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Algun� traços marcantes
da organização "Raul

L e i te"
1) Profundo espirita de",brasHidade sempre demonstrado no

decurso de suas atividades:

José
Bar·

26 de Junho de 1938

se, Agal11enon Maga- c)

Ihães exalta o dre

Raul Leite

k)RIO, 25 -- Compareceu O!ltem

I
ela sentio explorada pelo aCl13ado,

na I' Ddega..;ía Allxilior, onde qlle de acôrdo com "Uma certidão
Apresentou queixa ao dr, Anesio da «Ala da Senha», pretendia ser I)Frota t\guir, c'!titra () dano8rino SeU marido e lhe tirava todo di
Antolllo Amaral, do Dallcing El· 'nheiro que ganhava no citado
dorado. a balarina da mesma: �dancing», "

lU)
casa de diversõfs, Arminilll Mo-I A' vilta da grave denúnc�ia, o

rais, moradora á Avrnida Mem
I
dr, Frota Aguiar mandou uma

de Sá n' 220. ,turma dc investigadorf's á resi-
Segundo declarações prestada:l dencia de Arminda Mornis, onde

pela bailarina, em casa estava fui apreendida uma certidãr) da
·Ala da Senha», cujo presidel�te n)
conforme a assinatura, é o cor

retor Cicero Mar�ues Porto, fun
cionando como secretário Anto·
nio Rezende.
Na certidão são estipuladas to

das as obrigações da muiher pa- o)
ra som o pseud0 marido e vice-

A "ALA

uvens nêgras rondaan O
O Chaco I

BUENOS AIRES, 25-A Conferencia da Paz do Checo I
eteve reunida hoje durante duas boras, tendo finalmente recebido I
texto da contra proposta apresentada pelo ;sovêrno paraguaio em!

RCIFE 21': --U ',,� ai destaI
..

I T
- I r

'

'I I '-', ,) m jorncsposta ao p andO °8:Ina para a paci icaçao ne 1011lva uo angus- cidade divulgou, ha dias, os tra-
ioso proble�a o aco.

. t balhos de realização dos Labora'Estao aparentemente perdidas as csperançus daqueles que tori R I L it
A

aib I'
-

I d 1
. .torios au ei e, que vem v o

indo contaYflm, com o restba e eClmd:nto m�cgral a

Jal'mof,llla dno I
rizanrlo as iudustrias nacionais,ntinente americano para reves las e vrrt 118 mente con Irma as

'd J'
-

das' , , cmpreenuen o a e ucaçao h
,

reservas dos que sempre se mantiveram scoucos a este respeito, '" tid 1 dar prefe-d
' . . .

I
massas no �en I o ueSegun o as noticias que transpiraram esta noite, os consu -

rencia ao que é 1l0S�0_
ores militares adidos á conferencia chegaram fi conclusão de que a

1\ canalização do ouro do Bra- RIO, 25- -O presidente da Rw6Sposta do governo paraguaio é, de tal forma inaceitavel que nem
sil para outros paizes, em detri- pul.lica assinou decretos, na paseamo aconselham que a mesma seja apresentada ao govêrno da
menta das nossas economias, vai', ta da Guerra, nomeando o coro-ol\via,. . , , ser, desta forma, suspensa, pondo- nel de artilharia Eoclides EspinA �mca esperança ainda restante e que a propna contra-
se termo á importação de artigos I doia do Nascimento, para diretor

l'ropo�l'n�lXa urna l?orta. aberta para novas sugesrêes que a Cou-
que, nas mais das vezes, s110 in- i do Arsenal de Guerra do Rio de

etenClU da Paz deseje fOln:ular. ., Ieriores aos nacionais. ; Janeiro; o coronel de artilhariaEmbora os aconte,Clll1en}OS de hoje sejam de molde a fa7;pr I O Interventor Agamenon Ma- Aventino Ribeiro, para chefe do:ír uma n�Jvem de de�al1lmol' sOdb!'e os mh�mbros da

conf�:enc13'1 galhães demonstrou sua sol ida- gabinete do diretor do Material ista determln(il� que rF r�a iza a aman.s u�a doutra ,reumao er� rieclade á iniciativa do operoso Belico; e o tenente-coronel da 1
ue será debatido o e tear o assunto. eVI cncian o, aSSIm, que esta

\l'nd>lQtrl'al fazendo as seguintes mesma arma Harniro NOf(,nha,,'d idid
. , I

.

t h I -� , 'J'rmemente CCI I a a que:marj at� o u. trmo cal' uc
_

o para que .VI): declarações: para diretor da Fabrica,,;lc ,Esto-,a imperar entre as caçoes (a meneá a paz tao necessana a
cA indus tria Iarrnaceuuca é um lOS e Espoletas de Artl;nnna. ,uaevolução. dos valores maio; recentes da nos. --------------,------ 1

--- -----,---

� 'là
sa economia, e tem alcançado um E!1ubaixiUhHe �'adi1J Imisterio' da morte Uo desenvolvimento, na técnica dos i R6ca I
seus labol'atorius e na distribuição I BUENOS AIHES, 25- O Se'

senheea Cost� Li'"n1� OOS produtos, sempre crescente e: nallo aprovou ôntem a nomeaçãoV g q

I
animador. I do ex-vice-presideute da Repu-

R aul Leite é uma das suas' Llica, sr, Julio Roca, nara em-

RIO, 25 - A propósito do in- ro dirigidas á Julieta, uma das maiores cclunas. A sua organiza- baixador da Argentina no Brasil.
uerito que está sendo feito na quais ele dá instruções como de-I
elegacia da capital, em Nite· :Vem ser usados os «to�icos. ca'lí, para apurar a causa da mor-: pilares> que ele lhe tena, Iorne-
e da funcionaria dos Correios e cido e que foram apreendidos na

elegrafos do El'tado do Rio, J u- ; casa em que residia a vitima,
eta da Costa Lima, que tuia' A policia está procurando elesco-
cumbido na sala de operações brir o paradeiro de Alexandre,
a maternidade do Hospital de I -

,.. L DONO João Batista daquela cidade FU...I Lt.

consequencia de u.ma �eliv�aI_l-l ,

provoc8d�, o comIssarIO DlllIZ I BARCELONA, 25� Acah� oe

'�ocuradd, :ôn�(>m, pe!� ma-1lier fu.zilado. o m'!dlco
A

chIleno

I por um Irmao da vItlma, o I FransClsco J lmenez, que for� con

ooerciante Silvio Costa, residen- .!enado a morte em MadrId por
na cidade de Miracema. I crime de espionagem.
Disse aquele negociante á aU'1oridade que tendo se transpor- I

Ado para NiteroÍ logo que sou- I

fa do falecimento de sua irmã, I.

imediatamente á casa em que
',residia, á rua Saldanha 12, e

arrecadára para ser entregue á
lieia entre outros objétos, va

cartas, ervas llledicinais e i
,

vidros contendo drogai deiti-\'as 6. precipitar a delivrance,
rotulo! eTidentemente falios: Iooico capilar n. 1 », «Tonico

ilar n. 2 », além de uma cai
contendo um pó branco para
de.conhecido,
Is declaraçõcs de Silvio Costa

reduzida!! a termo, sendo
lmente apreendidos 08 objé
e ag drf'gas por ele apresen-
••

Em ("'fH,r:qup,ncilt da� declara-
(�(' Silvio Costa, a policia
be, por dili"enci!\i pOiJterior-
te realizadas, que d. Julieta
um amante, o funcionaria IIMinisterio da Agricultura,

andIe Coutinho, residente

IIa capital,
s autoridades têm apreendi
varias carta� desse cavalhei· I

.r--,----------------------- i

ia viajou oi
inistro dai
'Viação

Or motivo de um des
o telegrafico recebido
hterventoria do Esta-
Comunicando haver o

.. nossOministro em Havana� a�?rdo!' ueom-hei Mendonça Lima"
panhado de sua (amlha

te titular da pasta da
o, -adiado a sua

Falando á reportagem, ao regressar de Cu?a, o noss? mi-
Iltiada viajem ao nos-

nistro lonipotenciario acreditado junto daquele
A
paiS, sr. Jose Ro

tado, que havia mar- berto de Macedo Soares, assim se expre�sou acerca daqupla f1ores-

P t d• u _. ,-o coronel FulgencIO Batista, que é um espi-ara on em, eixo , cente naçao amIga. '

Cuba a um futuro brilhante, poiseSSe f t sr dr rI'to culto e progressista, !ev�rá
N

-

d d
;>lU

a o, o • •
-, liberdade e o bem estar do seu LONDRES, �5 Anuncia·se que OVOS Oenera�s .o 1-V���Afniro Guimarães, dig- a sua maior preocupaçao e a

o rei Jorse e a rainha Elisabeth ., .. � a�§liHUPInterventor interino povo.
Os cubanos são nossoS grandes amigos e .0 nome d? Bra�il ri��ir�o �����:: �a��itf'�s�fs�/e:;

'Ido de seguir parwlm-I, AI recebido com simpatia geral, qlJando CItado em atos pu- exe{Tuias da condessa de Strathmo· RIO, 25 Foram assinados de-

IncraiS
de brigada Maur:l.ci'l

a f hav·la
e 'por e es

._

s particulares, não só as do SET, como as de
I
re que se celebrarão segunda·feita eretos, na pasta da Guerra, promo' Cardoso, Cristovão de Castro, con orme bhc08, ou em reumoe n� castelo de Glamis. vendo a generais de divisão os ge. celos e Manoel Rabelo.ado. caráter particular.

AMISADE CUBANA--
,---------

---BRASILEIRA

LISBOA, 25 Na aldeia de Rio·
dades, paroquia de S. João Pesquei
ra, as irmãs Paulina e Maria filhas
do lavrat'lor João eludia, trocaram
os seus filhos, 10so após o nasci· Em reconhecimento de tantas e tão elevadas iniciat.ivas
Ji.11t'nto �GS r,:es�os. em pról do Brasil e do brasileiro pobre, o Dr, Raul Leite, Diretor

�.auh�a �k:eJava lIma menina e
I fundador dos LABORATORIOS RAUL LEITE, tem sido gala r-MC:hI8 q,.en'l um menino. I

d
'

I l b "

d I'
'" �

Nas Ve�pl?ras do parto combina-I doa o com o tlt.U o oe enewento e (IVerSas 1l13tItUlçoes como
rar" trOi:l1! os pimpo'hos, caso sais- A.silos, Escola�, Caixas Escolares, Créches e Ambulatórios, ia POl
sem con:rarilldas nos s-eus desejrs. tadores de seu nome.

Verifil:ando que os sexos dos re-
cem-nascidos eram c2ntrarios aos Os LABORATORlOS RAUL LEITE, Organização 100 '[,sonhos de ambas, nao hesit8rtlml brasileira com quadro cientifico diriO'ente de cêrca de 40 técnicosem efetuar a troca dos rebentos. '

-

"

B
'
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Mas os pais não cOllconlai'&ltl com c?m expan�ao em .tO�08 os recantos d� .rasl1 e em todos o,s con-
a transação c reclamam os seus tlOentes, sao conshtllldos de Laboratóflosmdepend.mtes, funciOnando
verdadeiros filhos. em prédios 8eparado�, !:Ilgun .. a 20 e40 quilometroi> do centro (gran ia de

preparo de sôros, produtos veterinérioíl e agricolas, farinhas, vi
I1hos para medicamentos, etc, e Fazenda Mangaíba - Santa Cruz
- para criação de. animais), mantendo apenas interdependência
eomrecial e torlos com ligação a um Departamento Superior de
Contl'Ôle. que analisa e fiscaliza rigorosamente todos os produto8
antes de serem POJltos á venda, devendo pois inspir'ar confiança e

preferência irrestritas.

ção não tem só o aspecto econo
mico. Um espirita nacionalista e
humano sopra em todas as retor
tas dos seus labol'atorios»,
��"'f'U7 !IIJ!I

NOVIO diretol' do 1\r-
senal de Guerra

DA SENHA"

versa.

A' vi-sta das provas e do de
poimento de Arminda Morais. o p)
I' delegado auxiliar mandou Íns-

.

taurar inquerito afim de apurar q)
o nome de todos os componentes
da 'Ala da Senha ». r)
Foi detido, para avreiguaçõef! o

bailarino Antonio Amaral, que,
conduzido para a Policia Central, s)foi in terrogado pelo delegado
Frota Aguiar.
Antonio Amaral não possue

emprego ou meio de vida licito, A)
estando a autoridade Pl'ocedendo
a investigações afim de apurar
os anlpcedentes do acusado,
s��e����e�.e8•••••••••••••

Trocaram os C)

filhos I

Exequias da con ..

dessa de Strath ..

mor�

b)

Leva o nome do Brasil fi inúmeros lares estranjeiros, por
meio de seus produtos, distribuídos pelos seus Depósitos e

filiais nos 5 contiaentes:
Consumo preferêncial de matéria prima visando o aprovei
tamento de recursos porventura inexplorados;
Campanha nacionalista pela Imprensa, pelas Estações d,e
Rádio, prospétos, literaturas, cartazes, incitando ?s .bras:
leiros a consumir de preferencia 0S produtos nacionais, VI-

sando a emancipação econômica do nosso Pais;
._

Instalacão e manutenção de 12 escolas de alfabetização,
espalhadas em diversos Estados do Brasil;

. ,

Instituição de prêmios em dinheiro oferecidos a diversas
Faculdades' de Medicina e Farmácia para serem outorgados
aos doutorandos e Iarmacolandos que mais se tenham dis

tinguido durante o curso;

Doação de valioso mato
rial escolar a um grande
número de escolas do
Brasil, facilitando dessa
maneira o estudo a nu

merosissimas crianças bra
sileiras;
Fornecimento de prêmic s

em dinheiro constante s

de cadernetas escolares a

alunos de diferentes es,·

colas do nosso Pais;
Severa vigilancia j un to
aos seus operários urbanos
e rurais, de modo que os

analfabetos se encontrem
em alfabetização, não)
tendo a Organização 11m

analfabeto sequer;
Campanha em pról da

alfabetização, pela Im
prensa, pelas Estações
de Rádio, por mero de
literatura I': cartazes;
Instalação de bibliotécna[

d)

f)

g)

h)

i)

Dr. 8alll
i)

Leite

2)

la em número de 30, para melhoria dos conhecimentos
de seus colabo: adores.

Grande preocupação de solidariedade humana, consubstan

ciada em neraerosas iniciativas:
Dar aos seus 1.500 colaboradores seguro de vida, assistên
cia médica, medicamentosa e dentária gratuitas, <C alimen
tação conveniente aos que aplesentam «deficit» de peso;
Oferecimento de t080S os aeus predutos aos hospitais e

instituições de assistência médico·social, públicos e pG.rticu
lares, por preço de caridade.
Assistência aos pobres do Brasil, com a creação de cerca de
30 produtos em embalagens espQGiais, destinados ás molés
tias e endemias aqui reinéintes (tuberculose, tifo, vermin(
ses, malária, sifilis, anemia", etc.) os quais são vendidos
por preços infimos, (1$000 a 2$000) a todas as farmácias
do Brasil, e estão ao aicance até dos indigentes;
Instalação de dois dispemarios, um nns edificios centrai!'!
dos Laboratórios e outro na zona rural (granja dlíl prepa
ração de eôros, produtos veterinários e agrícolas e criação
de animais), com fornecimento dQ assistencia médica aná.lis.,e3
chímicas e medicamentos a toda a população pobre de seus

arredores (mais de 10,000 pessoas);
Oferecimento gratuito a numerosos hcspitais, dispensários,
asilos e ambulatórios pobres, de vultoRa quantidade de
preparados e pr�dutos quimicos, sem outro intuito senão o

de socorrer os menoe afortunado�;
Hospitalização por tempo necl'ssárb de todos os auxiliares
enfraquecidos ou tuberculoso!i;
Fornecimento de loupas e medicamentos para as crianças
pobres de numer0sas escolas do Brasil;
Fornecimen le aos agricultores de semc ntes selecionadas,
visando ii melhoria de aiimentação do brasileiro pobre c

consequentemente o progl'es�o do Brasil;
Campanha de educação sanitária, por meio de livros, fo·
lhetos, cartazes, que contêm ensinamentos higiênicos e die·
téticos.

B)

A fabricação de todo produto começa e acaba nos LABO
RATORIOS RAUL LEITE, sob o contrôle pessoal do
chefe de serviç••
Cada Departamento dOA L.\BORATORIOS RAUL LEI
TE é iuteiramentC:' independente, dirigido por técnicos com

integral autonomia.
.
Todo produto dos LABORATORIOS RAUL LEITE so e

exposto á venda depois de passar por exames rigorosos do
Cón,elho de Contrôle. C'ompGsto de químicos, farma('êutico�,
bateriologistas e fisiologistas e OR testes fi;;iologicos e aná
lise químicas garantem a inocuidade e eficiência dos prc
dutes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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florianopolis

o fuz i Ia rnen tOlT�':'g:::'�:' �a:d��o·1À G AZ ETA r"::=c':";'b';'::l,�,,.J K t' k'
em 1938 � da Silva

H(..J8 res Ins I . NOS MUNICIPIOS � Zoé Mar.: da Silva �
Por estes dias os aviões � comnicam aos] seu!

pa-IAtravés dt: um recente artigo f Do processo referente aos .21 da Condor completaram em Enlacematrimonial r' �oi car.tada a AVE MAR IA:,
I

� ren:es e pessô as de suai re-

publicado em «La Naciorl». T tO- acusrdo s pelo Trihunal JUiSO diversas linhas cem vôos -Civil e religiosamente con- interpretada pelas senhor!- I!'I laço� de amizades o seu con- ,

.

W
I -'

"

'

I h I
A W b H d! a sorcio, oferecendo os seus

doro olff faz u;_:\ a��:d'oe im-: emerge uma situação que. se de- regulares. a contar de l: de sorcrararn-se no dia. 18
.

do n a.s rene e er e e I p prestimcs li rua Afonso Mí.: U
pressionante dI) f1U� foi o ultimo compõ- e desmcrona dia a di a, janeiro do corrente ano. As corrente, nesta Iocalidade, o I Klein, que enlevaram a .as- I cholet-e-Estreito. g
julgamento do Tribunal dos Soo Df'saparecel'll mzsteriosarnente, distancias entre Rio de Ja- sr Hans Fener Junior e a i sistencia com sua vóz ímpe- I ,�i, ii

.

18 t d
.

d f '1 d
.

B
. .

.

EI' K F' I i I jrM �:#l����iiC��C---..i!
viets, em que

'

persolla I ades quan o não são Ull a as, em nelro e uenCls Aires, RI0 de srta. I o. reítag, aque e
I
cave. .

.

russ-o, en'r : 21 fJLtJ,,�Jos. rece- julgamen'?3 ccn.o :'pde, as fi· j�neiro .e Porto Alegre e a filho prim�genit? do titular ] A' noite, promovida pelo) A'S 5,6,30 e 8.30 HORA�:
beram a sentença de fuzilamento. guras mais expressivas do bol- linha RIO de janeíro-Belern da conhecida firma Fenner paes dos nubentos. houve

_

WolH ocupa-se do caso Kres- chevismo, hoj� f'ntrl'gue. à locura do Pará foram pervoadas Irmãos, e esta filha do abas-
I

grande e festiva recepção, Sessoes elegantes
tinski, ex-embaixador e vice-co- ��5potj:a ?e uma. maquina .po-I too vezes cada uma, não. se tado índus,trial e intend�nte, no Clube União, em horne- I JANE WITHERS,!1 rival
missario das Relaçnes Exteriores. [itica diabolica. Stalin conduz os, c.ontando vôos extraordina sr. Leopol.do Ko. Freitag nagem aos r�ce�l·casado�, I

de Shirley Te.nple 113 sua mais
Na primeira sessão do Tribun�l, t�abalhad�res .á. ,maio negra mise-] r,lOs. Ao mes.mo tempo, a ambas famll'a.s de destaque para a qual havia sido ex�edl- brilhante per.ormance, lendo C'J-

tendo anteri rrnente «confessado» na, depois de l.nes haver acena- l tinha transandina da «Luft- da 110SS� soc.ledad.e.. da grande num�ro.de� JI1Vlt��. mo companheiros Robert K,�ut,
sua participação no complot con- do com um regime de felicidade hans.a» entre Buenos Aires e A cenrnoma religIOsa rea- Além das pn_ncípals farnili- i Joen Ddvis e �ally Blane.
tra Stalin, Krestinki refuta as e bem estar. Santiago de Chile, com a lizou-se, ás 17 horas, com as do lagar, estiveran presen
confissões ft'ilas e proclama, em Teodoro Wolff termina lern- qual a Condor mantem um máxima solenidade, tendo os tes numerosas pessoas de
voz alta. que não ela trotskita, brando um conto de T'Jlstoi: trafego mutuo. foi percorrida noivos como paraninfos o sr. destaque social, de Marata,
nem conjurado, nem traidor. Le- «�o �ais pr�Eundo do coraçãe c�m vezes com toda regula- P. Emílio Assmann e sua

I o��e se açh� radica-la a Ia- Abrlrio as sessões:
vanta tambem outro acusado, Ivan llich sabia que era preciso ndade, este ano. senhora, e I) sr. Rudolfo Fe- rnilia da 110!Va, notando-se Complemento Naciol ) F B.
protestando contra "a Iarça do morrer; entretanto, não se habi- . ner. Durante l) áto religioso I também, entr-e (JS presentes
julgamento. Diz Wolff: «Parecia tuára á idéia nem c.mrref'n�i� o

II
- O conhecid J clinico, dr. Ví- FOX AIBPLAN

o grito de
.

um animal encurta .. motivo da conder.açào. tor O. Schmi9t. e exma. sra. NEWS N.20160, -
lado, a caminho do matadouro. KrestlO�ki. pcrém, tinha er-j Dr S â u I o R a mos Esta serata, uuica em es- contendo a, StgUlotes repcrtag. OI
No dia seguinte, Krestinki aban- tela de' morrer pOI urna r e z ão

•
plendor entre as festi vida- em primeira mão par" o mundo:

clonou toda .resistencia e

decl�rOUlque
na Russia r o tu.na S� cita- de� de carater

.

paI t'cuiar, Alemilnln: O plebiscito pda
haver cometido todos os cnmes mar de «razão de ES'ado». Especialista em mo/estias do aparelho genito urina- ulttmame!1te reahsadas em grande Alemanha

de que era acusado. As razões !la do homem e da mulher. nosso veterano Clube, aI· Franç:i: O sr. D!1iadier con-ti

psicologicas de té.i3 mudanças são .----- .. ----�- .... ---- .. _. cançou inesperado brilho, tue o novo governo franlê�

i:npenelraveis ao espirito deci-· Ex-interno e ex Assistente do serviço de cirurgia e

jem
virtude dos grandes es- E.E.U.U.; A primavera trftl tem-

vilizados�. C H A R LAU TH, ginecolJgia do Prof. Brandão Filho. forças da comis5ão de se- pestade em VeZ de sol e

Eis 05 processos de Moscou é o crerpe que revo!u(ioncu o Ex-Diretor do Instituto de Previdenda Clinica do nhoritas, incumbida da ar· flôrts
e o destino que aguarda aos que mundo vdho, f>, óra revoluciona a Rio. !'lamentação artistica do sa· França: AfiscalizaçAo francês.
discordaram da politica do dIta' Ameli,�a do Sul. Ex· Sub Diretor d) Se! viço Médico da Assistencia Ião nobre da sociedade o nas fronteiras da Espan� a

dor russo. Krestin�ki foi conde� Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
I
qual realmente aprese:ltou Pacifico: Sensacional pesca de

nado á morte) como espião e C H A R L A U T H Curso e prática especialisada em Urologia. lindo e original aspécto, bem peixe espad�s
conspilUdor . Teodoro Wolff co- Medico do Servil'O de Higl'elle Pre' ·Natal do D. S. P. como pelo concurso da es- Italia: Novo transportes rodovia·

não é um rreme comum T

nheceu'o, quando embaixador da do C. S. de F1orianopolis. plendida orquestra do maes· (lOS

Russia na Alemanha. Não era C H A R LA U TH
tro ':""adislau, pda qual fu- E.E.V.U.: Tropas americanas

homem capaz de traição. Mos- Doenças de senhoras.:'úrologza ram cadenciadas as dansas, desfilam em continencia ao

tra o famoso publecista a incoe- lhe extioguHà élS saldas, panos.
Partos e Cirurgía. deixando todl)s num ambi- presidente Roosevelt

reocia e o ar.acronismo das �cu-
.

h ente seléto e encantador. França: Rene Dceyfu3 ganha o
:>ravos e espm as, !em a minima Consultoria e Residencia á Rua Visconde de O�lrO Pre-

sações contra aquela diplomata, irritação, deixando-lhe a cutis 11 T 1 Vi.itas-- Em visita a Grande Premio de PAU
citando fatos e datas. Krestinski, r

.

f I
to, n·. e ·-1009 --FLORIANOPOUS.

seus parentes e pard aisis-rE.E.U.U.: Enorme quebra-gelo
.

d
Impa, macia e resca.

issso SIm, po ia ter se manifes· ������������������������������������� tIrem ao casamento supra

I
abre cami�ho para navega-

tádo, entre amigos, descontente ! referido, estiveram nesta lo· ção no grande lago Mi-
com a orier;t�ção do ocupante calidaàe, cs srs. Henrique chigan
do Y..r�mlim. A propri!!. figura C

'

d
·

t M t P da,
e Edmuddo Ko. Freitag. E.E.U.U.: Modelos de barco!

do jorOi\lísta Scheffer, correspon- r e I o U U o r e I a ambos industriais de Marata, dt alta velocidade são pos-
dente do jornal alemão em Mos- , que se fizeram acompanhar tos à prova por perito. en�

cou, e que comparece no pro- de suas re ....pectivas familia�. genheiros.
cesso, podi� auxiliar Kr�stingki. Igualmente vieram de pas· Preços-2$500 e 2$000.
Em 1926, mais ou menos, quan� Sempre pagando seio, diversas pessoas de Crianças na sessão de 5
d0 eram bastante alllistos8S 8S São Leopoldo, parentes do horas: ) $500
relações russo-germanicas, aquele

�-'''''''''''''_���---"�---.' <"'� ,.",._,-".r,�_�_-_

dr. Vitor O. Schmidt, diretor
reporter �e pronunciára várias ve· do nosso hospitál «Boa Es- Para amanhã, o hder tem

I:':, em afliges dogioso� ao� So- perança» de Ipira.- em cartaz, o llotavel celuloide
\ itt::, I---R{ gressoll de Rio Caçador Warnel que é uma rajada de

QUllod Se percebi'o, t'ilÍ!éi_'Hl� ,'ara esta, definitivamente 0 emoções ainda não apr�5entadú,
to, certa muda: ça ;ia opinião do ,r. Adolfo Heirz, e)(-gere�te 11) ENTERRADOS VIVOS-
Scheffer. foi ele expulso GIi Hus- I d.o B:wco Industria e Comer- com Bart�n Mac L.llne e

,'0. /1,. l!':1.l''-31l;·1,') d(� e.;;:�r SCI- .1 qC1U�"I�e!)rSaaçn..,t,a OCqautaalrjdneadl'car.ra� IettnprMeçuol.�. 14).000 "v!udu ii lrütok!iitawo estrsnj,:iro, .;: u a ':! qjI

prinCipalmente na Aien a lha. II suas ativlchdes novamenJe
roi"� �,' m, Kc!;n b, el>tfw á conhe(id I fin-ra de í'.

embaixador em RI-r!:'''',

I"X!!l\U,ti!.
I· I Smilio A�:�;nE nn.-

1U� Schclfé.f �.i1lS'" de i\!lllsv ti. �
r<ío do Pc xe, 21 ,J..: ju-

CINES CORO ..."-DOS

l-:',lava ti(i'iH_b SUil P,dr:,i, 1 ho de 1933.
W fllff, naqueia ocasião, visita

Krestinski, procurando convcce·I(I
di inocencla do jornalista. Em·
vão. O cmb!1iXlild�r s(')viético mos· !
tràra-se U�) patriota obstinado, Itendo havIdo, mesmo, forte dis-
cussãlíl .ntre ambos. I

Outros fatos como esse sli)

citados por Teodoro Wolff. que
b�m demonstram a fraglltdade dQ
1 '[ocesso contra Krestinski.

Um Anjo em Feria

REX, ás 2 horas:

Segundo certas informações da
imprenSll,. a senhora Kresti c'iki,
li!e excercia em Moscou a pro- HABI LITAI-VQS !
f, são de medica de crianças, foi MÀ S UM

.:. LP
detida e i:!meaçada d,o prisão, I

I "MILIO-] percorrer, na aviação coml?r

elquanto seu l1iando não «con'
Nf6.BIO DOS ARES" I dai, um mi!hão de kjJome

f;o'ssasselt. De qualquer forma-- ! (ros de vôo, cifra essa, qu
l z Wolff .. é d,ficd ver um traí- A nav( gação aerl'a do I evidencia u.n rcspeitavel (;.iU

(ur no dipkmata 50vieticu. nosso continente conta, a�o- J dai de experienci? pLilkJ.
No maximo teria ele uma ra, com mais um «mdiona·

I
Em se tratando de umà li·

I.ildencia trotskista. Mas hoje, na río dos ares». Segundo anull- nha aerca particularmente di

Fussia, os que foram gcandes e cia O Sindicato Condor, (j ficil, pois a rota vellce o

t8.mosos raramente morrem na c&- mecanko de bordo Wilhelm massiço dos Andes numa fthansa�, ",um uma regulari-
a. A&pectos estranhos do jul- Sackewitz. qlfe desde alguns altura de mais de 6.000 me� dade por nenhum outro meio

.....)mento de Krestinski são ainda anos foi destacado para a tros, é de se mencionar es- de transporte igualada. O sr

'�calizados pelo arti\.Uli5ta, conhe- linha transandina da «:Luft- pecialmente o fato dela ser SackPwitz atravessou os An
tcv!.r profundo das cou'a, dOI hansa» entre BU{"110S A ires e trélfegada, Idesde o IniCIO, dêS em avião mais de 350
soteis Santiago do Chile, acaba de pelos aviões junkrs da «Lu- vezesl

-continuação c:: nl'laLCONGRFSSO LAGUNENSE, contemplado
com o pre'nio maior no sorteio de 4 de
abril ue 1938, no· valor de Rs. 5: 175$000

O TEZOURO OCULTO

PROGRAMAS DE HOJE: -A'S 4,30, 6,30 e 8,30 horas:

A's 2 horas. CUPIDO E' MOLEQUÊ
TEIMOSO com Irene Dunne e

Caly Grant.
1) Complemento [\!acional DFB. Puç0s-2$500 e 2$000.

Vesperal Llder

DE PURO SANGUE - a

comédia do Gordo e o MagrQ
DOIS E/li REVOLTA com

John Arledge e Luise Latim.r.
Preço-1 $000.

PAULO MARTINS PEIXOTO,
contemplado com o premiú
maior no sorteio de 19 de
abril de 1938, Rs. 5: 175$000

CARTAZES
DO DIA

DIA 4 DE JULHO
ODEON, o lidar dos

cinemall

. ............
� .....

Pren.io maior Rs. 5:400$000 e mui
tos outros premias menores

INSCREVElaVOS!

2) ��ASCLU DES i EMIDO
ROYA:"', as 2 horas:-l1f'r.a cin!a de a'tão com

P_ : "í'Y I. R' 11 H O '"UN''' E.' I, ... - _r, eVy e oe 1[;, e u- ,.." I LlO E' M U _ li

d�· r. iensação music,,1 do ano com Nm I

3) TR�S PEQUENAS DO Martini e Ida Lupino.
..

ti \RULHO-um f:Ímf! que APOSTA DE AMOR com

dj�pensa reclame'. E' de DE- Gene Raymond e Wp.ndy Barrie.
ANl- DURBIN e .. Ba,ta f Preço-l$OOO.

.

4) AGEN fE SECRE [O X ,

9 - mai:; dois episodios com
-A S 5, 6,30 e 8,30 horas '

Scott Kolk. MM\LANDRO VELHO CQJJI .

rie�o: -·-1 $000. Wallace Beery.
.

Preços-l $500.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZ ETA
r

li CAMPANHA .t\NTI-

SEIUIT \ NA ",\JLE..

l\iANIIA

rH1LlM, 24 - Espera-se q\lf
• cnll'C>CTlle hoje 11 resposta da

se]') , '",

A!cmur;}'::J. ao pro.testo Iorrnulado

-elos Estados (!mdcs, contra t .

pI. . ,

decretn que f'XIgP (l rf'gl��r,) ('

1 a'''� a- 11l"'P'!( ;i;,cks (!(l� J' ,-'P,,-c u"-' 1,.... •

, '\'luit" en,Der:' ; ti(l ('X",l,,;; j',
IV

úd
' .. '

elicios sob! e o conteu: o p'l,;e('J!l(',

da resposta alemã, acredita s(

que ela aludirá 3? fato de qu.e I'o ulliino decreto I�enta da obri-

gatorirclade .

de .re�Istros �9 pr�-Ipriedades dos judeus nao reSI-

dentes na Alemanha.
I

w __ .� __ a II1':_II!II' __ W:"''''''''''IO;!�

I.. -pi""

Tres a ,'iões cairalD 1

ao lueSlno telulJO I

PR AGA, 24-Três aviões mili

tares faziam manobras esta tarde

nos sllburhios de Praga quando
um c1êles se chocou com os dois

outros que se achavam em plano
inferior. Os três aparelhos caíram

sobre um editicio, incendiando-o.
Três pilotos pereceram vitimados

pelas chamas e outro salvou-se.

A questão do Buate

agita aCamara
Argentina

POR ECONOMIA

PORTO ALEGRE,2'1-0 pre
feito de São Jeronimo, a propô
sito das demissões em massa por
êle postas em prática, declarou
�ue a maioria foram concedidas a

pedido, sendo que as outras o

foram por motivo de economia,

Leilão

Chegou, viu e
� __ ,A�����

-,

Viuva do comandante Ouro Preto General Silio
tela�

mi"""" •• "". _.._._ RIO, 25-0 Tribunal de Con- <post mortem» a esse posto,

� '-VOZ DO POV---'O'---Prõ--'T"- DI t
tas registrou o processo de pen- .. a� �*_�ti .. _.

, JS JPr'le ano e re ar Responsavel são especial concedida pelo presí- ALUGA-SE uma esplendida sala.

,..,......... A I R O C A L L A D O dente da Rupublica á viuva do
� _2 """!'�������������������� para. escritorio, com 2 janelas,----- ----- .. ---- --------- capitão de mar e guerra Afonso nos altos da Livraria Moderna,Celso de Oure, Preto, promovido de Pedro Xavier & Cia.

go (f" to III 1 Tratar na mesma Livraria.
. �� �� ••• '@0••••••o•••a••••••••••eo...G•••••eo••5••G•••e••$9$�

e
•

e
g

. :
e � __

G �
fi $ Pó de arroz e rouge
: ® combinação feliz
�

�

O
•

e
e

®
•

�
�

� :
J: CIGARROS "5A RATI" I a venda em todo o Brasil

I'
: !ii : notadamente na Capital da
: 0,
•

• I Republica.
I DE LUXO li
� G'v .

.. SAVOiA- EVA - MACEDOMiA :ic.lsta a maior prova de sua alta

: • : qualidade.

I FINOS 1/
-------

--

! AGUIA·- CORSARBO- ATlANTICO - CiPRUS i li ._- .. _- .... - .. ft_ .. .,� ... "'a ... �m"�M"'�.

i
UVI - AUGUSTA - MONOPOLEO - lEDA I. Capela de Santa

� DIVERSOS e

i POMPiEA - SABRATI 500 ---VERA OVAES--VERA I:Cruz em Coqueiro�'
: - BRASU_ --- HELMOS __ GIYANA _ : Realizar-se-á nos dias 24, 25 e 2'"
.. : do corrente, na Capela de santr
G e Cru? de Coqueiros, solene festa en

I Acabam de ser lançados {t venda, nesta cidade, os ala- t9 honra ao Sagrado Coração de Jesu�,
e mados cigarros SABRATI, que além de conterem chéqnes, : patrocinada pelo respetívo Aposto
: d d 500 ,.

'5
'J e lado, destinando-se o produto df"

@
es e

.

reis ate
� ()��OOO dis�ribuem valiosos brindes. I barraqulnhas que funcionarão na

! Os cigarros SA�.JR:�TI lá se encontram a venda na e queles dias, ás obras do aumento

: CONFEITARIA CUIQt:JINHO. : da ref:ridad,a capêta, a serem ic-
�_ •

III> vadas a eteíto, no proxímo ano rt �

�_& e••eGI
'

1939, fli assim Deus o

�rJ

Por ..

RIO, 25:_Apresentou-se ontem
ao presidente da Republica o ge
neral Silio Portela, comandante
da 3a. Brigada ele artilharia, com
séde em Cruz Alta, no Rio Grau'
de do Sul, que se encontra ('I

serviço nesta capital.

Adoraeão

BUENOS AIRES, 24-0 de

putado socialista Nicolau Repetto, I
interpelou o ministro da Agricul
tura, sobre o decreto do governo
limitando a produção da erva

mate. O intarpelante falou duran
te cinco horas consecu tivas, ocu-

pando-se ?os protestos pro:ocados O «Southorn Prince», que atracou, ha dias, na Guanabara,
pelo. refendo decreto. �n&hSOU,�II trouxe a SCIl bordo, dos EstadiJs Unidos, o casal Campos.
spgm.da a p31 te leg�1 oa resolução, E' êle o dr. Osvaldo Campos, medico ortopedista; ela, sua

depois do que,
.

salientou que, o
esposa, era antes Miss Doroty Morgan, bailarina norte-americana,

marcad? .

moageiro .exerce mUlt.o I Conheceram-se no Rio, quando ela ali esteve dançando em

predomínio sobre a �unta ervat�I-, 11m dos principais casinos. Mais tarje voltou ela para os Estados
ra. Antes de concluir o seu dIS-: Unidos. Ele. seguiu logo após, em missão cientifica, que lhe con

curso, Repetto estende�-s;.e sobre, Iiára o govêrno federal.
a cota�ã? da erva br,asIlelra. I Lá, o romance continuou. E, terminando ô estagio que fô-

O m!mst�e d� Agncult_ura res- i ra fazer, o dr. Oavaldo Campos regressou, já casado com a linda,
pondera hoje a interpelação. I norte-americana, que, falando á reportagem, ao desembarcar, decla- .:

, '

rou: i
-« Pôde dizer que a minha maior felicidade se resume em'

-

ler tido a sorte de voltar ao Brasil. Aq ui conheci o meu marido, e Iaqui espero ficar, ao lado dêle, cheia de venturas e alegrias»,

A--· nstrucãO
I O "Demolido�" seguiu !'ii.

CO y para' Chicago

do porto de
Mucuripe

I corrente ano.
i

RIO, 24 - O sr, Mendonça I . - :
Lima submeterá, amanhã, ao pre-, "AI" t Salda .. 1,1sidente Getulio Vargas o projéto I mlran e
definitivo para a construçãO do I ,Iporto do Ceará, em Mucuripe,; nha"
orçado em 38.000:000$000. I I

"

�_
O sr. Flôres da Cunha WASHINGTON, 25-As auto I �

meIhora I ridades navaes est�o prepar��d.o 1 I:t

E rf�

/ufita. callortOSl.dacolhld,a aos °lfHb?iaIsl U t�ltl' b� st. d 11\ p�,_ if4il�_,", ft�. � I'�'MONTEVIDE'U, 24 _ O sr. e. :lpU an e� o navIO esco a ra- '" li a u g!:ii �� II !Ifa
A

'. sI!euo « AlmIrante Saldanha », que
�lores da .Cunha, qu� �OI subme-I é esperado dentr6 ele poucos dias, _

Dia 27, segunda feira. n() prédiv tld�, h:c��a:� �m������o�:st�b:- procedente de Havana, I'�da rua V,sci)lld� de Oure Preto n. raç,ao,
- ,

-

Durante a permanencia de seis R t t t -t I
l_e_c.lmento. di'as neste paI's, os Ofl'cI'aI'" eca- epreSiJeU au eli nes a cap. a "'" '

75, ",'s 19 horas, leilão demoveís,

Ifinos pala quarto de cazaI, idem Estacionário o estado d.etes serão alvos de .muitas gen,- i )
para solteiros superiores noyds de de Sehmelling ,'tIleZaS,

entre as qu.alll constar.a' M A C H A D O (!1 Cíasala de jantar, armados para livros. • um banquete ofereCIdo pel. maIS • �
estantes. sala de vízita, escrivani- NOVA YORK, 24-Max Scb-· alta patente da Marinha da ati- lif !

::., nha, livros e miudezas. meIling continúa no mesmo esta· I va-'o secretario assistente Char- Rua João Pinto :; Cabra Postal 37 �
Tapetes etc etc. do, em virtude da forte hemorra- les Edison, na ausencia do secre- �
O prédio �stara' tberto todo o gis que lhe atingiu o rim esquer-I tario daMarinha, Claude A. Swan-

dia GO leilão. do,
'

!'Ion. __a;;;z;;;:ggA
� � �__�"2

cínel11aspBllllf,..,A's 5,.....6112 e 8 112 horaspaa1NOJE �
na interessantíssima comédia onde surgem Robert I

f,1

o CASAI... l::AMPOS

Sal de Jan ar
para todos os tipos em estilos

II II •

orlgl.nals

C O N F E C C I O N A DOS EM

NOVA YORK, 24-Joe Louis
partiu, hoje, para Chicago, tendo

I ao embarcar declarado que não
I

tencionava lutar mais durante O'

I e Pinho
•

usa

de 520 00
ESTILO E CONFORTO

MOVEIS

s GUELl o
------_._-_

Caixa 19

o líder dos

JANE WITHERS, a adoravel garotinha da Fox

Kent, Joan Davis e Sally Blane

UMANJO EM

OOEON

FERIAS
da endiabrada '''Pimentinha''A mais complicada de todas RS gosadissimas av�uturas

N P �omplemento Nacional da D.F.R.
O rograma""'Fox Airplan News D. 20(60--Noticias em primeira mão

lIIl Preços: 2$500 e 2$000
Na sessão d"s ii boras--�rian�as 1$500

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OEPOSITAAIO& EM SIA .. eATt�RBNA

HOEPCKE
Velas e Maga

FLORI NOPOllS
•

uZlna.
BOSCH

atriz

116. II ••al. "ar.", pori.. II

••olhor d. mundo Filiais em:
_11'.1 foPle - d. um •• 111 ••arl•••on••0...........

....151 quo nllo oonoo.... bateria (.2,5 ."'11.)
ImmelMl. dura..I1......

A

.cnd••m tod .

o••a. d. r .

e ao.

�11I41: 2ilm"S t!llftlM &:i P*'l.MEz:sCm!E?!!U -i" •.$" ....JUt'·C_

� ';''t.j == ':
:1

�

.i: ,--
...
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lind€reç:D Telg�r.: DOLo. -=--C-�ixa Fo5tál, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIf\A

�AeENCIA DE VAPORES,
Companhia Salinas Pcrynas=-Rlc
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rioig

"I Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Fríe
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC�TO DO RIO i)EJANEIRO

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

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porte carret.Mni.

Ellcarrega-se dr. classificação, mediçãe e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em garal, para q ..alquer
�orto do Norte eu do Sul do Paí�, bem COfiO pára o Extllfior

-Recebêêãrgãs�de"lmpoÍ'taçã"r do Paii G"� d. Ex
terior, para desembaraço e redesoacho para

as praças do interior
-

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZ'é:M P.OP�IO

.. SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PRE OS MODICaS
;;;;MM'JIR ti-r,"; 'MU'M "5

anca do Brasil
Cailiia!

Fu�dü d� reserva

101.•aO:I"$800
'259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS Of>�RAÇOES BANCARIAi

ACii:mN€IA� E CORRlüIPONDENTU .M-'jTODO O r,UI
AGENCIA LOCAL RUA TJ\AJAN., N. 13

Abona. em canta corrente. os segúintes jures:
Dep. com Ier is (CO!\!E�CIAL Sl!M LIMITE) 2� alaDep, limitados (limite de 50:000$) 3� a a

Dcp, populares (idem de lO:GOO$) 4% ala
� Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. 'com retiradas tam-

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

"

idem de 90 dias

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo p-oporcional.

Expediente: das 10 ás 12 f6 das 14 ás

I
.t-os sabados: ds.s 10 ás 11.30 horas

. �ÊÕde'�;�EF��:g'aliCO: SAT��:TE

4% a. a.

5% c

15 horas

•

/

•

D. Farrlfl Muntif.11

BIII..en.",:,-",�CrllzeiP8 d. Sul,

Juinvile, L.g.a, Laguna, São
Francis•• �G Sul

"I
A Favori;1I

-c

Em loteria a sua favorita I
Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

,

N o Estreito Ponta de Leal

MOSTAUAfitlO EM:

Tubarlia

B I L. H &: T Efl.

Federal e;àSanta Catarina

NOS CLA.SSICO� ENVELOPES FECHADOS

Formidave! !
Grande vendas estão senda feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca METEOR. (ln
dustría alemã). Não adquira sua maquina iam co
nhecer nossos preços e condiçêee cf. venda.

Liçães de bordado! gratís
Informações com o representante J. Braunsperger.

e José Gallíani.
RUé(Conselheiro Mafra, 66

FLORIANOPOLlS

A Eletrtco

- - �

• ..:.:...,
- A -

_

_ • �: __

-

• • r
�

.:-
, ,"... " - -.

A Casa Miscelanea
---,��_.-�-----------

PARA IN5TALAÇOES btTUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

.

TOS PROCUREM

A ELETRICoA
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 João Pinto n. 14 ...

ACABA Df. RECI::.BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rICO ��ARANTIDO

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

R.TRA..JANO N. e
FIorianop

Motocicletas:

,j A INSTALADORA D "���RIANO- I
I POLIS, possüe sempre grande stock de materiais J

I
elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos I
especiais para revendedores. I
"

NSU .. BMW - Tríumph - Duerkopp
Bi�dcletas: .. NSU '" Duerkopp -

Opel .� Bauer
Radies: .. American-Bosch e Loe

we-Onta
Mo-.ores:-ILO para bicicletas e !� otoclcletas, r

para iluminação de CflS1S. - Elpo-E
clipse=-Evenrude para b.Jcs,

Aea5Iiorio.: -para bicicletas e motocicletas.
iiifii eL��J
Importadores" Dístribuidores

João Prosdoclmo & Filhos
Curitiba � Joinvile .. Blumenau

Uma organização completa no ramo, estabelecida ..

ha vinte e cinco anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A�_Q_-_A_._
Alfredo

.

P. de Araujo
r'_----

MEDIC;O
lispecinlista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e moles tias da pele
Tratamento do ernpaludisme e das rnalcstias da pe-

le e nervosas pela .}lutohemotherapia .

- COTl�ult()rio e resi�encia-Praça 15 de Novembro, 13 I
Telefone 1.)84

_jConsultas:_""Das 8 às 11 e das� 14 às 16 horas
---�

Dr. C.mará Martins
�,ti'D.-E�P.�IALIiTA :IM MVLliiTIAi DO ESTO-
. ��•• , INTliTINe, FliADO E RE�TO

.WRA :RAPI�AL DAi HEMORRHOIDAi, SEM QPE

l\AÇÃ. l1t i�M 1>"R

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

Mt')!estias e Operaçoes
doa

OL.HOS
OUVIDOS, NARIZ E GARG ANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço Q€ "lhos � oto-rhine do Centro de �aúde

de Flotianopolrs
Membro ria Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás • 112 - Fone 1009
rtua Visconde de Ouro Pret�, 11 - FLORIANOPOLlS

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO·"OCULISTA

Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratarnente clinico e cirur �ico de todas .as rxoles-:
tias do: olhos

Curl!e •• eperleiçeamente •• - specialidede, cem o dr. Peu
le Filho, no Serviço dQ Pr.f. Oavíd SlIuson, no Hospital

da Fundaçãe GaHrée-Gn:n1e do Rio d� Janeiro
C.mpleta a,arelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas díariarner, te das 15 ás I i

CONSULTORto Rua J�ão Pinto 7 sob. Telelone 145.
..eSID.NCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

I!:T
1-Dr. Miguel

Boat;)aid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pint:., 13
1 elefone. 1595

Reli. Hotel Gloria-fene 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

. k ·i_

Dr.Pedro Cataláe
DiPlomado pela Fecul
dade de Mealicina da

Baía
Ex-interno e assistente de
Serviço doprot . M0lae�

r·Ex-jntemoi de Dispensario
.

Silva Lima
Ex -adjunro do Hospnal

GraHée Guillle e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica cirurgica das
melestlas da.

�A�EÇA E pi;"4IeçO
Especialista em

NARIZ, SAR�ANTA B
OVVICOS

G�NSULTORI�
18- Rua Trajane --18

RES I1HENCIA.

11 H.tel Gloria
� Diariamente .as 1ft ás 13 D8.

-''ter'

Accaclo Mo-

FIm lanopolís, - J 9-36

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

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA Ei\1 GERAL
Consultas das J O ás 1 2 e das 16 ás 18 horas.

RA 10 X
GAalNETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA
Curso t4� aperfeiçcarnento em doenças Gito coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardiacas P'H

traçados electricos)
CLlNICA DE CRIANÇAS L)OENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorlos de rv1 icroscopla e Aná ..

Iises Ct.ntcas
Exame de sangue para diagnostico da ,iftiis (reaçõe5 de
W{>'ssermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sechs Zorge) Diag
nestíce do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia

gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano (> qualquer pesguiza para elucidação de

diagnosticos.
Fef�naJ'�C�{::> Meohado, 6

TELEFONE I .1 ,
FLORIANOPOLIS

MEDICA

Vísconee de Ouro Preto

Pedro Camara Simões t
!� f ma, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lumbargo,
Nevralgias em Geral. +Doenças Nervosas e Mentaes

CUNICA ME'DICA � Cirurgica das Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações

CI:ra insulinica da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e molestras ela nutrição

ELE.TRICIDADE MEDICA: - Alta Frequencia=Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr. Oeken). Banhos de

Luz, Raiai Violetas e Ultra-Violetas

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

Pua Tiradentes, J 4 - Sob.
Telefone, 1167

CLINICA

Advogado
11. 70. - PhoJlP' 1277. -_ Rl!á Trajano, rr 1 soarade

I Caix 1 -Postal, 110. I J Telep�o�� rr _,�58 I
r-iii?'@ií f'í . -. ']=$1. "

'

1 Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capital e no interior deste e d.o. Estado de San-

fta Catarina. •

Escritorio' Rua MarechalFlorian� Peixoto,· 13 J

�sobrado sala n' 1
PARAN A' - SANTA CATARINA

-=-1IilIiiíl;1IiII__IiIIiIiJI"iiii8i1ii1iiD.$tN�=et 1 ,'d ,a,ue iR 77 i

Companhia NaCional de Navloa-
çã-' Costeira

Movimento Maritimo ..Porto Flarianap.lis
Gervi os; de Passa eiras' � (::iE? (::a

•

rerra tem seu escrip-

térío de advogada á rua

t. *''''" fi [t _ i+ § .

nZ' ti

r
I

ib-·�

!!!!!!!!!!!!���-����!!!' r .

-.
.

\ Desembargador ! Dr. P'!ic�r(�� 1
Salvio Gonzaga CS®ttarnanr�.

Ex -chele da elinics do HespiADVOGADO tal de Nürnberg, (P .. oreesor

lndórg 8urkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Dr. AUiuato
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RA-S-PART05

Op.rações

1� Censultarto: Rua Vitor
; Meirel€s li
I

liA's 10,30 e das 2 ás 4 hs,
.,

Rul.encia: Rua Vis-onde
de Ouro PretQ, 42-

Telefone 1405

Rua Trajado no. 29

Advoga".
J. Bayer Filh.

Rua Trajano, 11
(esquina Felipe Schmidt]
Telefone 1. J 12
Residencia 1 .686

Dr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGP.DO
Avisa aos Camigos e

.-antigos constituintes que
reabriu seu escrito rio de
advo�aaia e continua a

aceitar ohamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Est2do.

E'3critorio: R. Deodoro n· 15

FONE 1.665

Elpecla!l8la em cirurgia
. garal 1

,.

alta cirurgia, giaaecolegie, (do-
enças ,,'as senhoras) e partos,

iIIIilI liiiillliilíIIIIIiiliiiRiiiiiiillillliiiiíiJlIiiiiiI--iiilii..,iDii..-----------iMi
eirurgia do sistema nervoso f I

operações de plastics

IICONSLJLTORIO-··Rua Tra-
ano N. 18 das I e ás 1 2 e

das 15 ás 16 I ,2 hOTa�. O Paque1e ITAQUATIA
rente para:
paranagllà, Antonina,

RESIDENCIA- l<ua Este-II Sant��, .

Rio d� Janeiro,. Imbituba
I

ves Junior N. 26 Vltona, Bala, Maceió, Ria Grande

I I Recife e CabeJelo Pelotas
-

e

TELEF. 1.131
__ Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre

Vende-se as tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
_

seg�intes A. Recebe-se carga" e encomendas até a vespera das-saídas dos paquete:)
pro p r Iedades

.
VISO_ e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista dD a·

I testado de vacina, A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da

Uma C<1sa ,la rua ConsdheiiV

II Com�anhia, na vespl�ra das sa!das ate �s. 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
Mafra u·. 51, outra na lua João mfnte para bordo em embarcaçoes especiaIs.
Pinto n·. 53, e pequena casa e

chacara na rua José Veigl;l. Um ESCRITORIO,-PRf\(,_:A 15 DE NOVEMBRO, 22 S�B. (FONE 1250)
grande sitio no Rancho Queima- ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) --END. TELEQ. COSTEIRA
do e outro no Estreito. Para mais informações com o Agente
Ti'a:l�:! ;:)1) )\0 )11 lêl
:rtne lSS. J. ·S';ANTO'S 'CAR'D'O'SO

TELEF. 1.2RS

"ara o Norte

Fretes: de

Dr. Arminio
Tavares

Mf.DIC0-ESPECIAUSTA

()uvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das I O ás 1 2-
das 16 ás J 8

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

Res. Rua Bocayuva, 1 J 4
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor ds Maternh:latltil�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

r Dr. Aderbal
da Silva
J\dvegadG

P. 15 de N.veml.r., 3 sebo
Fones 1631 e 1290

R.

I Dr. Pedro d��a rorro I

�..,.:; ,.. _ ,.. .d �

... " - . .... - - �. - -..-
. ,

Para o Sul

cargueiro:
26 ào

�
�
sairá á 24 do. cor-' O Paquete ITATINGA sairà á

corrente para:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,TLE,I x
• •

primeiro
-

eampeao
dois can ..

doTeremos, hoje, ás 14 horas, o encontro derradeiro
turno do campeonato da cidade. Do encontro secundário sairá o

ao passo que, no principal encontro uma vitória tricolor indicaria
didatos ao titulo máximo desta fase: figueirense e Avai.
---------------------------------_ ..�-_.

A GAZET OES
CunhaOsmarREDATOR:

!A -"Corrida Rustica da Fo� celente corrida, snrs. L'JLHio Pau· 'serva. T0ma o [acho, no Lirl

Igueira" foi a m:.::.)i -:.; brilhante I> Rothfuchs e <\, P. Neto, os l sernpre n s [r ente de Laeite, qu;
con�)petição atlética dos nossos sinceros parabcos,pelf!com-!o controla bem. �); vencedor-s

pl.to e ineguala vel êxito de : u r ,e � I_i (_ x. fiam dd !oda hoa]. L;;-
LI Itimos tempos feliz iniciativa, -rte din.inue a diót,lncin que o

Outras notas I �:'!para do primero. Lul, entra flli

Pela primeira vez, Horiaoopo- guia-se majestosa LJgucira e .. oh A eeu·ioida 'f, ta Ja p! a ca 15 e L'I' rle, em

I,. assistiu uma "Corrida da Fo- espetáculo inesquecível!
,

A's 20 h?ras e 10 minutos, último e,fvr�>o, ilkai,ç v-o e ultra-
gueira" nos moldes das realiz adas Na segunda volta ao redor dd r,)i da la a salda aos 31 concur- p�ssa, a 'Ges'i ,:e conn fe, send J

nas glandes capitais, lo sueira 32 tochas davam ao am- L'"k, presentes. Nos primeiros . I"
o ova('(fJ\O} n&;U1';).

E, o povo que a ela acorreu bicnte um quê de n-ajestoso. com- pOSl03 aioda não se rlefin:; que-n Os vencedores
foi todo entusiasmo e sensação pl.tado pelos (ógos de artificies vai na dianteira pois um gra"1de Lae;í Lemos Povoa<, que ven-

para com os corredores que se que, a todo instante, cortavam o, blóco corre junto, na frente. ceu, brilhantemente, a primeira
portaram de acôrdo com as eXI- ares, Ao fim da primeira volta, po' "Corrida da FoglJ.ira", estava ms-
gencias. Depois, os atlétas, de facho em rérn, Domingos AI ves, corredor ct ito pelo Pauli} Ramos 5, C.

Mais de 10.000 pessôas esta- punho, correndo pelas ruas que o" II, do Paula Ramos, passa na Lu}, Domingos Ramos, segundo
cionararn ao longo do percurso e levariam à meta finai entusiasrna-j Praça IS, na di snteua, seguido d� colocado, era da Força Publica.
viveram o êxito brilhantis-irno da Iam a todos quantos estiveram perto, de Luis Ramos, da Força Domingos Marcos Alves, t')

inédita competição. presentes. Pública, que, logo arli rute lama "3éojamir,lI dos atlétas, lambem
Em frente ao Lira Tenis, er_! Aos organizadores de tão ex- a dianteira posto em tjue í'e con era do Paula f�amos S. C.

Por équipe Vence a turma da
Força Publica,

Classificação
"Corrida da

geral da
Fogueira"

l: Jugar-Laert Lemos Povoas-Paula Ramos
2'» Luis Domingos Ramos--Força Púb'ica
3'» Domingos Marcos Alves-Pi1ula RaG';os
4')} Agnelo de Freitas Zarão--Avulso
5'» Florindo Alves- Força Públic<i
6' » Francisco Souza-·-Força Pública
7'» Írineu Silva-Pauia Ramos
8'» 1\1ario Vieira-Base de Aviação
9'» Oswaldo Campos-S. C. Flnriauopo!is
10'» Nestor Saturnino de Oliveira-Força Pública
II'» Lothar T"oubrawa-S. C. F!oriô!lOpolis
12'» Armando Beck-S, C. Flúrianop"Ii�
13'» Cabo Armando Jesus do C�rm0-B.:>5<' de A vi rçâo
14' I) Íris Camisão-Forca Pública
15'» Oscar Coràeiro�Forç'i Pública
16'» Germano Maestri- Avulso
17'» 50100 Mazaraky-S, C. Fluríanopoiís
18' • Walter Lange Junior-S. C. Florian\)polis
19'» Julio Silva--Paula Ramo,
20·» Reinor Soares Aranha-Club� do, FU[lC'. PÚbl:cc5
2:'» Alexandre Costa-Paula Ramos.

-0-
Chama-se a atenção para o seguinte:
ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIOS: 2a, feira, dia

27, h 19,30 horas, na séde do Clube 15 de Outubro.

CRITERIO: OS premio! serão escolhidos por ordem de elas
sificaçio,

Noticias do
dia

Encontrar'Re-ão, hoje, no gra-
mado da F;C.D. as equipe, re-

I' presentarivas do Avaí v». Atle
tic J. O ti1:O'ltn' ti�r4 inicio 85

J14 hor a s com 0\ quadros secun

í dario .
,

Este embate têm Ç.ran1� im-
"

pota-i.i. , par a ) i\v"í. 'II'�, si
vencer, se: á o carepeão do tur

no, ao pas:o que urna derrota
empataria o campeonato.

Nesse caso teriamos, ainda, no

tum') o I )go: Figu .irense vs ,

,i\ vaí.

Vencedores (.ia "Corrida da
Fogueira"

E'q.lpe vencedora (Taea Gratidão)
Força Pública

II "
u

Os Jogos da A.S.V.1. no do
mingo passado tiveram. o segum
te resultado:

Marcilio Dias 7 vs, Blume
nauense 2.

Paissandú 6 vs. Brasil, de
Blumenau 3.
Cip 1 voo L'lu o ,\t)II,>r i,

11 íI
II

()_; )U�0S d.:: hlJj', n » vale de
II til j .i: _

f.,hrcillO V�, Brusqu ense , em

! ti:' jaí.
Brasil vs. Amazonas em Blu

menau.

O Paisand,í, de Brusque, jun
to com o Cip F.C., de Itajaí,
são os lideres do Campeonato

.

avaiano, cada qual com 7 pon
tos.

O Paisandú. entretanto, tem

um saldo dt: 7 tento! enquanto
o Cip tem salto de 4 gôlo�,

II II
u

Tim foi cClJ'.!dFrado o craque
mais comphto do campeonato
mundial. Um técnico bungaru
diz que durante bdos os 40 ano,

de sua vida de técnico profissional,
nunca viu um jogador t�o com·

pleto cr.rmo Tim.

Luís Domingos Ramos
Florindo Alves
Franeiseo Souza
Nestor Saturnino de Oliveira
Iris CamisAo

2 portos
5 y)

6 »

10 »

14 »

37 »TOTAL

2- lugar de équipe
Paula Ramos S. C.

Laert Lemos Povoas
Domingos Marcos Alves
Irineu Silva
Julio Silva
Alexandre Costa

1 ponto
3 »

7 »

19 »

21 »

51 »TOTAL

3- lugar de équipe
Esporte Clube Florianopolls

Oawaldo Campos
Lothar Doubrawa
Armando 8cck
Solon Mazaraky

.

Walter Lange Junior

COM O
II EUXlR DOiHA" [' I\S$1:I,: -9 pontos

I I »

12 »

17 �

18 »

67 »

1
2
7

COLICAS - AZIAS - ! N r) I GESTÕES
TONTURAS � !NSONI"c. A C;'!GESTÃO
DI Fiei L ou o EM o F�)2, DA " HALITÇ>
RUIM - EMFIM TOD/,S ".':' '.o10Ll'-3TIA·S 00

ESTOMAGO-FIC';ADC, �:lTL::STINOS

I

TOTAL
-0-

Não se apresentou
De�c1assificados
Não completaram o percurso

L\ "Corrida da Fogueira" fla

.João, que teve a assistí-Ia mais
sOas, foi a nota mais brilhante
do nosso atletismo, nos últirnos

noite de São�
de dez rníl pes
e sensacional
tempos.
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A G I Nr F
Direção de

CUPIDO é MOLEQUE TEIMOSO;j' IN üd d'-
t,. h

·

REX
o leias o

es a oje no
que o REX mostrará hoje
ás 4 t y2. 6 t J2 e 8 t J2. no

tícias eSS1S recebidas por
via aérea.

BARCELONA - Os primeiros
filmes do bombardeamento
de Barcelona depois de 18
ataques áérosr

SILVER SPRINGS - Os alunos
estudando o fundo do mar

com capacetes de escaían
drlstas:

EE. UNIDOS - A mais espe
tacular batalha simulada
aH'strando o progresso de
Tim San na defesa nacio
nal;

FORT BENNING - A chega
da do filho de Hírst, o ma

iii gnata do jornalismo;

I

Uma justi
(icada curiosi
dade vi"ha a

gU8rdanJo a

t'stréia de«Cu·

pido é mole

que teimoso>'>,
hlm cuja fama
ha muito che

gou até aos

(requf: atadores
dos cinemas,
quer �travi:s

(:e noucias de
sucesso i nos

E.'ados Uni
dos, Buenos
Mrea e Rio
de Janeiro

quer pelas [ar
Ida relerencias
das I ublica
çõr.s especia
liàlldds em ci-

PAGINAS FEMININAS

LONDON - Arrendcl'do a

emagrecer

PAGINAS ESPORTIVAS

LONDON - (' famoso Grand
National atrae 250.000 in
glezes que assistem ao tríun
ío para os EE. Unidos.

nema.

IIrene Dune e Cary Grant. com a períor- \ feliclhçô's pelo seu excelente trabalho; os que
mance obtida em «Cupido é moleque teimoso> criticam argumentos declaram inexced.vel a obra
nunca preOCUi)a' am tanto as paginas dos «[ao,» d : Vrnas Dcl'llar, ii eacr.tora arnerinana a quem

;':'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii�

e a propria propaganda de Hollyw lodo O pu"j se deve o enrêdo do film o

blíco queria saber, desejava detalhes da vida e I O riso está temperado com bastante oportu
da caneira dessas duas figuras da téla, uma

vell
nidade. As cênas cómicas, to do o film, marcam

que a

•

maior comedia de ! 937 era trabalho numa escala ascendente de son iso, marcadas de

quasi que exclusivo desses dois astros da Colum-, quando em quando pOí u.na bu" risada a é ex

bia. ! plodir na gaqsillhaJa flaal, on Íe U'1l relogio Li\I1S-

Tanto a critice dos Estados Unidos, como forma. O au Íit 'ri') nu na multi dã� que ri.
a dJ Àme.ica Latina, foram francamente elogiosas Assim é «Cupido, é mole JUC teimoso> I'� __:"

" .•_

e se m a minima restrição. Oi entendidos em que logo veremos n,' REX. N ina a fa ".

meteria de direção cumularam f.�) McCarey de - �_.,

minta
V_etidos

pré�ue8dos
CODeerto. • limpeza
de maquinas de escrever,
rãdios e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mdra rr 66

ire- o tribunal de Menores

MARI E

A meia é um elemento de grande importancia na toilete;

I
tornou-se o complemento indispensavel da elegancia feminina.

Segundo uma recente estatística, foram vendidos nos Es

I
tados Unidos durante o ano passado, nada menos 122 milhõe
de pares de meias de seda, o que corresponde a três duzias de

! pares de meias para cada mulher I

I Es�as cifras eloquentes dispensam qualquer cornentarios.
i •

Enlre o vestido c a meia deve haver uma harmoniosa
I I -

I re açao.

I ,Este ano, noss.is meias fUlirão ás t.onalidades or.eutras .e
! tnstonnas do ano passado; daremos prelerencia aos coloridos mais

'I qu- ntes, como «tartaruga loura», «pão queimado» e teda a es

cala ! ubtil dos tons d� pele dourada pelo sol.

I A seguir, .i leitura encontraré um breve resumo das cô-
res da moda e das meias que com elas combinam:

Com o amarelo- tons everrnelhac'os, <banhos de sol».
Com as nuanças de roça-tons «Iunée> e «noisete» claro.
Com o branco a côr de pele que você desejaria ter.

Com o cinza, não cometa o erro de usar meias cinzvs-v-
o beije dourado é muito mais bonito.

Com o lil6s e o ciclanJe.-o "fumée» louro e o marron

claro se harmonizarão perfeitamente.
Com o preto. todos os tons das pernas grossas ou tor

nezelos plebeus, evite cs coloridos claros, porque tornam mais evi
ciente a linha desgraciosa das pernas. Exi�te nas meias de luxo
certa tonalidade denominada «gorge de pigeon» que favorece a

beleza das pernas e as faz parecer mais delgadas
Depois de algum tempo no esquecimento, resurge nas

meias a «baquete» voltando a ocupar o lugar que de direito lhe
cabe. Certo fabricante americano acaba de lança no comercio
de luxo meias finíssimas ornadas de «baquetes» bordaàas e luvas
d& mesmas côr com "ordado identico no dorso da mão.

Para terminar, um pequeno conselho:
Nãe use meias de colori .los excentricos (côr de abobora,

por exemplo), nenão em meias Iinissimas, cuja transparencia ate

nua a côr ,

PIANO,_,_vende-se w1_1 deimarca "Zlmer- Em busca demano" em perfeito estado. .

Tratar nesta redação. uma" ião
perdidode
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isso, profundamente sentida.

A V OZ D O P O V OA' ilustre família enlutada,
Fu anos Àoje a Il.ntilis<iima apresentamos sentidas condolen-

_

len_orinha Dulce (iliveira" dati- eias,
IOlrafa do Juizado de Menores,
e diléta filha do sr. Eurico Soa-
rei de Oliveira. dedicado biblio
tscario do Tribunal de Apelação,
Delt., Jà.taitl.

Pela auspiciosa data a distin
ta aaiversariaate oferecerá hoje,
na resid..cia ile leUI paes, uma

lauta meza de dôces ás suas inu
meras amiguinhae,
cA Gaze1!ft» apresenta-cumpri

tOI.

DULCE OLIVEIRA

A.siRala o dia de ,hoie, 8 pai
sal.m do aniversario natalício do
D.iliO conterraneo sr, prof. Laer
eio Caldeira, funcionário federal,
atualmente em São Paulo e fi

eur. apreciada nas letras catari
••0....

Osorre, hoje, o aniversario na

talicio do sr, Osvaldo Lson e;a
lell, Iuneionario federal. n. Rio
d, Janeiro.

Fazem anos amanhã:

Deílue, amanhã, o Jaeu aaiver
lario natalicis e [ovem Murilio
:rtamoll, academico de Direito,
residiado 'na Capital Federal e

filho do 'sr. dr. Nerêu Ramos,
interventor neste Estado.

PaSi8, amaahã, o aniversario
aatalíeio do nosso €onterralleo sr.

Abilio Mafra, pessôa muito rela
cionada nesta capital.

Traasaorre, amanhã, o aniver
sario natalício do sr, Francisco
Noronha, habil cirurgião dentista
.m Itaiaí,

A data de amanhã, marca a

pllsagem de aaiversarie natalício
do no••o con1l'erraneo sr. lrê Uli.
léa, reprelentante comercial nes

ta capital.

Faz an09 amanhã, o i.vem
Nerí Moritz, destacado despor
til'a.

O ialante ro�iao João Reis,
mito d_ n0910 laudolo cintlrra
neo sr. Bruno ipo,nitz, vô pas
aar amall_ã mail uma primayera

I\e,ilta a data d. hoje o na

talieio de n081. cQnfrade Mene-
3:el l'ilào, diretor do cDia • Noi
t.:.. Disfnttando no seio da ela.
I' jorusli.tica de muitai amiza
deli, ver-s,·á hoie lIIiltinguid" com

muitai _"menai,nl.
�A Gazeta:t f,ligita-o.

BODAS DE PRATA
..

.ome81ora h_je ali suas bodal
de prat, o casal ftieardo Edlllun
de Alves • exma. Ira. WaIli lh
,iaa �l.... Pela aUI,iciola data
felicitamos.

ClI:t:QAll ln,1

DR. GALENO DE I\EVORED�

EatA nelta capital o Ir. dr.
Galeno de Revored., abalisado
médico e e_efe d. serviço médi
C'O d� Instituto d.s Comereiarios
em 81.0 Paul••

.'ALECIMENTOS

VIUVA TEREZA MUELEH

J'aleceu neita capital, teado
litlo lupultada, ô.tem, com gran
d. acomvaabamonto, a exm8.
viuva Tere.za Freyaleben Mueler.
Natural da AUltria, veio ,ara

) aOllO pais ha cerca de 70 an01,
.lodo-ae eODlorciado com _ 0011-
I" laudoilQ coaterraneo Ir. João
Mueler, de quem tem varios fi
Jh1l5l.

SenllOra 80tada de excetlcionais
qualidades de alma e de coração,

Não use lllais

A
ProprietariJ e Diretor Responsavel

J A I ft O � A L L A D O�
--------------------------�

Visita de um guar- Al11eaçado de prisão um

da-costa americano lDetnbro da nobrêsa
britanica

Doaningo Literario

RIO, 25 Procedente dos Esta-
dos Unidos, chegará ao nosso porto, LONDHES. 25 - O ruidoso O TIMES escreve: «A acusa
segunda-feira proxima, o navio

caso Reventlow _ surgido em ção feita ao conde não é das queguarda-costa BIBB, da marinha
lenunci comportam extradicão. Se portannorte-americana, que permanece' consequencia da uenuncra que a

rá nesta capital até fins de julho condessa Reventlow apresentou to, o sonde resolver permanecer
deste ano.

I
contra o marido de querer raptar fóra da Grã-Bretanha, haverá

I Para ficar ás ordens do coman-
'Ih' h d b L d meio lezal para obrigal-o a com-

l dante o BIBB, o minist!o ela Ma- O!I in o e .am ,os, a�ce, e C>

i rlnha designou o capitao·tenente dOIS anos de Idade, herdeiro da parecer diante de um magistrado
I Edgard Serra do Vale Pereira. ,fortuna de Walworth., calculada britanico>

I • em 50.000.000 dolares - motivou
-

SUiCldou·8e esta manhã numerosos comenta- SchmelingI A' l rios da imprensa.
, Suicidou-se� ontem., .as 1� h?-j Assim o DAILY MfHROR lutar em: ras da manha, na vizinha cidade

escreve-I
d S- J e' comerciante sr.

'
,

e ao os, o J« Se o conde chegar a pisar ter-
Pedro Nunes. ritorio britanico, imediatamente

O ato de desespero, que o le- será detido e levado diante do
VJU ! tomar tão tresloucada re- tribunal de Bow Street, para de-
solução, baseou-se, �o que somos fender-se da acusação ee ter cau- NOVA UORK. 25 O manager
f dos em motivos de ordem d loe Ja�oM declarou que Max Sch-II,? Qrm� , sado á condessa ú temor e cor-

meuns acha se muito melhor e que

I
fmancelra.

rer um perigo material », O mes· provavelmente poderá voltar a lu-

IMevimento Sindical mo jornal insiste no fato de que tar, dentro de dois mêses, prepa
I a ordem de prisão contra o con-. rando-se para um match na Ale·

«A Gazeta» iniciará no �r?x_imo domingo a publicação d� uma pa-
Deram entrada na portaria da de Ioi lavrada a pedido. da. c.o�-I ma�h:�baixador da Alemanha, dr.

gina literaria, qui será dirigida por Maura de Sena Pereira Lamo-
Inspetoria Regional do Ministerio dessa e de SQU conselheiro juridi- . Hans Dieckhoff, esteve no hospital,

te. do Trabalho, Industria e Comer- co. em visita a Schmeling.
Falar do brilhante espirita de Maura, é superfluo. E'la sin- --

Ih
. cio desta capital, os documentos

A·d t
-

tetiza a vibraí ilidude e o sentimentalismo da mu er catarínense,
dos Sindicatos dos Operarios Me- CI en e com o con-raiando como astro de primeira grandeza na constelação fulgurante T f dtalurgicos e dos Trabalhadores em ommy �rr es�da cultura feminina da nossa terra.

. Pedras, ambos da Laguna, com
• U. u'" sul IldefonsoSeu nome, já de de ha muito se consagrou, P?r ISSO, gran-

a solicitação do respectivo pedido f J Lde honra é para nós, vêl-a colabforand? co�nôsco, aqui, como nos-
de reconhecimento. Ia oe oU IS Fakãesa colega, na'! lides ingratas de azer tornar.

. . . Foi portador dos referidos do-
As radiosas fulgurações da sua pena cintilante, traduzindo

cumentos o sr. João Batista Sant'
o que perpassa pela sua alma da eleiç�o, eI�ch�m. de i1uminuras.a Ana, tesoureiro do primeiro da
literatura contemporanea, de que ela, e, sem dúvida, um dos maxi-

queles Sindicatos.
mos expoentes., A .' • ,

.....

Por tudo isto, e de antever-se o êxito que na obter a pa- ----------

gina de «A Gazeta », que vai f�car sob a direção do �eu brilhante

espirito,-- para a qual, de antemao, chamamos a atençao dOI no�so!j

leitores.

poderá
dois

A

meses

D. Malu-a de S. Pel-eira Lamote

NOVA YORK, 25 Mike Jaco"!
declarou que recebera uma propos
ta do sr, Armand Vincent, agindo
por conta de um sindicato londrino.
garantindo a Joe Louis a Impor
tancia de duzentos mil dotares para
defender o titulo de campeão ma

ximo do pugU1l1smo, contra Tom
my Farr, numa luta que seria rea·
lizada no Wembley Stadium em
setembro.

BOSTON, 25 O consul brasí
leiro Ildefonso Falcão e seu fllho
José, de 15 anos de idade, escapa
ram de morrer afogados, quando o

automóvel em que se achavam. e

que era dirigido pelo proprío consut,
caiu no reservatorio de Cambridge.

Tanto o pai como o filho não
sabiam nadar.

C�rles Walth9m, empregado da
Campanha Buick, conseguiU trazer
o consul Falcão para a margem e a

seguir salvou tambem o leu filho.

ALUGA-SE dois quartos com

mobilia para cas91 ou solteiro
Rua Estcves Junior 94

Fone 1495

D A·· T Ouvidos, nariz!I
r. rmlnlo avares - ga..ga.ta

CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assiiteute do prof. Sanson
Consultas dali 10 á!! 12 e das 16 ás 18-J0ão Pinto,7sob-Tel, 1456 Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON

,

(Especialista em doeoeas de
e creaueas)

�ONSULTORIO

Rua Felipe Schmidt� 39

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

S8ahorali PROMOVIDO A
CONTRA-ALMI

RANTE

VIOLENTOS TEMPORA.IS
EM PORTUGAL

Em Santarem, a tradicional
festa da «Verbena» foi igualmen
te interrompida.
Em Abrantes, a tempestade

C8USOG serios prejuizos as insta
lações de luz tllétrica.

LISBOA, 25 - DeHabou na

madrugada de ontem, violento
temporal sobre Lisbôa e outros

pontos do país. Nesta capital,
caíram raios sobre postes telegra
ficoi e telefonicos, principalmente
n88 bairros de Penha e Graça,
taulando grande panico.
Em Extremoz, a tempestade,

acompanhada de chuvas torren

ciais, levou indescritivel pavor á
população. Partiram-se todos os

vidroll das janelas e claraboias,
registrand.-se desmaios e corre

rias.
Em Abrantes, a tempestade in

terrompeu os festejos de São
Jo�o. Todos regressaram desor
denamente aos seus lares.
Em Bucelas, o raio incediou e

de.truiu a casa do negoeiante
Batista Fabião.

RIO, 24 - O pre�idente da
Repulica assinou decreto, na

pasta da Marinha, promovendo a

contra-almira.t" medico o capi-
tão de mar e glllerra medico Ota

De arde!:} do sr. Vice-Presidente, em exerClclo, vio Joaquim Testa da Silya. O

convido os srs. sacias e exrr,(\s. familias par l a NOITA- novo contra-almirante, ainda por
decreto daquela pasta, foi nom"aDA A' CAIPí�� .que est� clube faríÍ r.::alizar a 28 do do diretor �eral da Saude Naval,

corrente, com IniCIO ás 21 h iras, em que será, celebrado sendo exonerado desslI!! funçõel o
um C <\SAMENTO NA ROÇA. contra almirante medico Jlilão

Secretaria. do Clube 12 de Agost), em FlorianopJ-1 Dourado de Cerqueira Biõo, que

lis 25 de J·unho de 1938. J passa p:ua á re�erva remunerada.

! O contra-almirante To.ta da
Si!V3, por essemoI i vo, deixa a. fUII
ções de diretor do Hospital Cen
trai da Marinha.

Clube 12 de Agosto

Despachou
no Catête

RIO. 25 No palacl0 do Catête
esteve ontem em conferencia e des
pachou com o presidente da Repu·
bl1ca o sr. Medonça Lima, ministrn
." Viação.

Narbal Viégas
Secretário

CASACOS DE CASEMIRA
TAILLEURS

SOBRETUDOS DESDE 56$000

de borracha

LICENCIADO POR
CONVENIENCIA DO

SERViÇO

LISBOA, 25 - Uma violenta

Itempestade abateu-se, eita noite,
por volta de uma hora e meia
da madrugada, sobre a região de I

CLisbOa e a provincia de Ribatejo, I

interrompendo _!s tradicionais fes·1 apastas d. São Joao. -

A tempestade revestiu-se de
particular violencill no bairro de
�.nhora do Monte, onde o raio
caíu. causando um curto circuito
e pondo fim ás alegres manifis
tações populares. Muitas mulhe
rei possuidas de panieo dHsmaia-

RIO, 25 - O presidente da
Republica licenchll, por conve

niencia do llerviçl), nos termos do

artigo 177 da Con�tituição F�de·

ODELAR" ����r�?O;��Oe p;�a delfli ���;tit��
1938, o 2' tenente de admini!trs

I ção da reserva, convocando, Clau
dio Baena de MorB.e1 Rego.raOl.

na
PELLES

"A

fóssas anti--higienicas
8 pro....... da depllra�o dali aguas de eSJotos está defiDitivameJlt� l:'.l!SO�vidoo. •
.

S. V. Ex"la. quizer resguardai- a sua familia de doeneas lIU.u�eelosas Intestinais não deve descul-ar ummo meato.

Compre imediatamente uma instalação O S para a depuração racio",
nal e cientifica das suas aguas domesticas.
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