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\ BUENOS AIRES, 9 - COn-

f(irme ficou resolvido hoje entre

".; mediadorr,; do Chaco, duran

te alguns dias não haverá reu

l,i1.ío na Conferencia ela Pnz, em

quanto prossegu,em as .collversa
(.ões com os países beligerantes,
l em como as consultas com As
'I! .mpção e La Paz, á procura de
lima ponte para o <impasse» em

I;ue se acham as negcciaçõcs.prin
(ipalmente no que toca á mar

grm do rio Paraguai, Se se en

(;, ,ntrar urna fórma de dar acesso

ri Bolivia no Rio Paraguai, sal

v<lguardando as restrições para
"uáiall quanto á segurança nacio
��eI a diplomacia terá achado um

rn eio engenhoso de eliminar o

priRcipal antagonismo, abrindo,
IRlvez, difinitivamente o caminho

para a paz.

espe-]
sobre

Desvanecern--se as

de acôrdo'
o Chaco

Rio, 9 O capitão Filinto MuI-

! ler falando á reportagem dos DIA
RIOS ASSOCIADOS sobre a situa-
ção do paíz, declarou: "Nada de CANTÃO, 9 - Cantão, a gran- ver mais 10 mil pessôas entre os

novo. A situação é de absoluta tran- de metropole da China Meridio- mortos e feridos.
RIO, 9-Pelas alterações feitas introduzidas, ampliados todos os quilidade. Tudo está em perfeita nal, viveu ôntem, uma noite te-

com o novo decreto-lei, os impli- prazos para a formação de culpa calma e!l polícía connnu'a a tra-
nebrosa, de horrores indescritiveis.,

.,. u_� __ a,..

cados na transgressão da Lei de e julgamentos dos acusados por j
balhar atívamente, como sempre".

Durante cinco heras ininterruptasSegurança passarão a ter, cada crime político. os aviões japonêses, em revoada I Será julgado hoje oqual, seu advogado que, perante sinistra,. descreveram _circulos �ô-II eapitão Ciro -d.o juiz julgador, falará durante Bü Revogação Condenado a I ano
bre a Cidade .que nao dormiu. Carvalhominutos, tempo tambem concedi- Desde o anoitecer começou o

Iadcousaaoç_aMo.inisteri.o Públicil, para a do feriado de de prisão pelo bembardeio. Distinguiam-se á luz

I T. S. N. do luar bastante forte, os passa- �IO, 9-�stá. marcado para
Igualmente será facultado a

_ ros metalicos indo e vindo c des- hoje, na auditoria do D.P.A., o
cada réu o arrolamento d� d';1�s ·16 de Julho RIO, 9 O Tribunal de Segu- pejando, co� intervalos de poucos julgamento do capitão Ciro de
testemunhas. ° tempo de I,nqUlr�-1 I r�nça Nac!onal julgou o proces�a minutos, bombas sôbre bombas. Carvalho Abreu, acusado de ter
ção é elevado de 5 para 15 mi- Vindo d� Sao Paulo, em que era reu Tudo parece indicar que os ja- desertado das fileiras do Exerci-
nutos podendo o juiz reinqUirir,'

RIO. 9 - ° feriado do dia 16 Valdomuo Pires de Oliveira,,' '!_ue ponêses pretendem forçar a ChI'- to, ao tempo que servia numa! . '. foi condenado a um ano de pnsao.caso Julgue necessário. de julho.e=data em que promul- Foi relator o jui7. Lemos Rastos. na Meridional a uma paz em se- unidade _ sediada no Rio Grande
Perante o Tribunal Pleno.todos gnu a constituição de 1934-vem i parado, dominando-a pelo terror. do Sul. .

os rêus do mesmo processo serão I sendo objeto de indagações do. - L'" --____,..----------

defendidos, oralmente, por um só público, pelo fá to de haver sido 'I' ogo qu: calfa.m os pnmeiros CONFERENCIARAM
" torpedes aereos, Irromperam na i ......OM O MINISTROadvogado, que terá 30 minutos ] a mesma carta política ,substitui-' O PUGILISTA SO- area de Wong Sha e outro. BU-j ._,

.

para falar, ° juiz proferirá a sen-I da pela de 10 de novembro de
COU O ATROPE- burbios do lado oeste, as chamas 1

DA JUSTIÇA
tença, no mesmo dia, mas sem 1937. Um vespertino diz poder

LADO d?s primeiros incendios. Os pré-limite de hora.
.
informar que o dito feriado ainda

I
dios desabavam como castelos de, RIO, 9-No gabinete do minis-Ficarão, com as modificações existe, visto como. embora tenha t b

. . ,

. _ . .
ear as e co nam com suas rm- tro da Justiça estiveram hoie emBrandão que -, -, ----- ----.--. caducado ainda nao fOI expres- RIO, 9 Dirigindo o seu auto- d d I

I
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R d i
nas os corpos espe açae os que, longa conferencia com o sr Fran-teve uma conferencia de meia ho- majOr oares os samente revogado por áto go- move, o .PUel sta n omo o r -

L " t b d
.

úblí I. . '.
.

"
"

I ...! '

sues quasi atropelou, na praça Ti: .a, Iam om a ? na vI.a. p.u ICIi .. CISCO Campos o prefeito Henriquela com o sr. Surner Wells revelou Santos eonden.ado a I vernamental. Espera-se, entretan-'I raccntes o pintor Guilherme Jose Uma hora depois de iniciada a! D d th h f d P I'
.

, .

di ti - I A'

dentro : I
os swor e o c e e e o reia

R_IOlpreCnhsa que ISCU lUba qUte�-1 5 m�ses dto, lque ess;. ato apareça entro

II Foreie:.
Este pretestou contra a carnificina, urna bomba caiu so-: Felinto Muller.tao do aco com o su -s,ecre a- e rreves mas, mpru encía �e ROdrigu�s, que, bre a rêde transmissora de ener-I .

_

rio de Estado e que o o fato de, ------------ descende do veiculo, agredíu o pm- .

Silencí O d I- ',' r� I
-' RIO, 9-Após ser proferida a

D til
- tor, com violento soco no rosto. g!a. I encraram as Imponentes caso a uz

n.ao.�er Sido. aceita a Iórmu a nao
decisão que condenou o major! en ísta nao !ROdrlgues foi prêso, pouco depois, sirenes de alarma. Todas as lu-

significa o fIm dos esforços. p�ra AlI d � d S t _ I
sendo�onservado no xadrês até a zes do interior €Ias residencias ° d R r T P _I

.

na a questão por VIa JU-
re o 'Joares os an os, procu

h
manha de hoje quando foi ouvido S'

_
r. au mo avora, romo

S?d?GHO r
,

c

I ramos ouvÍ! as opiniões do pro- se pen ora
.

na Delegacia d� 10·. Distrito. apagaram-se. omente o �uar e

I
tor Público desta comarca d6ufi lca.

.

I d' I curador Gilberto de Andrade e do as labaredas de dezeQfls de IDcen- entrada no Juizo de Direito daEntrementes os ClTCU os Ip o·
. d' '1

.

't d h I . _-. .' .

f I advogado Vitor Nunes, defeTl:sor I IOS,I ummavam a nOI e e or-Ila. Vara, com uma petIçao dematlCos latmo amencanos azem
d

' b " d'
" . . . rores -

d -

d. -

't [do regresso
o reu, so re o vere rtum pro- RIO, 9 - DIcldmdo lImu pen-

.

. , _ I execuçao e sentença, na açao eSUpos!ç?es a resppel o ,

.

, I! ferido. I dencia J'uridica originada por ques- Prl· ...a-O de um eont ..ea
A defesa antI-aerea de Canta0 rescisão de ·cemtrato entre o Es-do mlm"tro do aragual, gf'neIa ... .

_ ,." -

é das
.

d' t A I .'
_ •

�. ,. A
- O prImeiro aSSIm se mamfe!l- I toes de dÍlvlda o TrIbunal de bandista

mais ru Imen ares. popu� tado de Santa CatarIna e a Cla�:'..s�lg.arnbla para s.s�m�ça(), ,co,-
,

I A nf'b,.,?:in <l,.,n_;�"nJ,"nçlQ o vnt, I l.cão está pratic""",�ntfl iDri�ffl!'l9! I "Z iJ Força CatarinGlF8 e ti"'-' 'T,;lllCIdmdocomanotlcUlcvqt. I '.
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" l"m a(�r �i;Jt' IY'·'[3.S a UZ!( a '.. '.", ;:;,;P'!.:, I, Y'lf, '_Austa..,

'
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.. ' \,'-'0, li recente sessar" fi . �O"r("1IO
.

nbu-ConferenCia da az c" , u 't. ) 11, I I ..' ,'�. 17< UUS 9 A POiI�!3 de,·ta ca� I a' '.
, t, . - f' t'f I ;_ '- e

• J" J I]r'Slllll&fll oeCU!}tl emcon[r,,'.:-'f-40!\"· nq<\osí-1Vlmeniosd>'- •.. > !; '" ...
_

C·lIlL.illH�I·'.. SlJit ama Ililorlera,.nuldeApelaçao dl:'u ·"anh.-· deVIU os seus esforços ,,{ '.: ,,): ui.',
'

,

.' , .,
, .
:".

< ...

,
, .: -:" ',', . .; }:.ltal, c,fetuf,u a I)risan; ontem a! YOli\ndo L"llú I

b ' ,

't ° h eller ,'a IPg"�>iolto
cnm as (ide fUral'l ('oltnuas LtO t�.,a_l:,'l a I'i'lH;,�8i() W" ;'ll'lllglOes- r(�H_.:1'I t·.1iv�duo Louis TO(Jole' ..

'-

,: causa ao Estado, cOluinw:mdn 3eXl o.
,.

c anc U

np
,

,

�'\.'" inqnrj·;tú militar, CO!lSl'.i'·-.ro (1::i. d�llti"ta" Lãr. p"Je'-n >:ler penhu['a- JAiQ;, In5u�th�{). aSSH.l. Ii �ampnnt.", I t\ mela ','JIti', '�S a,�are!hos, de- 'I sentença de primei!,), inslaI1cia.Paraguaia que perroclne, ra c:tt1l.1 . " .•

l' d "'}Tlr� 'm� "'''ad '1.'-' .. '" COI'tr'" ' ·ltD' ."'"." 'Ir' jV> rlll'e"ao l·'. l·. ·ta..... ,'_ m'''Js<:lgl)ro!'3JustV'.adp�Haldae.d{)d,dea('f)rf:!o,·ol!J,)n::t.J,JJ..3U, "',' '",

.. I.r.," ", ... nU.cl ...." • ""I""(� "'�'" ... " � �" ��',i ----- ..

-----;;----
..

------.---como encarregado "e Ot'goclOs ae .
'., .,t. .. dT ',,- -I d C-do {",", (- •• "'11 t.a!'l(H:�,as de entotpe�ehtes, . II.a,",·'17 por Dan terem maIS hom- Paulo L(ute . .da Silva

. Iml'�)'·d ao a,�u�a �), pur LSO mes o � 19O ,,--,l �JJ c, AlI :.'UCl<.. Li_?n fl'ra pú�o hg_ doili anos. na
, bó.� I____._.

mo 11ão a�f'l,; d,{ t,�nten\a.' I
. ! :':'ldv(' rt'lef1:!J, no ,()CaSlaO em que Ite,uve !lma cl'J:)I() 1 .

- d" .
"

. O segnnü0, di"�"ü\Ji!; seu voto. consicteroo'- a profissão são .numa fàbr!ca clan�estina de: As casas lllcen lada� . cçmlU.n�- Encontra-se nesta capital, em
«Fico perfeitamente satisfeito, de dentista como o exercicio 1e herXln8, �ndo SIdo absolvido. caram o fo?o aos I?redlOs VIZI": viagem de inspeção, o sr. Paulo

porque o iuiz achou eléml'ntos uma arte liberal e assim enten- prisao de Carlos Ferna.ndes nhos e, assIm, contInuaram em Leite da Silva operoso GerenteJ, _

' ,
. Bacula - um dos maiore's traflcan- Wong Sha as labaredas ad T'

.

I d "C:para condena-lo: nao o condenou, c!eu os mstrumentos necessanos tes de entorpecentes, do mundo _ ,: "m ru- erntona a la. Standart Brand
no entanto, mi fórllla pedida pelo ao .!oeu mistér, são impenhorav�is, verificada em fins de maio deste gadd a f?ra, ahme?tanlio-se _com of Brasil", fabricante e °distribui-
procurador, o que se.õ.·;(I demasia- d�sde que outros bens existam. ano,

A

em Zur�ch, levou a policia o ma,terml de facIl co.mbustaQ. dora dos conh�cidoli e saborosos
do pois se algum crime foi pra-

francesa a imciar uma nova e te- Ate o romper do dIa a popu- Fermento Fleililchmann e Royaltic�do p�Jo rén a penalidude im-
a w :::di���P::I:�xi���.tra 03 contra- lação passou os sobress?!tos, es" de cujos produtos é representant�

posta não podia ser outra.»

N
_ per�ndo a volta dos aVlOes. Eles, neste Estado, o sr. J. Braunsper-

-.- ----------.- .. _- ---- ao segurou porem nã�) viéram dura�te essas gero

e
�

d
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o I
· horas de mtensa espectatIva, masO figO Ora-

OS operar-.os ce. Paquet vai ás 1,0,.30 horas ?a manhã, as asas Mordida- por um cão

sileiro do Ar f
-

d regressar a"" 6a R M :e��aIIZ�� s��r�I�a:dadne�vam6nte, hid�I�!:n=r::!nhae o I con e-- · · · As sirenes de alarme emudeci-
das não se fizeram ouvir, pois

nado. RIO, 9-Pelo "Itanagé» regrefi-
continuou a. falt.a �e energia. E

sará sabado, á 6a. Região MiIi- o bombardeIO contInuou, e com

tar, o coronel Renato Paquet. a verdadeira chuva de bombas
vomitada pelos trágicos aparelhos

'1 niponicos, continuou a carnifici- Telegramas recebina de uma massa humana toma-
da de terror panico e 'liem defe- dos pelo Seeretario

é a marca que domina na atuali- !:>a... da Se�uran�adade e d�minará sempr�.Qualque- E' imposs.ivel fazer-se, ainda'lque sela a sua necessidade de um cálculo do número de vítimas ° sr. dr. Ivens de Araújo,
perfumarias, prefira sempre i Mas, diante da enorme violeneia ilustre secretário d:i Segurança

as da mar�a � do ataque -e da forrnidavel poten- recebeu, ôntem, os seguintes te
Adoraeao I cia das bombas, acredita-se ha- legramas:

«Do Quartel General em Cu
ritiba-dr. Ivenll de Araújo-FIo'
rianopolis-Ao prezado e querido

"

IUZ
amigo, esteio de uma nacionali-

a dade, os meus agradecimentos
pela sua proverbial gentileza e

bôa vontade. Saudações. (a) Mu
linaro, capitão ajudante de or

dens.
-Do Quartel General em Cu

ritiba - dr. Ivens de Araújo
Florianopolis - Cumprimento o

distinto amigo e agradeço as gen
tilezas quando da minha estadia

RIO, 9 - De Porto Alegre in- formam a um vespertino que, em nelilse magnifico Estado. Felicito-o,
Jarí, 4' distrito de Tupasseretan, outrosim, pelas brilhantissimas
Maria Amalia da Silva, quando manife stações ClVlcas a que

.

I
dansava numa festa, sentiu-se mal, me foi dado o prazer de assistir4) NAZISMO E O (:0- indo para o quintal da casa, on- para as quais tão brilhantemenfe

MUNISMO NOS de deu á luz uma criança. De- concorreu, (a) Hugo Bethlem-
EE. UU. poís, voltou para o salão em que l' tenente Ajy.dante de Ordens.

se realizava o haile, sem que na-
-

da se percebesse do seu estado. I Resultados dos jogos,
Na manhã seguinte, porém, cO-I AntelD,

em Fran�a
berta pela geada que caíra du-
rante a noite, foi encontrado a I PARIS, 9 - Nos jCg0S reali
recem-nascido ainda com vida. I z&dos, hoje, os resultados foram
Recolhida ao hospital, a criança 1 os seguintes:
vai nassando bem, iá tendo sids I Suissa 4, Alemanha 2
batisada com o .ome de Adão. Cuba 2, Rumania 1.

CRESCIUMA, 9 - Encontra-se
nesta cidade () dr. Djalma Ma
tos, digno inspetor das rendas fe

deraig, que por ordem superior).
,

1" dt1sta e�tudando os Imites a ren-

da provavel da Coletoria Federal ME'XICO, 9-Foi cometido,
U Sir instalada uesta cidade.

durante a n:)ite passada, novo
Em companhia das autoridades atentado contra um trem de car- A GAZETA conta a partir de

bcais, o d;. Djalma Matos
..p�r- ga, da linha San Luís-Tampico,' hoje com mais um brilhante co-

correu o mtenor do mumClplO,
na região montanhosa onde o� úl-jlaborador. . .mO!Jtrando-se

. e.ncantado com ? timos cedilistas continuam em Queremos refeflr-nos ao Ilustre
progresso Vel'�fICa�o, graças a: guerrilhas. I oficial do Exercito Nacional, sr.

nper?sidade. dIl:amls�o e comp�-' O trem descarrilou perto da' tfmente Janary Gentil Nunes, cu
tencla do prefeito ElIas AngelonL estação de Cardenas. Não se re- io talento se vem revelando desde

C· d· gistou nenhuma vítima. os bancos das escQlas e cuios tra

Ur50 e Jor- Os círculos militares, que af�r- balhos literarios o vêm impondo
I ma vam haver o general Ceddo como um dos mais primorosos

nal-.smo I sublevado com 1.000 ou 2.000 escritores contemporaneos.

I partidarios,
reconhecem agora que A GAZETA sente-se, pois, al

o número de insurrétos se eleva- tamente honrada, com a valiosa

RIO, 9 Tivcram inicio ontem, I va, em fins de maio, a cêrca de colaboração que o ilustre oficial
Uoseguindo hÓje os exames Ve�ti·18,000. lhe ir4 prestar, achando, por seu

tUlares para o novo �urso. de Jor' O coronel Netro, ex-governador termo, os nossos leitores de pa
nallsmo, creada na UnIverSIdade do.

d'l'
. .

d S L' rabens, por encontrarem umaDistrito Federal. I ce lIsta !la provmcla � an u�s
As provas reunem um numero I de POtOSI, submeteu-se as auton- oportunidade de alJreciar, por

rpreciavel de candidatos, inclusive I dades federais, depois de ter fu- intermedio de nossas colunas, o

<ilversas moças. i gido logo após o bombardeio de hrilho de uma autentica complei-
Ontelt', foi feIto exame de por" "

- d 't
. �uês, e -hOje, 8 11c. 10c�o10(l1a. 1 San LUIS. çao e eSCrl or:

o

WASHINGTON, 9 - Duran
te as últimas 48 horas percebeu.
se aqui o desvanecimento da e8-

peran,�a de uma solução definiti
va do litigio do Chaco, em con

,;('quencia da anunciada restrição
do Paraguai em aceitar a fórmu
la da organização mediadora. Em

resposta a urna pergunta da Uni
ted Press, o secretário de Estado
51'. Cordeli Hull declarou que as

noticías oficiais de Buenos Aires
não são inteiramente tranquiliza
doras.
° sr. Pimentel

•

..

Experiencias
do "Boudot
sem fio"

RIO, 9 - Chegou, ontem, o

telegrafista Lourival Alcantara,
inventor do «Boudot sem fio».
Ouvido pela reportagem dos

)..Diarios Associadolil', Lourival
declarou que veiu buscar mate
rial para o aparelho Grande Nor
den, que se destina á ligação te

lefonica entre Rio e Porto Ale
gre. Acrescentou que atendendo
a um cenvite do dr. Edgar Tei
xeira, fará aqui experiencias de
«Boudot sem fio».

a

o

Estudando a possibi
lidade de efetivar
UlDa justa aspira�ão

A GAZET
clarou á United Presse não haver
rclaçã ,) entre o regresso do iene
ra] Estigarri bia e a situação do
litigio do Chaco e que o minis
tro espera demorar-se em Assump
ção apenas duas semanas.

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

)'

I
I
l
II
I

DO POVOvozA
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O CALLADO

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

INUMERO 1171ANO IVI Florianopolis, Sexta-feira, 10 de Junho de 1938
--------------------------------------------

A situa�ão é de ab- UMsoluta calma MONTE DE RUINAS
FUMEGANTES

deAlterações raa : Lei

Segurança

LONDRES, 9-A rainha Ale
xandrina, da Dinamarca, foi mor
dida por um cão hidrofobo, sendo
recolhida a uma Casa de Saúde.

RIO, 9-0 presidente da Re

publica aS3inou docreto-Iei criando
o Código Brasileiro do Ar. Nos
considerandos, aGentúa que se tor-I RIO, 9 - Em despacho profe
na necessario dotar o país de urna. rido num procel;;O, o Inspetor
legislação capaz de regular efici- Regional do Ministerio do Tra
entemente a aviação civil e ço-

I
balho, em Niterói, impôiil uma

mercial e tambem que a legisla- multa de 5 contos de réis á So
ção brasileira esteja de acôrdo ciedade Anonima Gaz de Niterói.
com as mais recentes cOPlvenções Deu causa' penalidade não
e tendencias atuais do direito haver fdta a referida sociedade
aéreo. o seguro de seus empregados,con-

O novo Código é extenso, cons- tra acidentes no trabalho.
tando de 12 capitulos e 173 ar-

;;iNTA�������;� Tte. Janary GentillDeixou o baile, deu
Nunes no quintal e voltou ao sa-

lão de danças, sem nada
deixar perceber

Adoração

._.__ .._--------

WASHINGTON, 9-Roos«welt
assinou um decreto relativo á pro
paganda do nazismo, do comunis
mo e outras ideologias políticas.
° decreto comina a pena de dois
anos de prisão a multa de mil
dolares para os infratores de seus

dispesitivos.
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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d o TriLunal não tomou' co'TU to' "7
•

, e nhccirnento do agravo, por não ] m esou r I II
S toriApe��çã�., ser cabive], na hipotese dos au I z__• - mnz-..__--_;=__

- a n a o rio
tos. Vencidos os srs. de�. Hen-IMas o cilfre c�ull·�'�&lha a'·
tique Fantes e Urbano ,jalF.s.

I f" L DI!...Jl Im "".&
-�Recurso crime n' 3.077 da IC!illaraC Ue nUCmeo ln tiLe...,
da comarca cielnd�ial. em .g�eél(fllrdlista de Ni'f)lva Inuassúrecorrente I) sr. JUIZ de DJfelto, i � �
e recorridos Germano Rigo e

,Au�os di' revisão n. 2 da co-
R I d Silvei RIO 9 I d iii O teve ali explícaçãooutros. .e dor o sr. es.;:'1 vel' ,'_ �aVfa ores

(;01}-1
caso ,. .

marca de Orleens, em que é re-
ra Nunes. tratados pela proprietária de uma A propnetaria do terreno em

<J,ueren!e Gabriel Dal PCh1te. Ri�' h I lid d fi' II/" dAI"Negado provimento ao recur- c acara na. oca I a ,e! ummense questão _ irrnã G 'pIO.lator o sr. des. Medeiros Fi- d ,Y I I_ ISO, para confirmar a sentença de e! xova gU3sSÍl, ernpen-iavam- _lho.
impronuncie que bem decidiu se em capinar um recanto do I ALUGA SS:" um q�artoO TuDt'l1i11 J'ulgüu procedente E ' '. • - L - nobtliado. apreciando a prova dos autos. campo. m .íerenmnada altura i li, .

a revisão para absolver o reque- d I d I T t á ConselheiroRecurso crime ti' 3.078 da um ê es, ,'::u C0m a sua enxa-. ra ar rua ""

rente da pena (WC lhe foi impos- -" -' b d A Vi f 90'

comarca de Bom f?e!iro, em que (la .num o jeto auro, tem. i a Ta n. .

ta de 2 anos e 6 mêses de pri- f
' I '-,' I I ----,----------!; recorrente o dr. Juiz de Direi·, 01 revoivrca a vota e dentro em ,-,P 'f, 'são celular, g'rau medio do art.

d:l I�r Jij'ill!MIm� II-to Substituto e recorrida Caro" pouco, para surpreza e to c os, 'I 'IMY � iii',
'

....267 d:! Consolidação das Leis
Ih "f tlina Boell. Relator o sr. des. aparecia- es a Vista, um co re.j ces" avia, o.Penais,

Gustavo Piza. -Um tesouro! - pensaram I
, ...

Recurso crime n. 3.074 di\
Confirmada a sentença que todos os outros emocionad JS com r i�s na A rne 0lllI

comarca de Bom Retiro, em
h 'Of f I

Ijulgou extinta a ação penal com e ac aoo. co rI'! estava eC1la�... ti l� Ique é recorrente o dr. [uizr de
I d d I h d �illCB � <.t'&.!.Uo ta ecimento a recorri a. (JO a sele c aves, to avia, e não !li III 'fH � l!JrTJtfDireito e recorrido Altino Mar- f d bri-l IRecurso crime u' 3.095 da havia orça caoaz e a ri-lo.

ques.
comarca de São José, em que Acertavam medidas.quando surgiu Não é nos dias de só]Relator o sr, des. Tavares
é recorrente o dr. Juiz de Di· 1 p-oprietaria das terras. Críou- que se póde medir as "perSobrinho.
reito e recorrido Humberto Ou. se um Impasse quanto a posse Iorrnances" da aviação cuNegado provimento ao recur"'riques. Relator o sr. des. Ur-jdo cofre-do tesouro. Esta man- mercial de hoje, mas simso para confirmar a sentenca I

h d d'
'

,

,- � bano Sales. dou c amar o seu a voga o, o nos dias em que reinam COIl-
que julgou pr�scClta a

3cOau6s73. d Foi confirmada a sentença que I dr. Mario Guimarães, Houve díções me n os favoraveís,Recurso cnme n. a .

I
'

- I' d - E [.� d iand t btd L ' JU gou presenta a açao pena m- rscussao, sra �ze ali-se e com q uan O se orna () er ecomarca e age.s, em q,ue, e lentada contra o recorrente. I isso surgiu a policia na pessoa do manter um maximum de re-

reco:rent,ej o vd�d' 1l,'zB de DuRelto I r�ecurso crime n' 3.087 da I delegado de Nova lguassú, Lou- gularídade em beneficio doe recornuo 1 8. arros. e-
d Bl que II rival de Alcaotara. O cofre en-

.

t f
'

'1-

d M d
'

Fi- comarca e ur:nena�, em proprI0 rG.. ego aereo, a a-lalor o sr. es. e elfOs
I é recorrente o dr. JUIZ de Dl-' tão, roi levado pan a Delegacia tUfa das necessidades ho-lho., .

d. �, d d II reito e recorrido \ntonio SIlva. e aber!o. ,Sufpreza! C?ntinha diernas. O Sindicato �on-Confirma a a "emença o, r.
Relator () sr. des. Urbano Sa· êle

o,
bchan0 do ll4cleo

mtcg,ra,-ldor
divulga, neste particuJuiz a quô, que julgou extmta

les. lista:',;de Nova 19uassú ali enkr- lar, um fato ilustrativo ocor

a'dcondenação imposta ao

recor'll Negado provimento ao rfcur- raJo!�pelo seu chek Alipio Mar- rido nos últimos dias. '1 Nari

fi .

3 060 d 50, para cúnfirmar a sentença que tins,�que se acha foragido. _:(;,;�� quarta-feira passada, éntrt'('cmso cnme n.
,

. a! julgou prescrita e extinta a a-
._ .... � .. ., .... m .... _ .. .... __ ..

quant'Js deviam chegar ácomarc,a de Ararangua: em qU,e I ção. capital Argentina naqueleé recorrente o dr. Jmz de 01-
R ' ; . 3 Ot:\6 d dl'a, forarn os dOl'S aVio-e,',

"C B 'I
' " ecur�o crIme n .::1 a

relta e recornao e;;:ar el etlCll.
d '8" ,

d
....

d '

R I d <;:'1'" I comarca e iguassu, e� que e regulares a Con or, isto ce atar o sr. ,es. uI V el! a ! ,

J' d D' 't um pl'ocedente do Rl'o deN '::> I recorrente o dr. UlZ e ireI o

u�es. ," I i e rf',:orrido Pedro Simão. Re Janeiro e o outro, da linha,rOI c· 'OH\J[;rJa d �;t", �d'IÇ·"1 '-"-;!, '.' , 1 .\ lr"redo Trc)m, - -Ia LUF !'Al"!';:A proce(_lente'

, , ;: I"" ,_i � ',< ," I
!f"«f o �r. e:.C,.1-\1 l i 'II .1 ,

ImproniJnc,a. -\ .':l �'-' ,,()[,h d_,a

pJwsky. de Santiago do Chile. D�da prova testemu'ilul, e ,k ll_-,
C f" t ,fr'sto, '1 C''>'','','I'a-) e o ma'u, d' I on ll'fliálla a sen eoça que _ u '-" �

...

!�Jr �am�,)'cm � pwva a m,ateria-I, julgou extinta pela pre�crição a t:':;'-H'��-R-L'- AU TH tempoimpossibiLtaíam quaes-li "<1(, (lO cnm" e 'xeCal'i�"-,lm'l"
- 1, 'd I J t' ,�"

que-r outro ITIOVI','11ento aVI'a-N-"
"'" �: êlç..aO t-,ena mOVI a pe a us lça�. Ir't,,,

, __ , _

ao e acredlta'!!.; y')'" um" Q'-, ''l) ._;; , I t 'd 'I 'I', I I" -l '

! UD lCê. ,:on ,a u recom o 'e o creme que revolucionou o torio, seja comerCia, mi Itar,resultante ue o ,tete.,_d �J0S,;;j! ,,:'1-
", • 3 081 !

•
" , ' ',:"·.it� > Pll,(l� n. na mundo v"Jho, e, óra re'volucioaa a lJavalou par ticular. No diad.?l SG (J[,,_e:VrlU<\ (iU:\�' ; l'?-,

CO"--"{:fl dt' I'a ai. Ctn que é AmeJica do Sul. se g li i nte, perdurando asses depois.
rec. <trel'tc o dr Ju l de Direito, mesmas condiçõe::; de tempo,Apdaç,;,o CWI1e n, 5,905 dil " ' J J Ch CHARLAUTH

'-

d
'�u05ll utü � reCOIN1' ,;rge r.�

_ apenas os aVloes e carrel,comarca de CUIIliba,nos, em que F) I d H
.

d C' \ ,r)tem. '\e\ator o sr. es. enn- -, a a Vl�j 0.( e da emé a1Delante Germano Antunes
que FOlltes.

nao e um creme comum
- preza urugu.:lia «Causa» s:�e IS,Quza e apd",ladê. 'I; Jdl!,tiça. Foi c nfimnda a s"ntença de Jlúvim(��taram no céu bue-J\ed;,;i' o sr. êS, ine- e!fOS

b J - f d
CHAFiLAU f H

Flh
a :<0 v ça') com un altlcnt'l no nairense. e isto, graças aoI j�o. ,art. 27 § 6' da Consoiirlação lhe extiogu:rà as sardas, panos. "lst!U lIentano de ,OO,JO, 111l�oi dad1o, em park, pro,Vlm'�il-1 da L�is P nús e nao e Im- Oravos e espillhas, sem a mil1ima dispensavel em tais emer.to à ópe ';ção, para i'l'�(iUZ1,r f1

• -

d t'! pro'1U c.:a cerno rer"r(eu o ". !Hitação, deí,!{ando-lhe a cutis gellclas, ao que estao o a·pena que fOI Ilnpcsta, ao ape: 8;:J- J S l_ • t"

"UIZ UfJ"ll,U o. limpa, macia e fresca. dos os aparelhos junkers.te a 3 'llês'.;s de po;,ào c' lula!, p ,

,
. 3 072 d

grau mínimo do art. 303 J,I \1'CUi"d' c�me nh·
a

� o,: .. d L' , I ,C·'(,ldC;::"� ""anoa}> as, em queLOI,s,,!daçao as elfi I tn<l',s,.- " d J d D'
ApelãiÇào crime n. 5.109 dale le::üH":'\le

�d
r.

pUlzl eI
l-

rêllo e recaro ,0 au o vano·
comarca de Poeto Umi!O, em que I 'k n'"" 'd Hen-, I J' J d IW" l. r<eli'h01 o �j. les. J

e) apelante � :Jstlça e ape a o

rI,,:!ue Fontes.
l edro SartuTl. Relator o sr. des,

O rábm:al n. gou pr(JvimentoAlfredo Trompowsky.
ao recu�so, para cOllfirmar aReformada i.' sentença abso-

d I d �entença que absolveu o recom-.lutlllria, para coo enar o ape a o
b Ido que em consu tou a provaa 6 anos de prisão celular. grau àos autos. iminimo de art. 294 § 2a. da '

L .)' Recurso crime n' 3.098 da IConsolidarão das eis í emdS.
S F:t

comarca de ão "rancisco, em iApelação crime n. 5.u91 da
é dr. Ju.:z de I',que recorrente o

comarca de Canoinhas. em que,

Direito e recorrido João Dioni· Ié apelante a Justiça e apeLldo sio Breis. Relator o sr. des. ILeopoldo Davét. Relatm o sr. Henrique Fontes. I

des. Alfredo Trompowsky. I
A I d

.

I f
' Foi confirmada a !\entença re-Ilnu a o o )U gamento elto

pelo Tribunal do Juri, devendo corrida.
,. RecUlSO cnme n' 3.097 da I

,) processo retornar a pr.:melra I
, nstancia para que seja o réu comarca, de Canoínhas, ,em que I
novamente julgado pelo juiz com- é reCOrrido Oswaldo �rlva. Re-,lpetellte. later o sr. des. Hennque Fon-,

Apelação crime n. 5.894 da teso
, I

:omarca de São Bento, em que , Cooflfl�ada a �entença q,ue I
é apelante a Justiça e apelado )uJgo� extmta a .açao �énal m-

i,\.ndre KujaMosky. Rela!..,;r o sr. tentada pel� Justlça PublIca

con-,eles. Alfredo T rompow�ky. tra a reCOrrida.

Negado provimento á apelação Apelação crime n' 5.895 da I
Jara confirmar ii sentença abso� comarca de Caç�dor, em, q�c! é I

! utoria. apelante o dr. JUIZ de Direito e

Agravo n' 975 da comarca apelado Marcos �ibeiro ..�elator
,:Ie Blusque, em que é agravanb'! o sro des. Hennque tontes.

<\ugusto j' oritz e agravado Os-. Negado pr�vimento a apela
waldo L:ibetrau. ReJa�or o sr'l' ção, par� conflfmar a sentença Jdes. Alfredo Trompowsky. . absolutona.

A GAZETA,_,10,..-6,....938
-----------,--------- ,------�,----,------

A dança não é divertimento priva· ,

tivo da gente moça, Tc.n'lbem os
f

velhos podem dançar, desde que o

façam com distincção e elegancia.
Isto é sempre possivel á velhicel
sadia, livre de dores e achaques, a
mór parte das vezes provenientes
do mau funccionarnento dos rins.

o tratamento Oppol:"t'l:no do appa
relho rennl com os compri:midos de
HELlVIITOL de B(1.yer asseguram
esse estado hygi,do que é Q maior

felicidade que os velhos podem
aspirar, fi :•.::: L IV1 I 'I'O L é agradavel
de tornar, p ois tem o gosto de' umq
�aborosa limonada.

Q�
SI OS fl!NS VÃO BEM

ASAUDE É BÓA

l)flEL"

florianoÍlolis
=,a

"Santa Catarina"

André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETA,RIO

Estação PERDIZES -- Vila Vitoria - istado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
parafo +ratamento conservativo e cirurgico de ,doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotOI;l11a). Este, San�
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 autornovel, com clima saluherrimo,
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

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

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

ov E I sM
VENDEM - SE:

N·. 76.
na rua Presidente Coutinho

I ��, POS TO
OERENCA

EDITAL

Para ciencia dos co.1tribuintes do Imposto de Renda nes

te Estado,- torno público por.;'melO do presente edital. alguns dis
pJsitivos regulamentares em�plena vigencia: (Decréto 21.554, de
20.6-1932).

Artigo 78.-Todas as pessôas fisicas ou jurídicas que por
si ou como representante de terceiros pagdCem ordenados, gratifica·
ções, bOilificações, interesses, comissões, percentagens, juro>, divi
dendos, lucros, alugueis e luvas; pre�tarào informações à Seção do
Im0osto de�Rcnda, anexa�á Delegacia Fi,cal.i 'ii .tJ ....

Artigo 86.,-As,�infrações do artigo 78 serão punidas com

a multa de 500$000 a 5:000$000.
Artigo 8S.-Até (30)-trinta de junho de cada ano,

pôdem ser feitas as declardçõ�s d� readim'�nlo5. índ�penJ.';nte de
multa. A pessÔ'a fisica_'-(par�icular) - lU! .p ),slIir mais de
10:000$000 de rendimento bruto, fica sujeit'l á apresentação d�
sua declaração, aind:l que, p�la; d �dll ;õ,'s de '!!lé;;,Hg03 d � famí
lia e cutras que o regulamento p':!rffiltc, v�nhnJ a f tear !SentiS

Caso não apresente a Jeclaração fic1rá sujeiti:l ao li:lilçrne'lto � �,,_

oficio» e perderá direito ás deduçõ�s re:guIa:nentares, incidindo
tambem nas multas de 30, 50010 ou "ida treis vezes o valor do
imposto, ou seja: 3000010. A, firmas com�rciajs coletivas ou in·
dividuais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam ohi6a hs a

acrescentar á sua declaca�ào os documentos que prôvem o seu pre
JUiZO.

Artigo 175.-As emprezas que plgam jmos de debe,,
tures e obrigações ao portador, desc lntarão se:npri� in le;Jefl 1ente
de sab:r li quem são pagos ê35es juros, á taxa de 8)10. Qlat1to
aos dividen30s de ações ao portador, a taxa a descontar peia
mesma fôrma �erá de 40jo, indtpendente do impoit.) pago pela
sociedade. ti

Artigo 1820. -- São p,mlvels d" imposto de renda 01
vencimentos de todos os membros da I�hgistratura da Unii!o, dos
Estados, do Distrito Federal e do Ter itorío do Acre, bem co

m:> os do fUlcionalismo público do E�tad() e do.; rnUDlCJptoS

T(D�I_�reto, 19,723).
Outrosim, torno publico que de ac()rdo rom a lei 183,

de 13 de Janeiro de 1936 e Decreto 21.033, de 8 Feveiro de
1932, o regulamento acima citado, sofreu as seguinte;) alterações:

Lei 183o.-Artl'go 10.-A partir de 1936, as socie-

dades em nome coletivo, as de capital e industria, as em coman'
dita e as firmas individuais, cujo capital exceder dp 50:000$000,
ou cuja, vendas mercantis ou receita bruta excedere;n de
300:000$000, deverão pagar o imposto pelo lucro liquido, de
acôrdo com o respectivo balanço, bcando eguíparad3s para o efei- gto da tributação ás Sociedade5 Anonimas

Decreto 21.033.-Artigo , o.-Nenhum livro ou docu
mento de conlabilidade previsto pelo Codigo Comercial, pela lei
de falencias e por quaisquer outras leis, terá efeito juridico ou

administrativo. si não eRtiver as�jnado por atllario, pedto contador,
contador ou guarda-livros devidamente registrado na Superinten
dencia do Ensino Comercial, de acôrdo com o disposto no artigo
53 do Decreto 20.158, de 30 de Junho de 1931. Portanto,
no decc'crer de Junho até 30 do mesmo mês, a Secção do Im
posto de Renda neste Estado, está habilitada a fornecer quaisquer
outros esdarecimentos, bem como a receber as declarações de
rendimentos referentes ao corre,Jie exercício.

,

Secção do Imposto de Renda anéxa á Delegacia. Fiscal
do Tesouro Nacional do Estado de Santa Catarina, Flonanopolis,
35 de Maio de 1938.

�arlos Coneei�ão
Chefe da S�ão

•
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•

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Façanha de --UID

Dlonstro
t.l�""·UIl1!DjllLa"'lI

ri..

- -: t_;E" �S
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,

ifi1r/l·
. A� popnJcç'Fío de Joinvile foi i de beber. sava a dar-lhe alimentos, e, até
: demente abalada, com a desco-' Libert ada pela autoridade, foi mesmo, a que lhe dessem um
I .rta feita pela autoridade local a desventurada menina entregue simples copo de agua, quando, em"I

di d I J
.

'I' urna trage Ia o orosa, que ao urz de Menores e o carrasco delirio, pela fraqueza, suplicava
: ;'inala a preversidnde de um que a supliciava prêso e conduzi- de suas irmãs que dela se com

,1�i desnaturado, em cujo cora- do para a Cadeia Publica local. I padecessem, dando-lhe, ao menos,

�'�ú não ha o menor resquicio de -----.-.--.------ _

I;i�dade, o qual, para evitar que

OUTDO "PA
.....

O DURO"urna sua filha se avistasse com o li"
lIi'múrado, a

ietadacon
em

f�m ���,.�.,�� ...��-............----.....,....,.............--���_"'_'�_.

.::_

('urcere, manieta a como se ora

umaféra.
A descoberta deve-se a uma

d"ouncia Ieila á autoridade, por

u.na irmã da vitima, �ertamente
rrúvida por um sentrmento de

C(,mpaixão.
.

Procurado por essa cnança, que BAURU', 9-Ha muitos anos
Ilarrou toda a tragédia que se

residia no lugar denominado <Cha
passava no lar, transformado

cara da Rola», proximo desta ci
em camara de inquisição, o capi- dade, Antonio Cardoso Felicio.
Ião Romeu Delaíte, delegado es-

Sua casa era tosca e Felicio aí
pecial daquela comarca" pro?tifi- vivia como um pobretão qual
CDu-se a acornpanhal-a a residen-

quer, terrdo por companhia uma
eia de seus pais: situada em um

farnilia de pretos. N:11) obstante
easêbre da Avenida Santa Cata- ...

I
A

h
. I d d C f' R di sua existencía miseravcr, eSSQ 0-
filia, a.o a o o a � a 10.

mem era tido como possuidor de
Ha��tam na refenda casa, o

consideravel fortuna, que êle ocul
�uardlao Carlos Kletz e .sua �u- tava como um grande usurario.
lher. Ana Kletz, com 7 filhos, m-I Em meiados de março último,
elusive uma de no�e Elza, que I Felicio faleceu de repente. não ha
presentemente conta 15 anos de

vendo tempo de ser socorrido por
Idade. T.rata se de

_

um ca�al de

111m médico, Certificado o ocorri.
nacionahdade alema, que na� fa

, do. a policia local se dirigiu para
la uma palavra de p.ortugues, e

a « Chacara da Rola », tomando
q?e, a�errado ao sentlmen.to ra-

as providencias precisas a respei
eial, nao tolera nem admite que to do morto. A's autoridades foi
qualquer dos. seus descenden�es ali mostrando tudo quanto per
p�ssa VII' a hgar-se a qu�m nao

tencia a Cardo�o Felicio, inclusi-
seja estruturalmente. ale�ao. ve um velho baú que continha

IAo penetrar na
_

resldenc13. a?�e- quatro contos e setecentos mil I
lentou-se ao� olhos do capItao réis. em dinheiro, e mais cêrca de
Romeu Del31te, um

.. espetacuI� duzentos contos em titulos de pos
horroroso. �lz�, a vItIma do paI

se de propriedades e hipotecas.
�legenera�o, laZIa em um catre

ConsLfltoll-se então que Anto
Infeto e Imundo, co.m uma gros· nio (;ardo3o Felicio era um emu
sa argola de, ferro hgada ao tor-

lo do celtobre « pão duro., de quem
nozelo do pe e8quer�o, s?ldada a

tanto se ocupou a imprensa ca
uma corrente de bOl, cUJa extre-

rioca.
midade se encontrava prêsa á

Agora novo episodio surge em

parede. Lorno do individuo, que por lon-
Ao ver entrar a autoridade, . .

gOl! anos aqUI VIveu c?m a ap�-debulhada em lagrimas, a pobre rencia de um verdadmro neceSSI
menina contou toda a sua imen-

tado.
S8 de!lventura. Parentes do extinto procura-
Declarou ter um namorado,

ram o advogado José Nabantino
que por não ser alemão nato, Ramos, residente nesta cidade,
seu pai detestava, contra�iando-a apresentando-lhe um litro de,' Cin
nos seus arnor�s. Para evitar que

zano", Sim gargalo. cheio de pa
rIa p�desse aVIstar-�e com o �eu I peis e cuntaram que desde o dia
prefemlo, a submetera ao castigo imediato ao da morte de Cardoso.
de acorrentaI-a, tal como se �n- uma menina começou a ouvir, em
contrava. Ac�es?entou, que dIas

sonhos, a voz do falecido, que
antes, ileu paI tmha tentado es-

d'
.

IZIa:

tran?ulal-a coJ? a corren�e que. a «No porão de minha casa, per-
mametava, Vl�en?o. �ss�m dI�S to de um pilar, ha muito dinhei-
de grtindes e mdlscntlvels suph- ara vocês».
cios, do�inada,. ainda, J?ela fome r06s. parentes de Cardoso, diante 'Ie pela sede, pOIS seu paI se

recuo, do !';uc�clido, ,deram �Ima busc.a
__________

"

no porao e Ia encontI�r�m o lI-

tro com papeis. O causldlCo exa- ,iPRODIGIO, significa MILAGRE minando os papeis verificou que
MILAGRE significa os mesm08 eram letras de cam- Um dos petardos prol-!

bio nQ valor de duzentos contai
bidos pelas convenções in- :mais ou meno.;, algumas de res-

d
'

ponsabilidades de pessôas abo- ternacionais, apreendi o i
nadalil. Tais documentos foram en- na Gavea pela polícia. 1
tregues ao juiz de di�eito, �r. Os- -

car Fernandes Martms, aÍlm de' Valiosa arma de
dirá logo sorrindo: que produte qu� constem do respetivo inven-Imaravilhoso! tano.

•• defesa.................................................. .

i. II Em qualquer caso de inflamação: Yp I ra n"ga buco-faringeana aguda ou cronica
:: • deve-se usar, além das medica�õ�s
:.= =. habituais. as pastilhas de Panflavi-

na, sobretudo á noite;'.o deitar-se.•.

: d P• A dissolução da.s pastilhas e: an-
: Tintlls_Esmaltes-Veruizes-Composieões .: fbvina na saliva embrocal'á aI) de-

I. t Ih : glutír toda a cavidade buco-faring-ea-

•• Tintas para impermeabilizar - e as,

i
Dil, mantendo-a em bom estado de

ferros e parede de edificios, expostos ao defesa contra os germes ínfeciosos.
I ar salitrado etc. Os germes serãa destruidos, das-

I
· tando-se o perigo de uma traçoeira

Condoroil & Paint S.A. I virC!������ de mGcosas muito sen-

.: 1 siveis, sujeitas a frequentes a.nginas.!
• DISTRIBUIDOR •• a defíUXQS, e a f,�bre$ de diversas'
• naturezas, são muite beneficiadas
: AVILA•• 'tH com o uso da Panflavina á 0.01 e

i-I. (uma. pastilha) ao deitar-se. Tem-se
ohservado casos até de retração do,

: CONS. MAFRA, 41B__:_TELEFONE 1561-C. Postal 140 • tecido limfoide em crianças cum hi-'
4)

F L O R I ... � O P O L I S I pertrofia das amigdalas, apenas com

� � J.... 49 o uso continuado d�sta inofensiva
t

e

medícação profHatica.
"-,

..

casêbee de Joinvile. resuegern
t@J:turas da inquisição

Mor��eli miseravelmente e

possula multo dlnhelre

CBARLAlJTD
usando o creme

CBARLAUTB

Sabe-se que o espolio de Anto
nio Cardoso Felicio monta a cêr
ca de oitocentos contos de réis.

E'cos da ln
tegrallsada

IA
I GAZETA

.as cr
- -

A VOZ DO POVO Diretor Responsavel
CALLADO

Pr oprietario e

J A I R O

Manifestaeões ante a

embaixada inglêsa
.......

RI(\ 9-Pedh; rcíc.nu do Servi.o
,1H vo do Exército o coronel José I.J:

Abreu Araujo.

o dia da Marinha NO PALACIO DO
CATETE

VARSOVIA. 8 Um grupo de
judeus esteve, ontem, defronte á
embaixada da Inglaterra para uma

manifestação de desagrado ao re

presentante díplematíco daquele
paiz pelo sentença proferida pelo
Tribunal Militar inglês da cidade
de HaUa, que condenou dois judeus
revísíonístas á pena de morte. Os toe; de ensino público do Estado reu

m:mifes!antes conduziam ca!tazes ntrão nesse dia ás 8 horas, os
nos quais pediam a comutação da

I "

·

I
'.

pena. A polícía esteve no local para "eu: a,uno�, pari! o�víre� uma p�e.
dissolver a manifestação tendo de- leção a cerca do inolvldavel feito
tido cinco Judeus, histórica dos nossos bravos marinhei-
._----------��-�----------

RIO, 9-No Palácio di Catcte es

tiveram ontem em conferencia e des
pacharam com o presidente da Re
�ublíca, os srs. Artur de Souza Cos
ta, ministro da Fazenda, e João Car-
los Vital, mínistro interino do Traba
lho.

Também conferenciaram C9m o

chefe da Nação. em horas diversas,
o sr. Henrique Dcdsworth, prefeito do
Distrito Federal; Marques dos Reis,
presidente do Banco do Brasil. e mi
nistro Bento de Faria, presidente do

Supremo Tribunal Federal.

Associando-se ás homenagens que
a Guarníção du Exercito nesta capi
tal e l Força Pública do Estado pres
tarão á Marínha Nacional, a 11 do
corrente, data comemoratíva ua Ba
talha do Ríachuelo, os estabelecímen-

ros,A g.·lta dfts radios
IiOS estabelecimen

tos do Rio

R TO. R- -Com () fito de repri
mir o barulho dos radies, nas ca

sas comerciais. o inspetor geral Ida policia, capitão Hiograndino '

Kruel, determinou aos guardas I
rondantes da I. G. T., que exer

çam a mais severa fiscalização
.antra tal abuso.

Os infratores reincidentes ter-ao SUMARIODE �UI..PA
seus aparelhos apreendidos e, no DO SR. PEDRO I

. • M_ .... _"· -

caso de não estarem licenciados ERNESTO IOf tserão encaminhados á Prefeitura

I ereceu Ornl
do Distrito. RIO. 9-Pr0sseguírà hoje na 7a.

d f;;r. P"'dro d"':-Moura
-

Ferro
Vara Criminal. o sumario de culpa, a a sua or9u ...... dos acusados do desvio de material

Advogado da Prefeitura. no qual estão envol- tunaRua Trajano 1. (sob.) vides o sr. Pedro Ernesto e outros.
, .

:
B R t t "E L ITE" I QUITO, 8-0. cidadãos equa-

! ar e es auran e • torianos de dezoito províncias es-

: : tão procedendo á coleta de di-
• Praça 15 de Novenlbro, 3 ... - Esq. Rua Tiradentes • nheiro afim de ser obtida a im
: : portancia necessária á compra de

: Diariamente ,,-Imoeos e jantares com : aviões que levarão o nome de

: 8 Menús diferentes á escolher com : cada provincia.
: CINCO pratos cada um á 3$000 (tres: A sra. Dolores Cortes, milio-
• mil réis)-Pasteis de Camarão : naria equatoriana, ofereceu ao

: • governo toda a sua enorme for-

: Cosinha ótima e á vista do freguêses : tuna, constituida de loias e pro-

I : priedades no caso em que seu

ta MAXIMO ASSEIO - Exclusivamente FAMILIAR : país se empenhasse numa guerra.
: 01
��O••8 �

So�icit{}u IN�f.Ol"ma {,)

ceio Aba·eu /iraujo

I -

I�
COPAS

I
:i<!
I�
i',

,
.

LAQUEADAS1)"

elO Pinho
J
I
! r.' desde 450$000

MOVEIS
".

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr" Dr. Miguel
Boabaid

FIOl'ianoPQUs, -193i

I Caix 1 Postal, 110.
I

i
'

I Dr. Osvaldo Wanderley da
,

Costa
Bacharel em Direíto

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

Escritorio' Rua Mareehalr"loriano Peixoto, 1 iI
sobradQ sala n' 1

SANTA CATARINA

�.� :JIIII.�. ,�.�.... ..._ -._I�,.. -,,-_...... . ...,��-
• .,,,_._ � � .,._ .... "lII:':' - "tr'I' '��--n-'""'" "",$ .'''''�_>-_'(' rt' ... � �.... '" , "�"'If"C

Para o Norte

[Dr. Arrninlo
Tavare-s

MEDICO-E.SPECIALf8TA
l'

--------------------i.t! .s - . ,_ do eg '. M "3 ; e· ,

. Or.Pet'trii:; Catalã '

OiJlloma.o peta "'acui
dade de Medicina cda

Baía
Ex-int...no I;! assistente dI)

5«viç. de prof. MlMae�
Ex-i8t�.o d. Dill'lensarifj

Silva Lima
, Ex-adjunte do Hcspnal
GraHée Guiule e SaoatorÍ8

Manoel Viterine
ClÍllÍca médica círurgtca ias

.el�stias da
'iA.ECA IJ PIISCOC.

Es,ecb.11sta �m

NAllIZ, GAftQANTA lk
OlJYIDQS

.

ÜNSVLTQIU.
1.- ftua Trajan. -18 .

RESI••NCIA
'

Hotel GlOria I'.iariaaeBt. 'ai 1. ás 18 D8.

GAZETA
���

Alfredo P. de Arauj;"l
MEDI(:;O

EsptHJialistlíl em mol"tias de crianças, nerve«
íTnfJllludismo e mo/estias da pele

Tratasaeato di empahulhuiIlij) e das malestias da (i)e
le e nervosas pela .f/.utohem9therlilpiQ

Consuttori« e residencill-Prata 15 de Nevemsrs, j 3 I
I Telefone, 1.584 _jC:./isulfas:-Das 8 às 11 e das" 14 às 16 hgras

Dr. Camarã Martins

J o., Pedro Camara Simões

-vsrna, Reumatismo, Artrite, Cíatlca, Lumbargo,
Nerralgías em Ceral.-Doenças Nervosas e Mentaes

C'LINICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações-

Cura insulinica da magreza- Regimens
obesidades, diabetes & molestias da nutrição

ELE.TRICIDADE 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 9 ás 12 e das .. ás 8
Atende a chamados

Rua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, 1167

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratementa moderne fÚlS
melesties fio Pu/mio

Consult.-R. joão Pinto. 13
1 elelone, I 595

Res. H�tel Gloria-F6De 1333
. Consultas das 13 ás 16 hrs,

..._.ftS»<-.......... ".:>

-�-". "

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - PeseOÇIJ

Consultas das 1 G ás 12-
das 16 i,> 18

Consultorlo: Rua João
Pinto. 7·-- Tc!. 14161

I
R.s. Rua Bocayuva, 114

Te!. 1317 _I

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

DO
Dr. Djalma Moellmann

Cem prática nes hospitais europeus

CUNICA MEDICA EM GERAL
Censuttas das 10 ãs 12 e das 16 ás 18 heras,

R A 10 X
GABINETE DE EL�TROCARDIOGRAFIA

cUNICA
Curso de aperteíçeaeente em dcenças Q� €Oraçã0
(diagnssticc preciso ilas melestias cardíacas per

traçados e lectrlcos)
ÇfLINICA J:)E CRIANÇAS DOENÇAS ao SISTEMA

NERVOSO
Ondás curtas, Raios ultra-verjselhcs e Eletricidade

médica
Laboratorios de M icroscepla e Aná-

lises Clínicas
Exame .le sangue para diagnostico da sihlis (reaçóe; de
WessermaBo, de He�ht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
aostíee fio impaludieme, Dosagem de uréa no sangue de.

lxame fie urina (reações de Aschein Zondeck, para dia

gn(i)stico precece da gravidez). Exame de PUI, escarro, lí

quido rachidieno e qual'juer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
F'ernand0 Machecdo, 6

TELEFONE ) .1 9
FLORIANOPOLIS

IAceacio Mo-

MEDICA

PARANA'

•

reira tem seu escrlp-

Dr. Caries Corrêa

CLINICA
torto de advegacía á rua

Visconce de Ouro Preto

n. 7(). - Pnone: 1277.-

Partos - Melestias de
Senhoras e

Moléstias de crian,as)
Diretor d& Maternidadel
Mediço do Hospital

(Curso de especiatização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidaãe
até ás 8 112 da maRtlã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARISALDI, 49-

E

R�IAderbal
da Silva
Advogado

P. 15 de Novembro, 3 sebo
Fones 1631 p. 1.290

l!1Ji'DI,-1IfSPIICUAI.IITA _ M4iJ."TIA.i 00 liITQ·
:;rJI.AJW, INTDTI�., FIGADO li l\EQTO

... :a� :1\AliH� DAi :e:.:W01\l\.oI.Ai, :i1il\1 GPE..

l\AÇX. ]i i.l'fl ••R

CONSULTORIO á Rua Trajane n. 1, sobrad"
diariamente das I ás 7 da tarae

l-Dr. FtioerGto I
QotterAa,..n.
fIs·.h.fe .Ia eliniea GI. H08pi
ta) EJe Nlrnberi. (P� ...8t1SG[

InGlórg 8urkbar"t e Prgfessor
Erlrin .c�er)

hplclatllia em clr-ulgla
garal

alta cirurgia, giaaesolegia, (de
eaças 4&. !Cnh.ras) • part.s,
cirurpa do sistema c.rv.so e

opera9iea ae ,lastioa

Dr. Pedro de Moura Ferroj

Fretes de

Advogado

I RUá Trajano, rr 1 aO.TaA,

1 I Telephone n· 1458

Companhia Nacional de Navega·
çãa Costeira

Movimento Maritimo ..Parta FlarianDpall&
•• rvi os" d� Pas.ea ei,-os e �je Car se

Para o Sul

•

·carguelro:
CONiULTORIO--Rua Tra-
a8e N. 18 das II ás 12 e �

'O • te ITAQUE'RA -irá á 11 do con O Paquete rrAGIBA iairà á 1 O .\ ..o
das 15 ás U, 112 hora,. r84(M ga

rente para:
. corrente para:

TELEF. 1.28; Paranaguà. Antonina,
Rf.SIDENCIA- �ua iste- Samt?i, .

Ri. d� JaRein�,.
ves Junior N. 2" Vltórta, Bala, MaCflQ,

I I Reeife e Cabedil, .

-'-
TEL_EF. 1.131_' Carias e pasiaceiros para �i dlmais��or

Ver�de-se 'as tQS MtjeittOs a bald.eação nQ RIO de Jan�lro.

seguintes A. Recebe-se .ar�as e encomendas até a ViSpitra lda&lsaldas dai paquetes
p rC""p ,.. iedades VISO e emite-se palsagem§, nos diai dai saidai dos mesmos, á viita do {d'- ,

testado de vacina. A bagagem dt poria deverá ser entr�gu�, nos Armazen8 a .

Uma Casa na rua Conselheiro Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horai, para ser condu�ida. grat"ita-
Mafra n·. 51, outra na rua Jeão menté para bordo em emoarcaçOes especiais.
Pinto n·. 53, e pequena casa e

chacara na rua José V.iga. Um
grande sitio DO Rancho Queima·
de e outro no Estreito.

Trata"se com joio Sauford
Fone ,�

Imtituba
Rio Grande

Pelotas!e
Porto Aleare

ESCRITORII-PRJ\ÇA 15 D'E NOVEMBRO, 22 5@lit (fONE 1250)
ARMAZENI-CAIS BAJ;)ARÓ N. '3-(FONE'1666) -IND. TILt:G. C')STEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

Mo!estias e Operações I
dQS

OL..MOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. J D ã D II e A r a u j ./
Assistente de Prof. Sanson, do Rio de [anelro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhine do Centro de 5aúào

de Plorianopolís
Memiro da Sociedade de oto-rhino laryngologia doRis.
Consultas diárias das" ii 6 112 - Fone 1008
Rua Visconde tle Ouro Preto, 11 - �LORIANOPOLl5

:'-. '�"' __ "" _.c,,__ -- , -----

/.. ,�Ift:II"'� "r ' ......lI.,..c'T , , ..... ._. .......J'- ...�... � ,.__.._...... _ .. _ ... '<1 '�l _ _".l<"" " .. 'I'A ....___..- �'.

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO·-OCUL�STA

I

P:Grma�o pela Faculdade da Medicina da Univer- � I
s!dad. de do Rio de Janeirca '

Tratarnents clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curse de aperfeiçoamento 8. especialidade, cem o dr. Pau
l. FilhG, no Serviçe di) Prof. Oavíd Sanson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Iletrlcidade Médica, Cllnica Geral
Consaltas diariamente das 15 ás I i '

CONSULTORIO Rua Jeão Pinto 7 sob. Telefone 145.
PCESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 67 Telef. 1621

� : J[jM" Mi !I!i5i'eW "

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇA� DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
:

Desembargador
Saivio Gonzaga

'ADVOGADO

Ru.a Trajada no. 29

Adv•••de
J, 8ayer Filh.

Rua Trajaao, 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Csnsalterto. Rua Vitor
Meireles 10

A's 10,30 e das 2 á5i 4 h,.

Residencia: Rua Vis'onde
de Ouro "reh�1 42-

Telefoae 1355

Dr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGP�DO
Avisa ao� amigos e

astigos constituintes que
reabriu 5eu escritorio de
advocacia e. continua a

aceítar ehamados para
trabalhar em' qualquer
comarca do Est�do.

Escritorio: R. Deodoro n· 15

FONE 1.665
----------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iBndWElfO Telegr.. DOLI' , Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARlt-.:A

AaENCIA DE VAPORESI
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Priag Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio f
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frio �

Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAa:iNS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SAf',J1"OS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANElHO, díréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de elassiíicação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas. beneficiades e em

tóros etc. cereais e mercadorias em gel'al, para qu�lquer
Jlorto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Extarior

Recebe cargas de trnportaçãe.] do País ou, do Ex

teríor, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

(;)f.SVIO DA E. DE FE�RO ARMAZEM PROP�IO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREçoS MODICOS

15 horas

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva

106.000:000$000
�259.746;1a0$9oa

IXI!CUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS
.

".ENeIAS E CORRKSPONDRNTES EM-:TODO O PAII
ÀQBNCIA LOCAL RUA TRAJANO, NQ 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
.ep. com ]uns (C01Yl.ERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. Iímttados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep, populares (idem de 10:000$) .. .

4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantías.:tcom retiradas tara-

bem de quaisquer ímportaadas).
com aviso prévio dek30fdias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo:proporcíonal.
Expediente: das 10 ás 12 ,e das 14 ás

Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

-Eridereço telegrafico:�SAt����
TELEFONE 1.114

4% a. a,

5% c

DEPOSITARiaS EM .TA .. CATARINA

t-I O E P C K E .S.

FLO IANOPOLISMatriz
Velas e Magn •

D. Fàma Mundlall

Blumenllu, Cruz.lra da Sul,

Joinv'il., Lages, L•• U�l ,Sãe
Francisco ,�. Sul

Sr. Criador!

MOSTRUARIO EM:

Tullar'ãa

Procure conhecer os produtos do Inst II

Biologico Catarlnense. vacinas, sôros, desinitíea 6-

CIlESITA e FORMION!, carrapaticida, ,q e e

VACINA CONTR 1\ A

PESTE DA MANQUEIRA

H. Aquino & Cia.
..

�==-----� ,

l�
A Favorita

COQUEIROS MUNICIPIO DE S. Jos
SANTA CATA R lNA

j ,

•

-

"'t" ". if
,

......
easa.

I
qum a� erro

16 de JUNHO
..'� .:''''!1l 1,

-X':J I� ".

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estr�3'itc) PontaJjdo Leal

S
� BILHETE'S-"
;" �

Federal e Santa Catarína

NOS CLA.S5IC05 ENVELOPES FECHADOS

Grande vendas estão sendo feitas das maqul
.

nas de costuras e bordados marca ME l EOR. (in
dustria alemã). NQO adquira sua maquina sem eo

nhecer n0:5S0S' preços e condlçêes de venda. '

Lições de bordados gratís
Informações com o representante J. Braunsperger.

6 José Galllani.
RuajConselheirl) Mafra, 66

FLORIANOPOLIS

Fnrmldavel !

Sapatos de pelica, sal
'to alto, para

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

INVERNO a 18$000
Sandalias a 10SOOO,
de ver niz de todas as côres.

Sapatos para creanças a 8$000
Calçados de qualquer tipo para somens, senhoras e

. creanças. sandallas. chinelos, TAMAN
OOS de toda qualidade. cintos, de .. aos

menorespreços diretamente da FABRICA
BARl EIROS

'

.

Secção de vendas varejo e «tacado
RU,A. CONSELHEIRO MAFRA, 39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA INSTALAÇl5ES 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.
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A Ele'tr.·caRua Joio Pinto n. 14 .,

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI-
M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO u.ARANTIDO

A Eletrtcc

Em 110 Joaquim da Costa da Svra
.6. B. �ordova

•tabelecido com eecritorio de representaçães, censlgnações
e conta propria, acéita quaisquer incumbencias comerciais
af.ta. ao leu ramo de negocies.

Telegramas: CORDOVA
.4"'__.'�,_
----.--- - - -. - -.

--:---
-_-_- __ -

-_-,

A Casa Miscelanea
não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

FI.TRA..JANO N. a
FIorianopolis

NSU - BMW - Triumph - Duerkopp
Bicioletas: - NSU .. Duerkopp -

Ope! - Bauer
R.dics: - Ameriean-Bosch e Loe

we-Opta
H."res:-ILO para bicicletas e motocicletas,

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

Ae....rl••' -para bicicletas e motocicletas.
!t2ítm-i;<", iiIiiiiiii_ :' ,

Importadores - Distribuidores

João Prosdoclrno & Filhos
Curitiba .. Joinvile • Blumenau

Uma organização completa no ramo estabelecida
ha vinte e cinco anos.

Vísta

1------------------------------------
.. ��dMfie_:!M·{i_$]'i ROYA!..., ás 7,30 horas:

I Vendem se juntos ou separados i TEMPOS MODERNOS-

r
Magnifico terreno pronto paI a ed;ficaçào todo murado. I

com (arlito,

I
com passeio e rua já calçada no centro da cidade, li 50 metros Preço-l$OOO.
da praça 15 de Novembro. ...--------------*----------

�� Uma grande casa antiga, coro espaçoso terreno plano, Vende-se duas .���"�
.

para grande edificação, tarnben, com passeio e rua ja calçada, ; di IJJ"�JOs,

contígua ao primeiro. _ ,ngud bôa e muitas arV01(S fru-
Informação com jOAO CARVALHO .! tiíeras de diversas qualidades, ao

���������������WAq��A�.!lado do quartel do 14 B. C;
'It

.

� no Estreito. Para tratar com o

� Cálculo de qualquer Planta.execução, fis- � proprietario Vldal Antooio d,�

� estrutura em con- callzação e direção IIS_o_u_za_. _

� ereto armado de ob. as
IV d· IJIn

.

ter'

� e ferro Aparelhamento com �!. en _e-s� l·�no !'i-

� PI
..

eto para constru- � I
tuado em Joao Pessoa (Estrada

��!!!II����������.�������-

m ções de pontes m � gp.ral) em fr�ll.e ao B!\LNEA-
e �11 RIO,com a area33 x250-tratar

Mata0Iio Ietas .1
cencrete armado � nas oficinas da Livraria Central á

.

� § rua DfodOlo, com José Dreher.

� � Irrnand.dde

m Omar Carneiro Ribeiro 3�:�:���, Hospital de
,� ENtiiBNDIUIlO CIVIL Caridade

fi Rua 15 de Novembro, 418 -
SALAS l��l�OAPl � FOR�E�I�\��O

� � De ordem da Provedoria

�.. Tel. 1503 Cur ...t.·b•• P
, �Tda Irmandade do Senhor Je-

•rana � I sus dos Passos e Hospital
de Caridade, nesta capital.
previno aos interessados, que
até o dia 19 deste mês, á3
12 horas. receberá esta Ir
mandade e Hospital, na sua

secretaria, propostas em car
tas fechadas, de todo! Os

artigos necessários ao seu

�. I consumo, durante o semestre

� I de junho a dezembro do

� I corrente ano.

� Os proponentes poderão
donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Este Curitioa-S. Mateus) � fbJer as hS:�S completas de

Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Ioinvile) � o os os ar igos aos. quaes
Prefeitura e Fórum de Mafra � se refere este edital, no

rupEscolar de Mafra
-

� I Hospital,
ou com u Irmão

� Grupo Escolar de Rio Negro � I S�cretario� á rua Felipe sch-
� Grupo Escolar de lrati � rnidt n·. 30.. .

� Maternídade de Rio Negro .III <;Or.SlstOrt? em Floriano-
� Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � i polis, 4 de Junho de 1938.

� Diversas construções de residencías � I "ulltavo Pereira
='==--.,__----------------� ��.�������"'���A��7������§ Secretario

l���I�e�. procurai ai C��T::SI Casa M'lslcal, que conta com a

I oficina melhor montada na ce-

I pital. PROGRAMAS DE HOJE:
Rua João Pinto. 12

ODEON, O lider dOIJ
cinemas

REX, ás 7 e 8,30 horas:

VENDE-SE
u:n excelente piano, à rua Anita
Garibaldi 60.

Preço de ocasião
A'S 7,30 HORAS:

A formidavel comédia da FOX
com Don Ameche, Ann Sothern e

Slim SummervilleVende-se
UMA MAQUINA DE ES-

CREVER USADA
tipo standart por preço van

tajoso. Informações na Ta
bacaria Baiana, Rue: Trajano,
4 ou Caixa Postal 59.

CUPIDO AO VOLAN1E

Preços-l $500.

CINES COROADOS

Concertos e limpeza NAS SOMBRAS DA PAI-
Xf-\O com Walter Abel e Mar-

de maquinas de escrever, got Grahame .

rádios e aparelhos em geral. Preço-l $000 .

Rua Conselheiro Mafra rr 66

Obras contratadas no t· semestre
de 1937

SEUS FILHOSBEM
Lindas e confecções para meninas e g.rãlos sá

A CAPITAL.
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

•

graciosas
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Pt. G-",Z·ETA

sensacional 'Torriõo
Florianopolls, 10 -6-19.38

--------------------------- ---_._----_,---
�',-_:;:', ��:"'�

fogueira"
fans

ào
'ér�n empolgando todos os ên,imos dos

atJe"tisrno citadino. A' postos, pois
atJét:as.

os nos-

--- __ �E_T DESPORTIVA
Osmar

E tl""\ ba ("'cou i En tus ias rno 'N atu ra I IIIIIT-eiii&1C-1J/IJ-dlíliai1lJlll&"!_·,IIIlb-�·a-n
para Lima o iem Fortaleza emoção ...' ..

Em nossa terra, ha poucos an as lal, a Liga d@ S_ Franci�co, a Est\..Jd a n te pela' vitória sileiras em
passados, o futeb�l era mal dir�- valorosa A.C.D" de Jo;nvile. e. VALPARAISO,9-A bordo do B ras � I RIO, 9- Informam de Belo

S'
Ido entregue a rnaos pouco CUJ- constantemente, sob sua tutela, faz do paquete VIRGILlO seguiu Horizonte que d. Maria Perscio, ln9 IIpura.

�dd�sas, que queriam somente se promover �randes jógos inter-rnu- para Lima o time Esludanle,de FORTALEZA, 9-Foi ex-
mãi de Peracio, extraordinario Em Singapura, atualmente,

31,egar aos postos, exigisse. I) sa- nicipais, e, sem alarde, desr'arte, São Paulo, que agradeceu as aten- traordiuario o entusiasmo desper- meia-esquerda do selecionado bra- informa o Correio da Asía j;-í
u:ficio que [ôsse. Não havia ad- está construindo uma obril gigan- ções dos esportistas chilenos e tado nesta cidade pela atuação sileiro, não teve coragem de ouvir se vendem tambem tecidos brasi

n,inistração, e não havendo uma tesca, ranunciou a p�ssibilida�e de jogar dos brasileiros no "match" com a
o desenrolar da peleja com a leiros que são importados por

bàa direção, sem dúvida, não há L\ verdade nunca perece .como ] novamente em Valparaiso e SaR- Polonia de que a imprense local PoJonia. uma das maiores firmas locais.

pioglessO, e. a ordem das coi�as e afirmou StneCiI, e, por isso, é que tiago, por ocasião do seu regres- continúa a ocupar-se largamente. D. Maria, em estado de gran- Dado o preço barato do artigo
dos aconteCli"!lentos marcha a de - se escrevem estas linha i par a mos- so. Ao ser feito o primeiro goal de excitação nervosa, fechava os brasileiro, este tem encontrado

cadencia. trar ao povo que ignor a este so- dos brasileiros em Strasburgo foi ouvidos com as mãos para não ótima aceitação. 05 nossos teci-

foi neste estado de grande ne- erguimenro, a grande obra recons- I GLO 5 A. N [")O tal o aperto da massa que se
ouvir a voz do "speacker", andan- dos são procurados especialmente

g1igencia, que o sr. João Alcanta- trutora do sr. JOh A. da Cunha comprimia para seguir pelo rádio do de um lado para outro e 501- pelos comerciantes que vendem

;a da Cunha encontrou a F.C.D. Adernais, o atual presidente sabe O jogador Caldeira, a partida, que um foguetão explo- tando de quando em vez esta ex- brim, ali conhecido como linho

foi, assim, que olhando para e compreende o <eu magno dever, profissional de futeból do diu nas mãos de um rapaz, dece- clamação: «Valha-nos Nossa Se· du Saigoh. O [ustão brasileiro
uma organização tão larnentavel que é o de manter a honra e a Flamengo, do Rio, está pende-lhe os dedos. Estes caíram

nhora! Santo Deus! s , encontra tambem bom mercado,
encontrou o atual dirigente da en- dignidade, observar os códigos, sendo submetido a trata- despedaçados ao sólo, tendo sido mesmo apresentado
tidade máxima, qu-, em seu seio, distribuir justiça que lhe foi monto médico, em virtude por algumas das melhores casas

ôlimenlava a paixão clubista, a confiada ao seu criterio. de uma contusão sofrida de Singapura como o mais in4�'
paixão da má direção, alimentada O sr, João Cunha sabe ser em num jogo que disputou. V E N O E. S E VENDE-SE uma maquina cada-atendendo ao clima local

ainda pelo fogr} do dissídio, que cumprimento de seu dever, incor- de escrever «Woodsto· -para a conleção de camisas
, (Dos l'ornais) O prédio á rua Conselheiro k 600 R

'

durante anos turvou o horizonte ruptivel, inacessive] á lisonja.nobre .

C », por
.

$'000... ua e colarinhos para smoking, cole-
d sporte rei em Santa Catarina e reso itado pela força da ju ti

Mafra n 50, em frente ao Saldanho Marinho 11 lOtes para casaca e vestidos parao e •
-

..., J

.,
�e" s ça

Qual Raios X! Qual massaeern!

I
Mercado Público. Para tra-

. .

senhoras.Nada havia, nada tinha, nada e da verdade. Devemos fazer ju�' ó

.

I I
.

h
. Curam Caldeira? ---Duvido! tar na mesma rua numero 11'

_
••••,.-!! '

pOSSUla nça a este amem, pois, em ne-

1-
__=__-

E, coro grandp força de von- nhuma circunstancia ela deve fal· B�.�antinismo! Bobagem!
iLIVROS -, ,--

----'

IId f ddE tudo tempo perdido! I
\

Ia e, ez ('rigír. em nossa ci a e, lar. ( d M· P·I t
a L.F, F. íundcu a L. E. c., de IICald·'iri;" que 1eva tombbo NOVOS

urso e aqulnas e I o agem IM
,/lafra, lunrlou fi A.S.V.L de !ta. Néro Na celta sofre a gum rom o,

'I'O-'......IIiIIIIIIIIIIIIII__....iIllIIIllUIB.. II!!m.lIIIIlIi__IIlIIII__ I")recisa enh ar no estaleiro.

Vende-se � casa IIE um �of\celt�A de �al monta TRA�OS A �ARVÃO, i
, a Ave-. Quem e q'!t' dele dd conta? d L

-

G g I d
_

níua RioBranco.n.60 A' trataqMédlcO?-Não! FUfldello!... A:'aru��I u! e

p
o I

" na�ne::;I��:.__
_-

I SEBASTIÃO FONSECA ';ettir��:"s on-

REDATOR: Cunha
Grande

Ent 980

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

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

OS INTERESSADOS- DÊVERÃO· 'DIIÜGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

o sr. Luís Gurgel Amaral iii RUA GENERAL BITENCOUT, 93

I
possue indiscutivelmente o dom '1'(1 FLORIANOPOLIS, _IIOu�am, hoje pe a de fixar numa narratlva rap�da e'

_

PilE-O, Sociedade ,orrentia as almas e os ambif'o- _�iiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiii�,iiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiii__ ; iiiiíiiiiiii�-_;;;W,
Rádio. Nacional ie'i. Em «Contos fóra de têmo» e Festa de São João
do Rio de Janeiro. em «H storias de todas as cô·

Programa diurno res� oftreceu-nos deliciosas pa-

De 6.15 ãf 18.00 horas ginas de ficção, que poderão ser

I -:olocadas em posição de relevo ISob a direção do Barão I Programa noturno ao lado das coletaneas de nes'
Von Gablenz, diretor da em-

sos melhores contl·stas.
presa alemã «Lu fthans a» ,

Das 18.00 ãs 20.00 e das.21 ãs 24.00 hs.

Dá-nos agora o sr. Luís Gur·
realisou.se, ha pOI>.1CO, mais !1t"1 um volume de reminiscencias,
uma sessão da Associação I I Orlando Silva, Odete Amaral, 80b Traços a Carvão, onde en-
de Pesquizas Aeronauticas I

'

:! Lazy, Nestor Amaral e Alzirinha fcixou uma série de esboros de
«Lilierthal» em Berlim. O i

Camargo
:Il

]'
fatos que vivp.u ou testemunhou

principal discurso, pronuncia· �
na pecigr:nação pe.las almas e

�
do pelo tecniCO noruegues

"
-com

\d lf ••

I Orquestra Oe Dansas
. pelos mais diferentes meios a que

f O O noe , girou em toro J
. Regional de Pereira filho o votou a sua carreira diploma"

no dos preparativos inter- Eduardo Patanê e sua Tipü:a Corrientes tica. A riqueza dos têmas, no

nacionais feitos e a serem RaOamés e a Ali 5tars
Romeu 6hip::sman com a Orquesh'a Oe sr. Gurgel do Amaral alia-sI! a

ainda empreendidos pan o Conrertos
uro poderoso metodo expositivo,futuro traçado de impcrtan- A's horas certas, jornais falados com no' a uma lin�uagem ceivosa e ori-

les lirhas acreas atravez do lirios em primeira mão, farneridas pela A NOI-

P TE, e oferta 00 Casa Buimarãis Ltc1o.
. ginal, que envolve na atlDosféra

010, Norte. Segundo o ora- imprecisa da fantasia coisas vis.
dor, num futuro não muito. A'a lli.OO • PR06RAmA VITOF"IA • Audição

I fle futuros astros 00 mirrofone. tas e coisas vividas que, ao pri-
remoto o trafego aereo pas- i A's 21.30 CAHCÃO DO DIA •• por La- meiro contáto, poderiam parecer

�,�ia regularmente pelo Palo i martine Babo, _eStrita e interpretaOa; uma vulgares e prosaicas. As reminis'
d rte, dado o estado bem I

oferta 00 DRAGA0.
cencias do sr. Luís Gurgel teem I

adeantado em que se En-' A's 22,00 - O TEATRO EM CASA· Irradiação de fato, todas as quahdttdes de
I

lontr t' t remédio em 3 atos àe Armanoo miguel,
-. am OS prepara IVOS ec- O AmOR E' AS51m ! ..• , interpretaoa que dispõe um escritor que ma-

lllCOS e cientificos. Quanto ao I por mesquitinha, Ismenia OOli 5an- nel'a com superil)r dedreza e iguai
Instr

..

d' II .� tos, flbiga;1 maia;Violeta Ferraz, Abel
umentano ln lSpensave Pera e outros, sob o patrocinio 00 Sa- agilidade a ficÇio e o chamado

para vôo cego, o tecnico I j bonete Lanol. «documento humano». Livros

���eegnUteêSI.mCpOrnefsessl.soonua-dsOe cootmi-I' 1] R's 23 h�'a�t��eBB��; ���Ji�;�::; com La·

?estl� jae� falam, sem dúviLda'1 a

,
'
1 IIlte Igencla e ao coração. e- os

()� instrumentos de preci5ão; . , 5peaker· Oduvaloo Cozzl é viver a vida simploria ou tu-
alemães que, aliás, até na'

\
Amanhã • Rlmirante, Alvarenga e Bentinho, multuaria quê outros já viveram,

\ America do Sui são apro-, mouro Oe Q!ive;ra, Huno RoIam). alimentar as ilusões de que ou-

V;itados com sucesso na avia i \ A'$ 22,00 '0 Teatro em Casa, apresenta aro· tros já se desenganaram e pro- \ P,rofessora Mar·la LI·guorl· Manganel·1 .

ÇClO comercial dos seguintes I ao comeClia ae: Olauo Oe Barros O Ir· �

.

.
- -

resisUvel Valentino. curar em tudo que nos rodeia a \palzes: Brasil, Uruguai, Ar-!

1_
semente de melhores dias e de

>'entt'na Boll'vl-a Pert'l e Co :

I
---

------1 DIPLOMADA PELO CONSERVATORIO DE MU'SICA \'
. .

'

-I Lma existencia melhor.
L)rnbia. ' A INSTALADORA D� FLORIANO- Os Traç'o" a Ca- rva-o e'la'o

DE P,OUTO ALEGRE.
,

I POLIS' d t k d t" I
., "LECIONA PIANO-THEORIA-SOLFEJO-HARMONIA \

PI d -d
I

, possue sempre gran e 5 oc e ma enals élDresentados em formos'" e,àirão I R E t J. 129
ANO��ven �-se nU� � 1 elétriCO? Vendas a varejo e por atacado. Descontos .

c :r ua s eves UnlOr, n· I
marca Zlmer

·111 especiaiS para revendedores. "
Pongetti. Suas paginas foram

or-II FI· li IIinannn em perfeito estado, nadas pelo pintor Campofiorito', orlanopo s

1_.D�u��ared��. j�'�-�-�������������i����������ic�ru���M ��cl� .������������������������

AO SR.

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

I TI,�afeg" ae

r�o via P�wlo
Norte

Lira Tenis
no

(Iub FI_orianopolis
___, -

QUINTA FEIRA. 23 DE JUNHO DE 1918
, -A'S 21 HORAS---

Grandiosa Soirée das Chitas

DISTINÇÃO! ALEGRIA! SURPRESAS!
FESTA T[,P(CA.� REGIONAL

II CfRVEJARIA c A T A R IN-;-;;i
Pão liquido?
Cerveja Bock , .

•

ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI'
DADOSAMENTE FABRICADA PELA ·CONHECIDA

�ervcjaria �at..rineDse.
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
:rtESTAURANTES_ ,

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

1_. F L ,q R I A N O P O L I S

----�Jl

, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�A PAZ, 8-0 jornal <La Ra
zon> publica hoje um artigo inti
tulado {( A paz no Chaco e o no

vo govêrno argentino », dizendo
que o govêrno desta nação amiga
demonstra o sincero propósito de
solucionar o conflito do Chaco,
harmonizando os pontos de vista
da Bolivia te do Paraguai.
Acrescenta que tal atitude des

perta a confiança do povo da
Bolívia, e conclue: �A Argentina
iniciou uma obra pacificadora e

é de esperar que a conclua dig
namente s.j

RIO, 9-Pelo Conselho de Jus
tiça Permanente, da la. Audito
I ia, foi absolvido da prática do
crime de falsidade administrativa,
() ex-sub-tenente do 20. R. 1.,
(;enesio Ferreira Ribeiro.
A decisão foi tomada por fal-

1 '- de caraterização do delíto. !

A

GA ZETA
A DO
��������������������������--�������

p O V O Proprietario e Diretor Responsavel
J A I R O C A L LVOZ

o escotisrae, encarado errônea- primeiros pomos.
mente por muitcs como sendo Eu vi, na caverna dos escotei
uma preparação militar, é a es- ros de Blumenau, a manifestação
cola do futuro, Muito antes da expontanea de cada escoteiro ao
pedagogia lançar as novas dire- transpor os seus umbrais: unia
trizes na escola ativa, onde as saudação á bandeira nacional, le
manifestações infantis são torna- vando a mão a. aba do seu cha
das como 'centro de interêsse peu largo e pronunciando as pa
para as aulas, já o escoteiro o lavras-sempre alerta.

I d Ha tempos. foi tomada pe-vinha praticando p enamente es, Tive mais o prazer de assistir las nossas autoridades poli.de a sua organização por Baden várias formaturas, em que esco- cíaís uma provídencía digna, RIO, 9 - Na tarde de ôntemPowel. teiros, com o seu bastão, esta- por todos os titulos, dos mais li policia desta capital levou aPor iSHO, o dirigente de uma vam divididos em pequenos gru- rasgados aplausos, qual fosse
,i I efeito uma diligencia DO prédioa de coibir o abuso desse es. .escola de escoteiros precisa aliar poso petarulo tristissimo, de vêr- onde o rUSElO Samuel Rapaportuma eultura variada para atender Essa ordem, é um belo exer- mos as nossas principais ar-

I
dizia ter escritório, ou seja no

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

ás manifestações expontaneas das cício necessário á prática da dis- têrías coalhadas de mendigos, 3' andar do prédio n. 105 dacrianças e um conhecimento pe- ciplina. I andrajosos uns, cobertos de avenida Rio Branco. Condenadoad '

d chagas outros, todos êlesagogico capaz e satisfazer a Tendo a Bandeira como uma dando aos visitantes uma ím- I Ficou, alí, apurado que o pe-curiosidade infantil. companheira inseparável, é com pressão desoladora, que não rigoso individuo pretendera enga- 5Na fase da organização, a es· verdadeiro orgulho que êles a se coaduna com o gráode cul- nar a policia, pois no local men- anoscola. reune, em primeiro lugar, ás transportam solene, vendo nas tura da nossa bela capital. cionado é estabelecida com ne-. ., A pouco e pouco, porém, acrianças que la possuem certo suas dobras a razão de ser daque- medida foi sendo desprezada,

II
gccio de sê�as, a fir,ma S. Ign.eld d I

.

I b Ih AI I-S. PAULO, 9 No dia 3 de ou-grau e esenvo vímento, tanto e .tra a o, para e es todo a e· sendo que, presentemente, a

I Man, que
nao mantem negocios Vt ubro do ano passado, na rua el-fisico como intelectual, para, de- gna. situação nesse particular está ,com Samuel, que, aliás, ali é fsueiro, Antonio Regínaldo dos San.pois, atender as crianças de ida-I Pela prática quotidiana do assumindo proporções que

re·11
desconhecido, t os feriu gravemente a Dino Brejand

.

f' t' dI' d d
clamam uma pronta e ener-

.

d c AtUo Asquino.
e m enor e a e mesmo �g a u - cumpnmento &0 ever, o res- rlica providencia, que se toro ; O russo, agiu o na praça a

I
. ,

B e
, Examinando o caso, 10i hojetos. peito a andeira, do amôr ao

I
na tanto mais racional, quan- crédito, utilizava-se de nome da

submetido a julgamento, o indicia.A escola de escoteiro, que re- Brasil formará certamente, . em to é certo existir uma Caixa firma em questão para adquirir do, perante o juiz da 5a. vara crímí-d I 1· I' d t
.

b h bit d de Esmolas, criada com o fim id d êd A
.

R
surge ampara a pe a ei e pe os i ca a esco erro, o no re a I o e

exclusivo de por cobro a tão grandes parti as e se a, que re- na', o qual condenou ntonío e.homens que vêm nas crianças de

I
ser um bom brasileiro. Sempre II deprimente situação. II vendia a baixo preço. Depois de- gmaldo dos Santos a sete anos de

I· tei f t d Patrí I t f
d d

..

d prisão celular, aráu maximo do art.101e G es eio or e a a na no a er a,
sapareceu, an o um pre]Ulzo. e

304, do Codigo Penal.futuro, i(i lançou a sua sementei-j �iiiiiiiiiiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii� cerca de 300 contos. As queixas . _

ra e não tardará obeter os eeus J. SA'. dos lesados, apresentadas á D. Prêsos dOI·s fora--------.---------------

Treze bombarde·los
G. L, determinaram sua prisão. 'U

PÓ de arroz e rauge E a policia apurou que Samuel

C
.A obra pacl - combinação feliz é um perigoso gatuno, procesaa- gidos de iuena

em 25 horas do pelas policias da Europa e

fl d Adoraeão expulso da França e da Russia
RECIFE, 9 A policia conseguiuIca ora na como indesejavel. Aqui teria pe- prender dois refugiados, fugidos de

BARCELONA, 9 Aviões nacío- netrado como falso nome pela Caiena, no momento em que osAr,gent •-na a venda em todo o Brasil nahstas bombardearam as cidades fronteira do sul dedicando-se ao mesmo!' pretendiam embarcar paranotadamente na Capital da do levante, 13 vezes, entre as 23 no- , I' -

do lenoci a Jtalía, Chamam-se êles Se,val1
ras do dia 6 e 24 horas do dia 7.' furto e a exp oraçao o enocirno.

Pasquali e Pisciota Vita.Republica. Barcelona sorreu 4 raids aéreos, Agora esta sendo processado I
-,-,--�-

Valencia 2 Alicante 5, Segorbe 1 e afim de ser expulso do territorio Bandeí d p.Esta a maior prova de sua alta Tarragona 1. nacional. an eira e Ira-qualidade. A policia procedeu a diligeneias • •:··.............••••••••..•••••••..••••••......···.,.!no,apartamento de Hapaport, á tininga: : i rua Carvalho Monteiro n. 53,
(t • no Catete, onde apreendeu os• •
: 1-• •· .'

I rAniversario do rei

I CIGARROS "SABRATI"
. i. Jorge VI

• • i SANTOS, 9 Em comemoração do: DE LU.....O : I aniversario natalicio de s. m. o rei
• � •

, Jorge VI, o sr, Cuthbert Ernest Ged-: : ,�e, consul britanico nesta cidade,
• SAVOIA- EVA - MACEDOMiA - .;proporcionará recepção na sêde do

Vai adquirir o edi-:! FINOS I ::���.s Atlético Clube, das 18 ás 20

i • II Para assistirem á festividade to-

fl�c;o de "A· No;te": AGUIA-- CORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS ram convidadas as autoridlldes lo·
I I

' .,
: ,cais, pessoas gradas da sociedadei: UVI - AUGUSTA - rYlONOPOLIO -LEDA .! santista e representantes da im-

a (ia. de Seguros!1 DIVERSOS IIp_re_nsa_.-------
São Paulo i POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA .il'• _ BRASIL - HELmOS - GITANA -

••
••
•RIO, 9-A Companhia de São : Acabam de scr lançados á venda, nesta cidade, os afa- •Paulo, segundo sabemos, iaiciou: mados cigarros SABRATI, que lllém de conterem chéques, : '

as negociações para aquisição do O desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. •
edificio da <A Noite», na praça : Domingo na matinée e a noite nos cioes REX e :Mauá, pela quantia de 10 mil;.. :I ROYAL será feita uma grande di$tribuição aos cavalheiros.contos. : Os cigarros SABRATI iá se encontram a venda na :Orienta as negociaçõei o sr. •

CONFEITARIA CHIQUINHO !José Carlos de Macedo Soares. I : .

..
A transação acha -se em curso, I : ..nãlll tendo sido firmada. Ainda i

- - --

�:;�e,g:�áC�:i:n�:s s�!� ;����
I "A MODvali teClillcas.

foi absolvido o ex- CONVIDA
tenente Genesio
ferreira Ribeiro

Ir':IlNDICANCIA II
nODle

Brasil
falso

comEntrou no

papeis do acusado, e uma partida de
sêda, furtada por ele, e ali guar
dada.

ALUGA-SE uma esplendida sala
para escritorío, com 2 janelas,
nos altos da Livraria Moderna,
de Pedro Xavier & Cia.
Tratar na mesma Livraria.

RIO, 9 O presidente Getulio
Vargas recebeu hoje em aurííencía
no Palacio do Catête, uma comís
são de representantes da BANDEI
RA PIRATININGA, expedição que
se organizou em Sio Paulo e está
em vésperas de partir para o Rio
das Mortes, com o objétivo de atino
sir, seguindo o Curu, a Serra do
i:oncador.

Os expcdícíonaríos fizeram ao sr.
Getulio Vargas uma rápida e sueín
ta exposição do empreendimento,
quanto á sua organização e objê
tívos,

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doeot)as de

e creaneas)
CONSULTORIO

Senheras

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

ELAR"
,.

as familias uma VISITAparaexmas.
,.

a

Grandiosa exposição
DE

tinosMoveis
no I-

tapetes
f:;onfetaria f:;hiquinho"

7 112 ás 9 horas

e
andar "da

noite,franqueada, diariamente, á

Lavando..,se COlD o Sabão

"Virgel1l Especialidade"

das

Joinvllle MBCA REGISTRADA
,-,_.----

de WETZEL & -Cia.
economisa..,se tempo e dinheiro.

Nossa Vida
-

ANIYERSA 1110S

Deflue, hoje, o aniversario na.talicio o nosso conterrMieo 8
Orlando Cunha, funcionario d�Casa Hoepeck S. A., e elementodestacado do esporte nautico doEstado' onde é muito estimado.
Faz anos hoje, o jovem GUI.

tavinho Richard, filho ds sr, dr
Alfredo Richard.

.

NASCUIFjNTOS

Com 0 nascimento de um garô.
to, está em festas o lar do sr,
Elpidio Lima, dedicado Coletor
Estadual em Bom Retiro,

CHEGAM U1fS

COMANDANTE BELFORT
GUIMARÃES

Regressou da Capital da Re.
publica, onde fôra em objéto de
serviço público, o nosso ilustre
patricia sr. capitão de corveta
Belfort Guimarães, dignissim., co.
mandante da Escola de Aprendi.
zes Marinheiros.

Está nesta capital, vindo do
sul do país o sr. prof. Nelson
Teixeira, representante de metais
para dentistas.

DR. THIERS FLEMING

Florianopolis hospeda desde
ôntem o acajado engenheiro dr.
Thiers Fleming, que tem presta.
do o brilho da sua inteligência e

o fulgor do seu talento em grano
des obras portuárias.

DR. LUCIANO BERTAZZI

Está nesta cidade o distinto
'

engenheiro patricio sr. dr. Lucia
no Bertazzi, que exerce sua pro
fícua atividade nas obras do por
to de Itajaí,

JOÃO GABARDO

Vindo da capital paranaense
está nesta cidade o nOSSQ distin
to patricia sr. João Gabardo, ge
rente do vibrante diario curiti
bano �Diario da Noite>.

Posta a pique uma

draga britanica
LONDRES, 9 O corresponden·

te da Agenciff Reuter em Madrid
anuncia que uma draga britanica.
que estava ancorada em Gandia,
(oi posta a pique durante o bom·
bardeio de ontem á noite contra
este porto.

o TEMPO
Departamento de Aé ..

ronaatica f:;ivil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Previsões para o período 'di!
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-Em geral instavel.
Tf\mperatura - Entrará ..

declinio.
Ventos - Rodarão para o q\la�

drante sul: frescos. '

As temperaturas extremas �6
ontem, foram: maxima 22.0 e rol

tlima 15.3 registradas, respecti
vamente, ás 14.10 e 7.20 horas.

s(>.eÃ��:RGfAt
Esp [(IAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




