f d' ,

Dará lamhem ema colaboração á cIpa; I anoe ereIra,' e egauo rea mente man ara un 11' aqUele

festa a declamadora brasilei.ra se-
de policia; tenente Paulo Clemen- aparelho de tortura, mas não para

nllOrlt@ Ligia Couto. tino Lopes, da Junta de Alista- se utilizar do mesmo como ins

A solenidade terá lugar ás mento; Ari de AlencasLro Guima- trumento de castigo mas imprimir
21 horas daquele dia, no Cabinete rães e dr. Edgard Barreto. trabalhos de propaganda do sig-
Portugés Ce Leitura, sob a pre�i- O• dencia do embaixador Martinho sr. Curt Hering, assumiu a ma.

O propno Nobre de Mélo.
I
presidtlncia da Escola Alemã. IIDepondo pouco depois o ferreiro

I
I Finval Il1acio Teixeira, em cujas

pai
------------

__ ---_. I oficinas foi !o referido ferro apre-
endido confessou que o mesmo

Quo�r'l �ti um br�co I
ft fôra alí fabricado, afirmando, no

RIO, 7-0 Tribunal do juri, U(J!tJ {[lU u u_� Ue I"'egresso entanto, que se destinava o mes-

sob a presidencia do juiz Ari Aze- e�n"'Mtor ��.1§a1e;... �O B
mo á impressão do material de

yedo Franco, riuniu-R6 outem, O vIU II IV�u iI � �R rasi I propaganda do integralismo.
para julgar José Bento Alvares,

Iacusado de ter assassinadc. seu fO Dias
pai, Joaquim Au?usto Alva�re.s, -.

. ,..
MONTEVIDEO, 7-De regres-

a pauladas, depOls de longa ,dIs-1 LISB.OA, 7--0s JornaIS hshg- s� ao Brasil. o �r. Luiz Bueno,

cUBsão crime ocorrido no dia 19 nenses lIlformam que o sr. Carlos dIretor da «TrIbuna Popular»,
de maio de 1937 na rua Tecoé, Malheiros Dias que passou quasi II

declarou que traúa a melhor im-

em Rcalengo.
'

todo
_

o mês de maio em uma po- pressão �o prestigio e?a arrai- RIO, 7 O Departamento de

Ao fim dos debates o Conse- voaçao do norte de Portugal, re- gada estIma que o presIdente Ge- Aviação do Fluminense Yacht Club

lho de Sen tença reini�-se, resol- _ pousa!Ido e
..acum_ulando, energi�s ,

tulio Varl?a� desfru ta e�tre o �I��re?o.? na m�n,hã_� de domin{!o,

ve d I d
- d éo a para llltenslÍlcar, Junto a coloma ,povo brasIleIro e bem a�Slln da i;,-"vew" mternaClO.iaL.

-

n o pc a con enaçao o r
A _.

-.. Os novos pilotos foram examma·

21 anos de prisão. p.Ol:tllg�esa do BrasIl a sua par-! soh�e� do regImen que atualm�n é!,).'l por uma banca de técnicos do

. tlclpaçao nas festas dos centena-l- te ah Impera, mostrando-se mUlto: :;x�rcito e da marinha, sob a presi- VALENCIA, 7 OI mortos en'

e Ih d 1= o
rios.-Fundação e Restauração agradecido as atençÕp.s que lhe' denda d:> capi�ão de �orvete Alva�o tre os membros eia tripulação do

, ons� O e LC -

de Portu"al-sofreu uma queda I foram dispensadas pelas autori-! <h� AraUjO O fOl. or�;lmza�a pelo A'!- navio merc::mte britanico ST. WIN-

i" f _ d ddI' A! r.} Club do BraSil, entidade que NIFRED, bJmbardeado hoje 110

.

f.
que resu t.ou na r�tura. e um .a e'!, pe a Impr�nsa e pela. gen·, muito tem feito pelO 'Progresso da portlJ de Alicante, são cinco: o en

nomla e Inanças braç.o � re?ressou ImedIatamente I Cla H.avas do. RIO de JaneIro. i l!Jvi�ção_ civil no Brasil, � que ob�d�- genhdro Hallibay, oS marinheiros

I a LIsboa, mternando-se no Hos-I HOJe a «Tnbuna Popular» pu-: c:: ii orIentação do almIrante VUgI- Hermesy c McMillan e mais dois

I pital de Santa Marta. blica as fteclarações dü presidente! mus Delamare.
. _.

tripulantes que exerciam as funções

RIO, 7 Foi tranferido para
-

1'''-'t b t d d _ i G t r y � ,
.

_ j _

Os nOV03 aViadores brasIlclro3 de garçons e cujos nomes não são

hoje. ás 14,30 horas, a reunIão 1Yl.1Jl o e�. ora � es � o o co_ � :

e u 10 a,ga�, .nas q�]aI� o pre .

�},� os srs. Fernando _spinola, W. ainda conhecidos. O vapor levava

narc"lda para ontem do Conselho nbecldo t'srutor nao sela de mal ,s\d:nte do BrüHIl reafirma o pro- :�n�ht, Rafael C. de OlIveira, Afon-, um carregamento de carvão e ti·

Técnico de l!�conomia e Finanças, de a causar ansiedade, o seu me- I p03ItO de enqnadrar a vida poli- ,» Ga.marlio e Edil }I'erreira.
.

nha deixado o porto ele Newport,

rara em continuação, e�tudar _o dico asústente, dr. Haroldo Rodo' tica e economica do país dentro
r

� !l1strutor da nova .turma fOI o onde se aEha matri�ul�do, na cêrca

;';rande problema siderufglco naeJo- _ ,.t," '0'· ;
•

d tr d
.1j)lÍSl.O ArmandQ Lewel, um dos, de um mes. O naVIO e comandado

l,al. Falará na sesão de hoje o te- n�o_.pelml lU VI1:>UaS e ex.glU o
I
.as nOl:mas .aça as em novem- ,p.io�eiros da aviação comercial ora-, p�lo capitão Ormstoll e leva uma

nCllte-c:oronel Juarez Tavora. maXIIDO repouso. ! bro ultImo. . slleua. trIpulação de trinta homens.

AS ILIT RlES

'te Chefe::'dc Govêlrí'llO, a��

sinado u"-m dec�'é'frIl)l9 D1l0-

meando o n�S5f) Eiusb"e
conterraneo e lbíd�e�11l jm-·
naUs'ta dr. Dh1iüa; .h,miaí!',
'presidente dm> gmiUb.fl'fm
I Nacional do Mate ..

A honra egue a�ne il!il�
conferida, jUi"�t�sshna sob
todos os po!'�il:O$ (�e vastt:is,
dada a sua grande cm';jn

petencia e «:�paeHdade aú�
trabalho, reHctl:eGse 1t�m, ..
�e[fn Il'QO nosso �;;;;tl:;�dI�p qlkqe
assim vê na suprema !iH
i'eção do im�l(jHrta�te de",
parlamento, rree@�l�'8eciíí.�"']I
mais um dos zeus va8olrl!!s
enponendaüs.

Noticias recebidas,
tem, de fonte aulori:za
da, nesta cap�tal,. dão ol..te horriR
conta, de haver o emmen-

[3. '
Im

� _� IveM de Il.llma lO-

Chegou o "Incon- vem. e duas

f·d t"
crlancas

I en e
.:.

REGGIO CALABRIA,7-Três
RIO, 7 Foi recebido ontem, crianças que haviam ficado em

f�stivamente pela diretoria e fun- casa brincando, sem nenhuma
cionarios do Lloyd Brasileiro o IN- d d'
CONFIDENTE urna das unidades

guar a, lcItaram fogo ao colchão

-que o gOl'êrno acaba de encomen.
de uma cama, provocando um in

dar na Europa no empenho de r�- cendio qlle logrou se alasLrar com
formar a nossa.Marinha Merc�nte. _

extraordinaria intensidade. Duas
A nova umdade l'ncorou as

131 crian a M
-

.

homs no cáes t:!a Praça Servlllo Dou- � s e a sra. alecI, que
I'ado onde i'e encontravam além do acorrera para teatar socorrê-Ia::!,
a�mira_nte Graça Arrnha, altos fun-I morreram carbonizadas.
ClOnanos da empreza e inumeros A terceira criança, que conta-
populares. va um an d 'd d '

f
.

O navio que o Lloyd adauiriu é ,

- o e I a e, so _OI sal va
moderno e dotado de todo éonfo;to graças a coragem de um ducnn
e instalações aprop:'iadas aos navios hecido que passava na oca:siã",
mercantes. pelo local.

A' entrada da barra foi o IN·
CONFIDENTE comboiado por uma
flotilha de embarcações tendo á
frente, o rebocador COMANDANTE
DORAT.

nlilagl�e da Senhora
de Fátiina

RIO, 7 - O minil'tro interino
do '�ra_balho d;rigiu um apelo á
comIssao organizadora do almoço
que deveria realizo.r-.'le em Bua ho
nagem 110 Automovel Clube, pe
dindo-lhe que o mesmo não se

realizasse.
O sr. J. C. Vital agradeceu á

comissão a sua idéa, incumbindo
a de transmitir o,; seus agradeci
mentos a todos os colega" e ami
gos que dela participadám.

LISBOA, 1 - O func�cnãrio municipal [uge..
nh� Santos, semã-paraHt&c'rJ, rrcrcM�idrou a sa(i!tde du
r;:mte (ii raceil1te períg�'sna4Çã(j ii Fátima. O t'%-enfer-

5í;H)� que era �asado tia quin�e iãltUbSJ s@men'b::l pele;
rch;H, reaUzou agora $�m c:a!3am:e:rüto religioso.
-------�---_.- _._--�--------_._�.----_,----_-----

Desisti�J1 da
homenagem

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

�nenau

OS �IORTOS DO "ST.
WINNiFRED"

A obra
nalização

de
em

nacio� (O fer��o 111ar

Riu,..;cador dos adlJl

fQ ,,�,? t q;.� �
��l f&.1'A <:�

da

B."evetados mais
cinco aviadores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis
------------ ------------------------'

IVE NO E-SE

lo prédio á rua Conselheiro

Célia Amorim do' Nascimento 1\1afra n: 50, em frente ao

•
Realizam-se em Laguna Mercado Fúblico. Para tra-

Peixe as festividade- em louvor !fi Tte. José Bi\:!nhachewski sra. e filhos, tar na mesma rua numero 11.

ibarql1e&
na estação Ierroviaria que

de Santo :'ntoniJ, padroeiro �1 viuvá Inês Amorim Símas e filha, profunda" I ----
ficH elo lado oposto do local. daquel�. cidade. ���:,

� mente cumpungidos com o falecimento de sua I
QU:1ndo, ha dias, uma turma Chsmamos a atenção do Go.: DIA�· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. .""""""�� querida cunhada, irmã, tia, sobrinha e prima I f� AD lOS

dto trabalhadores procedia,. ADe vêrno par�. e�te fa o,. pois,. aspi-18, 9; 10 e 11.
_ tl '

tJi Célia Amorim 00 Nascimento, em Tupace-
noite, 30 carregamento de tô1boas I,:ando multiplicar as indústrias na I .

f\ s 19 horas Na Ma �j ret.,n, mo Grande do Sul, convidam os pa- Para seu concerto, procurai a

nesta eoté'r:;êo, em (heh m()�l''!n-1 g'i!ndp• obra d�. incrementar o I tn�-�ov:nas'A co� aco�pa-. rentes c pessoas de sua ami�ade para. a missa que fazem C�s.a Musical, que conta com a

to, desloc�ndo-se ,orna das plll?as I po�enclal eC0i10IDlCO de Santa C,,· I nh�m�nt� <'l? coro i.elas Dane; celebrar no altar de Nossa_Senho:a ce Lou.rdes, na ca-I o�.cma melhor montada na ca

que se acha1/� sonre o. vaga0, tanna, se lhe .o�.er<'-ce agora. um
I
d�:, �"lus:cals UNIAO ?O.,� tedral, ás 7 horas da manha) do dia 9.do corrente, e desde pital,

t?m�ou �epantmr,.�ente, Indo �. momento propl�lO, �ara a�ralt es- 'I Af<TI�T�S .(que :omp� ece.! j2. se cunfessam gratos pelo comparecimento, I Rua João Pinto, 12

tnlglf dOIS operanos dos quais ia nova e rendosa industrie para
rá noo dias I,�par,_s) e \�AR

I
-

,

10m, de nome José Candido, em o nosso Estudo, tornando em rea.j LOS GOME� (comparecen-I - .�
. iEan 98O qui I O C i C los

.

d I'
.

I'd 1 . •

d do nos dias pares) I VFNDt:-SE
uma maquina

consequencia o contuso 'ca- I' 3'1e a anil c/a asprraçao o po-
.

d W d t I - w ,,_..,......,," ... r'" ,.--p' U_ -���

mente ua nuca, teve morte quasi vo rio-peixen:e, com a breve cons-
. Dt A I? I

e escrever ". 00 s� 0-
"

Ou�am hoje pela
instantanea, escapando milagrosa- t ã d I d'd t ,.,.. A's 18,30 horas---Trasla-j ck», por 600$'000. Rua

PI-IV 8 S
•

d druç 0t'da
a u ! a

pobn e, auas r dação da Ca'Jel� de N. S. Saldanno Marinho n. I O. ..�... !ii oCle a e

mente o seu companheiro dp. ser- pro-ne 1 a que - em ora �lgl1i- -' � NTES I Rádio Nacional
viço, o qU'I1 sofreu apenas algu· hque (J�ande despeza, todavia, dos �AVEG t\ � e:n Ma-I do Rio de Janeiro.
mas mach« aiuras Di) CEpO, L:- ,-".

"

.. d' duti .

-1 galhaes, para a Matr z em ..

I
."

1 5A'"."um .. 'cs? .za p o, un .a , U',

l,)rocissãn eh imaae'p do Programa diurno
izmente, S<;rI} m�I{'I' g"'\'<:I' "!C ',(,1) l o V!'l"lt'ljOSilllHõnt· ompen-j ; '1' �"O' ,', " ..... r:

'

r

• , cl ' I' des-ovol-i SI-\ \ O rA 1.tr.l.,d anos' D 615
-

1800 hi', mr.rt- j,", ln I oso o '''H .
I '10 ". , !u U.) es-nvo nrneut» I

�

-, ',' i
. c. as. oras

loque real z ir "C" .) 12" I

g.}f' ef"> H:,CCEH' sad • f ,I ia ! d .. s 'lJO tanlcs c )iTOS de ,,'�' .1 1 -,:" ,[ (, u.
i Proarema noturno

d '

.

1 ,

" ,.

R' d I Novena pr('<::ent(> 31) (oro ? 1 �

ma 'i por to.ios ..:jue o :,;dl'2U "';�' o Juüo quas :'CP·' 10.) ", '''. ,-
'

'-: (IS
I

vi5totratar"'�e d," u n ,nço ti'abaih ,,·1, ;eLX'o � Ir)'f�. '\s pos'lbilidades Il3anda N1LlS1C�d CARIA"

dor e hon�,stü, que goôava ge· (;e �voluç�o, neste ioga!', estão

"I
GOMES.

Dl _ 13 . ,_,__._. ._,_, _

ral e�tirna. mUlto mais acenttlad�s do que se
- A
.' F

d
.. . ., A's 7 horas -Na Matnz� o2de� tsenhoras) 4) �sc()I? s

Mor.te Pdo dena lmagmór,. lIa d comdpreebn-I \1issa sendo n�sta cerimo- \ -5)
Irmandades (homens)-

en o'se a neCSSlüa e e o e·
'

, ..

d
.

I d f -

I nia celebrada a comunhão 6) Imagem 7) PalIO _' 8) Ban·
ecer as e s a tralb

ormaçao,]
I d d M' 9) P

V·
.

d h d d'
. � d' gera T a e uSlca- ovo per·

ltlma e uma em. ossa a, na, c Ir aceltanr..lo os orgãos am-'
1\ /I

• I d d t
divisa do Rio Grande e nas ')ro-idustria, para racionalisar (;; va' .A's 8 horas -- �a�lVJ�trtz--: corrten o ads n�a�1I °t .cos�lIn:e
..

J d d 'd b' I'
. .

d Ml"sa para asslstenCI,\ das I e re ornan o d lV.la r1Z, opo�
Xlmlr a es esta �e e, sucum lU, orlsar cada ve:l maIs os pro u·

' - ,

"I l' á 1 '

no dia 20 do eorrent,�, o senhor tos desta fertilissif(la zona. crianças.,
O h N I\,� 10N que, se rea Izar � )a.

Ot F' O I d d R d D' 3U d
. A's 9 3 oras- a ma· 1 Ove:la, compareCCllllo ao

o mg'3f.

f, tn,�l.ogra °d efl,- d 119°380
I elXC, e maIO

1 triz-Mi�sa solene, oficiada! coro a Banda Musical UNI-
xou numerosa amll<1, na a I" e . A AO DOS ... RTISTAS
eando apurado <:j!HlUto á ,denti- ARNO por tres padres.

.

1"'. •

f' d
"

b No sarm-ao far-se··á ouvIr DIA 16
Icação os autores d�sse oar ,;;ro --- ..---------------.... "

.

O ilustre orador Canego I
As 7 horas-Na Maínz-

cume

ALUGA SI= um quarto HARRI BAUER, especial· Missa com Comunhão ge·
_ L ...._ mobiliado. mente convidado para este lral.

Tratar á rua Conselheíro ato. Ao côro, orquestra de I ;:\'s 9,30 horas-Na Ma,
Mafra n. 90. cordas e conjunto de vozes triz - - Missa solene, canta·

:t,'��, H �!J� R LAUTH,
.

que executarão a «Ave Ma-I da e auxíiiaJa pelas Revrr.as.
._ .Iofi\_ ria»(D'Alencourt) e o «Hino Ilrmãs do Colegio STELLA

Nacional», sob a regência M.t.\Ri5.
do Maestro BRANDEL. A's 16 horas -- Procissão

Após a Missa, passeata na com o SA,-'íTISSIMO S.A.·
cidade pelas Bandas Musl- CRANU:,NTO, que percorre·
cais. rá as ruas do costume. Ou·
A's 16,30 ho.as-Sairá em rante o trajeto, dos altares

procissão a Imagem do tau· sitos em varies locais, serà

maturgo SANTO ANTONIO Jada benção ao Povo. As

DOS ANJOS, determinando- cerimonias terminarão com

Ih'" ex!inguirà as sardas, panos. se para o préstito a forma· orações e benção na Matriz

cravos e espinhas, sem a minima tura seguinte: e serão abrilhantadas pelas
irrit(;çào, deixando-lhe a cutis 1) Cruz Processional-2) bandas musicais desta cio

limpa macia e fresca. Banda de Musica-3) Irman- dade.
------------------------------

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

festas religiosas em
Laguna

ISSAA
aos MUNICIPIOS

Rio do
Desastre

Das 18.00 ás 20.00 e das 21 ás 24.00 hs.

Orlando SiRva, Odete Amaral, 80b
Laõ:y e Nestor Amaral

eom

Regional Brz Pereira filho
Orquestra oe Dansas
Romeu Bhipsman com a Orquesh'a oe

Co ncertos
RaClamés e a Ali 5tars
Eouaroo Patanê e sua Tipica Corri entes

A's horas certas, jOl'nais falaoos com no'

tidCls em primeira mão, fGrnecioas pela ANal'
TE, e oferta 00 Casa Buimarã�s Ltoa.

A's 18.00 • PROBRAfilA VITORIA • Auilição
012 futuros astro· ao microfone.

A's 19,00 • Variedades Esso· Da Stani)aro Oil,
em caoeia rom a Haoio Tupy oe São
Paulo. Atuam: Renato murce, Diler
manõo Reis, flmelia oe Oliveira, Ba!!·
tão E'ormenti, Dolly Ennor e Rogerio
Buimarães. Este programa aparecerá
tooos as quartas-feira5 pela Raolo Ha
ClOnai e Raaio Tupy oe !: ão Paulo.

(;Iube

,
\
\

Como [odr·s os anos, fl ah50U
se ra quarta-feira ultima, dia 25,
n3 sala de seS"óê5 de<s;j antiga
iocietlade, u assemblp.fI geral, pa'
ra eleiçãO da nova dltdona pa
ra o exercicio �ocial vmdouro.
Terminada i:l apuração, foi COlJS

tatado o seguinte I esultado: Para
presIdente (reeleito) :,'{. Leopoldo I
Ko. Freitag; para vice-presidente: I
�r. Edmundo Fredolino Gehring; Ii' secretario: sr. Adolfo Heinz;
para 2' secldario: �_uiz Pi'lto de
Sousa; para ,. tesoureiro. reeJ..i·
to: sr. P. Emtlw A�smann; 2'
tesoureiri): sr. i<einoldo.Baucl'
mano; para orador oficial: sr.

, I

di. Vitor O. Schm,dt; comls�ão I
fiscal: srs. Ola Luis r\O�ge; João
Leopoldo Hi1gert e Valentim
Kopp Filho.

I"!'s 21,30 CANÇÃO Da DIA·· por La·
mOl'tine Babo, _

escrita e interpretaoa; uma

oferta ao DRAGA0

A's 23 hs. ('[.UB DOS ff'HTA5mA5 com La.
martine Babo e Silvino Heto

é o creu>e que revolucionou o

mundo velho. c, óra revoluciona a

America do Sul.
A's 22,00 • O TEATRO EM CASA - Irraõioc;ão

00 comeàia em 1 ato (lI!! I'-Ielson miran·
00 Casamento por Atacado, interpretaoa
por mesquitinho, Ismenia OO!! San
tos, Celso 5uimorães, Violeta ferraz e

Arnolclo Cou inho.
CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH
Speaker - Oouvaloo Cozzi

Amanhã • Almirante, Huno Raiana, mouro oe
Qliveira, Linoa Batista, Alvarenga e

Bentinho, Besy Barbosa.
-----,--- ------

�•••••G•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I Bar e Restaurante "E L I TE" I
• •
• •

: Praça 15 de Novembro, 3 - Esq. Rua Tíradentes :
e. :
• Diariamente Almo�os e jantares com •

: 8 Menús difel·entes á escolher com :
: �INCO pr�tos cada um á 3'000 (tres :
: mil l·éis)-Pasteis de Camarão :
• •

I Cosinha ótima e á vista do freguêses :

I MAXIMO ASSEIO - Exclusivamente FAMILIAR I
oe•••••0®O@••••••••••••••OO•••••••••••••••••••••••••,

•

VI!""
fi áfl a!fJjt:t"a

Cortulue

Faz pouco, esteve entre nos

um dos sacios de importante e,

tabelecim 'pro i"r), 5 ,,,,1, , ..j ;1rl

nu 'el Lo! �l
de do Sul, p'r'i o 'x ,VI, "I
de estuda:, nub :0' ;'!jd de .,

condiçó s e po�s;biIJdades [1.1. b
a locahsação {le um gr,:nde l(l!·

tume e fabrica de calçado", que
essa firma pretende t; ansferír pa
ra o nosso Estado. O vl&itante I

teve ótima impressão, cb'gandp
a encontrar um Icc,,,) muito

p'omiadc para o Vlf-<,do tÜl' � ti

::",HO !,do do rio, perto da USI

na hl-:í o.detrica, onde eXl�t "11'

�-_.
,---

II CERVEJARIA C A T A R I N f N SEI
Pão liquido?
Cerve ja Bock!O TONICO BAYER éum precioso amei

liar do desenvolvimento nOi'mal das
creanças, tornado-as {ortes, sadias e alegres.
" Rapidos e permanentes são os effeitos do
TONICO BAYER: enriquece o sangue, vi
goriza os musculos, fortalece o cerebro e

os nervos. As creanças o tomam com prazer
devido ao seu sabor agradavel.

'

ESPECIAL PARA A ESTAÇIo TNVERNOSA, CUI
DADOSAMENTE FABRICADA PELA. CONHECIDA

Cel·vejaria �atal"inense.
EXPEIUMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
RESTAURANTES.

REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.
ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA. I

II
F L O �� N O P O L I S

.__ 11,--

derào '
"

tageu, I ",i
..

projd,,,, o I' r t,r,L.

ArenaS, h" um o� stéCU!C, l,i I

rcnquaüto, que c nfo", e fiOS Ótc

daroo ore! "C( I s', ai, (I,';
retardar a d. cisã' d; [li!; Vél �(-

bre a prett.nd da transfCI ncw. E
I

a falta de uma ponte, nest1\

10-1calidade, sob.e o Rio do Peixe,
que mesmo em época de en"1
chentps, hr"!'" " �, (�ÇJO pelPiÚ"

llente tntre as dlhS li l\tg"r", pa'
ra ga"'>itr o ...b;t i.-·(ttu ln'

terrui:u de mate r ô I di a C f,,-

cultar, de modo me�tnt(), os em"
I

Dê Tonico Bayer II seus filhoaQue é o Tonico S!I}'er. o Tonico
Bayer contér.-� q itaminas, ex ...

tractos de fig, !do, phosphatos,
calcio e o"t,'"" elementos de
r,rande valo, Teconslituinte.
Sita formula :cStlltoli de [on.
gos annos de. estudo nos fa.
mosos Laborc.;oI'ÍOS Bayer.

'

POfa que sel'v) !,! Tonho Bover
Contra debi. ijlade, esgota.
menta, depres (lO nervosa, íal ..
ta de appetil" ''''Inasthenia,
dyspepsia, (ln :'mia, enfraque,.
cimento. Ê te n;,c:TI ideal pa.
rc! apressar c convalescen_ça
depois das e: fennidades de
bilitantes.

TONICO
BAYER II�-;NST"LADOR" DE FLO::"NOJI

II POLIS, possüe sempre grande !:>to(k de materiais

'Ielétricos. Vendas a varejo e por ahcê,dll. Descontos

1l.:r�ara reven��:res� I,
- --

�--------------� BOM PARA TODOS
"..�'õ<J' IIIIIII__�;-. _

I

·1 \

I
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#

Sanaturie "Santa Catarina"

André KiralyhegyDr.
DIREI'Oft PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

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

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

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

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

'�úMm�1_,����,e�,�_t_oa,_e_t_c��. m. " =_-_'mmm�"�� ""__"
' I

Nomeados
professores
Foram nomeada:" professoras I

FlYira Pires Borba, Nair Morei-'
r.r, Ismalia dos Anjos, Nair We-

; semdock, Arminda Felipi, Edil',
; 1'I,faria Pacheco, Maria Clara Cor- I
:

deiro Ferreira, Tereza Acordi.Ma-
: ria Techentin, Hedwig Baumann,
! o ginasiano Nei Pacheco de Mi·,
.
randa e o complementarista João:

, Pedro Rosal'.

Mais uma

escolainten ona verde I
------- ------------------------------ I----------------------------------------

I o sr. Interventor assino I! de-

I ereto criando uma escola mixta
no legar Paçe dos Fernandes, dis-

I
trito de Capão Alto, municipio
de Lages.

'"
- ....

�:��:��:�:�---_.

dia porServir á Patria,
horadia,

•

nu-a hora,
nuto a minuto

(Comnnleado da Alfeneia Nacional)

o país têm motivos para confiar no devotamento do
Exército, corno principal fiador da ordem e da segurança ge
raI. Foi uma expressão feliz do presidente Getulio Vargas,
no seu discurso da Vila Militar. Todos nós, que estivemos
ameaçados na madrugada de 11, podemos confiar no devo
tamento do Exército. A conjura integralista não contou com

as forças armadas para a sua sinistra aventura da tomada
do poder. Foi o demo-liberalismo que nos deixou esses ulti
mos resíduos de um regímen de confusão. O presidente Ge· I :�'tulio Vargas colocou o problema nos seus justos termos. Os V
que se levantam no proposito de perturbar a ordem, e de �
tentar «pela violencia criminosa, o assassinio e o massacre, �subverter o regímen », instituido pela Constituição de No-

�tjvembro, são inimigos declarados do Exército, "porque o são 1

da Patria, que o Exército quer maior e mais forte». Os in- :

tegralistas que investiram contra os poderes constituidos,

I �
eram, evidentemente, inimigos do Exército e da Patria. As- �
sim devem ser tratano�. O acont_ecime�to . s�n�rent(l serviu

'I �para uma demonstração de coesao e Q3 disciplina das cor-
�porações armarias do país. Em nenhum quartel houve a me-

I
nor perturbação, e o simples falo do movimento ter ficado
circunscrito a dois pontos apenas foi uma lição tremenda aos

promotores da desordem. Eles, certamente, contavam com

adesões. Mas se iludiram. As tropas, que cinco dias apôs
desfilaram per ante o chefe da Nação, ficaram de sobreaviso �
na tragica madrugada de 11, prontas para descerem e darem �
combate aos amotinados. Não foi preciso, é certo. Entretan-

Ito, a presteza com que se prepararam, a decisão em que es-
.

tavam e a firmeza que revelaram deram, desde o primeiro
momento, o termo exato da sua predisposição de defender o
regimen e de assegurar a ordem a qualquer preço. O presi-

Idente Getulio Vargas assegurou-lhes o mesmo proposito, que '

nunca, aliás, abandonou. de servir á Patria, dia por dia, ho-
ra a hora, minuto a minuto, sem hesitações, porque não ha
hesitações em seu espirito. E' de um chefe que está disposto �
8 levar avante a sua obra, as palavras memoráveis, que Pf0- I

I,' feriu naquele núcleo de escol do Exército. Prefere ser elimi
nado, trucidado, peja ferocidade inhumana, a ceder uma li
nha siquer na execução do programa de reconstrução mo-

II ral e material do Brasil. E o chefe da Nação encontra no
chefe do Exército a disposição de conservar este ultimo sur

I do á politica e de obedecer conscientemente ao poder civil,
porque assim teremos um Exercito equipado, instruido e dis-

'Iciplinado, e não desorganizado, sentindo a sedução do man-

do e se apaixonando pelas questões que não lhe dizem res

peito.
Esta a maior prova de sua alta •

qualidade. ;;.----iiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--;:;;;;n__iiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_iiiiíBim

Foram aposentadas no cargo de
professoras dd. Filomena Lima e

Arlelia Paulier Moritz.

Nomeado

o sr. Julio da Costa Neves foi
nomeado para exercer o cargo de
secretário do Instit uto de Educa
çüo de Lages.

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adorat:ão

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.

COPAS
•

LAQUEADAS
em Pinho

desde 450$000
MOV'EIS

".

SALOMAO GUELMANN

Caixa ,Postal, 19

C.uritiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACH.ADO Cia.
Rua João Caixa Postal 37Pinto

tf,t
" "1!
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.A G.o.:z.ETA Florianopolis, -193&

A
Dr,.

MEDI<�-;O
Especialista em molsstias de creançus, nervos

tmpaludismo e mo/estias da pele
Tratameato do empaladíssie e das melestlas da pe

le e nervosas pela fiutohemofherapia
Consultorio e resirJencia-Praça 15 de Novembro, 13 I

Telefeàe, ) .554 _j.
.

C.nsulias:-Das 8 às 11 e das� 14 às 16 horas
.

---------------------., MM iPI·EI �'.." . suz, , , . Si. -,:.;

Dr.Pedre CatalãoDr. Camará Martins
�1J':OI�-);Sp);CnALIST.A. 11M MYLJ:8TUi DO EiTO

;""llAO:O, INTEiTINO, FIGADO E REeTO

ORA �RADI�AI.. DAS HI!:MORJ\HOIli>AS, �:tilM (JJilE

RAÇÃO E iEM ];,)QR

CONSULTORIO á flua Traians n. 1, sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

Mo!estias e Operações
dos

OL-HOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

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

de Florianopolis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia doRio.

I Consultas diarías das -4 ás 6 112 - Fone 100B
!"tua Visconde �e Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

__',_; ••__

'

_ 4 ... '_._�_'..._" ....... v ... ��,._,-,

!_ .- '" ...... ...-.. a...,m'J�..-..:;,.,.,-......_O� .. � ....."I-..i'�· .... ·j� ,,� � "'''111 _,»<.,,�

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Jl'orma1o 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 aa especialidade, cem o dr. Pau
l. Filho, no Serviço de PrQf. Davíd Sauson, no Hospital

da Fundaçãe GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
C.mll.eta aparelhalem para a sua especialidade

Eletrecidall. Médica, Cliniea Gira.
Consultas diariamente das 15 ás 18

CON5ULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
I'tESIDENCIA: nua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

70. -. Pll01,P' 1277. I i:) T L.. Ji\uQ rajano, n' t sosraao

I Caix i I"üs<al, 110 I I Telephone n' 1458 I
jL;,QC.g§ 4: Q" • i : � _. IX ,

.. ',,; .,pt $i ts iii; *!!
1
I Dr, Osvaldo Wanderley da

.

Costa
Bacharel em Direfto

Advega na capital e ne interior deste e do Estado de San
ta Catarina.

Escritorio' Rua MarechalPloriano Peixoto, 131
sobrado sala n' 1

PARANi\: SANTA CATARINA

D r . Miguel
BoabaiGl'

Com prát ca nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Omsultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas .

CLINICA Gf.RAL
Vias Urinarias

I N S T I T U T O D E D I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann1ratamento moderna tias

molestias do Pulmão
Consult.-R. joão Pinb. 13

1 elelone, 1595
Res. HotelOioria·Fene 1333

t Consultas das 13 ás 16 hrs,

RA i O X
GABIl'JETE DE ELETll0CARDI()(;RAFIA

cUN1CA
Curso de aperfeiçoamento em doenças QO coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados electrtces)
OLINICA mE CRIANÇAS DOENÇAS IDO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-versaelhos e Eletricidade

médica
t.aboratertos de Microscopia e Aná

lisas Cf rnícas

Dili)lomaclo pela Facul
dade Ge Medicina da

Baia
Ex-interno e assistente do
S4rviçe dEI prof. M�la6:�
Ex-intewo da DisFlensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospual

GraHée Guinle e Sanatorio
Manoel Viterine

Oitlica médíca cirurgtca das Exame Iile sangue para diagnostic0 da sifiiis (reaçóe; de
lBolestlas da WeS�ermll[ln, de Hecht Tzu, Kahn e Saehs Zorge) Diag-

II'
eAlllçA li PESQ�Çe nOS�Q6 do impaladiemo, Do�ag<}m de uréa no sangue etc.

Especialista em fxame .e urina (reações de Aschem lQndeck, para dia-
NARIZ, GARGANTA E

gnestico precoce da gravidez]. Exame de puz, escarro, li-OUVIDOS
GC>NSULTORIe quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

18- Rua Trajane -18 diagnosticos.
RESIIlENCIA F�rnandCl Machado, 6

.

. Hotel Glona TELEFONE) .19

\1_.8';"",..,. i•• 16 ás IS h•. I _iIiiilllilllilllFIliliiiiiiiLiiIiiililiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiRiiiiíiiiliiliiiiiliiiiiA�iiiiiiN�O��P�O��L�1�S���

I·· IIA.c�acio Mo-

1-.
Dt. Pedro Camara Simões

te; ra t(:m seu escrio-

I
I

tÓI io de advogada á rua

Visconce de Oura Preto

CLINICA MEDICA

-vsma, Reumatismo, Artrite, Ciática. Lumbargo,
Nevralgias em Geral.-Doenças Nervos e Mentaes

CUNICA ME'DICA - Cirurgia das Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações
Molestias Venenosas - Cifra insulinica da magre
za. obesidades. diabetes e motesttas da nutrição

ELETRICIDADE MEDICA: - Alta Frequencia-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra Ver ..

melhos, tipo grande do dr. Oeken), Banhos de
Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

CONSULTAS: Das 12 ás � e das 4 ás 8
Atende a chamados

Rua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, 1167

7
• •

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Censultorío. Rua Vitor

Meireles 10

A's 10,30 e das 2 ás 4 hs.

Resídencía: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Telefone 1355

...'---------

Dr. Claribal ..
te Gaivão·
ADVOG,P.DO
Avisa aos amigos e

antigos constttuintes que
reabriu seu eucrítorío de
advocacia e continua a

actítar chamados para
trabalhar elm qualquer
comarca do Estldo.

E�critorio: R'. Deodoro a' J5

FONE 1.665

RWã . t'M !ii fi .. mo os

Desemba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajada no. 29

Ad.agade
J. Bayer Filhe

Rua Trajano, 11
(esquina Felipe Schiaidt]
Telefone 1.) 72
Residencia 1.686

FER!D,�S
ESPINti.r...S
Ul.ÇERAS
E,Cl.E.MAS
!:\WJiAS OA PElLl
D)1.RTHROs
fLOR�:S�RANCAI
RHEUMA.TISMO
SCROPHUlAS

SYPHILlTICAI

.. ! eh' $ ff ' km e

Companhia Nacional de Navega
çã.J Costeira

Movimento Maritimo ..Parto Florianapolis

I &erv�_ar:: ::e
Passa

e�s&;��.�I���� �

rDr. Ricarda I
,Gott.smann.
Ex·.hefe da clinics dQ Hospi
tal de Nürnbel'g, (Psoreesor
lndérg Burkhardt e ftrofessor

Erwin Kreuter)

&',8Ilalllia 81h cIrurgia
g.,81

alta' cirurgia, ginaecelcgia, (do
enças das seaheras] e partos,
cifurpa do sisteeaa nerveso e

operações de plastiOll Fretes de
OI

cargueiro: .
,

CONiULTORIO--Rua Tra
aae N. 1 8: das 18 ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 1 12 horas,

TELEF. 1.28,

RlSIDENCIA- Hua Este
ves Junior N. 28

TELEF. 1.131

o Paquete ITAQUE'RA sairá á 11 do cor- O Paquete rrAGIBA saíra á lOdo
rente para: corrente para:
Paranagsà, Antonina,
Santos, Rie de [aneire•

Vitória, Baía, Maceió,

\ Recife e Cabeãelo
,

Cargas e passageiros para os demais'por
tos IUjeitos a baldeação no Rio de janeiro.

Aviso Recebe-se cargas e encomEnd�s até a �espera 'dassaídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vísta.do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

Companhia, na véspera das saídas ate ás ) 6 horas, para ser conduzida, gratuita-
rnenté para bordo em embarcações especiais. -:

EICRITORII-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 sei. (fONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BAl)ARÓ N.'3·--(FONE·1666) --END. TELEQ. C')STEIRA

Para mais infor'l1&côes com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

Ver';de-se as

:: seguintes
propriedades
Uma Casa na rua Conselheiro

Mafra n'. 51, outra na lua JGào
pinto n·. 53, e pequena casa e

chacara na rua J08é Veiga. Um
grande sitio no Rancho Queima
dI!) e outro no Estreito.

Trata'se com João Sauford
fóne 1253.

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Peseoço

Consultas das 10 ás 12-
das' 6 ís 18

Consultoriu: Rua João
Pinto, 7--- Te!. 1456

I
Res. Rua Bocayuva, 114

ITel. 1317
--------

Dr. Carlos Corrêa

Partos -- Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças.'
Djie�or dá Maternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorioi
ANITA GARlSALDI, 49

I� ;-1Aderbal
da Silva
Advogado

P. J 5 de Novembro, 3 sebo
Fon� 1631 e 1290

I Dr, Pedro do Moura Forro;1
Advogado

Imbítuba
Rie Grande

Pelotasje
Porto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEPOSITA'AIOS EM SiTA .. O.A.TARIN�j1[�

1-1 O E P C K E S.
FlO IANOPOllS

RPREESENTANTES E

C RUI- O S
Buzinas
BaseH

u. , a .al. 1I•••t., po.'", ,
•••Iho. d. "'undo

... f.rt. - u 1•••on .

...... IIU. na. oon.ome b.t••la (2,5 ".)
I..m.n.. dura..r:'.I .

A

••nd••m tod ..

........ .

••••

Endereço Telegr.. DOL/. • Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA

,

AQENCIA DE VAPORES!
Companhia Salinas Pcrynas=-Río

, Prii'lg Torres & Cia. Limitada -Rio
I Navegação Brasileira Limitada-Rio

Navegação Cabofriense Ltda.--Cabn Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SAN10S,
ANGRA DOS REIS e R.IO DE J \NEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e ElVIBARQUE de

todas as especies de madeires- serradas, beneficiadas e ("Itil

tóros etc. cereais e mercadorias em gelaI. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem corno para o Exterior

Ke'éébeêãi:gãs' de ímportaçãe.i do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

DE.SVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SERVIÇO GARANTIDo E RAPIDO- PREÇOS MODICOS

..

MOSTRU /�RIO EM:

Tubarão

Velas e Magn •

BlumeoiQu, Cru2felro da Sul,
Joinvile, Lages, Laguna, Sã•
Francisca i"o Sul

Banco do Brasil
CapHal

Futldo de reserva

106.000.00$000
<219.748:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM !TODO O PAIZ
AGENCIA LOCt�L RUA TRAJANO. No 13

" Ab.na, em conta corrente. os segúintes j�ros:
Dep. com Jur')s (CO!dE'RClAL SEM LIMITE) 2 � alaDep. línutados (limite de 50:000$) 43% a a

Dep, populares (idem de W:OOO$)
." ,% ala

Dep, de aviso prévio (de quaisquer quanbas,Jcom retiradas tam-

bem de quaisquer tmportaacías). �

com aviso prévio d(30,�dias 3,512 ,ala
idem de. 60 dias 4% ala
idem de 90 dias 4,5% ala

�""��lilNi�
DEPOSiTOS A PRAZO-FIXO:

po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
�6�es ���
por 12 mêses 5% «

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 ,e das 14 ás 15 horas

Aos sabados: das 10 á!)� 11�30.,-,"�c?!}ls�= """"",�=>�
,_

"=E'nder�êçotêíãg;:'ãf,-c-OT.:- SAT�LLITE,
t",;.;.. � ...

TELEFONE 1.114

[���ii"li.��-- � �,

l1t4��"� ��.

� A Favorita�
� Em loteria a sua favorita

(
!

-"�----

':':>'"'!"dI" ..._�"....,,-:-

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

De Fama Mundi.11

l·...•....•••..•...••..••...•••....••.....··_·....··r.

Sr. Criador!
Procure conhecer os produtos do Jns li

Biológico Catar íuense- vacinas, sõros, desiní.te - e

C.EMITA e FOBMION, carrapaticida•• q !>etc

N C1 Estreito Pontaldo Leal

VACINA. CONTR l\ A

PES1'E DA MANQUEIRA
H. Aquino & Cia.

COQUEIROS MUNICIPIO DE S. JOS
SANTA CATA R JNA

........................ ••11_...._••••••(1

IB I L H E T

$@. _,. $ii .g ,4 a «,A! ,.ii ·.4 $ ; ª, .$ 4' $ J •

Federal e Santa Catarlna

NOS CLA.S5ICOS ENVELOPES FECHADOS

I

quinta-feira I
9 de JUNHO

. ,

Formidave! !
Grande vendas estão sendo feitas das rnaqul

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

nhecer nossos preços e condíçêes de venda.
Llçêes de bordado! gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
I JOSé Galllsni.

RUéllConselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLlS

Sapatos de pelica, sal ..
, to alto, para-----------------

INVERNO a. 18$000
Sandelias a 10SOOO,
de verniz de todas as côres,

Ssr-"atos para creanças a 8.$000
Calçados de qualquer tipo para homens, senhoras e

crear-ças. -anda' a ... chmelos, TAMAN
OOS d. to.ía qualidade, c.ntos. etc .. aos

menores preços dir étamente da FABRICA
B.ARi LIROS

S <.:lI .. >' "'.
.'., liO· r d- S V 2HB J" ': e -, tpcadoW�h.�� .. �

HUw CONSELHEIRO MAFRA, 39

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Ele'tricc]

e

fJorianopolis-1938-
. -+i'í""'!""_' 'c'Y·... ,'I ..'1'�Lf··t'\---", :--____

--'--'---'---'-�-'----- I FLlRT C( ln Louise Raii1fi r.

:Concertos e H;;:npe�;:�., Wtd'am p. w-ll.
o

I Prfços-2$500 e 2$000.
de rnaquínas de esc' e -i: r RI. 'YA!.... ás 7 e 8,30 hÜ[ii::
ados t' apa l'i11 S l�
Rua Conseth.i.o [vi. ,r" "i.C TEMPESTAL\E EM.COPü
e���",w:J.a.�"'''':!ff.n�i!;'�i;,-:: L'.'\'-IUA cum Rex Harmon e

V dem se t I I jVillit:'!l Leigh.en
..

em se Juntos ou �._:,ep:?lréH�,Os P I$OQnre-ço- ,_o

MagnifIco terreno pronto prlra ed'!icaçj,; lw)o ruurad.i. i ,,�w __ ':'_- �

�_�m
..__ •

cou; passeio e rua já calçada no centro da clddé:e. ii 50 rnetrus iVende· S��� �u. ,e,M
da praça 15 de Novembro, • I ,Jf' )",

Uma grande casa antiga. com espaçoso terreno plano, I ' g" "." :, "I \ s!-

!Jara, grande e�ific�ÇãO. tamben. c om passeio e rua ja calçada, f. i! ii ril� 't' d \ t'fS:3.S 'luaLd e�."O

contigua ao pnme.ro.
_ J r , i 1 4 . c"

Informação com jOAO CARVALHO' i .. " F..L .in. !""lia ""ia. cor.. ü

��t::IQ""'J��'�<V��;-f,,""7"'�� _�����,���������� ..
I

,

r,ri,if'L
. liI:.t.t��..&!�V.k��J� ��':"'V..&��ea..s..""4����:���, P Tfl\::kW V, ..\\1 '.üt'l,j·(l dê.

� � ::)OUZII.
� Cálculo de qualquer Ptanta.execuçâo.fts- � ---------

.� estrutura em con- callzação e direção I V· d um ter'

� ereto armado de ob. as � I en e-se (<c�o si-

� e ferro Aparelhamento com �Ituado em João Pessoa (Estrada
� pleto para construo

- �Igpral) em frente ao BAL!\IEA-
��������!'!""_�"!"'_��......!'!�-�-��������� � ções de pontes em � RIO.��m a áreâ�3 x�50-trata�

� concreto armado � nas oficinas da LIVraria, Central a
Motocicletas: ' � � rua Dtodoro, com Jose Dr,:her.

� � �ímanddde
� � do Senhor

�i .J�:�:o�o:
�I Hospital de

�I Caridade

� Editai

.j� FORNECIMENTO

�"�>?j De ordem da Provedoria
V.�'# da Irmandade do Senhor Je-
��. sus dos Passos e Hospital
� de Caridade, nesta capital,
� previno aos interessados. que
� até o dia J 9 deste mês, ãs

11
2 horas. receberá esta Ir

� mandade e Hospital, na sua,

� secretaria, propostas em car

tas fechadas, de todos os

�1 artigos necessarios ao seu

DL.. 111ft ....nAratli!!lld 4!MS n'" o. sMll'me'�tre f";J consumo, durante o semestre
Mra.s �U' a GEl @lí1I l5!IiI ..., I l!liiii' - � de junho a dezembro do

� de 1937 � corrente ano.

� � Os proponentes poderão

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Este Curitioa-S. Mateus) � obter as listas cúmpletas de

� P@nt� de cgncreto armado s�bre o Rio S, João (Estr. Curitiba-foinvile) � todos os artigos aos quaes
� Prefeitura e Forum de Mafra � se refere este edital, no

li rupEscolar de Mafn � Hospital, ou com o Irmão

� Grupo Escolar 'de Rio Negro � I Secretario, á rua Felipe Sch·

�.��
Grupo Escolar de lrati � mi����i?t��b em Floriano-Mdternidade de Rio Negro � 8

�
Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � polis, 4 de -junho de 193

.•:

� Diversas construções de residencias � 1 Gustavo Pereira

-i)���.��������������7A�'i'\..����, Secretario
r..'

!: zn;==-=. I lia,;i

PAI-<A !�JST;\LAÇOE::i DE -LUZ, FÓRÇ-;\ E AN:
TEN/\S DE n ó,DiO. CONSE>\TOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

Omar Carneiro

\.,

l,����:?����,��� C��T�:S
olantaçào, com 5')0 de Irente por '

11.500 de fundos. possuindo cêrcs
PROGRAMAS DE HOJE' :r

de 1.500 metros de lenha, tendo ODEON., O lider do�
cillemas

ainda bôa chacaia e muitos calcei- I\,'S 7,30 HORAS:
ros, I

Tratéli á rua Tiradent.es n. 7
com João José da Costa.

�INES COIIOADOS

Io:!.'!.....�
__�·.$�:....�����::_· ..�w""''''''':'_�.•�:':''.'".�� ...

I
Em Sio Jeaqulm da Costa da Serra

J. R. (;ordt'.�vlI

.Istabelecido com esceitorio de representações, censignaçõ es

e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afeta. ao seu ramo de negocioso

CORDOVA

ENGENHEIRO

Rua 15 de Novembro, 416 ',"

A magnifica revista da Fax
com Alice Faye, Mich?, I Wh1.
leu, Adolph Menjou e os Tlê;
ltrnãos RiLz

1'\0 E'COS DA BROA- q

DWl\Y.

Preço:- 1$000.

Casa

Vende ..se

UMA MAQUINA DE ES-
CR5VEí-< USADA

tipo standart por preç. van

tajoso. Intormaçocs na Ta
bacaria Baiana, ". u;' Trajano,
4 ou Caixa ';�\r I b9. REX, ás 7 30 horas:

asil,
choco

Ribeiro

�,
não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

FI.TRA..JANO
Flo.·ianopolls

N.

CIVIL

SALAS 12: e 13
t- ANOAR

Tel. 1503 Curitiba .. Paraná

nj,las

'I- ':
�7

• •
• '., -:' :" �, \,_ /

�
- .� -;q.l..i�,' �- ".:

NSU - BMW - Triumph - Duerkopp
Bicicletas: - NSU '" Duerkopp -

Opel - Bauer
'Radies: - Amerlcan-Bosch e Loe

we-Opta
M••r..:-ILO para biclclefas e motocicletas.

para iluminação de casas,-Elpo-E
cflpse=-Evenrude para botes,

A.....rlo.: -para bicicletas e motocicletas.
�:��·t��a

"Importàdores - Distribuidores

João Prosdocimo & Filhos
Curitiba - Joinvile - Blumenau

Uma organização completa no ram.q, estabelecida
ha vinte e cinco anos',

SEUS FILHOS

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
«)

Lindas e graciosas confecções para meninas e garôlos só

na A CAPITAL.

Vísta BEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

s olte ir o s
Os sOltei·ros, derrotados no domingo

o por 3xOJ formularam um desafio aos

ados pa a o próximo sábado. Os pais de
ilia acei··taram e o forrnidavel jogo será realí-
6do dia II.

últi-
08-
fa-

.... ... _ ..._E T OESPORTIV
REDATOR: Osmar Cunha

Domingos jOn
goudoente

Carregados
pela multidao

DOMINGOS entrou em cam

po com a temperatura de 37

graos e recebeu duas injeções de
oleo canforado, dadas por um

medico. Durante o jogo a tem

peratura do back brasileiro su

biu e ele terminou o match cem

38 grãos. Falando à United
Press o baluarte da defesa bra
sileira declarou: Não estou me

sentiado bem. Fiz tudo o que
me foi possivel pela vitoria do
Brasil. Pt. minha garganta está
doendo. Vou ver o medico ime
diatamente.

. "'-
---

ILUaçaO ELOGIOS
eis naeões já classificadas Vaiado o juiz
a pali·tida Itanax�oB·uegu Anulando um

aI dos Dilrueguezes, quando a eontofgem I

era Ixl

----------- ._--

(Da United Press)
O TR\O central Romeu,

L;oniJas e Peracio deixou pro'
funda impressão O(JS tore-dores
locais, tornando-se favoritos da
multidão que, depois do j']go, os

carregou nos hombros, triunfal
mente.

O captain Mnti.n demonstrou
dificuldade em se acostumar ás
táticas européss, desenvolvendo
o jogo de defesa vigilante. Her
cules e LOpOÓ5 repetidas vezes

estiveram infelizes em shoots a

goal e passes, cuja ineíiciencia
só pode ser atribuida ao máo
estado da cancha.

Batataes, no goal, teve um Leonidas o homem que con-

Numa ansia insatisfeita de imo d' d d I I fgran e Jogo e a espeito as quistou três goa s, oi o primeiro
pôr cada vez mais ° seu brilhan- cinco bolas que burlaram a sua jogador de Iuteból na França que
te diario, vem o d.retor de A vigilancia, repetidas vezes fez bri- conquistou um goal-o último
NOl �CIA! nosso ,estimado con- lhantes e dificieis defesas, tendo de pés descalços. Findo o jogo
frad,e jomalista Aurino Soares. de apoio valioso por parte de 00- dirigiu as seguintes palavras ao

dot�:lo co� u� s�plem�nto �es o

mingos e Machado, que em mui- correspondente da "United Pres�lI:
p-utivo, cUJa. pnmeua ed,lção e de tas ocasiões anularam ataques «Olhe para mim, camarada.
molde a merecer os mais francos I polonêses, devolvendo a pelota Estou coberto de lama dos pés a

aplausos. I ao centro do campo, dando aos cabeça. Jamais em toda a minln

!�bordando todos os assuntos seus companheiros de ataque vida joguei em condições iguais a

relat:vos aos desportos! ,tanto ,d? ocasião de exibir o seu rapido estas. Se não fosse êsse tempo eu

Bra�d com� do ,estraoJeIr,o, a Im- jogo de passes. e os meus colegas ainda poderi,,
clahva do Jornalista Aunno Soa- Era evidente que Doming0s mos ter feito mais algum goal».
res, vem pr:ench�r .uma lac,u,na em se achava doente, pois esteve
nosso melO Jornahsltco, b.blhtando mais moroso do que o temos vis
os elementos desportistas a estarem to, embora tenha demonstrado
permanent�meote a pa� de todos uma fibra notavel disputando este

�s acontecimentos palpitantes tela- dificilimo jogo.
tt vos ao assunto.

.

, , Wilimowski, que foi o me-

R�novalldo as nossas fehcJta- lhor jogador polonês, declarou
çoes. (azemos votos porque o nosso ao representante da United
prezado confrade encontre por Press:
parte dos interessados, a colabo- -"Reconheço que venceu o

ração eficiente a que vem de fa .. melhor team. Estamos desapon
zer jús com mais essa sua arroJa- tados. mas não desencorajadosn•
da iniciativa. Quanto ao cllptain do sek-

cionado polonês, este assim se

expressou:
"Foi um dos jogos mais di

ficeis que dispuhi até hoje. Lu·
tamos palmo a palmo, de prin
CipiO a fim."

ENV:::::J:LVENCO ATUA-
-

CAO DE LEOMIDA,S
f

PARIS, 6 -- Cinco naçóes+--: i poucos minutos.
I I d Leonidas em deli- sileiros e conclue:

asil, Hungria, França. Ítalia e I A talia escapou pClf um triz e

I 'f .J" • taque "O diabo!ico Leonidas aanhou
chocosiavaquia - c aS51 iCé.ram'l: uma surpreen aen e eünuuação. I!o

S D
. o match. Sempre ás voltas com a

jllnt�mente com a ... uecia para, urante o Jogo os norueguê-
d f I d C·

o , o

d "l E Jour-Echo d� Paris» a pelota, rapído, enfrentando com

quartas e ina o arnpeo- zes atuaram com maio ciência o

to do Mundo. cuja surpresa
I

que os itahanos, mas o keeper declara: «J 4 se sabia que desprezo e perigo, este habil ho-

aio! ia sendo constituda com a
I Olivieri esteve simplesmente as.

os brasileiros er� jogadores ex' [menzinho saía a cada momento

eaça da ltaha ser eliminada so.nbrcso. �o 3' minuto de traordrnarios, Foi por isso que das refregas como o diabo de

la Nore-ga, Os ex campeões jogo, ·Ferrari abriu o score jus' sua elegancia na ação e suas u_ffi_a_c_a_l_x_a_»_. _

mundo tiveram que lutar <H .. ; tarnente quando o kecoer norue-
acrobacias a ningue-n surpreende- SUP I�."en to

amente por maiô 30 minutos, i,. guês havia defendido um tiro de ram, a não ser as proezas de
dL 'd 'esportivo

ém do tempo rI gularnentar , pa-. Meezza, deixando a bola esca-
eom as, que merecem particu-

di
I

Ih d lar exame. Foi, pelo seu brio, de OlA Noticia"
ominar ó surpreendente TC"

: jJur- e as mãos,

slencia da Noruega. I Aos 40 minutos de jogo, Brus- foi pOC SeU lolego e sua resisten-

lodias Hvllandezas _ cejo se- Rao consignou o primeiro goal cia que os brasileiros nos surpre-
d N enderam>,

eionado fez .'l. mais longa via- a voruega, empatando o jogo.
m,-Hollanda. "Jomega Po-: Três minutos esse mesmo joga- O jornal sublinha esta ultima

ia e Belgica foram os diilJl-: dor fez outro goal, mas o juíz frase, e logo depois escreve:

, • > .J J
1 I I d fi'd «O homem do dia foi Leo-

s aa pnmeUd ro-iac a. . anu ou. a egan o o l-SI e.

C I nidas.uba e Rumania não conse- -\ assistencia ptorornpeu em

'd 'f d
'

d Compreende-se que a Ameri-
unem sair e um empate, ape-· orrm ave.s protes 05 e tremeu 3

S
o, ,

"

ar da prorogação e por iSSO vcl- ,vaia nos jogadores itahsnos. Du- :1\ do '0 ui mteira considere esse

-
o

T I t
- Jogador um prodigio. Leonidas

rao a JOgar em . (, ou-e na! ran e a p orogaçao, corno acon-Iroxima qumta-teira. Nsse mes- tecera durante o tempo regula- p�rte o

para o at'!qu� como, um
o dia a Alemanha e a Suissa I mentar, os norueguêses dominaram, ralO, IOf�tra-se na llOha media e

ecidirão entre SI o empa!e no j mas (S ilahaor.'5 S()Uberil!TI apro-) 0, seu s oot �e «escape». em po-

abado. ) veitar·o e. melhur da� oportu!'ric.:f1- slçôes acrobatJca�, é de uma pre-

A b •.
I d "

'cisão e uma violencia de estar-
gora, que um.a (la pa,,,,\," e"

E
.

, C .

I recer. IS a'lUl uma passagem,J5 c(Jncurrenks )d Se encontra IilCO minutus 1], po;� de mi·
bI'

.

d b I· d f::>o 'I CjlJe em mostra a vivacidade
Imloa a, surgem o� ra�1 uro.� ela a ,",\ proroge.çào. 10" con-

d L 'd
oroo os mais fortes e cr den- quí�tGU o segundu t�ntJ pl'liil. 1<5

e eoO! as: na espetl}tiva· de
d d I } I centrar a bola. série de �tes u

Ia os pretendentes ao Campeo- côres a ta ;<i, No .jecorrtf Q(JS

ato do Mundo. pois nUirl logo minuto� restbntes os no[uq-?,uês �s ra;», como um jogador de base
bail, faz uma séne de reviravol-

uS8cionfll derrotaram os palo- perrn,)Ot.'Cdam no ataéjut', mns o

k I
' tas e bate. finalmente. a pelora

ezes, sob as peores condiçõ s eeper Ita iano constitUiu uma

b com maior violencia».
os,iveis, que norroal Ilente d�ve- arreira intransponivel.
iam favorecer os atléticos ;epre-
entantes da Po}oma.
A chuva pralll ar.:entc. lião ces

ou durante o desenrolar do jo
o e nos trinta minutos da pro
ogação formaram-�e riO campú

s grande- p{'ças dagua, O
'I· -,

P !\RI :; 7 --Ad m'\f Pimenta
SI eIrOS caLvaràm 11 al1Camf_nrt

simpatia d 't' I 'lbordado pelo corre:;pondente da
o ,a aSS1S enCla e. ao

U\lITED PRESS declarou tcx'
ermlnar o Jogo, um grande

nU-Ielo d t d 'd· tualrnente:
e orce ores mva lU o "

amno e t' L 'd
o «O scor� pod':!rJa t':f Sido me-

l' Cê lrou eom as carre-

ado Do h b lhor, ma, o tempo desfavoravel
5 om ros. I·b· M'leomd ., I deseqUl I rou o nosso l'�go., Ult05
as, flue conslg'10U Ires J d' fdos teu! f 't I b ·1' dos nosso;, na:::Ja po Iam az�r se-

I '

os elOS pe os (aSl elros, EOI f' nãl) escorreg'1r na grama. ntre-

22
a Igura :nal< d stacada d()� .

II tanto uma experiencla tivernt)s loje:
.

p ayer� t. m campo. O� crw-

Olíta .. . Pode' os l�slstlr as condições eu-
5 Spor!ivos decla'aram U:l-

Ollllement A·' iOpéiJS tão b"m quanto qualqu r
e que ele e u'o do& I b�alores jogadores qUf" até hoj"

team contim:nta e joto é um om

P1satanc f A sinal pi!ra o futuro,»
j em campos ral'lceses.

,0$ tchecos ltvi:lraru de ven-
CIda o h I) dS Clan(ez<s urante a pro-
ogação e c1a�8Ihc"lram-se paraas
iq�art.s de finai. como Oll

prollm d B
.

D ,os a vammOf de ra�J!,
tP�ls de 90 minutos de joga
h
os� holandêses nem os tche

!la aviam conseguido abrir os
ICore N '.

I,

" o iniCIO da prorogação

de:iI�V-esquerda '-lo!." '1dês Van

I
een, machucou-se: f> ,os

o andA
e h

eses pas�aram a jogar com
,,� ornen;;. FIcou preJu(hcada a

"'Ia, do .

lhe que se api 'v' Ilaram os
Cos P d'

,

111
ara ommar o Jogo e

arell ...

dOIOl tentos segui 'o� em

Peracio tambem declarou que
poderia ter feito mais goals se

não fusse o pessimo estado do
campo e isto foi confirmado por
Romeu o qual dis,e que havia
jogado hoje a mais dificil partida
da ma vida. com o campo tão

escorregadio que mal lhe permitia
reter a bola entre os pe.,.

Precisa-se alugar uma

casa de material. no Estreito'
para casa) sem f,lhos.

Associf;?�çaO
dos Constru
tores Civis

Brilho sem igual

A palavr"el <:te)
técnicc) PI

i'"Y'lenta

VENDE··SE
moveis á rua Presidente Couti
nho nO. 76.

u jornal
«o homem
c1ue:

chama Leonidas de
de borfllcha <II: e con-

Foram os se�llintes os constru

tores civb que ccmpareceram á
reumão realizada (!O Cíube dos
Funcionarios Públicos, afim de te

solverem sobre a fundação da

Associação dos Construtores CivIs
de Santa Catarina:

I Teodoro GfUode!. João Batis
ta Serreta. Estanislau Makowie
cky, João José Mendonça,Teodor·J
Bruggmman, JO.'l.quim Carneiro.
Paulo Mota, João Selva. Remo
Corsini e como representante dos
snrs. Tom Wild e Defendente
Rampiné!li o snr, João Batista
Berreta e do snr, Carlos Pittet o

snr. Estanislau Makowiecky, assim
como o snr. Orrnano Corsini fOI

f�P!esentado pelo snr. Remo Cor
sim.

Conforme noticiámos, na mesmil

reunião, foi aclamada a seguinte
diret()ria provisoria:

Presidente-Teodoro Grunde!;

II
secretario - Estanislau Makowi ,

cky e tesoureiro-João José Men
donça.

«Oatem, L�:)nida5 desenvol
veu mesmo ·um grande jog I. O
«Diamante Negro», tal como saíu
da ganga. brilhou sempre com o

mais vivo fulgor».
O «Pctit Joumal» àeclara que

s,:m terreno sêco, os brasibiros fo
ram senhores incontestes»

«L' Auto» subordina a este ti
tulo a sua reportagem: «Os bra-I
sileiros, verdadeiros mal"baristas, I
�ão (l atração da «i élça Mun-:
dial»,

BarResta'mlO�e ELITE

e Pilotage�
PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA
QUINISTAS. PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

Leonidas infernal OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GENERAL BITENCOUT, 93
FLORIANOPOLIS

AO SR.

da O jornal observa que a chuva II
tornou difícil a tarefa dos bra- II
O q uadro a Ie- �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii__iiifiiiiiiii�

mao concen-
trado

ElIminado
seleção
alemã

BERLIM, 7-0 comissario

esportivo do Reicn excluiu,devido
ao seu procedimento pouco esporo

tivo COT,tra a Suissa, o extrema

esquprda au�lro-alemão Johann
l
)
t>sser, de Lodos os jógo� do cam

,)r'()nêlto mundial de futeból. "-IEm
�j:'"so, Pesser durante os dOIS pró
ximos mêses ficará impedido de

,.,artlcl{Jar de qualquer jogo de fu

tcQól.

Professora Maria Liguo,i ManganeliPARIS, 7 -Depois do jogo
empatado com a Suissa, () team

ah�mão abandorou hoje a França,
concentrando-se em Aix-La-Cha
pelle até quinta-feira. dia em que
enftentar� novamente- a forte eqrli
pe da Suissa em decisão do jogo
da preiiaUl'&8f.

DIPLOMADA PELO CONSERVATORIO DE MU'SICA
DE PORTO ALEGRE.

LECIONA PIANO-THEORIA - SOLFEJO-HARMONIA
Rua Esteves Jun,or, n" 129

FlorianopOliS
... - .... -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lindas e graciosas
na

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

._ -�.-.-._--_._--- FLlRT Cf In Louise RfI'nl"r f�

['oneertos e lfhnpeJr?;:':, Wt:i,arn p. w ·iL

I Prfços-2$500 e 2$000.
de maquinas de esc' e ,I( r RI. ,yA!..., ás 7 e 8,30 hor a-:
ád.os. e apa l'i11 S l'

Rua Conseüuí.o l'vi< .r.. • ((j TEMPESTAI \E EM. COPO
��'Zl�-"""Yi!'&�9...;,-. L'.\\"JUA com Rex Harnson e

V I rVivien Leigh.
en��m se juntos ou separadcs Pre-ço-I$OOO.
l\tlagOlhco terreno pronto para eeVlcaçj,; 10')0 murado, I "��.-';'------ __ • m __ ...

com passeio e rua já calçada no centro na C!ddé:e. li 50 metros IVende.-s�� ;ll' e, ,1,

da praça 15 de Novembro. '<Jf' J ••

Uma grande casa antiga. cora espaçoso terreno plano, I I gu
_

c:,"� � r'I \ S i -

para grande edificação, temben. com passeio e rua ja calçada, I!d fH5 't' ri It'rS3S lual,d es. "0

contígua ao prirr-eiro.
_

. J' : I I 4 c"

Informação com ]OAO CARVALHO ! " .. j:, ,L, .t o , !""Ia ""laí co». (\

���.tLSS������������Aq�����
I

P )i.f":;k\() V, l',j \'l[jj,(t di:'

� Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- � _SO_U_ZIi_.
--,------

�. estrutura em con- callzação e direção _IV' d um ter.

� ereto armado de .obl as .� 1 en e-se r-no si-

� e ferro Aoa: elhamento com � I tuado em João Pessoa (Estrada
� pleto para constru- � gpral) em frente ao F3!\L�EA-

�������������_"'!�-�-��������� � ções de pontes em � RIO,��m a áreô33 x�50-trata:
� concreto armado � nas oficinas da Livrar la, Central a
� � rua Dtodoro, com Jose Dreher.

� � irmand.dde
� do Senhor

�i .J�:�:o�o:
�I HosPita. I de

�I Caridade

� Editai
� FORNECIMENTO,},'!J

��\
�j De ordem da Provedoria
� da Irmandade do Senhor Je
}.�. sus dos Passos e Hospital
� de Caridade, nesta capitat,
� previno �os interessados, que
!:tl até o dia 19 deste mês, ás

� 12 horas. receberá esta Ir

� mandade e Hospital, na sua

t:1 secretaria, propostas em car

� tas fechadas, de todos os

fÃ\I artigos necessarios ao seu

DL. 61ft '_'mlitratad 4!lJ!S no 11'1 s.c:!l.me�tre � consumo, durante o semestre
aras _�fii'JI a1 ll!!2I � - I de junho a dezembro do

� de 1937 corrente ano.

� � Os proponentes poderão

� donte em concreto armado sÔbre o Rio Passa Três (Este Curitioa-S. Mateus) � obter as listas completas de

� p d �
todos os artigos aos quaes

��
ant� e cancreto armado sêbre o Rio S, João (Estr. Curitiba--foinvile)

�
se refere este edital, no

� Prefeitura e Forum de Mafra •

rupEscolar de Mafra � Hospital, ou com o Irmão

� Grupo Escolar 'd� Rio Negro � I
Secretario, á rua Felipe Sch·

� Grupo Escolar de Irati � midt n' 36.

� Mdternidade de Rio Negro '� Cor.sistorb em Fleriano-

� Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � polis, 4 de junho de 193�;
� Diversas construções de residencias � I Gustavo Pereira

�-

I� � ••

-tkl����P�F������������7Ai'!��� Secretario

zum =*1w,;,��

PAI-<A I�JSTAU-\ÇOES DE·LUZ�·}\YRÇ-;\-E- Arr
TEN/\S DE F ó,D10, CONSE-r.:TOS E AUMEN·

TOS PROCURE,I\1

J-\, E L. F.': 'T. r-� ; C ,i':l"

TEM SEMPHE EM STOCK. E A' VEl'JDA, PCij'( I
PREÇOS SEt'JI Cf. iMFLT:DOHES N �\ PRp.Çft" IM/\TEI�IAb E;JE 1 PIO;S U)<TRES E ,L\8L\T·

,JOURS EI,F,G!;,NTES E MODERNOS I
���lr��F�i��IS��Ei: lIA Elétrica I

I

ACABA DE Pi .CLBE<.=n L;M F.INISS1MO �;CRn- 1[1MENTO DE CHUVEIROS E.LE'THICi)S, ��O\'l

ID,ADE NO «,�j\M()-AH rICO ,.i\R.\f'·' r.no
...._-.'---'';�-_.-':-

-_ .....

"'--;;;_.;_--:;.e__
·_-'-

....-·-;;;;;-iM-·iiDiiiiiiiii�

1_.
1 .... ··$":o;--mtnJI!�I:1"��'hiCiiA\i:w:;pj[�w; �SIlI�

.------_._------------- - -

--------_._--,_.---- _. ---_-_,_."_-_. __ ._---

I
Em Sio JoaqallDm da Costa da Serra

:lstabelecido com esceitorio de representações, censignaçõ es

e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afetai ao seu ramo de negocioso

Telegramas: CORDOVA
--

·---�·---r·_···--�-----�---·'�··-'�-
�

� M I
�sce�anea

r..1

1·········
-8............

CARTAZES
VENDE-SE
um SItIO, com ótimas terras para DO DIA
c,!�o;açãO, com 550 �e .fren��!)Or PROGRAMAS DE HOJE:

I J .)LO de fundos. possuindo cerca
ODEON� O lider dos �

de 1.50,0 metros de le?ha, tend,o cillemas
ainda boa chacara e muitos caleei- I';.·S 7,30 HORAS:

Casa

ros. I
Tratar á rua Tiradentes n. 7

com JoãO José da Costa.
A magnifica revista da FOX

com Alice Faye, Michil,.1 Wh1-
leu, Adolph Menjou e os Tlê6
Irmãos Rilz

"0 E'COS DA BROA-
i

DWi\Y.

Preço:- 1 $000.

(,
não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

A.TRA.JANO
PloteianopoU.

N.

REX. 6� 7 30 horas:

Motocicletas:

NSU - BMW - Triumph • Duerkopp
Bicicletas: • NSlJ '" Duerkopp -

Opel .. Bauer
Radies: • Amertcan-Bosch e Loe

we-Oota
M.ior..:-ILO para bicíclefas e motocicletas.

para iluminação de casas.-Elpo-E
clipse-Evenrude para botes.

A.....rlo.: -para bicicletas e motocicletas.
�d;��'@",�

Importadores - Dístribuidores

João Prosdoclmo & Filhos
Curitiba - Joinvile • Blumenau

Uma organização completa no ram.Q, estabelecida
ha vinte e cinco anos'.

Vísta BEM

UMA MAQUINA DE ES-
CR!:VEf� US.b,DA

tipo standart por preç. van

tajoso. Intcrrnações na Ta
bacaria Baiana, (\ u? Trajano,
4 ou Caixa !l�" b9.

(;INES COIIOADOS

Omar Carneiro Ribeiro
ENGENHEIRO GIVIL

Rua 15 de Novembro, 416 'o.
SALAS 12: e 13

l' ANOAR

Tel. 1503 Curitiba .. Paraná

�"

SEUS FILHOS

,

confecções para meninas e garâtas só

A OAPITAL..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F1.ori,anopoJis, 8-6 -� 1928
t

.

« "$ i9M; • t4Jht ...

______ .. __E T OESPORTIV

e te rono s
I

solteiros x COSOà05
Os solteiros, derrotados no domingo

o por 3xOJ fo�mulararn um desafio aos
dos pa a o próximo sábado. Os pais de fa
ilia aceir-taram e o forrnidavel jogo será reali
do dia II.

últi-
ca-

REDATOR: Osmar Cunha
__________""""'"'�.&:l;.. ..:..,,; ..� ._i.\....l.�_""'I'"".--.--_--_-�.

tJ- .-

ILuaçao ELOGIOS Carregados
pela rnultidao

Domingos jOa
gouduente

-_._._----,---------------- ',---

naeões já elassifieadas Vaiado 4) juiz (Da United Press)
partida Itanax�ol·uegC!.Q Auulando um ENV '�"'" LVEN I:)O ATUA - O TR\O central Romeu,
dos utlrueguezes., quando a eonta��em! - Lconidaa e Peracio deixou pro-

era lxl I 9AO DE LEOM IDA.S funda impressão nvs tore-dores

RIS, 6 --- Cinco nilcões-! poucos minutos. locais, tornando-se favoritos da

Hungria, França, (talia e I' A [talia escapou por um triz de Leonidus em des- sileiros e conclue: multidão que, depois do jogo, os

oslavaquie - classific",ram-I' uma surpreend-o e eliminação. taque "O diabo!ico Leonidas ganhou carregou nos hombros, triunfal-
arnente com a Suecia para Durante o jogo os norueguê-

o match. Sempre ás voltas com a mente.

rtas de linal do Carnpeo-! zes atuaram com mais ciência do "L E Jour-Echo d� Paris» a pelota, rápido, enfrentando com O captain MPrti.n demonstrou
o Mundo. cuja surpresa! que os italranos, mas o keeper . d,edtlra: «J4. se sabia que de�pr:zo e p;rigo, e$te babil ho- dificuldade em se acostumar ás

ia sendo constituda com a' OJivieri esteve simplesmente as-
os brasileiros er� JOgadores ex· I menzmho sala a cada momento táticas européas, desenvolvendo

d ! I I'
.

rl b '..I 3'
.

t d traord.nerios. Foi por ISSO que das refregas como o diabo de o J'ogo de defesa vigilante. Her-,j 1 I ta la ser e irnma ra sorri (0S0. l 'lO rmnu o e
.

�

loreega. Os ex campeões jogo, 'Ferrari abriu o score jus' I sua ele�ancl:t .

na ação e suas uma caIxa». cules e LOp<ó5 repetidas vezes

ndo tiverarr: que lu�ar ar", ta�entt: quando o. kecoer nurue-! a::robaclas_ a mngue-n surpreende: SUP Ie rnen to estiveram infelizes em shoots a

nte por mal; 30 mmutns,: gues havia defendido um tiro de ram,
_

a nao ser as proezas
.

d�
d goal e passes, cUJa ineíiciencia

o tempo CI gulamentar, oa-. Meazza, deixando a bola esca- Leooidas, que. merecem pUt1�U- esPo rt ivo só pode ser atribuida ao máo
.

I
r- I

_ Ih d lar exame. FOI pelo seu brio de 'IA Noticia" d d hunar õ surpreendente rc .. 'pur- e as mãos.
,

' .' esta o a canc a.

ia da Noruega. I Aos 40 minutos de jogo. Brus- f�1 por SeU fole�o .

e sua rem�en- Batataes, no goal, teve um Leonidas o homem que con-

R I era que os brasileiros nos surpre Numa ansia insatisfeita de imo d d d I I fias Hullandezas - cujo se- ao consignou o primeiro goa d
-

"
. ,gran e Jogo e a espeito as quistou três goa 5, oi o primeiro

do fez !l mais longa via- da Noruega, empatando o jogo. en er8�"., por cad� vez mais o seu brilhan- cinco bolas que burlaram a sua Jogador de futeból na França que

Hollanda, -·Joruega Po-: Três minutos esse mesmo joga- O Jornal subllO�a esta ultima te dlano, vem o d,�etor de A vigilancia, repetidas vezes fez bri- conquistou um goal-o último-
e Belgica foram os di,jw: dor fel. outro goal, mss o juíz frase, e logo depoIs, escreve: NOl �CIA!. nos5� ,estuoado con-llha�tes e. dilicieis defesas, tendo de pés descalços, Findo o jogo
áa primeira !01ada. i anulou. alegando olf-side.

id
«O homem do dia foi Leo- frad,e jornalista Aurino Soares, de apoio valioso por parte de 00- dirigiu as seguintes palavras ao

a e Rumania não cons..::-I � assistencia prorompeu em
OI as.

, d.ot�.-Io co� u� s�plem�nto �es -I mingos e, Machado, que em mui- correspondente da "United Preso":
sair de um empate, ape-: Iorrmdaveis protes os e tremenda Comeree�de ..se que .a Am;m- p ')rt�vo, cuja pnmeua ed.'ção e de

I
tas ocasrões anularam ataques «Olhe para mim. camarada.

prorogação e por ;850 vcl- ,vaia nos jogadores italianos. Du- :11 do Sul mtelra. �onsdere �sse molde a merecer os mais francos polonêses. devolvendo a pelota Estou coberto de lama dos pés a

a jogar em T; leu-e na, rante a P orogaçáo, corno acon- J()gador um prodigio, Leomdas aplausos. I ao centro do campo, dando aos cabeça. Jamais em toda a minI",
a qumta-leira. Nsse mes- tecera dur ante o tempo ! egula-I p�rte .

para o at'!gu� como. um ,�bordando todos os assuntos seus �ompanheiros de atague vida joguei em condições iguais a

a a Alemanha e a Suissa mentar, osnorueguêses dominaram, ralo,lOfiltra·se na llOha media e relativos aos desportos, tanto do ocasião de exibir o seu rapido 'estas. Se não fosse êsse tempo eu

entre SI o empate n9 mas (S ilal!!Hl"'� souberam apre- i o.
seu shoot �e «escape», em po· �ra�i1 com� do .estranjeir,o, a ioi· jogo de passes. e os meus colegas ainda poderia-

veitéi[ '_e. rnelhm rhs opnrturriüi.t-' Slções acrobattcas, é de uma pre- clatJva do Jornalista Aunno Soa- Era evidente que D'oming0s mos ter feito mais algulrI goal».
ra, que uma boa pa,,te de" cisão e uma violencia de estar- res. vem .rr:ench�r .uma lac.u.na em se achava doente, pois esteve

ncurrentcs j,� Se encontra CIntO minutus rlrpoi� de mi- recer. EIS aluí uma passagem nosso meio Jornaltshco, b.bllttando mais moroso do que o temos vis- Peracio tambem declarou q!1e
da, surgem o� bra,ILiTo� clada l\ �jror(lge.çao, PióL. con- qlJe bem mostra a vivaCidade os elementos desportistas a estarem to, embora tenha demonstrado poderia ter feito filais goals se

os mais fortes e cr den- quí�tc:u o s,�gundu tcnt:J paUl i<S
de Leonidas{ na" espet1ltiva ,de permallent�mente a pa� de todos uma fibra notavel disputando �ste não fusse o pessimo estado do

pretendentes ao Campeo- côres da ItaLa, No décorrtI d(Js centrar a bo a, sene de �.tes u- os acontecImentos palpitantes tela- dificílimo jogo. campo e isto foi confirmado por
1\" d

'

" . ra;» como um J'ogador de base- tivos ao assunto. WI'II'mowskt', que fOI' R I" L'
o :VJun o. pois nu,,', Jogo mlnuto� le�tltntes ()� norw gueS:5 b II f ' .

o me- omeu o qua Qjs�e que navla

anal derrotaram os polo- perm,Wt.'C':fam no ata'illé', mi'ls o a! az uma, sene de revlravol- R�novando as nossas felicita- lhor jogador polonês, declarou Jogado hoje a mais dificil partida
sob as peores condiçõ s keeper Italiano constituiu uma

Ias e b�te, .ftnalm.eate, a pelota ções, (azemos votos porque o nosso ao representante da Ullited da wa vida, com o campo tão

18, que normal neote �eve- bar�eira íntransponi\'el. com maIor vlolencla». prezado confrade encontre por Press: escorregadio que nlal lhe permitia
avorecer os atléticos repre-

parte dos interessados, a colabo- -"Reconheço que venceu o reter a bola entre os pe."
tes da Poloma,

Brilho sem igual ração eficiente a que vem de fa-: melhor team. Estamos desapon-
---.----- --_o

,

d
zer jús com mais essa �ua arroJa- tados, mas na-o desencorajO ..dos".huva pratllaC":enk r:ão ces- A pa I a v r a <,' (�d

'..

I
U jornal chama Leonidas de ,a iniciativa. Quanto ao captain do sek-urante o desenro ar do jo- téC (�\ iC C) P 1- «o homem de bormcha« e con-

nos trinta minutos da pro-
cionado poloné�, este assim se

O f i" en ta due: expressou'armaram-se no campú
.

grande:; pnças dagua. O o
. .'IPI" 7 Ad P

«Ontem, L,:;)nida3 desenvol- Preeisa-so alugar uma
"Foi um das jogos mais di-

.

.
, ,-\, � ') -- fi"'í lmenta veu mesmo ,um grande jog I. O f" d' t' t' h' LIrOS caLvaràm hallcamf,ntt J I '. d � d

casa de material. no Estreito' ICeiS que !SPU '11 a e o)e. u·

patia d
.

t' I-'lborda(�o pe o corre.,pon ente a «Diamante Negro», tal como �llíli
O(lra casal sem f,lhos. tamos palmo a palmo, de prm-

.

a assls enCla e, ao
U\lITED PRESS declarou h:x- da ganga, brilhou sempre com o

r ••

f n
ar o Jogo, um grande

nU-li
ClplO a im,'

d t d 'd' tua meote: mais vivo fulgor». BarResta'mlO�e ELITE
e orce ores IOva lU o .. O PJ' 'I

e r t' L 'd
. «O scor� pod�rIa ter Sido me· « cti� ouma» aec ara que

1-
���������������e Irou eoO!

-

as carre- b ) I Inos h b lhor, mas o tempo desfavoravel s,:m terreno sêco, os rosi �iros fo- IOID ros,
I'b' M' h' C d M· P·Iomd " I deseqUl I rou o nosso ]ego., UltO, ram sen ores mcontest",s»

U·rso aqulna� tas, '1ue consrg'101J tres j d' f L'A b d"
/) e I o agem Into f't I b .,. dos nosso" na:Ja po Iam az�r se- « uto» SU or ma a este tI- t".

s elOS pe os f<ISI elTOS, E I O I)fI' 'd d d não escorrcgu na grama. ntre- tu o a sua rep0rtagem: « s ra-
gura :nal' staca a 0' I d d I btanto uma experiencia tivemos hoje: si eiros, ver a eiros ma >I aristas,

ayer� t m campo. Ob crv- d M.. . Pode' os remilf as condições eu- �ào (I ntração a« jaça I u'n-:
sportlvos declm aram u!)-

iopéilS tão b-'m quanto qualqu r dial».
ente que êic é U'li d".

.

d tewl conti!1wtal e j"to é um bom
es ]Ogil ores que-' até hoj" sinal p.'lla o futuro,»
m em campos fraflcêses.
tchecos levaram de ven·

s holanc'ezr s dur ante a pro'
ào e c1a�sJbcaram-se para
artas de finai. como 011

os advanano1 de Brasil.
is de 90 minutos de jogg
os�holandêses nem os tche
Ilviam conseguido abrir os

,

No iníCIO da prorogação

v-esqUerda �olol')dês Van

d"een, machucou'se f' .05

b
eses pas�aram a jogar com
Olllenó. F leou prejudICada a

" do que se ap" 'v' ilaram os
S para dominar o jogo e

I ftOl tentos seguid'o& em

DOMINGOS entrou em cam·

po com a temperatura de 37

graos e recebeu duas injeções de
oleo canforado, dadas por um

medico. Durante o jogo a tem

peratura do back brasileiro su

biu e ele terminou o match cem

38 gràos. Falando à United
Press o baluarte da defesa bra
sileira declarou: Não estou me

sentiado bem, Fiz tudo o que
me foi possivel pela vitoria do
Brasil. A. minha garganta está
doendo. Vou ver o medico ime
diatamente.

EllITlinado
seleção
alemã

o jornal observa que a chuva II
tornou difícil a tarefa dos bra- II I
O q uadro a Ie- �iiiiiiiii'íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiliiiiiii'liiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiii;iiiiiiiiiiii�

mao concen-
trado

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GENERAL BITENCOUT, 9a
FLORIANOPOLIS

AO SR.

VENDE'·SE
:noveis á rua Presidente Couti-
nho nO. 76.

"t..\sscei f;?lçaC)
dos (.�onstru
tores Civis

da

Foram os seguintes os constru

tores civl,; que ccmpareceram li
reumão realizada {lO Cíube dos
Funciooalios Públicos, afim de Te

solverem sobre a fundação da

Associação dos Construtores Civis
de Santa Catarina:

I Teodoro GfU!lde!, Jnao Batis
ta Serreta, Estanisiau Makowie
cky, João José Mendonça,Teodor J
Bruggmman, JO.'lguim Carneiro,
Paulo Mota, João Selva, Remo
Corsini e como repf(�sentante dos
snrs. Tom Wild e Defendente
Rampiné!li o snr. João Batista
Berreta e do snr, Carlos PiUet o

soro Estanislau Makowiecky, assím

P f
como o snr. Orrnano Co!sini fOI

ro essora Maria liguori Manganeli r�p.resentado pelo STJj, Remo Cor-
PARIS, 7 -Depois do jogo sim.

empatado com a Suissa, () team DIPLOMADA PELO CONSERVATORIO DE MU'SICA I
Conforme noticiámo" na meSffiil

alemão abandorou hoje a França, DE PORTO ALEGRE. reUniãQ, foi aclamada a seguinte
concentrando-se em A:x-La-Cha- LECIONA PIANO�THEORIA -SOLFEJO-HARMONIA diret()ria provisoria:
pelle até quinta-feira. dia em que Rua Esteves Jun.or, n" 129 Presidente-Teodoro Grunde!;
enfrentar� llovamentê a forte eqlJí- Floriànopolis II

secretario - Estanislau M'1kowi--
pe da Suissa em cieci&ão do jogo I cky e 'tesoureiro-João José Men-
da pldimmaf. liiiiiiiiliiiiiiiilíi" iiiii!i�iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili-'íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-_iIiIililiiíàli'-;.-"iiijjj'-iiliiiii;_iiíi'�. dança.

LeoDidas infernal

PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

BERLIM, 7-0 comissario

esportivo do Reich excluiu,devido
ao seu procedimento pouco esporo
tivo COT,tra a Suissa, o extrema

esquprda amlro-alemão Johann
l }esser, de: iodos 05 jógo� do cam

peonato mundial de tuteból. "-lem
,].;.so, Pesser durante os dOIS pró
ximos mêses ficará impedido de

t'artlclpar de qualquer jogo de fu
teból.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Çomo !á noticiá;noB, re�l�zar-1 dr. Afonso Wanderley Junior. 8-
•fic-a no dI� II de iunho proxrmo, D3Hse Négre de J. Ascher, pela ����M���':'!"!'!'���_�",:",_�"_�"�_!"Y�_�_�"'I\"'''''...·_..,""'"..._......=--....--Propr'ietario e Diretor l:iespo�nsavelnesta capital grandes homena- menina Nice Farias. 9-La Fio- A. V OZ D O P O V O J A li U O C li L L A D Oj'ons. á Marinha Nacional pro- raria de Davignani, pela senhori- '

_m?vl.das pelo, 14 B. C. e �ôrça ta TerezÍnha Nogueira Ramos. 10
---'

Pubhca do Estadual. Em linhas - Chant Hindou de H. Bem
gerais, no referido dia formarão berg, pela senhora d. Ondina Si
o 14 B. C, e ume, Companhia mune Gheur. H-Lo Schiavo _

da Fôrça Pública, que farão alto O' ciel di Paraíba .- de Carlos
no Largo 13 de Maio. O" oficiais Gomes, pela senhora d. Ondina
tendo a frente o sr. Ten. CeI. Simone Gheur. 12- Hino Nacio-
Candido Caldas, dirigir-se-ão a nal pelas bandas militares

I

A S -

d I d dCapitania dos Portos para apre- Os acompanhamentos serão Iei- ecçao o r�P?sto e .ren a, PARIS, 7 - A policia prendeu Ocorre, hoje, o aniversario na- ENLACES
lentar cumprirnen tos ao sr. co- tos pela senhorinha Ieléa Vieira nde�tel Ehstadod, está PU�bhc?ndo em Guadalupe, o negro Leon Bo-

talicio da exrna. sra. d. Olenkamandante 'ranl,... logo "
'

C I Pri
e ita c aman o os contn mntes lat, que se apresentava como an-

d I M
"r' "'_'..J «POS, e sr. arme o fiSCO I .-

d d I Mosimann, esposa o sr. vo n' o-I C ·1'- d P'dE' para apresentaçao . e suas ec a- tizo enviado do ex-negus á Ligape o sr. apLao os. ortos o �sta- '�"�=�m�_R�"fta .. _ ... ", __ ......... __ .

_ . • v simann,do de Santa Catarina, será içado o �rI=NTOU CONQ'UIS jraçoes de re�dmH�ntos percebidos das Nações.
sinal que Barrozo içou nas aguas L '. -I no ano de 133.1, base elo lança- Bogo t possuia um passaporte
do Rio Paraná- O BRASIL ES- menta para o Imposto correspon- falso e obtinha das autoridades,
PERA QUE CADA UM CUM- lAR A MULtlER DO den�e ao .exercício de 1938. Para passaportes e vistos diplomati
PRA O SEU DEVER - durante

� ,

0_ dito e�ltal chamamos a aten- C09, que vendia. Foi tambem pre-
a solenidade as.bandas d_e tam- \l11!N�O if:ACABOU, çao dos interessados. so o russo Alexandre Mira, en-

bores e corneteiros tocarao a al- V m I g !L i. ; volvido nas atividadea de Bogat.
vorada correspondente ao toque I NO HOSprrAl ; E--�---I---_ d I--'-'''-�--------'-_'_-'_-''----- -�-

Assinala, hoje, o dia do ani-
de Vitoria. Ainda nessa ocasião �. i ! Xn �Oran· o 1 v.ersario natalício Jo 00:50 dis-
uma s�lva de vinte e um

.

tiros !!t' O. TE pn L\I1[.O conLer��neo sr. OSO.1 ��m:lcoroara �ssa tocante 'l.OldI�Idªde. 'meno�es
'" NJl! •• , '4>' d Eça, tabelião em Canoinhas.

Logo apos, a tropa desfilará pelas RIO, 7 - Jorge Raposo da! t!à

I A ., .1' 1 h.
.

d id Silva, residente no Morro do PiD- "

ssmara o "IR (e 01e o amruas a CI ade, A comissão en- ii1:>e .... 1!!�t,... ,Jl',"""'��.I-,<.. ,.t!� .. k'e' • <',0.,:1 .'. '.' ,
-

to sln tomara oe de amures por' �. P"J�Il· &tR":!I.'.lK-:n:;li�.\i..q., !'!€11_/ ... ,�
'I

. -)II ('1 do 'r 1\Telsocarregada da organização dos Ies- c .• ,
• �' o"� '.! Ontem, ás 16 horas. a carroça "_"" _. vcrsnrio na '"c, :",\) :;. ��.

tei el b
-

O't'· ti .' 0''"''' uma s.na vizinha, de .nome M.ana 'l'l·ja·t,fI·('u't"oda com o n. �� na Prp.- [eomU.l!'ilID.VlC1Jl! t..;!lvd

I Maynold ]'-.! unes, Iuncionario duJO!! a orou pu no ICO p.obra- F I I
. ,. -- -

o � ""-. ,",-: "�o ,;1, r-:: ....j. "
.

•
'. 1

"

d 'ma cívico-litero-musical que terá ranClsca, a qua Ylve mant� feitura Municipal de Flurianopo- gG��'L��j��. ijL:,)5 �;) '.!la, ._'L:''''(i'' lesouro do Estac o e h�u�a. es-

logar no Teatro ALVARO DE mente, ha an�s, com o operarIo lis, carregada de pesado;] S2COS e çãie t�,e,r(}'�':;b, l'Zlltr�:C(.f!�L)2 '; ,�ill tacCida do desporto ca LClIHIf:nse.

CARVALHO, ás vinte horas. Alberto. NuscHnento. De tanto
para fazer iii necesqaría descarga

A ornamentação do Teatro es- persegml-a, entretanto, �ap�so
1 nos armazeos da firma CQsta & Previs0e::; [l31'a c período da'l CJL�H.\ �f UNS

tá a cargo do Ulode>!lo e distinto g�angeo� �penas a sua antlpatul, ! Cia., ('CUpOll um menor de 12 IR hora;; de onLe:n ás 13 horas
artista conterraneo FeJix Bran- nao deslst.tndo, cont�do de .ten-; anos presumiveis, ponpando eg- de hoje:
dão. O palco será um deslumbre La� conqUIstaI-a. Mana FranCisca, : forç09 dos homens encarregados Tempo - Em gerai instavel.
de alto espirito patriotico. Nêle afmal, resclvcu tudo .dconJar ao: de tal mistér. Tp.mper:ltura �-Estavel á noite
será colocado fielmente reprodu- amant:. e este, conVl an o ou-

i A pobre criança fazia ináudito e em elevação de dia.
zida a invita fragata Pamalba,

tros VIZI�hos seu )�nesperou �orge 'esf()�<:o<; para suspender o pêso Ven to� _...:. Vnriaveis, predoll.1i
relicario de bravura do marinJlei- Raposo:] sua p�,,�agem, caIndo-

i cnurrne, como que qllerendo exi- nando 0S do qi.FHh·G\nte léste,
1'0 brasileiro. A parte artistica lhe todos em CHila hl'lllados de

bil' á sua força e ante os mar- frescos por vezes.
foi confiada a distinta dama ca-

cacete.
, . 1 manios que o exploravam, rece As temperaLlll'as ext,remas de

tarinense, Ondina Simone Gheur . ?0C? fr�tur:as vanas p�o �orpo, bendo a proprina (:' pondo-o em ontem, foram: maxima 22.3 e mi
que reunio os maiores valores mc,uslve o .(raneo, o � uan»

risco de um acidente. uima U.9 registradas, respecti
que temos na arte do canto e

sem so�te fOI. transportado pa�a Na ocasião passava um dos vamente, ás 14.00 e '1.40 horas
do piano. Além da intel;gente�. Hos!intal MJgueb �outo, hon

e

I
nossos auxiliares que protestoll I -- .

madame Gheur cuja voz é tão
lCOU lhnte:na o.

d atI? .

c degot contra tal abllsn, Eendo o seu

querida da nossa gente, ouvire-drU? c?n eClmenbto. � po lC!a o .

prútesLo recebido com deboche

���;n�a v�:m:ar:vi��os,�itu��eT;� p�l��'��:;:;l;:;q�:;':;':::=::�:::j:� I ����r����i��e��m��ea f���:�ãO ��
piano, a menina Nice Farias, aI· 15 ..000 VI1'IMAS I policia, ao �esmo tempo SIue le-
ma de artista revelada num cor-

I
vamos o fato ao conheClmento

po de criança. Fará um discurso de S. Excia. o sr. dr. Hercilio
em nome da Marinha, f) vibran- �ARS:ELON A� 7 ---; D�sde I�, Medeiros, digno e zeloso Juiz de
te orador dr. W<anderIey Juniur. de JaneIrO de 1907 ate ho�e Bal-I Menores da Capital. I
Emprestarão 09 seus valiosos con- I celona sofreu 50 bombardeIOS, dos ------,-----

cursos, acompanhando vario!! nú- q.ais resultaram a des�r?ição de
mero!! de cantos, a consagrada 1.225 casas e 15.�OO VItImai, en

pianista Ieléa Vieira e o distinto tre mortos e fendes.
violinista Sf. Prisco. A sessão se-

----

d, honrada com a presença rio
ir. Interventor Federal que pre
sidirá á mesma.

E' o leguinte o programa dos
feiltejos:

tapetes
•

'-'h· i h • LA PAZ, 7 - O iovêrno deu
n O I· andar "da Confetarl3 ...., _Iqn D O'"

instruções aos consules de Buenos

franqueada, diariamente, ii ' noite, das 7 112 ás 9 horas ����-o� �:n�ii�!� �� �:!��p�:�;:
Assoe;�ça-o �••ID�.fiI••tlQ.eG�••e8.o•••"e$"••<»•••®•••••••••�.GU'tljlj.! I M-- ''''II!'.;:! UM MDDI'-'O-/' dos srs. Carlos Calvo e Bautista

lU y
.... Nl � n...., Saavedra para entrarem na Bo-

Irma-o J·""'a.. I:!::' yP l<@ranga!'INTEGRALISTAQUEiTBJEZBOMBEIROSlivia, «por considera-los perig(SO�
� II SE APRESENTA I CARBONIZADOS á tranquilidade e interesse! da

• : I Bolivia.

qUIm : : RIO 7--Sabedor de que as HAMBURG 7 _ V' I
O sr. Calvo defendeu inte1.'e.-II

• '
.

'
. . .

E d T, 10 enta ex- t·' B I" e o sr.e e' autondades pOhClalE! do' sta o

/'
I

-

;d d· d' d i ses con rarlOS a o IV1aEm �essãG de .Assembléia Ge- : e. : do Rio estavam viv&mcnte em- �uo�aou'msaegf llbi ,.� ed lllbcetn 10, e<;-, Bautista Saavedra nunca abando-
'\ I d d 4 d .

TW lI!L" It V
• iC' i

-

es
' Wl lU a llca e e ume, nos .

'd d b
.

e ne-'la rea 1za a no la ' o

corren-I tD Int&IS-�Sma es- fU·Ulzes-....,OIlUpOS eo· I: penha�as para descob�ir (l. sen. arredores desta cidade. Três bom-
nou atlvl iii es su verSlvas

rill1'� foi eleita a nova diretoria, que : .! paradeIro, o dr. FranCISco pn;nen-I beiras ficaram carbonizados e dois gou seu concu�so quando a pat
um de gerir os destinos de�sa I: Tintas para' imperineabili�ar - telhas, :; tel, .membro destacado do

mte-, outros grdvcmeute feridos. estava em pengo, _b::memerita Associação, que

tem,' I ferros e parede de cdr.ficios, expostos ao I·! gl'ahsm(;, resolveu apresentar-se, Os prejuizos m.1teriais foram
O

..

d�e�ee�;:�f�s,0�u!m��;an;�s»1:lf�.: ar saUtrado etc.
• â:�mpo�it;�:rl: asooc�:�feqU�a m��� I gr�����_.______ I exerCICIO e car ..

d� Mendicidade» e a «Maternidade i : C d -I C P
D

t S A : dou deter aquele medico numa iN· t
·

sa""'ode Florianopolis», no periodo SO-I: on' oro. d�, amn •• I das salas da Policia Central de egoclo opor uno go em comlsc',al de 4 de iulho de 1938 a': • Niteroi, afim de ser ouvido.
I 'ual data de 1939, e que ficou. DISTRU3:UIDOR

,--"-- Vende o� ..�,'1
• ··d . P'd CI

i
.,'" pJr preçc ae ocaslao. aaSSlm constItUI a. reSI ('nte, e- TELEGRAMAS RE- I rua Fel'ne S' dt 48 t 't· F B de Brito· vice H A V I L A TIDOS'

'1:' ülffil, • os seguin e:,men mo :
. "

moveIs.In,lio Catarmense da Costa; P!O-
-.

• Um; mobílía de sala cooo 12 e-arador geral Alvaro Tolentmo I •
. � 1'"

pC
. l' etario Robert ;" CONS. MAFRA, 4IB-TELEFONE 156I-C. Postal 140 : Acham-se retidos na estaçao te- ças. um avatorlo com pzaJ'a mar-�l)� �ou:ai ditose�i iDO Luís Gon� o • legrafica desta capital despachos I
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Transcorre, hoje, o ani versado
natalicio do nosso c..nterraneo sr.

Alvaro Soares de Oliveira, do al
to comercio e membro da Asso
ciação Comercial de Florianopolis.

PEDao KUSS
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A Dra. JOSEPHINA SCNWEIDSON Florianopolis hospeda, desde

ôntem, o nosso ilustre conterra
neo sr. cap. Pedro Kuss, operoso
e dedicado IJrefeito 'municipal de
Mafra.

(Especialista em doen�as de Senbol·as
e erean�as)

f:;ONSULTORIO
HABlIJ,lTAÇÕESRoa Felipe Sehmidt, 39
No Cartorio do registro civil,HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas habilitam-se para casar o sr. Her-

1 minio Santos Chuva, com a gen-
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l-Hino Nacional cantado PO� I
praças do 14 B. C. - Abertura :
da sessão pelo exmo. sr. dr, Ne-'
rêu :Ramos, Interventor Federal.
2-Conferencia sobre a Batalha
Naval elo Riachuelo, pelo sr. teu.
ceI. Candido Caldas, comandante
do 14 B. C,: 3 - Grande fanta
sia triunfal sobre o Hino Nacio
naI, de Gottsbalk, pela menina
Nice Farias. 4-Meu r. llxinol de
A. Sarti, pela senhorita

Terezi-Inha Nogueira Ramos. 5-Voci de
primavera de J. Strauss, pela se

nhorita Terezihna Nogueira Ra- i
mOI. 6--II Libro Santo de C.
Piniuti, pela senb0ra d. Ondina
Simone Gbellr.
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7 - Discurso pelo sr. l' Ten.
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til senhorinha Oscarina Andrade

Realizou-se ôntern, á rua Ge
neral Bittencurt, o enlace matri
monial da gentil senhorinha Nor
melia Silva Passos, com o sr.

Marilio Machado, comerciário,
:NASCnlIEN'l'OS

Festejam LI nascimento de uma

f;lhtnha, a qual recebeu o nome

de Ruth, () sr. Alfredo Koeller
e sua exma, ara.

Transcorreu, ôntera, o aniver,
sario da senhorinha Ruth Ameli<l
Lobo, gentil filha do sr. Otavla
no Lobo, Iunciouario da Inspe
toria de Veiculos e Transito Pú
blico.
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Srguio, hoje, para () uorte u!)

Estado. em gozo de férias, o SI'.

Oscar Pereira, diligente comisBa
rio de policia.

F::l]eceu, ÔnLem. nn Estreit'l, a

sra. d, Maria Lucia Schumann,
esposa do sr. Osc:ar Santos Pereira.
telegrafista.
l'l'nSSAS

Será rt-lzada amanhã, no altar
da Nossa Senhora de Lourdes, na
Catedral, u'a missa em intenção
a alma da senhora Celia Amorim
do Nascimento.
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'I Esteve na Policia Central João
San Severim, residente em Garo
paba, queixando-se de que o fis-
cal do Mercado Publico, conheci
do por Jóca Batista, alegando
que seu pai lhe devia UUl saco

de feijão, o agarrou violentamen
te, arrastando-o para dentro do
Mercado, esbofeteando-o.
Acrescentou, que o mesmo in

dividuo fôra, ha dias, a Garopa
ba, munido de um revólver, em

busca de seu pai, a quem, feliz·
mente, não encontrou, e como

este não estivesse, o cobriu a êl�
queixoso de insultos, sem que
lhe caiba a menor responsabilidll
de dos négocios feitos por seu

pui.
O comissario Fulvio Silva re

gistrou a queixa.
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