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A respo,sta dos italianof'
---------_.-

e alemães' seria imediata
---.-
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z

ROMA, 27 -O jornalista Vir

gilío Gayda, em artigo de ontem,
no «Giornale d'Italia », comentan-

60 implicitamente a ameaça dos
govrrniRtB.s espanhóis de bombar
dear as cidades alemães e italia
nas, como represália ao bornbar
ú�o dos nacionalistas ás cidades
abertas, diz que 8 reação dos
ítalianos e alemães seria »itnedia
ta e implacável, não com nota

diplomatica ou protesto, IDas com
canhões».

o governo alemão não tomou co

nhecimente da atitude atribuid:
a Barcelona, considerandu-a «de
sarrazoada e absurda.»

Proprtetarte e Diretor Responsavel J A I R O �ALLADO
---------------_._------------

INUMEROFkirianopoHs, Terça-feira, 28 de Junho de 1938 1185
-------------
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TE CASO Os leigos não
dem advogar

Jari

DA RUSSIA
iiJLi5L

II! II

JUIZ

RIO, 'â Foi divulgada, ha e outro lavrouBERLIM, 27 -- O� jornais,
tempos, uma notícía procedente de I

_, _

em suas edições da noite, tratam Belo Horizonte, anunciando a decio lIi'I

t ç� de �.� tl'lllfl&+a�largamente das nsticías procedeu- são do Tribunal de Apelaçâo, rec?-,prOnrIO sen en Q � ��DU� ��nhecendo o direito de poderem leí- � ,tes de Londres e Paris, sobre
30S advogar no Juri. O conselho' _ __

ameaças do governo de Barcelo-,
mineiro da Ordem dos Advogados

na de bombardear cidades aier
t

designou, então, uma comissão A desordem judiciaria na União teve siquer o trabalho de ler.' mães e italianas, em represalia ] composta dos srs Pedro Aleixo, João Sovietíca atingiu formas de ex-. Sucedeu assim _ confessa aI' . I
Fraudem Lima e J.�ir Lins, para es-ií� atividades ua aviação ni;C1O- i
tudarcm o assu'nto e apresentar cepcional comicidade. Ultimaman- propria <Pravda . que, pornalista na Espanha. , ,

nareccr. Esse acaba de ser apresen- te, em Moscou, um juiz conde- descuido foi trocado o n0l}'Je í�eOs artigos de fundo, inspira- ,

tado, negando aos leigos o direito
nou cle uma só feita, varias acu- um acusado c, em lugar do legi-dos no pensamento oficial, revoo! de advogarem, ccnsídernndo nulos
sados, cujos supostos processos _ timo apelido, foi colorado o nomeN

I
todos 0:0; ãtos forenses de pessoasIam grande indignação. a parte
não Inscrítas naquele Instftute, por isso que inurneros _ não de um boi.noticiosa, alguns jornais ridi�u!!l. ------------- -------------------.-- .. ----- ----- ..

Dest'arte, quando 8e procedeurizam a ameaça dos govermstas 'f{.il 2,,�1 �'fln ·�-ffllI�'ili_Y an��f!'.>;t"OIif3;U á leitura da sentença, o equivocotarando-a de <delírio de derrota-I l:t.,�r;p �jl. Jl�w V'õ'"
'

pm���� foi verificado. mas de fato () ani-OI/S' e <suicídio certo», caso ti-
mal já havia sido condenado ávessem a ousadia de realizar os
morte. No mesmo género houvebombardeios a cidades alemãs. SOFIA, 27 - SPgilildo ali-ma categórica de que não reg,essu-1 dois novos equívocos edificantes:Outras folhas, mais post.ivas, hoje o diario « Udro », encou: I a-se ria a Moscou. ! o juiz em apreço - cujo nomedizem que o povo e o governo atualmr Jlte em Paris. o ex-minis- i foi oculto para evitar o ridiculoalemão não se supreenderiarn coru

I
tro soviético perante o gu , crno; -------------- .. --------

_ condenou á morte um cidadão
Il li -gesto alu: inado » dos chefes bu 19a ro, Harkol nikow, que ha

'

já falecido e, por fim. não se sa-vermelhos de Barcelona mas t'fue três mêses havia desapnrecido mis-'A;nda a "'Ala be por que artes do diabo aca-este ser ía a sua <úl Lima façanha r teriosamente desta capital, sendo ii B !II � DOU' lavrando con tra si proprio aÍ'l fase da terra>, porque li! res-

II até então desconhecido em abso- mais formal sentença á pena ma
J1(�st.a alemã seria imediata e Iul- luto o seu paradeiro. da Senha'" xima.unr.ante. Pouco depois do seu desapare-Oficialmenle, ao que se sabe, i cimento, as autoridades sovieti-: ,

I cas comunicaram que Rasholni- i RIO, 37 - Consoante já refe-

" kow tinha sido dispensado do ser- : rimos, a policia car.ioca, após �� ..

E A N viço diplomatico sovietico. I moradas e bem orieutadas dili-I J .,.

O enviado especial do citado: gencias, poude descobrir unia or-i
diario em Paris, diz ler encontra- ganização secreta de exploradores O1 RIO, 27 - Um caso bem singular, o dessa pequena Jean
do por acaso o ex-diplomata: de mulheres, tendo efetuado já

ard i Ioso ! Noarc�, E' ela filha de.Alfred Noal'�y e
. re�do á rua !:aI'�o, de nu� bairro de' Paris, Temeado: a prisão de .varios de. seus �em-IMesquita, em companhia de seus pais e irmas, Um destes d ,a." de-

ser perseguido por um agente da bros, os quais submetidos a mter-I rasapareceu inexplicavelmen te de casa. Sua irmã Katty, depois de

I CPU, Haskolnikow, apresadarnen- rogat0rio., confessaram o tôrpe Ichamal-a e procural-a inutilmente durante b1stante tempo, preve- te, prü"urou ocultar-se, p::rém, comercio a que se vinham em-uiu sua progeniwra.
. o jUfOl'tli"ta teve oportunidade de pregando.

IComeçaram as b1l9cas que se prolongaram por V,1f!DS di:1:;, falar-lhe. Ra3kolnikow ci(�ci,ii'OU- Foram deticas, varias hetairas
q"m nenhum resultado. Duis rapaze<;, comerciarias, 'rIl'Ol'&;bre3"_ na

Ih, não ser trotzkista no;n fas-
I
que estavam sendo objeto da RIO, 27 Es�eve hoje, e� ...d�'.lsinhança, e que conheciam Jean, di3poze,'am-se a faze!' m.�e3Ltg_1- ci.;tas, não tendo tambem d.'sen- exploraçã0 da aludida quadrilh�" �o��:r��n�e�e��c�ia;o':!f�r:.���td�-

•
.

T abalhar� li CODl vontade � wtetlgencta, 1 ',1 •• 1 d
. ',' .

d I d 1 fl_toes por conla propna. r "J.
v: VJ!vJUo nt;YlUa e3 antl-i'OVle! Icas, as quals ec araram a sua eon

I-I arma de Aviaçao, Militon Braga.\final, tendo abordado um jornaleiro qu� faz ponto na praça S3eos
co'no fez o ex-encarreO'allJ dê ,le- ção de vítimas fornenendo aindaPena, e que tambem conhecia a menina. não sabendo, cntreL111}O, 'f(lcios sovieticos em Bucaret.Ou- interessantes informe3 para o, _�__ _ __

'

,_

do seu desapalecimento, tiveram a in�or?1aç�o dE: .�.IJP' ela p3s;;aro. deko, que, como se sabe, residen- proseglúmento das diligencias. ,
por êle minutos antes. Os dois comerCWflOS lOtensItICara.m as 003-

te atualmente na ltalia, depois Entre'o. oetidos figuram o dan-I
ao D. N. C. IBlI nas redondezas e acabaram p lr deparar 4l»!11 a meolD_::t qU3 C'):1.-

de sua fugfl da Rumania. sarino Antoniu Amaral, o auto-
de prejuízos. versava tranquilamente, em frente á séde dD Tijllca� Teni9 Cl.!lln, I Na opinião de pel'iodista bul- mobilista Cicero Marques Porto,

no bairro da Tijuca, com uma empregada em 3�!'VIÇ()S dOlll.)S[.�C?3. I

garo, não 5e devia dar credito a que ha pouco participou das cor

Aproxima;'am -se COnVl?flrUm -na a regr.ess5.r � ca:a. �Ia, a PflUCiplO, : estas declarações do ex-diplomata ,I rillas do Circuito da Gavea e _é Irelutou, megando reCêlO, m�s acabou ::;eglllnao 03 dOIS ;apazes. ! sovietico, já que se en<!lontra em apontado como chefe da orgam.!
a Ao chegar a casa, mterrogada, mostrou Be alhelad.a, ao �'1e, contradição. com sua subita desa- zação e Antonio Rezende, qut' é: RIO. 27-As autoridade;; poli-se havia passado. Disse, entl'e.lanto, que !inha pasgado mnco

. dias: parição de Sofia e sua afirmação dado como secretario da quadri-I ciais, receberam comunicação deem casa do coronel João PereIra de OliveIra, comand;mte ;10 2 Ba- I lha de exploradores. I haver �ido assaltada por audacio-talhão de Caçadores, para Já tenrln sido levada .po: um hlho de3se: Ha tambem um funcionario, I sos ladrõe3 a igreja Matriz da Bar-militar, o aluno do Colegio Militar Genger de OlIveIra, com .quem i um advogado, um jogad0r de

I
ra do Pirahi. Os amig03 do alheiotravára palestra na rua e a ql�en: acabára s�guindo.

_
I
T f- .. ii- box e outro de futeból profissio- arrombafam a porta principal da-Na casa do coronel Ohve!ra apenas se encontravam, entao, ra Icaol,.es na!. quele templo e saqnearam as cai-esse rapaz, seu irmão IC uma empregada., , Estas diligencias que são diri- Xfl3 de esmolas levando tudo queG1ange!', Rouvido, (l"clalrou qdi:e elnhcontrdaramou a,:naocellilahayoIVtaar- de arl1las gidas peloFPrimeiAro .deleg�do au· encontraram de valor.gando pe,a rUIl. ecusara-Stl e a a Izer- e on- � :' :

U
l.iliar dr. rota gUIar, sao con-

para casa. Resolveu então levaI-a para sua resIdenCla e esperar o.

I
sideradas por cRta autoridade em----------

pai" que se e�cú,ntrava lausente, para decidir o a%unto. Mais tarde, PARIS. 27-Foram prêsos qua- gra�de _parte �mp().rtantes para I
porem, Je1:l.ll 1uglra tam.Jem de Ia.

., tl'O traficantes de armas, entre os I elucIdaçao do mIsteno que en-

A
N

dEntre as poucas declaraç��s que fez J�an, dIUEl que saIr� quais figura o espanhol Conrado; volve o desaparecimento d� fran- preensao e
I
de casa por um g:ande desgosto. b

.

que seu paI s!:1mpre, I� lamen Guardiola. I �êsa Ivone Coutang�r, mal!! co-

Cal�u e des tava por só ter fIlhas, quando desejava um rapaz. O medICO q.ue a Numa mala colocada atrás de nhecida n,) mundarJIsmo pela al- tesouro�.
#JI

examinou declarou que Jean se acha em estado. de c�talepSla e
um automovel que servia aos tra- '1 cunha de « Plerrot ». .J

praticára todos os 8ell9 átos durante ê�ses dia�, I?C6nSclentemente. ficanteiil, foram encontradoa dois Foram apreendido! varios do-troçou-se .

Jm'n füi tambem Bu,ieita a um ex�:ne ml;dlco-legal, por. �o� fuzi3 .. metralhadoras e 10.000 car-! cUT?�ntos pelos �uaii! veri.fica.a MADRID, 27-A policia, em
tIVO de haver passado os dJas do seu de'ii:lpareClmento na resllolen

tuchos. Acredita-se que não se pohCJa que aludIda quadnlha tI- rigorosa batida numa casa ba mui
li:ia do estudante Ganger de Olivcir&, nada sendo constatado com

ocupassem de política, mas ven- nha a danolllinaçi'\o de «Ala da to suspeita, encontrGU um homem
carater criminoso.

. dr.ssem uO melhor pag'ador. Cons- : Senha ». que escondia ciosamente, ha 23O " .J' tI' n-ao f(li consaquencia i
d d' t

'ruem_co u�clar�u que a ca a epsla,
I á:l que o espanhol está assinala- i --- meses, um ver a euo egouro IH'

ele qualquer açao hlpnotlCa.

I
do desde o ano passado á aten-' ALUGA-SE dois qual·tos com joias preciosas. E3te homem foi

-.----

h
ção da policia de Perpignan, por I mobilia para casOl1 ou solteiro preso em Guadalajara. As joias

N ft b� nlf'llaft do réo os C 6" ter vendido a miseravel preço: Rua Esteves Junior 94 apreen?i�as são avaliadas em va-
U g;;j !1l�u

joias procedentes da Espanha. ' Fone 1495 rios mIlhoes de pesetas.

fes da�' l�at"da de Ferro" �I
551NADO DEFesta de s� IASSA

thJngara Pedro ---B-O-S-C-A-D-A-'---

boicondenou um

contra-_

Conferenciou
titular da Guer '"
o general Mil
ton Braga

com
Um golpe

SÃO PAULO, 25 - Foi des
coberto um plano urdido com o

fim de lezar o Departamento Na
cional do Café em yultosa quan
tia.

A trama toi descoberta pelo filr.

Humberto Morsis Novais, dele
gado adido ao Instituto do Café,
e que recebeu uma uenúncia a·

Donima.
O planQ cauiaria

milhares de contos

um

Roubaram uma

o Para.uaí deixa
�êrte de Doía

PARIS,25 - O embaixador
Costa du Reís, repre8enlante da
Bolivia junto ao Conselho da
Sociedildc da,> Nações, transmiti
l'tl brevt'mente a GelJebra uma

nota reja tlVa á decisão do Para
guai de retirar-se da Côrte In
ternacional de Justiça de Baía.

BERLIM, 25 - Um avião
militar alemão, quando, na ma

nhã de hoje, efetuava um vôa
de ensaio, esp&tifou·se 'lO �ólo, n<J
terreno de uma usiaa situada· nas
imediaçõeil do aerodrorno de Tern-
''Jitlhof.

O piloto morreu no desastre,
ficando gravemente fttl'ido outro

tripulante do aparelho. Na qué
da, o avião abriu passagem atl'a

vê. do telhado e da parede de
um hangar.

EM-

BUDAPEST, 27 - Esta ma- i A acusação. baseia-se no artigo
nhã teve inicio o processo movido I 209,. do cod�go penal, � a pena

TRANSfERENCIA contra o.s dirige�te� da Or,ganiza-! commada -;l\!Ia entre dOIS a sete

ção nacIOnal-sociahsta «Guardas, anos de pr.sao.

01= GI=NI=RAIS de ferro», enconlrando-se no bau-j A defesa dos acusados acha-se
L L L I co dos r40s dois dirigen te3, que I' a cargo de setenta e u� advoga-

RIO, 26 - O presidente da conseguiram evadir,se durante o
I
dos, _Chamando espeCIalmente. a

Republica a!l!inou decretos, nap(u- transporte, e que lutaram na3; a.tençao o fato d� dest.acados JU
h da Guerra exonerando Oi ge- fileiras nacionalistas espanholas, I flSconsultos do paiS tomarem par
neraia de divilão Almerio de Moura na coluna criada pelo chef!) dOi II te nesse proce5so.
e J Meira de Vasconcelos, respeti- Guardas de ferro Codreanu.

., . . _

V

•

t d d d l' Reoião Entre os acusado� encontram- I Os jornahstas estranjeIrOS naoamen e, ocoman o a ..
"

A

\.
, - assistirMilitar e da 5' Região Militar (I se tambem outros tre� que lut�- tIveram permlssao _para .

nomeando os, tambem respetiva- ram na Espanha., entre os quali'l i ao p�oces80, tendo SIdo al1to�lza
mente ius �tor geral do 2' gru- estão o presidente do partido Ida somente a presenç� de. ClllCO
PO de 'reiigciI 6 comandante da 1'1' «Tudo pe.la patria» e o �edator correspondentes dos 10rnaI!! ruo

a'Silo Militar. chefe do Jornal �Bunaveltl[e), menos.

r< ., I
',--"omo nos anos anteriores, sera,' d d d· trealizado?a Igreja de N.S. do um compra or e larnan es

Pa1'to, a festa de S. Pedro que I
,__--= _

in!ciada .. ôn L�II?' . co�stará de um I _ _tnduo. com ImCIO as 19,30 hO-1 RIO, 27 Noticias procedentes te a pop?-laçao garimpel_ra. '"ra3.
I dos garimpos de Piaui, na se!'ra da 0. Smdicato de �lamant�!:J�Amanhã, dia de S. Pedro, ha-! Can'lstra, anllunciam o assassinato BrasIl(:)ir�s de Mato �l.}SSO, tel�."a

. .' "

8 h
.

f'
I de Joaquim Almofadinha, um dos fou ao Chefe de Pohci_a de. Mmas,vela, a�

_

oras, mIssa estIvai mais acatados compradores de dia' I pedindo ener�lcas prondencwg patscom sermao ao Evangelho. I mantes daquela :loona. punição dos culpados.A noite após a novena serão: Joaquim AImofadinh�, m_uito Co�. êsse crime já. é o seBun�oqueimadas lindas peças de fogos I bemqulsto nos meios ganmpeIros, lat�ocmIO que se regIstra naqu.d
d t'f" - I foi assassinado de emboscada, regIão.e ar I lCIO em comemoraçao ao! d·

.

•. condu"l-ndo "lotes Ao que se presume os 3'll.tO:reSd d d h qnan o Viajava '"
_ _ _ _gr�n � «pesca or e. omens» �! de diamantes", tudo fazendo crer da tocaIa sao estranJeuos que l�-'pnmeuo Papa da Igreja, que fOI que o moveI o crime foi o roubo. testam os garimpos, comprando p_-

S. Pedro. t o fáto consternou profundamen· dras pan os judeu�.

II

SI
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I, do c 'f' .

. � h·
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Apelação ci ,.J "
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I �J
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que é BP ,1z, .. .__.!� I ,'f \�(,l' p.j
�' II�"},,�t·.4do t' --; LHL s .� d � !,,; 1 tij

f! (.el Cavalcanti de' h', Udd

r I' �

! dara e oUtf0. [«.!" to,' o sr. fÍt s. i
;

Medeiros Filho,
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18.tt(•••••••••�••••••·········e.e.e e�C HAR LAU T"H

�rO"
-

----:-----d- --::-F "IA
p.·odu«:ão sovietí.. -

, e I a o rça ea é falha ! !é o creme que revolucionou o (C tnicado da AGE1�CIA e •

mundo velho, e, óra revoluciona a

--- --�--- -- oml

r'I To,.! '- L-' fi!! ;[I
� NA;_, 01'l,� ) g :America do Sul. O P d ci G •

- {{ rav a», num acesso e � •

auto critica, publica um artigo: :
l' '1 ' 1 'f"@ e

Que, sem uuvrue , sena c assi

1-1 � •

i ("ad" ��m(l pr< ;url;cia! .se tive>,se.1 �.'c '" �AORATI" !
'IU:YHC';ldO e f;) c utra [olha. Tra'l� CIGARR ;;& � _O :
Ia-se da completa coniis-ão da

I : :

I indiciencia da produçáo so\'idi-, I DE IL,UXO :
C3. O jornal se relere á produ- I :: :

II \110 de maquinas de costura, ca-I = SAVC'§Â-- EVA - MACEDOi'WiA .1 ..y
• J • � •

mos e carrmnr-s para cnanças. I e FINOS •
1

•

•• I � •
: O resultado co controle das res- c

:i or ctivas fabricas demonstram qUé:: AGU�.A- CO�S/\�U')- A1ílANTiCO - CiPRUS
:I �5 maquinas de 1.:1. sturas não s- i : U\l� --'-- A�GUSTA --- F\i]ONOFOl�O -- lEOA
•

I i·', [ •

fresta", r ara. uso � .u,u�amentc I : DIVEil§OS •

II foram dr�vulVld.ôs. as r?b!ic�s -

�(;l I � I
I1to terem re-istido a pmndfi! I � iPOMf'fA--StU3�ATB 50[J·-\!E�A' OVA!ES- ..VERA I'prova, Quanto ás camas, prlf : - ill�ASU� .--- HElJOS ,_ GgTANA -

•
desfeitucsas, foram devolvidas. I g •

, . , ,i 6 .

J I f:
no fiaDo passado, consrceravc:

I @
Acabam de ser lançados ú venda, nesta CIC ur e, os a a-

•�

I J I' '�mados cicarros SABHATI, que além de conterem chêques, O
I rnmero no va ar oe cerca de ! e

S••I ... desde 500 réis até 5008000 distribuem valiosos brindes.

'1150 mil rublos. J\lé 03 simples : O' �ABl� /\1'I já se encontram a' venda na;; CIgarros ,- L O

li cr.rrinlios para crianças, numa sé � CONFEITAIHA CHIOUINHO. e
,

20 ,'® - •
I fabrica, deram cêrca ele l m.I - .

, "

! �@8€1�@Q,l��$�*@e�g*�Q�®@e�QO®®�®,:}Ii,}S@ge$®&il';�G�........... 4

! 1 I
"

. .

Iruo 'os ce pfqU1ZO.

I
i

!I .... � . I' ,.. ...." • i ':lo ',' In.e exnngutra do 0'-'" as , I....nos,

.' - I:l�âVOS e espinhas, ft'.l1 ct !_\li.-!rgi\ I
. • l' 1'1.

. I

(rfltaç�n) OF1X811c,'-lr, : [1 cd" I
limpa _ lTlélCHi" frr-;;ca I

T' ���� �-;;_��v-�k' �--;.-�-�;, I
t. ". lil.Jll;1.líi � ll! ':ç.'l< 'ii '.Cr-"_" � I

Ap��;��ç:ãni i
I

J U I·g
,'. .�....,...". ---:>.,; s=••� " '" ,

•. , I
..,. ::;. tt-.:;)., � ','Í��' '�-' -, .. -: :;::, I

Recurso ,)" habeas-corpus da I
1 J � ,

CCt11Brca o'; L.l�lguna, em que e 1
impetrante Q dr. Juiz Substituto i
e recorrido TU:lulino Je1aquirn .:J<ê;
S lUZ�. r��: .toi o sr. des. Pri-l
sideute. i
F· , .

OI OfgaCio provrmeut j ao ri;-
'.

r o '".11 I
•

I Con�ei'�{Íli§ e �ilmti!ij)e.za V ;">..... "''''� _
0,

a casa
curso T)dW, conhrmar a seutença (;OIDIChól8@ f.� nos §u � r.l �,,'mtif't��iIllI.1."'?>� " At

ao de IT�(" d,' esct e ver, �1II�1t..1!l� �� ú vcrecorrida que concedeu a ordem "
" '

damentos sovietieos )a lUí112S �- '-

e
GE1\."CI rádior. e anarclhos em ['í'r�d, nida l<lO Franco. n.60 A' trajarimpetrada a favrF do paciente, (Comunicado da A x� A . '.

afim de que o mesmo inconti- (SI "'Re! dia Forea�� NACIONAL) �u:""S�2iél��elr�4���,;!..�;flj�"fi,
nenti seja posto em liberdade,

I
A dewrdfm judiciaria na II

se por ai estiver preso. I !\f:m J,' apr �s:ntar<;e numa série de exibições.
_

Cnião Sovietiea Cllingiu (ormas I' _ " �
t-Iabeas.corpus da comarca de I dC,3tinada:: (1 f,Y(J":,)C-H a maior admiração e curios'Jade

i) ele excepcioll:d comiód:lde. Ul- �I q U· i r'
+ 4>�'"'14 �i'

'é'f

�ruzeir(l, em que é impctran�e I' el.), �;?��:� �,:b,l, :1:, e,.I�-:�)[ltr.a se nesta capita�� o ca�peão, timlmente, em Mo:c(:u, �m juiz jl !-l
�

&3 � � ; � j
Lourenço Alves de Deu5 e p.:l." bl as li:lrL) d_; Idd g "gn-rdlllana, tenente Nl ....olau HaddaJ, condenou de uma so feJta, va- �I

.

_
_ � fJ Í«l \":;�H· i

ciente Marcelino Nunes. Relatol I' cng:nomL1J,:u O HEi DA FORÇA. i rios acusados, cujos sUpostOií pro- I
o sr. des. Presidente. ,ic,_dau Haddad, c.:ue tem 27 anos e pesa .108!cesws-por iso que. iDumeros--- ij'

Convertido o julgamento em I quilos, ;-;r}i'l's\�!lU:Fà, entre Jutros trabalhos, o seguinte: I não teve sequer o trabalho de I
diligencia para que o dr. Juiz I I - .. ::Oir; uma barra de ferro de 314 de polegada! lêe. I
de Direito informf! se o paciente I quadl_211J C 28 ,}O d�. c0I1.1pri!11�t1to fará sôbre �s, jlJC'!i1o.s I Sucedeu assim - confessa a 9
jà foi ou não pronunciado. I u na. tE, r,'durd. i raball10 Q� mUlta força e penCla, eXl-1 propria «Pritvda» -- que, por �

Apelação civel n. 1.866 da I gindo U:D:.l r�si�tencii:' cL: 1.6�)0 quilos. descuido foi trocado o nome de �
comarca de Joinvíle, em qu� é i 2 --Levantílrà apenas com dois dedos qualquer I

um acusad<) -::, em lngar do le- �
I GA' 1 r R I· � � C .., -,' , -' ".. '" .", (', ri· I')O

'

J I ,.

I' 1 f' �
ap�Janíe usl:ave. :!�lto O-I p

.. c,.:,Íic< S ,p'·llv< l 'il !.' ,.,\, ,�,,� 1,1, qUi os,
�, .

�

gltlmo ape (a0,
.

Dl colcodo (1 i
chlm e apelada a PrefeItura Mu-, 3-Com uma corda COlocada em caüa o, aço, fa· nome de um boi. ;
nicipal. Relatoi' o sr. des. Ur \ z2ndo un: angulo de 90 c�ns., segurará um;, argl)l� co_m Dest':ute, quando se proc"deu �
bano Sales. 4 pessoas em cad? extremIdade da corda, as quais

_
..pao á !eitIHa da sentença, o �quivo- JO Tribunal deu provimento I cOl1seg'uírão abrir-lhe os braços. I -I,'t;;· . co foi verific1llo, méiS de fato o

Ia apelação, para ma��ar qlJe! � --Arreb�nt�rà uma. co�rentf com os§dedos,..,da ��ão, I �nimal já �élvia sido cond�flado �

sobrle o imposto deVl?O pelo I! Ti:' "omJ --()SPrde:a�o'� ud� IPnra,�()go tm uma taboa UNh....AivJL.N-jl a m'd}fl�. No mesmo .gentro hlofu- Iape ante no ano antenor, não L ,-,I �;, à • ve OiS novos t�qll1VOCOS em i- �
excedEI de 20010 o novo lança ..

, 6-Fará de u.ma barra de krr� uma pulseira no
I cantes. O juiz �m apreço-cujo Imenta. Vencidos os srs, des. punJ�o e logo a seguir a transformara em um numero! nome roi oculto para evitar o �

Henrique Fontes e Guilherme I ! RFS sobre a perna. I riliiculo-condenou á morte urr

li!\bry. T 7--Com os braços enroiara' uma barra de ferro 'cidadão já falecido e, por fim) i'
Apelação crime n. 5,900 da I de 3j4 de polegada, �Jeixando'() em fórma cie um anel. Deo se sabe por que artes do ii

c'J�arca de Bru.sque, em qtl�;. é
� r' 8-ü�r�. um,a �ranClla �le fe�ro f�ra' a letra M diabo. acabou. lavrando contra s! S

apelante a Justiça e aprlndos ltlaJScu!aJ !1U,Ih.. 1 () (st.;, de gra'tde sl..nsaçao. . propilO a maIs formal sentenç� é\ I
hão Hort e outros. Relator o 9 -Com uma prancha de ferro fara' a letra A pena maX.ml.

H. des. Urbano Sales. maiscuia em OOTICO. ���

Foi dado, em parti", pro'i'i- 10- Haddad, C\)lTI uma barra de L:FO. resistira' cir.· P�l:lro J;) Mº�.J�a F'err�@
"

mento a apelação, para o efeito O pêso de 10 homens sobre a cabeça, vergando depois Advogado
('e serem condenados os reus a bar; a. Rua. Trajano I. (sob.)
J��I Edmundo eS�sto Hmt, ��*�$ &!••�·�·w�__��e�@__m ���* ��*�

no gr!lu sub-medio do art. 294
§ 2°, isto é a pena de 10 anos

e 6 mêses de prisão celular c,,

da um, e o réu Valentim Caraf,
á pena de J mezes Ue prisâO
cdular, grau miníma do arto 303.

Apelação crime n. 5,918 dR
e,)marca de L3guna, em que é
ri pf'lante a Justiça e "pebell' L-
l ,d Eclus'r!:l d, - C"SllO, R, ht : ,ri

, .

'

;;:1
{' sr. cL s. ;. i (� .

i : ! (; L1 e f;' ,").1 t ��;< i��
• "I

:\r,:,l"i\' o j'" i ,),"-:<l ,'r ln :'i
f'l

� Jo � ����"!l�;i') rí-��!} t':' ( � "�:} f��
;!

.' :-.i
- ,�

i
Convertido o juIgam�llto {'m Idiligencia, para que os apelados

provem estar quites com a Fa
zenda 1\) unicipal.

Recur�o Clime n. 3.091 da
comarca de j;3taguá, em q1le é

r !corrente o dr. Jui7.: de Direito

� recorridos Antonio Tro�ilio de II.vIela e outros. Relator o sr.

des. Tavares Sobrinho. i
Negado provimento ao rccur- i

50, para confiHra�' a �entença le-!
corrida. � Iiii!í1 Ili'i •

CONGkESSO LAGU\E:-�,jE, (ollt<2rnpbdo
com o pre'nío maior 110 s(',rr...:io d('� 4 de
abril ue 1938, no valor C:C Ps. 5: 175$000

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para:o t.ratamento conservativo e cirurgicó de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra·Ae Iocali,;ado na Estação Perdizes - Vila Vi·
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 80l)
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de automoveJ, com clima saJuberrimo.
O Sanatorio flncontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarr0, sangue, fezes, etc.

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

PAULO �Y1An.l Ir'JS PEIXOTO,
contemplado com () pemiú
maior no sort\'io de 19 de
abril de j938, !<s. 5:175$000

-�------._---------_

btí\ 4 DE JULHO

r-ne�or r�s. 5:400$000 e

�i..Jtr�os premias ,'Tlet'")or-�es

I NSCR EVE!-VOS!

II
I
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A GAZETA
Ã voz DO POVO

I .H ;Y,1rgant"l t p�·i�("·;�;�.l 7".O"�2

f/�ff"\ r�,j f! ,n�1 � ;j.f.� �
....;;,'� ,',r.. "., ..�!.�' �;,�".:.,... I.. �. i..

• • 1�., '" ..

,,- :' ',:.:}�

�V.'"I.....,.·....,_'a I_c--.. ai �' Ií"'�! � ···';,'"l".:íf 11{J1;j·, .n.

A PASSOS GIGANTESCOSI�e ��n(��r�eC�)��r�: Pd\�����'�'s P:�;�;
.

do corpo. aroram-se primeiramente
�. operoso prefeito de Concordia, coronel Segundo Dala na garganta, dai se irradiando, ato

Costa, dIrIgIU ao Departamento da Administração Municipal, devi- tomar ccnta de todo o orzanís.no.
damente !u�damentfl?a, uma sugestão no sentido do lançamento de ]\Tosta fase em que os g-ermes
um empréstimo, da importancia de 400 contos de réis, para aten-'

.

··1(\;·,1r, -q "'·,1f:<anh. Sêl' ?""

df'f ao problema rodovia rio do municipio, que vem administrando I"; ,.•+, B,,·;;;t Q

vom tanta clarividencia e honestidade. c ., P.I i1 iI;;, lÍ32, ;:"(,(.'
! :ih'n, e iesilf.:ta."k ideal.
! t) "'""t '-,'"

� 'L;,_f".. :-�:!

400:000$000
Apreeiando a sugestão, o sr. dr. Carlos Gomes de Oliveira,

diretor "ersl daquele Departamento, exarou um despacho', digno de
ser regiiltrado, uma vez que êle denuncia o propósito d. ir de en

contro aos desejos do operoso prefeito, os quais, coneubstanciam
Ullitl dai maiores aspiraçõe. dos habitantes daquela próspera e flo
rescente comuna.

Mo d@lise dospacho os pe:iodos que seguem:
«Conta iá a Prefeitura com 3.000 dias de serviços que lhe

foram eferecidos pelai populações de Nova Eiltrêla (9 Nova Milia- i
no. O empréstimo sería lançado no municipio, aos juros de 6%, e

I'amortizavel á razão de 10% ao ano.

RIO. 26 O Conselho Nadonal Na sua exposição expõe o Prefeito a conveniencia de fierem I
do Trabalho apro,ou a eria,io do conltruidas C0m 5lolid�z ai referidas estradas, pois, mesmo as já 1
Instituto de Aposentadorias dos

existente. consomem anualmente na conservação ,rande parte das!
Ad,eaaados e Serventuarlos de Jus' .'

U,.. verb.as orçamentárias fiem que o transito, dia a dia aumentando,!
OI procuradorel de partes solicita- .j. lufici.ntemente atenlide. I
ram a sua Inclusio no Instituto 2-Trata·se, como se vê, de um grande plano reveladoI,.
que le formar. ali's, de espirito empreendedor. Não há, portanto, negar-lhe sim-I

patia, e, em principio, apoio. Com um pouco de decisão os pode- I

res públicos poderão consolidar melhor a8 suas estradas e construir I
Dia do Papa novas, de modo a proporcionar mais facilidade de transporte ás po-I

pulaçõel rurais, e apressar o deienvolvimento econômico das respe
ctival zonas. Facil e econômica é 8. conservação de uma estrada
bem conitruida. Melhor, portanto, será que assim a51 construamos,
ainda que hajamos de liacar do futuro.

3-Concordia é um muniéipio em aSGensão.--De 227:441$400

que arrecadou em 1935, lílassou a 279:039$000 em 1936 e a .. : .......
117:423$000 em 1937.

I

Teve assim, em três anos, um aumento de renda de cêrca

de 100:000$000, o que é Bom índice de prosperidade. A. .ua dívida Ié mínima, pois não excede de 35:000$000. O seu patrimônio acusa

um laldo líquido de 32:852$200. Não vemos, pois, embaraç05l, á Iefetivação do plano traçado, senão em toda a lua extensão ao me-

Hino Xáclollal D�8 elll sua gran�� parte a nã(j)
� ser. que f�lhe o ?timismo do Pre··

A Arquldlocea. lO Santo Padre - f'lto quanto ao exIlo da op�raçao fmaBceIra proJetada. �

EmlUa Pia0 Pode-i!le, de antemão, felicitar o operoso prefeito c6ronel
orque.tra

t M I Segundo Dala Costa, em face das considerações feitaa em tôrno da
Premio Infantil- ar a ansur - I' I d D d Ad" t

-

A Lenda dO 11r10 roxo' AlIee MI- lua �u�estao p� o dIretor gera o ep�rt.a�ento a. mlDIS raçao

ehado I'arla . MUDlclpal, a qual, traduz um aplauso a Idea, que VIsa, no fundo,
VOllel da Prlma"ra. ItraUl • T....- tornar efetivo um serviço imprescindivel para o desenvolvimento
zlnha .amoa do rico municipio de Concordia, que vem trilhando a pallOI gigan-
Ma,n1f1eat - Canto teltos o caminho do progrei�o, contribuindo de tal 80rt. para o

engrandecimento do n081i0 Esta6l.0.

::::....-
,�I

Hospital São
Francisco

Caçador, Q esplendoroso muni

�io serrano da zona do ex. Con
testado, vem dia a dia maniíes
tando a sua pujança, nã» só n

que concerne ao modo exempl»
de como ia cpêra a sua adruin

tração, como ainda pele <;etie .1,

e�tabeleeimen tr s rnodeiure-,
estâo tomando a linda ridade .IP

das mais adeantsdas dil rir,
..

E�tado.
Dentre eiSCB estahelecimentov

destaca-se o Hospital de Sã.
Francisco, dirigido pelos aba lisa
dos facultativos drs. João Boni
faeio Cabral e Antonio Campelk
de Araujo, o primeiro operador (!

parteiro doa mail distintos, for
uiado pela Universidade do Il io
de Janeiro e com longa pratico
dos hospitais do Rio de Janeiro,
Buenos Aire� e Montevidéu: f

e segundo. formado pela Facul
dl\d� de Medicina da Baía. eH'

pecialistu em doenças de senh«
nu e Ioifilis.

O Hospital de São Francisco,
situado em um dos pontos ruais

sprasiveis de Caçador, acha-se

completamente aparelhado para
atender II qualquer caso de elini
('8 cirúrgica e medica, possuindo
smplaa e hi,i\loicII laias de ope
raçõfl e lendo capacidade para
internar trio Ia doentes.

O serviço de enfermagem cons

tituido por varias senhoras devi
damente habilitadas. é do molde
a tornar-se dieno dOI mais r.l

eadol enccraios, encontrando o leu

:melhor reclame nOI enfermos que
.por ali têm passado e Ião una

-nímls em aplaudir o requintado
carinho e fi) inexcedível zêlo cem

que foram atendidos.
A par de tudo isto, ha a

salientar OI aparelhos eletricos,
de alto custo 8 do mais recente

modernismo, nada deixando a

'desejar aos dOI grandes centrol_

O HO!lpital São Francisco, de

Caçador, lIoara não apenas OI

I.UI ilUltre!! diretores, mas o pro·

prio Eltad., porque é, na verda

de, um dOI nossos estabelecimen
tOil àOlpitaJarel mais eficieotel.

Previdencia para os

advogados

A L'_a de S(o Pedro, desta capl.
tal. promove para amanhl grandes
feltlyldldel em honra do Dia do

Papa.
Aa. 20 horal. no sa'lo Arquldio

CHan.. real...·., a lelllo solene.
presldldl ptl. reymo. areebllpo dr.

.Joaquim D.mln,uel de Ol1nlra.
obdec:endo o Iqulnte pro,rama:

I parte

II parte
ALocuçlo DE I. UCIA. RIWMA.,

, o SR. AllCIBlU'O

Ta ti Petrua - Coro a .. ,ozel
Pltrla - Maria Relena Grl)6
Meu .ouxlIlol. Sartl - Tere.lnba
RamOl
Orqueatra

(COLETA PABA O OBVLO DE

sAOPEDRO

Boma - Amor, ltIelodrama • Ma

ria Ollmp. Illvelra
.... �rq""ectI8I\O

WASHINGTON, 27-As auto
ridades navaes estudam com in- ..

teresse os planos de .construção
LONDRES. 27 - Lord Dearborn, de pequenos submarino" « peixe

sub-secretario das Relações Exterio- espada », destinados a atacar em

res, fez declarações sôbre a política <cardumes> torpedeando os vasos I

Segundo Oala �o.ta Internacional inglêsa, dizendo: de guerra inimigos de uma dis- I

oferecida, teria
-4!E' preciso tornar bem claro: a tancia de 250 jardas.

Inglaterra està Iírme na observancn As referidas embarcações iden-

150:000$000 dos seus prinCIpiei e das 5U1') nbri- ticas aos submarinos suicidas»,

70:000$000 gações e não está �'3posLt (! tolerar: japoneses, deverão ser tripuladas
ali 'aças ou se atemorisar.. por dois homens.

Proprietario e

J A I R O
. . _ � a::a:a:-'!!M&' �-�_��G4!

Diretor Responsavel
�ALLAOO

CE

ti

D�sinfeção da gar
ganta pela Pau

flavina

�el.
A referida importancia, em face da sugestão

a seguinte distribuição:
.

Encascalhamento da estrada Concordia-V. Grande
Construção da estrada Nova Estréla-N. Miliano
Conlitrução da estrada Concordia-Ipira, inclusive a

construção de uma ponte sôbre Hio Grande
Sonstrução i:la ponte sôbre o Lag. Fragoso
Alaq,.mento da estrada Harmonia-Bonito, inclusive a

construção da ponte sôbre o rio Engano

94:000$000
15:000$000

71:000$000

'-';l'l�)_it,- gt?: ;::-;?�

" n>. �j ;;hrj b : ,.....

,"·'';;1>l���{>GS''1i30G'j������$:9@-**'

i�estabe!eeid;,!»�, eç"Ji ..
COI�·deiro i!ie F.t�ldm�

r;}RTn ALEGR �I ii -,' .

rl',l</l Cordeiro ,1" ':'-j "10 T .,lc,'''· ··.1._n�' ... �.� ��L ... ,"1. .....'. ' .. "_.t .....
'

tr:� Feder ..al, 'lue sr, a:ba'i) �c(olb:"
.1,� á sua rcsídencu p.lrti.�": f, :>

P;':;,ClO, at,c:do de fO,(f:
se acha r�'::;ta be.lo:�ch{'\.
Od"m á tudf,�" ex. .\' '::).

'Ih do do dr. Ibanez VUD Y, c-: C e

t�r;o da InLtv.:nto":,l. V:S'[D'l o

Mercado Público, p.rncipaln e I'? os

I'
açougues ali loc,< ]i7.a ::\0:;.

I'essa fôrma, o sr. cel, Co cieiro
f ... ·r t '�

I
(E r-arras manues a o lf",:rF�f: que
está tornando na defesi da nossa

poxrlação LO sentido a não permitir
a'teraçãe para mais, no preço da
carne.

Clube 12 de Agosto
De ordem do sr. Vice-Presidente, em exercicio,

convido os srs. socios e eXI1l(\s. familias pard a NOITA
DA A' CAIPIRA que est� clube fará realizar a 28 do

corrente, com inicio ás 21 hJras, em que será ceiebrado
um CASAMENTO NA ROÇA.

Secretaria do Clube 1 2 de Agosto, em florianopo-
tis 25 de junho de 19.38.

Narbal Vlégas
Secretárl.

������-��T����'"
Submarinos Peíxe IILTROS e e e

u a 'Pr.ra motores trifnsicos e mo-

fspada"
RDfasicos, os mais eficientes, pro

!L UI curem na casa

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12A Inglaterra não to

lera amea�as

Sal J n rs e
para todos os tipos

• III III

orIginaIs

estilosem

c O NF E C CI OH A DOS EM

IlDbuia e

desde 520
ESTILO CONFORTOE

MOVEiS
--

SA,LOM AO GUEl

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do

BepresentantelJ nesta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto (jaixa Postal 3 '75
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Grande vendas estão sendo feitas das rnaqul
nas de costuras e bordados marca ME 1 EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem 'co
nhecer nossos preços e condiçêes de venda.

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

e jose Gallíani.
Rua;�Conselheim Mafra, 66

FLORIANOPOLIS

1,,'(. .d]Ú���escoe
·'�6�.i4�:1��$�@o

P;;:,(,,(6125 B ,< NCARiAS

, ,

, . t_;1�DENTI::;8 EM :TODO O PAIZ
RUA TnAJANO, No 13

, , lf, ,mt9: os seguintes juros:
',: u' UE) 2% ala

. "\ 3°/ ala
•. J l:, } /.1J

,

I 001)".) 4% ala
I ;,<lH.t -1 antías, com retiradas tam-

I
I,

i1 t

(01 _

� �

'I asa iscel nea Iii� ��:�a-�e rec'am" visile suas exposiçoes e

"! I

.. '�.

III
POLIS, possue sempre grande stock de materiais

'IIII elétricos, Vendas a varejo e por atacado. Descontos RI
•. -il;';;"'�'Jkl.-�5f§jlim·lIiií14��IiiIIIIBIIIII_II. especiais para revendedores, I II

1 J,,'t ";.�a.s).
) :'() ("I�

SITOS A PHA.ZO---FIXO:
: r (. •

r

4% a. a.

5% «

�
.• � ,. das 14 ás 15 horas

"
c r-t'; 11,30 horas

, l c ': SATELLil'E

De Fama MUI'I<1la' I

,.;
.;

Curitiba . doinvlle '" Blurnenau
Uma organização completa no ramo' estabelecida

ha vinte e cinco anos .

f

NSU .. BMW w Triumph Duerkopp
BiQicfetas: _' NSÚ '" Ouerkopp -

Opel Bauer
Rad; -":)9: � Amerrcan-Boech e Loe-

Iwe-Oota .

, :.�. \,

.

Moitu·es:-ILO para bicicletas' e ,:.ctocidetéls,·
para iluminação de casa�.-:-::-Elpo...,....,..E
clipse=-Evenrude para botes.

AeessDleios: �para bicicletas e motocicletas.
.

�;t:.� �TI�
tmportadores .. Distribuidores

João Prosdocimo & Fi-lhos"
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� I r9 r. C.mará e r t ln s I Dr.Pedro Catalàa

6 -------- '---- ...-------- �i Diplomado pela Fecul I,
�,•. �' .1 dade de eM-cina da r

i� M1&1D�-E.PEÇIALISTA � MOLl\tSTIA8 DO ESTO-
.

I 8aía I·

�
" r:.�� A@lf}, INTIiSTIN�, FI61ADO E RECTO

�_ I Ex ..interno e assistente de
t� fti\JRA :RADlCilAL DAS HEMORRHOIDA8, SEM OPE- �I! Sff�'iço doprof, �01ae�. .

�
,

ltAÇÃQ E SEM DOR � I Ex-uünr.? do
.

Dispensam' I
d 411 SIlva Lima ,

H CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado, a Ex-�djunt� do Hospllal. II
-

. dlariamente das 5 ás 7 da tarda Ü I Grllffee Guinle e Sanatcno
.

."
'" Manoel Vitorino

Iéi 1_ • A&&; i-!ilií@!!M h ".....A... Clíníca médica cirurgtca das .

molestías da
CABEÇA E PE-i(i�ÇO

Especialista em

NARIZ, �ARC:ANTA E
I.OlJVIDOS

C�NSULTORlO
18- Rua Trajane --18

RESIDENCIA

� Hotel Gtor.a
�I Diariaraente das 16 ás 18 hs.

IJI��.'-P;-d��<WC�'�:r��mões
"

I
B

�..�.���� �I C�LINIC_A MEDIC;C:\

II' �
I.. i '�fma, Reumatismo, Artrite, Ciática. Lumbargo,
I I Nevra'gias em Geral. +Doenças Nervosas e Mentaes

I
CLlNICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da
Péle.-Sifilis- Bltmorragias e suas complicações

CI. ra insuJinica da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e molestlas da nutrição

I· CONSULTAS: Das �_) ás 12 e das 4 ás 8

II"
Atende a chamados

IlFua Tiradentes, 1 ... - Sob,
Telefone, 1167

,�.-H_-Ê��t..atat__�+__t�'=_d·fi�__�e�5•.�·.....�r�§�·õ��-,�?t�--�%3B7�·�·

����,-,�-.������� \---,--
_'.

-I
D... r:ln !e-.. - ., ".d.,-

I'I _

j.
'.

r"':I�,,'61'_;)\'l;i;l'

i GC)tt.S rr-, a 1''1!�.

II Ex ·chefe da c1inicoi do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ú(e�sor
Indórg Qurkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Dr� Atfredc P. de Araujo -'I
(� r... .Il t="" D'

. � . 4'�'
QV�,,--= I .sv;»

lispecialista em motestias de creanças, nervos
impaludismo e moiesttas da pele

Tratamento do empaludisme e das molestias da pe
le e nervosas peja fiutoflemotherapia

C.onslJltorio e residencia=Ptece 15 de Novembro, 13
, .. Telefone, I.S84

Cori"$"altas: -- Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

M(�!esi:ias e Oper.E�90eS
:;.::.<:-",>" do.

OL.t-t r:Ó: 5
OUVIDOS, NA�IZ E CARGANTA

1)'·111 João de Araujo
-------- -

As�i� t, nte do Pn)T. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do S'LfV:ÇO dlI othos t' oto-rhine do. Centro de Saúde

de Floríanopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngoiogia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás (j t 12 - Fone 1009
'Rua Visconde de o.., Prr;t'c', I t - FLORI ANOPOLlS

;,�"Or. Joaquim Madeira Neves
..

'. MEDiCCJ--(JCUL!S�rj)..

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

Tratamento clinico e cirur .ico de todas as rsoles-

1 tias do .;" olhos

I
CiliÚ'l tle aperleiçeemente RIi ,y.pe-c;alidad�, cem o dr. Pau
I� Filho, no Serviço do Prt!lf Davíd Sanson, no Hospital

II ,�. da Fundação GüHrée-Guinle do Rio d·� Janeiro
C.mpleta aparelhagem para a sua especialidade
'.

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas dlariamerte das 15 ás 1 i

C0NSULTORIO Rua João Pínfo 7 sub. Telefone 1456
�ESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dssem ba rgador
Saivlo Gonzaga

ADVOGADO

Dtft Augusto
{ia Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
HAS-P,�RT05
.,OpiH�ções

C�I1sLlltilrio: Rl,la V1tul.
Meireles 1 @

.,

A's--l 0,30 e àa� 2 ás 4 hs.

Resi.�encia: Rua Vis'-onde
dt} Ouro Preto, 42-

F'ooo: Con'ultorio, 1405
Fone: Residencia, 1'155

Rua Trajado no, 29

Ad"og_ale
J. Bayer Filho

Rua -!'rajano. 11

(esquina Felipe Sc:hmidt)
Tdefone 1.172
Residencia 1.686

Dr:"'Ciaribal ..
te Gaivão
ADVOGP,DO
Avisa aos amigos e

antigos 'com;tituintes que
reabdtiseu escrltorio de
advÔéa�ia e continua a

aceÚar oXJamé,dos para
tr;ü)�lhar em qualquer.
"

__:,nal :'a do Est�do.
I -'::.'

.1 E3critorio: R. Deodoro n· 15
. FONE 1.665

EL�TRICIDADE MEDICA: - Alta Frequcncia=-Fc
tctcrapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr, Oeken). Banhos de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

Advega na capitel e no interior deste e do Estado de San-.]ita Catarina.
iEscritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131
a.II sobrado sala n' 1 S

� PARAN!\' SANTA CATAHINA I
#jW§ EM*EM f!J'téNrlbje« .... dtst@ -4 ••��B

panhia acionai de
çã�. Costeira

fVlovimento Maritimo.,.Porto �:lor�anopGI��

;;:::�;:;:;;���:i:�:, ·��t�::i���;r::��-=
.1rm:::,::õe:,,�:apl:::i:�'" "I Fretes de cargueiro:

T

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

IIIC�iX 1,::Ds�al,
II O.

I Dr. Osvaldo \JVanderiey
Costa

Bacharel em Direito

:IINS�ITUTO�DE DIA
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Dialrna Moeltmanr:

Com prática nos hospitais europeus

CUNfCA ME DICA E!\l GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

c LlNIC:,;"
Curso cl€ aperfeiçcamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados electricos)
CLlNICA DE. C!"<IANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratotios de Microscopia e Aná-

lises Clntcas
Exame de sangue para diagnostico da �ifdí5 (reaçõeJ de
W(;·ssermann. di" Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
i:Qstíco d,) imp::.ludismo, Dosagem de uréa no sangue de.

EX3ule ele urina (recções de Aschein Zondeck, para dia-
.

'

1 -d' C' d I'gnosnco i feCI'JC" (;:;l gra'" FZ}. r.xame e puz, escarro, 1-

quido rachidiano ç qualquer pesquiza para elucidação de
diagnosticos.

F� <0 rn f!3 (", d () M eGh ado, 6
TELEFO(..jE 1 .19

FLORIANOPOLIS

Fiai lanopolls, - 1936

'-Dr. ArrnlnloTavares

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult-R. ioão Pinl:" 13
'1 1 f

-

I C.9t:, e,e one, -' )

Res. Hotel GIOlia-Fone 1333
t Consultas das 13 ás' 16 hrs.

I Âccacio Mo-
I rei ra tem seu escrip-

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7·-- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114 11Tel. 1317

tór ia de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

n, 70.._- PhOJd" t 277. �-

o

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melestías de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor ds Mat�n�l['!��e�
Medico da Hospíial

(Curso de especializaçâo eu!

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã
e á tarde - Consuttorio.
f\NITA CARlBALDI, 49

-IR. I

CON5ULTORIO-�-Rua Tra
afiO N. I� das lO, RS 12 e

das I 5 ás 16 t 12 hora�.

TELEF. 1.2R�

Dr, Aderbat
da Silva
i\(ivGgado

P. 15 de NevemliJrQ, 3 sebo
Fon� 1631 � 1290

. �---

I Di. �sdro dS_...ltl'i-"yra rerrij I
I AdVOg:��

-�.-

I Rua Trajano, rr 1 sobrazlo

I Telephone 11' 1458 I
.. I

da

---------

Uma casa ,la rua Conselheiro
Mafr a n', 51, butra na lUa João
Pinto n', 53, e pequena casa e

chf;cara na rua José Veiga. Um
grande Ritio no Rancho Quein.a·
do e outro no Estreito .

Trata'se com l)ão ::, a ul< ld
Fone 12-53,

o Paquete ITATINGA sairá.� 30 do cor-' O Paquete
rente para: corrente para:

Paranagl1à, Antonina,
Santos, Rio de JaneiiO,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJe10

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

A•. Recebe-se carga:;; e encotl1End�s até a �espera das -saídas ?O� pa.quetcsVISO e emite-se passagens, nos dIas das sald�s dos me�mos, a vlsta�do a

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

Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 haras, para ser conduzida, gratuita
mE'nté para bordo em embarcações especiais.

I fAPURA saírà á 29 do

Imbituba
Rio Grande

Pelotas:e
Porto Pdegre

!

[
I

RES[DENCI�-l�ua. �ste-I.
\

ves jUl1lor N. 26

\TELEF. 1. 13 I
_-

,-
_-

Ver:de-se as

seguintes
prC'pi iedades

ESCRITORiO·-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S�B. (FONE 1250)
AfiMAZENS--CAIS HADAR6 N. '3 ---(FONE' I 666) -'END, TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARD·OSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Urrl selecionado
a' Europa.

brasileiro
te

brevernen�

�
I

o ES PORTIVAf\
REDATOR: Osmar Cunha

PARIS, 27-0 jornal L'AUTO escreve em nota de hoje:
Acrescenta a informação que fi Fifa trabalhou J'UfÜ{) ao, C

fi
« amo se sabe, em consequencia do protesto formulado junto ao

cinematcgra stas para não mais exibirem êsse pormenor do filme,
fi d

' "Jurí ele Apelação da Fifa", sobre a arbitragem do match Brasil x
a m e evitar certamente maiores deseutendirne.itos. O sr , Sotero I '
C

'

f talia, noticiou-se que os dirigentes brasrleiros tencionavam deixar.
osme m ormou ainda que mr. Rímct, presidente da FIfa é inteira-

f I aquela instiunçào.mente avorave ao Brasil, e apoiará, durante a realização do Con-
gresso de Luxemburgo, em 1940, o Car.neo'y[,) M\l'1r1i,d rlf' 1942

Ao que parece, porém, os dirigentes brasileiros reconsidera-

B I
. i arn tais propósitos. A séde da Fifa não foi até agora informada

no rasi. Acrescentam as noticias, que s'gui!3,) i"fui,n'çôcõ obt.da: d E d'

F f j ()S projétos em questão, 'de concluir que o inci ente está cne-r-

junto á i a e á delegação brasileira, não kn: fuq,:,w!C!lt'J a ri lt;ci I d I I

i d I' d B I r.l
r a O",

co es igamento a rasi a Fed, ração !nttrtilciund. >1m3 6 EM MI,.,.. ,=iWM '

, (J fe '�; t i v' ,:; I O palhaço toanboli: cem

I�:�:itié" c�r,:r-- otn tiro no coração
,,1, " f

A c1ildé'li'a '·�.L :�" c, F" > or i PIO, 27 - CvnforlIl� noticia-'
_ '., r ;", .�,;) _ "j";'! mos em nossa edição anterior,

_'
. •

hV'::0 I
.IH ;�H",úiU tü i�·;\·a .. ccc ... os j

Um samba por
socios ativos e uass.vos para -as.:registrou-se ôntem, ás 21 horas, A cena tinha Íogar na sala

� • sistirern a segunda f",tr: interna em Piedade, mais uma das vio- da modesta vivenda, onde am-

ROberto com CiIII que se realizará ás 8 horas da lentas cenas de sangue que, de �os serviam-se de café.

lrp:.nhã do dia 3 de julho elo cor- quando em quando, ilustram a Em meio da discussão acalo-

posto elli Paris rente ano na sua séde crônica policial. Uma esposa mal- rada, Avelino levantou-se e pe-

A competição, que consiste em
tratada, como unico recurso di- netreu no quarto do casal, Ce Os jornais do Rio e São Paulo fazem, agora alarde do

salto cl� altura c distancia, lança- ante da brutalidade da agressão, onde retornou e investindo para campeonato brasileiro de Bola ao Cesto, a ser realizado no proximo
rnento do peso e dardo e corrida lança mão de uma alma de fo- a esposa agrediu-a a SOCOI e dia 30, na CápitaI Federal.
rasa de 200 metros, será dirigida go e, movida pelo instinto de bofetadas. Muitos são os Estados inscritos para o magno certame.

pelo atléta, snr , Paulo Scheide- .Iefesa, abate e marido com cer- Ana procurou reagir mas seu Entretanto, o nome de Santa Catarina, não aparece entre

I 'd d S C l-. teiro tiro no coração. marido h ncando mão de uma o de seus co-irmãos, sendo tal, deveras lamentavel em nosso meio,rnaote ,pres! ente o • • 1'. l]fA' tarde, terá inicio nos salõ-s ,acha de L nha, at,ir.ou-se, nova- pois que, contamos em nosso Estado, com pod-rosas equipes deua
, C lia dez auo. m t t _J lid d dao Íube Germania a distribui- en e coo ra sua vitima que cor- mona 1, a e e esporte.

ção dos lindos e valorosos prémios
reu para o quarto, procurando Aqui, na Capital prossuimos dois quintetos bem he-

Um sa n""l ba e medalhas gentilmente oferecidos Ha cêrca de dez anos, A- escapar assim à nova ameaça. raogeneos onde se poderia seleconar alguns elementos ue realce.

p' pelos SOCi0S. velino Pereira da Mota, então O saltinbanco perseguiu-a e Mario, da Aviação, por exemplo, até beón pOIl-:. tempo,
em a r IS soldado do 4. Batalhão da Po- Ana, vendo-se impotente, tirou integrou o conjunte do Riachuelo, campeão carioca. Na Força te-

Eu fui a França e conheci Paris VOCê sa b i Si licia Militar conheceu Ana de. da comoda uma velha ,arrucha mos, tambem, bons elementos.

Cantei um samba, êles pediram I <?iue Laon i d :;l S SOUla e, embora a diferença de
I
e dominada pelo terror, apen- No norte do Estado, porém, é que está a força do nosso

bis.
, JOgou n () Ca r I idade entre ambos, fosse basten- teu-a para Avelino, comprimindo cesteból cnde 05 joinvilenses têm obtido as mais estrondosas viro-

Logo depois que o samba �stava I H Oepcke
te sensivel, pois êle cantava trin- o gatilho, rias sôbre os nossos visinho! paranlienses.

termmado F C ? j'
ta anos, enquanto ela, não pas-

'

O Ginaa1ico e Guarany são dois quinteto9 respeitaveis. Em
Umíl linda francezinha se chegou O

• ••

,

lava dos dezoito, tornaram-se a-'Atlngttlo n. coraeAo Máfra, S. Bento e Itajaí tambem a Bola ao Cesto é praticada com

pata o meu lado
CARL HOEP,CKE F. C. era mantes, unidos por uma afeição Soou li) estampido e o proje entusiasmo.

E foi dizendo logo o que sentia, u:n team de futebol daquele na-
que aumentavam dia a dia. 05 til atingiu Avelino ao lado es�

Mas eu nâo compreendia
VI� tempos passaram e da ligação· querdo elo thorax.

Era regular, Aqui disputava A" A
.

d 'I A b I f' IhPois não sabia francês entre ve mo e na vieram OIS a a trans Ixara� e o co-

partidas_ Em !tal'aI, em S. Fran- f'lh V'I V IE. ela então saiu desanimada, lOS. I ma e l!l ter, que lêm ração.
cisco e até no Rio de Janeiro. 9 6 d'd d 'O 'I' bE a minha ilusã'l naquela noite e anos e I a e, respeh� �x-ml ltar tom ou no mes-

desfez. ld�á, disputava p3rtidas com os v"m·nte. I t
se

u .. mo o�ar enquan o sua esposa
qua ros de suburbio. Isso lá pelo A existencia corria calma e ainda perturbado, era detida pe.

anoEde ]931-33.
.

'feliz pira .() casal que, em 1936 lo guarda 535, Aparicio da passou.
, o CARL HOEPCKE mUitas contraíu nupeias, indo residir á Silva Rocha, que u conduziu á

Tile a lembrança de comprar um vezes vencia,
rua Xisto Baía 17, eu1 Pieda- Delegacia do 230. Di�trilo.

dicionario
I

Um dos cracb do CARL HOE- de, tendo Avelino deixado a Po- Ao defrontar-se com o guar-
Para não bancar o atara, PCKE, porém, era LeoCJidas que iieia e adquirido o circo «Tic.o- da Ana balbuciava:
E me defender... riera amicissimo dos nossos conter- Tico», instalado à rua Bela de -Matei o meu marido,
Pois a francêsa era bonita de r�neos. São João. Uma Ambulancia da Auill-

verdade E" Leonidas integrou muitas teneia do Meyer foi t.:hamada
� eu tinha nece�sidll.de vezes!\ nossa equipe dando mui" Noite d- São Joa-o... para socorrer a vitima, mas na-
De compreender tas vezes a vitória, Depois de casados, entret&n- da poude fazN. Avelino era já M iss.t..Jo outro dia quando a encontrei

I
Aconteceu, até que alguma, to, a vida d0s dois modificou-se. cadaver. lVlorreu dez minutos

O "bon sair" eu logo ihe falei vezes Leonidas jogou de manhã Avelino, de carinhoso e bom após ter baleado.
E gentilmente ela me respondeu: pelo CARL HOEPCKE t! á noile

que era, tornou-se máu e CIU- NR delegacia a crllI�lOosa tu
"Comment aBez-vaus, mon amour, pelo BOTAFOGO, dando a vitó- mento, chegando mesmo a espan- do confehou, sendo autuada pe-

comment allez-vous?" ria a ambos. d' lo comt'ssarl'o Alencar.car a esposa por Iversas vezes,
Ai então eu falei tudo (,) que O caro leitor sabia i�so?... pelos mais insignificantes motivos

aprendl Dom i ngo vago
e proíbindo-a de saír de casa. A vitima

Inclusive "três bien mOIl amour, Essa situaçlo perdurava quan- A vitíma, como já dissemos
três ioliell Devido o máu tempo reinante, do ôntem Ana recebeu de p!l- acima é Avelino Avehoo Perei-

Ela mostrou-se cheia de conten- não foi realizado, domingo, o em·
rentes, o convite para tomar pllr- ra da Mota, d� côr branca, bra-

bate Avaí x Atletico, que ficeu '1
'

40lamento
f d te, à noite, nos festel'OS l'oaninos u ena, com anos de idade

tram eri o para o próxiaIQ do hque em casa destes seriam reali- e a tempos serviu 110 40. Ba·
zados. Sabedor do cenvite Ave- talhão da Pelicia Militar. Era
lino negou consentimento. Ana tambem motorista profissional.
insistiu, convidando-o tambem Atualmente era proprietario do
para acompl\nhal-a. O saItibaa- t.:irco ,Ti "ytico» , instalado á
co persistiu na recuaa e nasceu ruto Bi: I . Je São João, onde
a discussão, que em pouco se lambem fdi; 1 parte do elenco.
tornava violenta. como palhaço.

o filme esbulho o Fla-Flu
,

a Europa
. ,

Ira
o pene! de C)or"�(-)ingos� no

jogo Bras,iI .. ltc3iia f"tão existiu
RIO, 27-A propósito da possibilidade de uma excursão

do selecionado FLA�FLU á Europa o técnico Krue'lchn'!t decla
rou á re�ortag{'m que sómente em maio do ano vindouro será isso

possivel, visto como para uma temperada na Europa é nece.saria
um'! longll preparação para os jogadores.

RIO, 26-Noticias de París para um vespertino, informam
que o sr. SC'·lero Cosme, consul brasileiro declarou possuir um impor'
tantissimo filme com o detalhe do "peoôllyft de DtHniflgos no jogo
contra a Ítalia, vendo-se a bola Ióra do campo, quando o zagueiro
brasileiro f r z "foul".

deixará a Fifao Brasil nao

lI.gredida

Roberto, o exce

lente extrema direi
ta da seleção bra
sileira, compôs em

Paris, o seguinte
samba que alcan
çou sucesso.

2a. PARTE

Me falou em casamento
-E muito insistiu
Mas eu que tenho meu

mmgo.

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

ALUGA-SE uma esplendida Bala
para escritorio, com 2 janelas,
nos altos da Livraria Moderna,
de Pedro Xavier & Cia.
Tratar na melma Livraria.

amar lá
no Rio,

Corrida da
Fogueira

Realizou-s6, ôntem, ás 19,30
horas, no C. R. 15 de Outubro
'os vencedores da CORRlD,'\.
DA ,FOGUEIRA, a ent[cga dos

Disse a ela:
"Au revoi mademoiselle,
Vou para o Brasil."
____ ••__••••••• a•••• •

PIANOtJItlvende-se �!�1 de
marca "Zlmer

mano" em pt'rfeito estado.
Tratar nesta redação.

VENDE-SE uma maquina
de escrever «Woodsto
ck», por 600$'000. Rua

Saldanho Marinho ft. 10.

premlOS,
Aos presentes foi oferecido um

(.')fJO da afamada cerveja BRA
HMA.

;- ''']--;.. ,'.
,_'o.

Mais um que passa•••
'

.i�

.'

A turma de Base de Aviação Naval, com
seus reservas

A F. C. D. realizou-se. em t'!wpos idos, campeonatos d.
Tenis e Tiro.

A Federação Catariner..se que é de Deapllrto, e, nio só de
futeból podia e devia congraçar o Ce�lêból catarinen.t', pOIS qIJ8
@Ie já merece a sua atenção.

Este campeonato brasihiro, para nós, praticamente já

Preparemo-nos, pois. pala oulro e, esperemos que a F.
C. U., volte suas vista:l para o as!únto que. lUp mOi importante.

o. c.

• .gradeciment•
Frandsca Heleodora Mafra, Celeste Lo

p@s Mafra e seus fil.os, J, Lupercio Lopes, 'ir

___I.__.raAo1 e demais parente. (au entes) do leu .empre
Jembrado filho, esposo, gearo e irmi. ;/
AGAPITO MAFRA

falecido no Hospital de Caridade, no dia 24 tio
corrente, ainda acabrunhados pelo leu falecimento,
convidam aos parentes ,e demai. pessôII de sua.

amizadt's, para assistirem á missa que farlo celebrar, " 7 112 da
manhã, da àill 30 do corrente, no altar do S. Bom Jelus, Dl

Igreja de Sã. Freacisco, confelllando-se gratos a tJdos que COID'

parecerem a este áto de Nossa Religião.
-Aproveitando a oportunidade, tornam publico o.....'

melhores agradecimentos aos dedicados e humaoitarios 'facultati.ol ..,�.
doutores Antonio V. Bulclo Viana, Carlos da Mota

-

Corrêi. a
RIcardo GoUslOann e revdmo. padre Antonio Wanterkamp, e.t�
pelos .ocorros espirituais que prestou ao doente, bem como, fazera
exteosiv?s a sua gratidão aos exmo. dr. ITens de Araujo. honrado
Secretano da Segurança Publica, seus corretes auxiliares e comis-
58rios de policia e 'finalmente á benemerita Irmandade do S. J�.
5U'l dos Passos.

"

Flo,iaDopolis. 1.7--6-938.
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Vendenl-S'e juntos ou seoarados I�agnifico t��rfllo pronto para ed,fica�ão todo murado, IL[li passeIO e ,rua Ja calçada no centro da cidade, li 50 metros

I praça 1 5 de Novembro.
a

(r
Uma g��nde_ casa antiga, corn espaçoso terreno plano,

ra glande edilicação, tamben, com passeio e rua Ia calçadapa. I ao nrirr.eiro
'

LO:1ugua 1':""

• Informação com JOÃO CARVALHO

Florianopolis- 1938 ===
-:--------------------__:__.____-- ---

R-:m--o-s-rl M P O S T
'OERE O

EDiT.ALEspecialista em molestias do aparelho gentio urtna
no do Izomem e da mullzer.

Dr. Sá u I o

Ex-interno e ex-Assistente do) serviço de cirurgia e Para ciencia dos contribuiates do Imposto de Renda nes-

ginecologia do Frof. Brandão Filho. te Estado, 10:no público por meio do presente edital, alguus dis-
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do I positivos regurnentares em plena vigencia: (Dé'créto 21.554, de
Rio. 20-6· j 932).
Ex- Sub Diretor d . Ser viço Médico da Assistencia Artigo 78.-Todas as pc::sôas')isicas ou jurídicas que por
Dentaria infantil do Rio de janeiro. s ou como representante de: terceiros pagarem ordenados, gratifica-
Curso e prática especialisada em Urologia. ç'ões, bOllificaçóe" interesses, comissões, perceetélgem, juros, divi-
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P. dendos lucros, alugueis e luvas: prestarão informações à Seção do

.. 1 do C. S. de F'onanopolís. Ímposto de Renda, anexa ii Delegacia Fiscal.
-

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

,.,.J I;�",__
Doenças de senhoras. Urologia a multa de .500$000 a 5:000$000.

_ � Partos e Cirurgia.
-

Artigo 88.--,1\lé (30)--trinta de junho de cada. ano,

Consultorio e Residencia á Rua Visconde de OlHO

pre-I
r.;-J f ódem ser leitas as declarações de rendimentos, independente dc�

II 'f I I:L R multa, A pessôa bica"-{particular)-que possuir mais deto, n'. - e.-.009 -, ,01 IANOPOLlS,
10onO$000 I

: J" oe rendimento bruto, fica sujeita á apresentação de

�ii1tE!t!i!$ílgm!!_�-",�4'� T @Q s,ua declaração, ainda que, pelas dedu�ões de p.DC&rgos, de, fami-

11--
--

-

- _-

II
1., e cutr as qu, o regulament- permite, venham a r.m "cota.

(ERV�JARIA C A T A R I N C�s.o não "pre�e�te ,� �ecl�raçàO fi:_l\rá sujeita ao lilnçame.C1t� �(e�.L E N S E ii
oflO')} e perJer,a dlr,elto �s deduções ,rt:gulam:ntares, IOCldlDOlJ

IR. �amb,.m nus multas oe 30, 50010 ou ainda treis vezes o valor do

1lllmpcsto,
ou seja: 3000010. As firmas comerciais coletivas ou in

I cb'idu'lis, ai,nda mF1smo qu: tenh,�m prejuizo, ficam obrigadas a

I �c,rescêll' ar ii sua o, daraç ao os documentos que próvem o seu pre-

I
juizo.

Artigo 175.-As ernprezas que pagam juros de debea-
ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO lNVERNO�A, CUI- t�íes e obrigações ao portador, descontarão sempre: independente

'''.,
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA de sob r a quem são f,agos êsses jurus, á taxa de 8010. Quanto

Cervejali'ia (;at;n�hllenseo I" I aos dividendos de ações ao portador, a taxa a descontar pela
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA' mesma fórma será de 40["1, independente do imposto pago pela

I
SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E

'

d d
ir

.

RESTAURANTES.
socie a

eA·· 182 S drtigo 0. --- ão passiveis () imposto de renda 05l} REPHESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.

I'·:
ESC. E DEPOSITO: CA'IS FHEDERICO HOLA. vencimentos de todos os membros da IVhgístratura da União, dos'.

" F L O R I

_.A,_N
O P O L I S

,[]
E".du., do Di,trito Federal c do Terretorio do Acre, bem co-,

I mo os do funcionalismo público do Estado dos municipios
A t '''''''! H k S A

'

rn --- (D'!';reto 19.723).gen es; Carlos oepc e I:· M V E.' � S Outrosim, torno publico que de acôrdo com a lei 183,
RUA CON�ELHEIRO MAFRA, 34 _ Ftorianopolis �1 i de 13 de Janeiro de 1936 e Decreto 21.033, de 8 Feveiro de

i\il VENDEM ... SE: na rua Presidente Coutinho 1932, o regulamento acima citado, sofreu as seguintes alterações:
L • ; em-$l# ;; I ; mE. +&&!iiíi!!9� N·. 76, Lei l83o.-Artigo JO.-A partir de 1936, as s�c!e-
t'�� :)'V��"��'�I:��:�����,��� ,:,Ç'�"'0\1�� ;:�';};;,�;�;;'�j -S�'?"1G I - '- - _--. dades em nome coletivo, as de capital e industrie, as em r:omar-'

'� Ca�:ICU i O "'d""'e' "q u'a-I q'ue
....

-r
.� , '-""'..-o=.a"'_'

p-·�,·:.. ':':.��-t':<_',�.·, '�""'X-�Cl!Ç.'��';-.·�:'''''''''-'''·�·�'''� I dita e as firmas individuais, cujo capital exceder dI" 50:000$000,� '-"'! ,,) ..... 'O '-r;..Q. '.!, I í � � ou cujas vendes mercantis ou receita bruta excederem de
� "estrutura ef'l'! cone cauzaçào e direção �fí 300:000$000, deverão pagar o imposto pelo lucro liquido, dê

!fi ereto armado de ob- as �.'f.-,.' acôrdo com o respectivo balanço, ficando equiparadas para o elei-
r. -

f A h t f . to da trihutaçã0 ás Sociedade, Anonimas11 e erro parei arnen o com �I�,Jf;.s ��"" Decreto 21.033.-Artig·o 10.-Nenhum livro ou doc"-� aleto P'" ra constru � v

{� I""
.

l. �, .

�

�� mento de contabilidade previsto pelo Codigo Comerciai, pela lei�4 ções de pontes em � de falencias e par quaisquer outras ieis, terá efeito juridico ou

� cOnCt-eto annado �! --------..----- -� administrativo, si não e�tiver aSl'inado por attlario, períto contador
'"�

\� I contador ou guarda-livro� devidómente registrado na Superinter.-

�\� � r Vende ..fie 91 dencia do Ensino Comercial, de acôrdo com o disposro no artitI,o
�� 53 do Decreto 20. 158, de 3 O de Junho de 1 931. })olianio,

f$*' � 8 '� :Í\

b
� �� U I�)A i\I\ ,\ QUINA DE ES- no decNrer de Junho até 30 ri,) mesmo mês, a Secção do Im�

.�1 «) �a r t;a rne I ro �:� I" e I ro � I
-,

CRE'VER1 USADA posto de IRen�a neste bEstado, está habilitabda a forndecer quaisquer
�� �� I tipo standart por preç� van- nutros esc arcomentos, em como a rece cr as cc!aiaeões d,\�
rt � I tajoso. Inforrnaçi5es na Ta- rendimentos referentes ao cone.!le exercicio,

�

��';�
Engen he i r-o C i v ii

l.,��! I! baca:-ia Baiana, RUe Trajano, Secção do Imposto de Renda anéxa á Delegacia Fisca

� �\t 14 ou Caixa Postal 59. do T fSOurO Nacion'il do Esti!do de Santa Catarina, Flnrianooolis-� t�, 25 de Maio de 1938.
.

r '�lij �--

� Pal�cio da Caixa Ec@nomica �I RAn:os c":�::ec:::e�:::�� l' A d A" P�
.

�t�me n to '\"�� �1'J*••o••o••••etJ••••••••••if)e.e•••••e•••a.e••••e.eeeeet

I'
.

- n a r III
� U � Ç4' �� Para seu concerto, procurai a

r�j i CaSa M1isical, que conta com;;, F - �,

Caixa Postal, 784 ��Io��cilna melhor ffiuntada na ca-III rc�
!�

� � i
p'"

R", João Pin'o, ! 2 iii _!II's�d� Maquinas e Pilota_gem II�I[-�
L�' � . ,_,- i +-,. i t::) <"�$".,, ,.t::l r--" t·

....

,Q' t,..,�) a" -.:2,!
-----------.---.-------"-

I PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA-',�' Í! � i �. � ",.""'i � ("'::;9 J '{....�� I
'

, ' I�', ...-tI' '\-,.-4. . ", � .' ',,_�,A �"""" .�
,

�7\J \.:f é��" ._<""� "':. c: <-: ,JUdS C;W'" QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-
" �';::' I '''; '1;";;' � � \...J ç;"" ,,:.:']0d de' tlj"L,s, RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

�-,�, �f'",

I
ilgLltl Doa e muitas lHVorf:3 fru-

�, S· �,�� (:: 1".)! 2' .:::-"1 !: � tlfcra� de dIversas qU3!idé.des, al.' OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR..

� �,:� Ii !a -iD' ,b (ju'lrt(-I do 14 B. c.. EULAMPIO DOS HEIS VALE
'I'

E O
- -

'" -.,. r::;;U F::;,) ',f�
" �I RUA GENEHAL BITENCOUT, 98...� F;orianupolis djreção� f!�:.sro. (,ii ,l_\,l-..", ,,, �t�ltlO E,lleitü, Fara Iri\lar cou,,,

1'/ FlOI!2IANOPOla�
"

r � ", v1! ' -

V I I A
'

d n lo;, I�

����;;;.;'.lli�;.;���i��\�,if"'''���:,�_ �
1Vísta B_ SEU- FILHOS iI

'.;��'1

garôtos �Ó :1�.
�1
�,�
�.��.��l
�

�

*

, I

A mala tt cha todas �

Sua carta chegará
�cmingo na Europa

AS

Quintas�Fel.Qs Pão liquido?
Cerve ja Bock!áS," 10 horas no Correio

ás 9 horas na Agencia

", �

?

! nfc..)r-rv"l a\;oc_�s
.

Sindicato Condor Lida.

confecções para

e
lO

meninas e

Ina
-------------------

Rua COl1seiheiro Mafra esquina da Trajano

i
I

J
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Matou duas filhas e

suicidou-se
CAMPINAS, 27 - A cidade r doença incuravel que ha temposfoi teatro de uma cena de sangue, 'lhe vinha minando o organismo.

que vsíu abalar profundamente O tenen te Vilas Bôas contava
a sociedada campineira, pois o 35 anos de idade, deixando viuva
seu protagoaísta era muito esti- I e mais ama filha menor.
arado e conhecido como ofcial da I �--------------

Força Publica.
A's 17 horas, a policia recebeu

comunicação de que no prédio n'
1'562, da rua Morais Salf'FI hou
vera uma csna de sangue. O sr.
Carneira da Fcnte, delegado re

,iODaI de policia, imediatamente
transportou-se para o local indi
cado e foi encontrar, num quar
to daquela residencia, em meio
de poça de sangue, os cadaveres
do tenente Eloy Vilas Boas, a

angado as 3' B. C. da Força
Publica, e de sua filha Nely, com
5 anos de idade. Ao lado, gra
vemente ferida, eutra filha do
tenente, a menor Luey, com um

ano de idade.
° delegado solicitpu a Assis

teneía Publica Municipal, que
transportou a unica vitima ain
da com vida, a menor Luoy, para
• Pavilhão Irmãos Penteado, da
Santa Casa de Mísericordia. Ali,
apesar de todos os esforços, Lu
•y veiu a falecer ás 17,30 horas,

O delegado regional de policia,
procurando investigar a causa da
tragedia tão desoladora, veiu a

apurar que f) unico motivo que
poderia lzvar e tenente Vilas
Bôas a sacrificar as suas Iilha s e

depois a si mesmo, com tiros de
revólver na cabeça, seria uma

A'S 5 e 7,30 HORAS: II
IEm últimas exibições: IJANE WITHERS, a rival I Uma das cerimonias mais expressivas do mês corrente, foi,

de Shirley Ternple na sua mais

I
sem dúvida, a da inaugur-ação da placa com a efigie da Princeza Filhos, irmãos, genros, nor '8, netos e bísnetcs de

b ilh t f "ri' Izabel, no antigo edificio do Paç0 Imperial, onde presentemente Ana Terezia Mullerfi an e p�r �rmançRe, bien"Ko co- funciona e Departamento dos Correios e Telegrafes, á praça 15 de I ainda sob a Impressão dolorossíma do golpe que acaba-m demo companheiros D ert i�d, I Novembro. I sofrer com o fal�c1mento de sua inesquecivel mai, irmi, sogra, avó eJo('n Davis e Sally Bll>flB em A essa cerimonia além. de inumera3 personalidad.es de des-, bIsavó, cumprem o severo dever de manifl'star seus maiores e mats pro-
U

• , • .

'

D 'V I fundol agradecimentos a todas aI pessoas que durante; a sua enfermIdl-m anJo em ferias. taque, estI�eram prese�tes a exma. senh�ra. d. arCI a�gas, espo· de a visitaram, ás que lhe assistiram o transe derradeiro, ás que apó! oÀ sessão das 5 horas ioi or-
sa do PresIdente GetulIo Vargas e o pnnClpe D. Gasta0 de Or- J passamento manife3taram�suas condolencinl por m<!io de cartas, cartoes,

leans, neto da Princeza Izabel. e telegramas, as que enviaram flores e ás que acompanharam os despo
jos ã SUB. n'IUma morada.

PÃO IJ Dr. Arminio Tavares _ODVg�:::.::-IZ,
I

CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consllltas das 10 ás 12 e das 16 ás 13-João Pinto,7sob-Tel, 1456

RIO, 27-0 sr. Manoel

Gon-/caPital.çlllves de Freitas, dirtiltor do Ser-
viço de Fiscalização do Comercio -

de Farinha, declarou a imprensa
que se instalará, dentro de POlI
cos dias o Conselho Consultivo

Dustel Pbelps e a IItroupc" jU"'; do meemo serviço que, sem dfl-
nil da Paiamount. mora, tomará as providencias

Preço: -.- 1 $000.
I necesRarias para a determinação

___ _
�

I elas percentagens de mistura nos

moinhos, de f€leu las nacionais, ao

trigo importado.
Ael'escentou, o er. Gonçalves E' hoje a festa á caipira do

de Freitas que o Serviço que di- C A S A C O S D E C A SEM • R A velho «Clube Doze».
rige já iniciou () levantamento di:! li. Tudo promete um sucesso i"ualestatistica de todas as fabricas de

'I'TRS
álB sensacionais feitas da velhaféúlllas de mandlOca, milho e ou· TAILLE� socieda6ie. Ontem, o CandGnga,trO$ cereaes que se prestam para indignado protes'ava contra a de-

panificação e bem assim ela res- S�BD 'G':!I"I"'UDO� DESDE 56$000 signação de VELHA SOCIEDA·
pectivA produção e �olicitou aos U �� A � DE e irritado c0ntesta o Carico:
_esmos estabelecimentos industri-

d b h
-«Velha? Uma óva! Moça, é

ais a remessa de amostras dos

apas e orrac a
que ela é!» Em seu socorro vem

Beus produtos para serem estuda- 10 Chico Mélo e corroborando,
.. VO}.ltoflrrsp'eJI·uossoé do Carmo Flôres dos. fortifica:
... Jar., diretores do A pós êS31'l!l estudos, será fixado c:Nada de velhice! E' a turmaDepartamento de Estatística e um tipo padrão de f�cllla, que o PEI LES nOTa em ação. São já as noss&sPublicidade e da Diretoria de Serviço recomendará ás fabrica!'!, � filhos que se divertem 8 organi�if .Terras e Colonização, foram desi- para que elas o produzam,de" ELAR ,za�

l) ... Recebemos hoje gentil con-IS-,nad.!i 1?8fa r,@preilentar ,? no'!so preferencia.

n A MOD ' vite para assislir o casamento a

b�tado Junto as ASllelD�leul� G0-1 Concluindo, informou que es- a - realizar-se hoje. Grato!i pela gen-ralll dOI COD$elhos NaCIOnaIS de, pera, dentl'O de um mes, toroar.
'

tileza, prometemos aisistir a ce-Geografia 6 Estatística. uma realidade c pão mixto nesta' rimonia.

ciu_mas

ganizada para crianças.

"INES COROADOS
REX, ás 7,30 horas:

CUPIDO E' MOLEQUE
TEIMOSO com liene Dunne e

Cary Grant.
Preços-2$500 e 2$000.

HOYA:", ás 7 e 8,30 l-wras:

PRIVADOS DO L A.R com

Adoração
é iii marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adora�ão
Bep.·esentarão Santa

Catarina

i��·�V��O�Z��D��O��P��O��V��O����p�rO�PJ:5ri�et��;jrio�l�e�:�-i�re;;�o�r9Ri��s�poA_n5_a_�_I_L_A_------.c:::::_D_""�;
,

Homenagem á
Izabel

Prlnceza

GAZETA

.t.�lagi·ante da eoiüca�ão da placa vendo-se
�i��!ame Vali"üius e outras p@ssôas de

destaque

Litvinoff expõe o

pttuto de vista russo

sôbre a sitllaeão
internacional

AGAPITO i\IAFRA

Fá
,..,

ÇAO DO
MIXTO

Nossa Vida
sem ore atento ao rigorcso cum
primento do dever e cujo desem_
penho vem sendo feito comttmaior retidão e escrúpulo. •

AG tte. Alcebiades de Freitas,
«A Gazeta>, que o tem o llume
ro dos seus melhores amigos, faz
votos de bôa viagem e feliz de
sempenhu na importante missão
que lhe foi confiada.

.\NIVERSARIOS

LONDRES, 27-0 comissario Deflue, na data de hoje, o

dos Negocios Exteriores dos So- aniversario natalicio do nosso

conterraneo sr, Jaime Couto. Oviets, sr. Litvinoff, fez hoje uma

das suas raras apreciações sôbre aniversariante que goza na socie

a situação internacional. Disse que dade catarinense de grande esti

a Alemanha já conseguiu anular, ma, será largamente felicitado.

uma por uma, todas as vantagens Passa hoje, o aniversario na

por que se bateram as potencias talicio do jovem Argemiro Ca-
ocidentais na Grande Guerra. bral, empregado do comercie.
Acrescentou que a ocupação da Vê passar hoje, o seu feliz ani- rALECIMEN'fOSÁustria representa uma compen- versa rio natalício a graciosa se

sação ótima para todas as pro- nhorinha Doris, aplicada aluna
vincias que li Alemanha perdeu do Colezir. Coração de Jesus e
na guerra. A ameaça de ocupar filha do nosso conterraneo sr. Conforme noticiámos, efetueu'li Checoslovaquia daria i Ale- Eduardo Santos. 1€1 no preterito sábado, ás novemanha a hegemonia na Europa .,. h tê dC t I F· I t Litvi Transcorre, hoje, o amversano oras, o en erro o nosso amigoen ra. ma men e, ° sr, 1 VI-

I'
, -

I'
. Agapíto Mafra, que oeupava comnoff disse que a aliança russo-

nata 1,C:O d,). lute l�enLe menino
d d

cheque era um dos fatores mais I Muurilio, _fllho do s.r. Manoel e icação e intihgencia o carg,}
B d S I t de comissário de policia nesta Uilimportante. ··para desanuviar os I

01'11 a I va, comercian .e,

pital. A's horas marcadas, saírn •

horizontes da política internacio- Fez unos, ôutem, o galante me- do necrotério do Hospital de Cl'nal. nino Luís, filho do sr. Pedro
ridade, o caixão mortuario couToledo Dias, rádio-telegrafista da duzldo por seus parentes. e peloArmada.
sr. dr. Ivens de Araujo, dizncOlJ'f]WS PAIt'I'EM - o

Secretario da Segurança Pública,TTE. ALCEBIADES DE dando entrada na Capela na Ir.FHEITAS mandade do S. Jesus dos Pas-Para o sul do Estado segue sos, onde foram celebradas pelohoje, o nosso distinto patricio revmo, capelão Antonio Weter-RIO, 21 Respondendo a uma tenente Alcebiades ele Souza camp, as cerimónias de encomen-consulta do coletor federal de Cabo
IVerde, Minas Ceraís, decidiu a De- Fl'eila�, djgno e esforçado de e-

. dação findas as quais, foi o cai-
legacia FIscal do mesmo Estado, gad.: ou .J .u�ta de Recrutamento xão conduzido ao cemit.erio, praque, de acordo com o novo regula- nos l�UlllCIplOS lie l!russanga e cedid .. da Irmandade, e grandêmento do imposto de consumo, ne- C te1110 do azora hnhum outro adicional que não seja

rescruma, r I SI, '" ,acompan amento de autoridades,
o de 5 por cento para assístencía palo. comando �a .iO? v

C. R., es- comerciantes e amigos do extinte>.
hospitalar, deverá ser cobrado nas tendida a sua ]UnSdIÇaO aos mu- Sobre a caixa mortuaria alémguias de aquisição de s�los para nicipios de Tubarão, Orlean� e de outras, aotárnos as seguintesbebidas. Tomando conhecímento do

·1· Araranzuá demeustrando, aS1!Im, corôas d f' hi '._,despacho da referida Delegacia o. ""
, e mos iscui .... , com a

diretor das Rendas Internas re;ol-I aquele comando a grande conta seguinte dedicatoria: Homeaazem
veu aprova-lo. Il.'m qne tem o distinto militar, da Secretaria de Segurança "'PÚ-

blica.-Saudades dos Colegas Co
missarios;-de Raul Oscar Wen
dhausen-da afilhada Inezsinha;
-Eternas saudades de sua mãe
e esposa; - Homemagem do Lu
percio;-Saudades do Protasio e

Jandira;-Do Euripides e Julia;
Do Licinio e Izolina; - Da sua
tia Gloria e Alvaro;-e de Cóti
nha e filhos.

Saudades de Narbal e Irací. Á
viuva do saudoso Aiapito Ma
fra, exma. sra. d. Celeste I. Lo
pes Mafra, fica com cinco filhi
nhlts, chorando a falta do seu

extremoso progenitor, que são:
Daniel, José Luper0io, Dará, Dal
miro e Danilo, estp" de dois anol
de idade.
-A's muitas manisfestações de

prazer que tem reGebíd. a exma.

viuva d. Celeste, juntamos as

o novo regulamea
to de consumo

AGRADECIMENTO

Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON
nossas.

(Especialista em doeneas de Senhol·a.
e creaneas)

�ONSULTORIO IClube
I

Doze
Rua Felipe Scbmidt� 39

HORAR!O: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas Festa orijinal

Lavando--se COlO O Sabão

elD Especialidade""

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

v

a
:... g

y

��\)�1R1A NAC/�� te
'\ 'tJt"fZELcf(l o:
• '.j) ��JOINVlllE "-

S�iÃ���RCitAt
[�Ec1AlIeADE

l:O

Jl
�(

Join'ville

economisa.-se tempo
de WETZEL & Cia. -

e dinheiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




