
RIO, 28 .. ", O Interventor Nerêu Ramos, de Santa Cata�i.1.a?
l'ecebido, ônten1, em aur:lieilcia especíat, pel� presidente 'Getulio, I Var,g3s,
,oro o qual conterenciou longatnente sôbre assuntes relativos aquela uni�
dade da Fed�raçãoG
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A probPosito da �otilcía bPubdlicada dP' 10G "bThe Weck«, de
:
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L L .ii. D Oii on res, so re o PQSSIVe a an ono e i faltar, pela es-

I Preprletarto e Diretor Responsavel J A I R O
...

C A tl\

i �o��r�o�nhg:��a'c:nat�::s t�t�����iI��:�a�a��sd:�nd�l�l�i�a. o !�� I i ANO IV I ·---Flori�nopn!i�Q�;rt�-:.feir�, --29-d-;-j-i-mho de 1935---------TNUMERO 11.86
: geciras, San Roque e La Linea, o que admite a possibilida- :1' .-.---,---.. ---- .. ,__ ,

. .----.-

• de, nqquela hípotese, de estabelecerem os inglêses uma base _
• naval na cidade da Faro, provincia do Algarve, em Portu- e!

A.m.. d! gal, declarou o primeiro ministro português, sr. Oliveira Sa- I � LaCa o
f

I
lazar: ti)

•
-7" A inquietação internacional, as desaçalmadas e descora- ! r de

• passadas ambições imperialistas, toda essa nevróse que in- •
• tranquiliza e fatalmente conflagrará o mundo, dão a Portu- ., RIO. 28 - Foi assinado de- dI gal, pela sua previlegíadu situação geografica, um papel de I RIO, 28 - Verificou-se ontem" de grande tamanho, investiu fu- creto-.lei_abrindo; _pelo Min�steril) e
• dramático relêvo no mel') dos conflitos que se esboçam. : na estação de Encantado, um I rios.amente contr� a vidraça da da VI.açao: o credl,to especial �e

I Quer no caso da Inglaterra, que <The vVeck» focaliza, ti) falo curioso, que ell?heu.?e SUl-I cabine do motorista. rompendo, a 1.188,O�00�0?O, para remodeJaçao I S. PAULO 28 - <til
quer na ameaça ao Brasil que pôde resultar da fortificação : presa, p�lo seu lll(ldlt�smo, a I um goll?e dp. titias garras p�del'o-I

dOI Serviços ao Departa�lento /_ _
•

'"
� ."' ..

.,
das Cana rias, como um legislador ianque avisou, serão os por- !B

q naní.os tiveram oportunidade de: sss, c, invadindo o compartirnen- 1il.0S C?rrel(Js � Telegrafes, lllclu-1 JIIIZ da 2 Vai � CI i

I tos portuguêses as bases de defêsa da nação a que nos ! presencial-o. Achava se parado na to, atacou a bicadas Euríco San-I
sive Jil�t�laç�o. do Serviço de minai", sr" Jose Ao ..

prendem tratados seculares e daquela outra, que 8 o Brasil, : referida estação, aguardando li- tos, que se viu seriamen.te em- P.e�soal, instituído I?elo. dec;et.o I gosto de Líma"l julgou: a que nos ligam a raça, a língua e a família mesmo. • cença para reiniciar a marcha, o baraçado com essa insólita «a-I n 2.286, de 25 de janeiro urti-
ontem o sr. Sílvio de

: Portugal quer a paz, n50 tem ambições, são tranquilos : trem elétrico de prefixo US-214, I gressão». . mo.

�ampos em virtm.ule
: os seus desejos e sonhos, mas irá desassombradamente para : o qual era dirigido ,Pf�lo motoris- A intervenção das �essoas qu.e d

'"

ti., a luta, se o determinar a sua honra, em cumprimento de g

lIa
da Central, Eurico Santos. se achavam mais proxI�as, aíi- 9S sueesso�, O a�o

I pactos firmados, ou se assim (I determinar o coração. na de- @ Em dado momento, com es- nal, poz em fuga o peruzosc pas- 'Iassado 1i0 (;Orreio
$ fêsa d.f's:_a grande Pátr�a �ue é, no continente sul-americano, ! panto geral, uma enorme aI e de saro, [á qua�d() stl.a vií.ima apre- PR�CES PELO PIÀ�S� PauUstalllo"'\ conde",
: a projeçao da nossa Pátria.» 0! rapina, semelhante a um urubú sentava vanos ferimentos, nota-I TOa NIEMOELIA!ER Daudo-fl.iI um ano de
8

.

�: damente nas mãos e no rosto. O I �

prisão eeluhar

:�"e"!f'�""."tHN.o:".�:) g,(t••�..

O.CDQ:i.®�
� motorista Eurico Sontos. [oi me

I
BERLIM 28 - Foram ontem O..ll da ,,",.:.As b,ula.·toas precia 1 "'IADA li. � � itJTA O AE"� ..

clicado na Casa de Sau.le Nossa d. 't d '0'
S 8uvoga os a@ sr ..

d
• ! �" 1''' � �l�'I' n S h I, 1 � rez� as. em o as as .I.,reJIl_: con- Silvio de Campo§ re-saiu ormlr I .

.

en ora (e -,OUfll.es. feSSlOna;s preces por wtençao do 66" "!'!>
i I REPr a.m � I JE'ltlil �N TO pastor Martin Niemoeller, que se qnel"eram O sutr' IS ..

·

BELO HORIZONTE, 28-0
I

. &.i� IIY'I!2 1'1& - - .. --_.

acha prêiio justamente ha um O promotor deve dal-
proprietario do edicio «Palacio de

_
.

ano. O seu parecei" aii1i�i'"
Cnsta!», .1Jf'Il:são locali�ada na .w- PETHOPOLIS, 28 - Terá lugar nu proxima semana o I Um. ,uarteh·ao des"l �. êsse proposito os circulos nhã!l
TJa boem,I8 � onde resIde� nume- julgamento de José Antonio da Cruz, autor da morte de sua 'e�po- tl·iudo pelo fogo rcll�lOsoS relembJam que se acham
rosas baIlan�as .dos. clubg not�r- sa Ce;;ilia Cantesi, êle com 21 ano� e ela com 20.! I detIdos do�e. pa�tores e o,utros _

nos, propoz a JlIstI9a uma açao Couhecelldü-se, amarmn-se. A familia dela, porém, opoz-ie! S. PAULO, 28 - Violento in-I ?Jemb.ros da Igreja confml3l(mal,
contra Amar�l e Cla." alegando tenazmente áo _ namôro, o que ]('\'(111 CEcilia certo din a fugir de

I
cendio destruiu ôntem quatro re- mcluslve algumas mulhe�es, Por

,ue.a serr�fla �epropfle?ade de�- casa e propôr ao seu eleito a vida em comum.o qne foi por êle acei- sp.rvatf:rios de o�ef)s da Industrja I
outra p.�rte toram obng:dos a

ta fm.J?a �ao deull domnr de d.1� to. Mais tarde, Cdsaram-se. CeramIca AmerIcana, em Sao abandoflar as Buas fu�poes 83

as. baIlarmas que. tra.balham a I Caetano. O sinistra assumiu gran-I p�st.ores e 3� outros n.ao .tem o

��r::7����::Fr:�:,Fif��·1 '�,,2.,.,�,,::�,'�:.:,••:x,.,,',�·�:.:,,·,.,;:i..,
II �� �..r.�:��:.�e:�,{�::�d;:;s{i;:�!:� I,

��:.'o de deu"," "",to,," 01.-

r?l. e Cia. compre o. «PalaclO d.e "��§l fabrica, Os bombeiro� L;.'o ba!ha�-
------

Cnstal». para depos�to .de madeI-! i do ('om grande energIa, cons0gUl RIO, 28-Entrou em julgamen.ra. o JUiZ Nowtonfhbeliu uaLu:.:;, iram clrc:uIIscrever a::; Cüll�a'5 doi Rnosevelt lo a apelação 96 do proces,:o 520
deu ganho de causa �() ?orunel � 1 incendi. e 0(5 prejuizos {,.lr3m de i � do Distrito Federal. Se.nten�'a du

I Eugenio Tibau, propnetano da-: 140 contos de réis. I III!

130 juiz Lamos Bastos. Apelantes, ex-

•
quele edificio e estabeleceu a mul- i I faSSlnOU oficio e Jatú de Cal'valho Serei o
ta de 100:0.00$ 'pa�'a. Amaral e,

I - ... ---.---- .. ---.-.... - .. ---.-- - .-- - --- i e outros. Apelado Mario Hod;i-
Cia, SI:) a fIrma InSistIr em fazer

; Ie·sIII gues da C03ta e outros, o Mini�-funcionar a serraria, que prejudi- .

O PlltESIDENTE DA! fi / terio Público. Relator juiz Pedro
cu o sono das bailarinas. 'RIEPUBLICA VISI'I'A .. : I Borges. Impediclo contra Lflpe,;

8A"! S. PAULO i WASHINGTON, 28-0 presi- Bastos o juiz outorgado Barros
! dente Roosevelt assinou cento e Barreto a pedido do juiz Haui

S. PAULO, 28 O DIARIO DA: 1;i'ÍI:ta leis,
_

aprovadas durante, a Machado adia o julgamento pam
NOl1"E rtiz .. se informado de Que o

ultIma sessao do Congresso, ln- a próxima SQssão que será ifgun
presidente Getulio Varli!as deverá: c1usive a lei da eficiencia naval, da-feira vindoura, O processo em

i ir a Be.lo Horiz�nte no nP��Ó�in:lí! dia � que implica no dispendio de du- I questão se refere [lO" ic.Legmlistas16 dr �Unl0, afim de a_;>sl"tIr. a ce- Z('ntos c setenta e nove milhões Que tentaram assaltar a Ese i"
remoma da inauguraçao de Impor· . d 1 l. , "A

-

r ,t _Ola

: tante certamen aSro-pecuario. ! e ((l;.11e? � _prove fundos �ara o Na\al e subverter. a o,relem na

: "Ao que sanemos - acrescenta o, traba!no InICIal da constrllçao de madrugada de fe-ve'l!lfO ultimo.
! popu�ar vespertino pau!!-s!ano - não; dois navios de guerra, assim como Os réos na su.a maioria guUl'-BELO ROR lZONTE, 28 - O : estaria Iora das �og!t3ç<}es do c�efe: a quan tia de quinhentos mil do- das-marinha foram condem dos

lfiboralurio Toxicologico, ainda; 'da Naçao aproveItar a oportumda-:I, ,.,_ ,1
• � a

b
. I de para visitar o Estado de S. Pau- i ares para ser começado um novo 2 anos de pm;é\O Ct,d]jar.

não conseguiu desco rir o venene José Crua: Cecilia Coutesi I IQ, sendo provavel qlle antes de ir a I dirigivel, (}l!.e custará três milhões Nada mais havclldo a tratar aIitUizado ha cinco dias por Luzia
i Minas o preSidente venha a São, de dolares, sessão é suspensa ás 2:3 horas e

!e:r!ira�q�:;e :�:���no�fv�:j��S� Nos primeiros tempos a vida .entre OH doi" não foi feliz,;
Panlo. 1\2.

M
.

k b d Estado Maior não só porque José tinha um ciume terrivl!1 da esposa,' como tam- i ---

da8.���ç� �I�h�ca� Como noticia-, bem por motivo c.e d�fículd�des financeiras. Afinal, separaram-se. I .

"A gazeta"·w.., Luzia morreu no diaiieguin-I T�mpos depOI� Jose pretendeu falar eom a esposa. Espe- GRETA GARRO VI_I
I §���,�r!idO��IJi'.;(;:.ete e Mayrink continúa no Pron-. rou-a á Sa1(1.3. da fabr�ca.. I TIMA DE UM I _ ....... iii - í!1U �� <!QP

t S O I b atorio contia-; Ceclha, ao saIr, em companhIa de uma colega, vendo o Atendendo ao diao ocorro.. a aOsr vI'scer"s (I;' marido que a ela se dirigia" fez com os hombros um gesto de
I

DESASTRE I: ,of· do h j
i um n reASftnua a examlllar Q ,.

d d san I Ica que o e' te" U
Luzia e os restos da beberrage:"1 es em,

. , . I
I
tra s or""'e D

-

h IEnfurecIdo Jose Antomo da Cruz sacou de um revólver e STOCKúLMO, 28 Um auto- n C "-, ao ave ... ! IlIItllque encontrava em copos na rc·
de"fechou wda a c'araa aonlra a esposa que tombou falecendo no I' movei dirisido ont�m pelo famoso rã trabalho Das oiíci-I pO I ICO /

I sidenc,a do casal, sem no entan�o .

l:>
.

, , n;tsestro Stokwoskl e tendo como I
•

conseguir identificar o toxico uti- mesmo mstante. : passageira a não menos famosa es- nas desta folha", mO-I '

lizado.
O criminoô,o, saiu correndo, para logo após se entregar á; trela cinematogratiC8 Greta Garbo, ti"o pornue deixará

.

RIO, .28 - A pedido da poli-priiião, no estabelacimento onde trabalhava. derrapou e em seguida capotou es ...

IInterrogado na policia limitou-se a declarar: petacularmente, nas, proxi�idades de circular amanhã. Cla I?aul�sta encontrava-se pl'êso
O bombar- «Porque me arrependpJ' il Nada adianta>

de 80edert�e,je, a trmta milhas ao 11a Secçao de Segurança Politica
____-_-___ '_. .. _ �..

. sul de Stoc (Olmo.
I da Delegacia de Segurança Poli-

de;o de n� IL·� Pon t �·JULGAM:ENTOS--DE'ves��e�ra�f/�i:�lC�,��aqU�a��[�e� I I !li&a e Social o integralista Fre-
I u-

I uy S can ara CO�IUNISTAS I Stokows!<i saíram ilesos e continua-' I BOATOS I cerico Kop, que residia no Itaju-
I. . ram a vIasem depois que 03 passa-

I
, 'bá Hotel.

.-�I·OS ·.ngleAsesI em Rec-fe seiros de outros automoveis os au- I Sabado á tarde num gesto dey. B :RIO, 28 Realiza-se qmanhã, Q xiliaram. Como um bando de sra. I uesespero o prêso politico golpeoujulgamento de mais um prl>cesso ,,,.�-g�--�,,.• - ..... "-----� ... - .. _" lhas, os boateiros andam por I f d tdfl Rio Grande_ do Norte., em que Homem de "dl·ande .... ' 1 pro un amen e o pescoç0 com um
- I'!J

""'I
ai esvoaçando, dominados por . -:;;

H3�uara 335 reos depunclados pelo uegoeio�'''' aquele engano de alma lêdo e
: pequeno camvet�

adJunto do procurador Paulo Cam- .

I ceso que a fortuna não deixa Esvaindo-se em sangue, Frede-
pos da Paz que foi especialmente RIO, 28 - Está nas mãos da' durar muito... rico RQP, caiu no lavarorio daaquel� estado nordesano assistir a, policia, afinal, e vaí ser expulso E sesticulam, e abanam os Sala de Detidos onde o forampuniça_? do� culpados acusados

. I ds país, o cognominado »Rei dos braços como as gralhas aba- .

Estao denunciados os COmumil� C f' AI d
. ,

encontrar mvestigadores da refe-
tas do Rio Grande do Norte por te-j

,a es », exan re Rlrgue, apon- ra�� ::r=z�s, :u����e� dC��hf. rida secção.
rem tOi·í,."Jo parte no levante ex· tado como natural da Turquia, cham aos ouvídol'.da PAReEI- Chamada a AssistC1ncia, com.tremista d� 1935 de Natal e como I que chegou ao Rio ba aêrca de RADA, e mostram cartas aé- pareceu á Policia Centraltal �s�aJ!adO varios bancos e cidades! dois anos. reas com noUciss frescas e b I

.
uma

d; m,enor. P t AJ •• palavras de esperança... fi
am u anCla sendo o prêso remo-

.---- ene rOlI p e, no terntoI'lO na- vido incontinenti p�r','l ().

I d
.

�
.

I O Emqllanto isso, os que co- '-' post.o

VII
ClOna e

maneuf "lrregu ar. nhecem as manhas dos �au- l'ia praç,a .da H.�pubiica. Drpois
I li'''iIS te e c inco S�l� passaporte, a ias, IlDO 'per�i. doslstas impenitentes, assis- de medIcado fOI Frederico Kor)!li ii III tIna que, de outra manClra ele tem ao salsifré, cantarolando .

d
t

I
.

I a seguinte velha quadra por'
wterna o em estado grave aoMONTEVIDE'O, 28 O sr. FIo· .. _ aqUI c legasse.

tuduêsa: Hospital de Pronta Socorro onderes da Cunha, ex-governa or do prlsoes I Em pouco tempo estava Rír "

dRio Grande do Sul, que recente- , .

.
-

Rapazes tomem bem tento, epois veiu a falecer, sencls o C:l-

mente se submeteu a uma dificil BELO HORIZONTE, 28 O! gue co�hecldo do nosso mundo Cautela, não vos fiei.r;... daver removido para o necrotc-
intervenção cirursica, acha se fora guarda civil 723, bateu hoje o re, I co�er�Ial, ap.r�se?tando, de ma- Cantlngas, leva-as o vento 1 rio do Instituto Médieo Legal.de perigo e, dentro de poucos di3S, I

corli de prisões, prendendo em me-l
neua msuspe;tl�sIma, como um Cartas de amor,são papeis... A respeito foi instaurado in-entrarã em convalescença. nos de 2 horas, 25 malandros. homem de grand'e8 negocioso ----l querito.

foi

,l

por uma
•

rapina

aVeiRelDoeão de s.el.vi-iCOndena-lo ft
�os dos Correios e U v

.

Telegloafos senhor Silvio
Cau'npos

Os integrae
�istas da

rinha

neno

Desconhe ..

cido o ve-

Cdnferencia
Monroeno

MIAMI, 28 A famosa cantora

LHy Pous embarcou por via aérea
para o Brasil, em com::Janhia do
seu esposo, sr. André Kostelanetz.

Informa·se que o primeiro reei,
tal da celebre cantora serã realizado
na cidade de RecUe, Brasil, onde o

avião pernoitarão

BURGOS, 28-0. circulos bem
nformados ignoram qualquer pro

videncia no sentido de ser susta

ao o bombardeio dos navios in

glêses, acentuando que isso equi
,aleria a permitir que um nume

ro ilimitado de navios allxiliasse
os legalistas.

EM 'CONVALESCEN..

ÇA O SR. FftORES
DA CUNHA

RIO, 28-Estiveram ôntem em

confere-ncia com Q ministro da

Justiça o preff'it.o e o (.'befe de

?olicia dQ Distrito Federal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S _T C T RIN I NSCd·REFVtEbR-SE- no Campeonato Brasileiro e ue· o;
Nós, isso afirmamos e cremos que a F. C. D.
assü,.-, o fará pois,este é o desejo de todos
c.atarinenses.

•

Plorlanopclls,"'29-6--19,,'8

OS�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__

IVAOESPOR
-

REDATOR:
Um clube do Rio in-'

teressado por
I

Planicka?

WMTrabelhaiiHtlo par,� a vin�
da ao Brasi�, de aflétas

it,ali_nas

São Paulo encabeeaudo a vinda dos
italianos

O E�tado de: São Paul�, onde o atletismo tem muito maio:
desenvolvimento do que em todo resto do Brasil teve a iniciativa
de trazer os italianos ao Brasil, tendo pai tido da terra bandeirante
todas as "demarches" junto á Cúnfederélção para que possamos assis

tir á exibição dos famosos atlétas da patria dó' r,!1us:":iiini, ern cem

petição com os nossos.

A idéia está merecendo os maiores splausos.

.,
, !

conti- !
núa a achar inconveniente um

encontro com o time íóra de
Iórma e fatigado.

\
\

'<

Rosario de San
tempos. com OlJ-

o sr. Castelo Branco
Orlantl Silva, Odete Amaral, 80b

ILazy, Nestor Amaral

com
Orquestra �e Dansos
Regional al1' Perrziro filho
Raóamés " a Ali 5tars
Eôuurõo Patanê e sua Tlplcc Corriemtes
Romeu. 6hipsrnan com a Orquesh'a aI!'

fam;:erto5

R, .. �"l]S certos, jornais falaaos com no

ticias em primeira mão. tor-neclõcs . pela R NOl'
TE, e oferta ao Casa Buimarã"s Ltoa

R's 18.00 - PROBRAn1R VlTOFlA - Audiçtio
02 futuros astros ao microfone.

A,s 19,00 - Hojé e tcõcs as qucrtc-tetrcs, 51n
tontze com a PRE •• B, 50cieoaOe Radio
Hccronol do Rio ôe 1anelra ou PRB-2,
Ra�io Tupy Oe � ãa Paulo, e ouça as
vitoriosas Variedades .Isso, que com o

concurso �e Renato murce, Basta0
formenti. Dolly Ennor, Laura BorgC?5,
Rogerio Buimarãeô e Dilermando Reis,
lhe oferece a 5tanClard Oil C ... mpany Df
Brasil.

A's 21.30 CAHCÃO DO DIA - - por La
martlne Babo, escrita e interpretGlda: uma
oterto õo DRAGÃO.
19'5 22,00 - O TEATRO EM CASA. Apresenta

a cornéõtc em 1 ato �e mouezz II! ma
zcm», O Crime do Pomp.u, Interpretada
por mesquitinha, lsmenia aos 5antos,
Lour ões mayer, VasconJli:los Por.to,
Olga Hobr... Violeta ferróz e' Celso
Bulmarãe5.

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, Má revoluciona a

America do SuL '

CHARLAUTH

I
I

. -�I..,.., I---
--

CARTAZES I
DO DIA I

• I
PROGRAMAS DE HOJE:

não é um creme comum

CHARLAUTH
he extinguirá as sardas, panos.
:>ruvos e espinhas, sem a mínima

irritação, deixando-lhe a cutis

limpa, macia e fresca.

GINES (;OROADOS I
I

"

REX, ás 7,30 horas:

!:ICUPIDO E' MOLEQUE
TEIMOSO com Irene Dunne e

Cary Grant.
Preços-2$500 e� 2$000.

I)ROYA!.., ásP e 8,30 horas:
���_'.

IIAMOR E 0010 N 1\ FLO
RESTA CQm Sylvia Sidney,
Fred Mac Munay e Henry Fon

da.
. " ..c�:\ Preço: -.- t $000.

Ir�:,Zoé Maria da Silva �
comnicam aos seus

pa-I�� rentes e pessôas de suas re- !ti
� Iaçõs de amizades o seu con- �
� soreio, oferecendo os seus �
ii prestimcs á rua 'Afonso Mi- �
H

�holet-Estreito. �
�t_������:a:I

A's 23 hs, CLUB D05 ff1HTA5mf)5 cem La-
,,__ rncrttne Babo li! 511vino Hdo

Oõuvclõo Cozzl

Amanhã - Almiranh�. mouro �e Q!iveira, Al
varenga e Bentinho •

................................................�
O sr. Macedol'Soares agra-

.& Condor reeoBhe
ceu o zêlo de u•

dece seu lancinuarlo

ESTÁ o senhor cer

to de que procede
com justiça ao tratar

assim o seu filho,
por tirar notas bai
PS no collegio?

O sr.' dr. Nerêu Ramos, In
terventor Federal no Estado, re

cebeu o seguinte telegrama:
RIO, 25 -, Acusando o seu

2.914, tenho e prazer de de
clarar a nossa satisfação pelo
apreço que v. excia., se dignou
de manifestar pelos serviços do
nosso técnico Antonio Teixeira
de Freitas, que vinha prestando
assistência ao Departamento Es
tadual de Estatística. Agradeço,
outcosim, mais uma vez o apôio
que têm constantemente mereci
do do seu governo os nosso�

esforços no sentido de desenvol
ver e aperfeiço�u a estatística
brasileira. Atenciosas saudações.
Macedo Soares. Presidente do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística.

o Talvez o crescimento excessivo e mesmo os estudos
o tenham enfraquecido. Por que n:-' D lhe dá TONICO
DAYER durante aIglH�]as semanas rara ajudal-o a re

cuperar as f'ol"çaS, a energia e a V:;illidade?

• Os bcneilcos effeitos do TONK O BATIR são irn
mediatos e pe+manentes: cridquccc o sangue, vigoriza

os musci.los, f( .talcce ° cerebro e

os W�1:VOS. Con -ce, hoje mesmo, a

dar-lhe TONIC) BAYER.

__---'_, .... _ ....._ ....,III .. ',H .•

"�
, ,

" Qve é o TOlliw �;',':;r, o l"o,;:co fi'

Baver C.D1itéJn s-: rtJmin(�s� ex ..

tractos de [igac.«, J;h""'I"Lltl!:,
ealeio c outros _kil�"n�\i'" d�
grande valor r,::'cGd;;!i: :.i.:r\.'.
Sua [ormula re.5:"tC!: i .. (:!.? k���··
gos anHOS de e!;�;tdtí no:. [a
mosos Laboratori,)s Baycr,

.�'1II'Il que serve (I 'j'cl!1icl) B(!/lT
\_Contra debilidade, esgc,a

Rmento, depre_ssã'o nervosa, f�[l ..

. ta de a.ppc'tte, í;r�ura5thc;::n,
,dyspepsia,. anemia, en!rnCjuc ..

cimento. E tatlll)l:m ide':"ll .!Ja.,.
�Ta apressar a c ,t.� oL'?t:':..' l.�·:!
depois das ellfe:!"illidadL..... wc"
bilittllltcs,

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

VER
•

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.
BOM PÀtJ�_tl TODOS

lIsta a maior prova de sua alta
qualidade.

O Iuncionario da Condor, Ir.

Francisco Diss da Silva) vem

de receber (1 aquela importante /
Companhia, UIU lindo diploma,
com os seguintes dizeres:

-«Como prova de reconhe
cimento á leal e bôa colabora
ção de dez anos do nosso de
dicado auxiliar sr. Francisco
Dias da Silva da nossa ergam
zação.»

Conjuntamente : foi oferecid'i'tambem, ao zêloso funcionario;
um belo albuOl, fartamente ilus
trado, relativo ao desenvolvimen·
to da Companhia a que vem

servind,>.
Felicitamos o sr. Francisc�

Dias da Silva, pela justa dis
tinção que lhe foi coolerida.

••

c

':1
t»

d

p

a
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(1- sr. dr. Nerêu Ramos. I Aviador Naval -Comandan i

Interventor Federal no f sta- te. I
do, recebeu do sr. Capitão de Em resposta, o sr. dr. Nr-I� Corveta Epaminondas Santos rêu Ramos dirigiu ao sr Ca- i
CGmandank da Base de A via pitão de Corveta Epa.nincn- I
ção Naval, o seguinte oficie: I das ,':):wtos o segll:nle tele-I

Fase de A viação Naval de I gral1la: I

Sanf/1 Catarina, em LO de ju-I Rio, 23 -- Comandante I
nho de 1938. N. 504. I Ep"mi:"oil las Santos -- Flo

Do Comandante, I rianopolis +Tiv,: aqui a huna
Ao exmo. sr. dr. Nerêu l de ton.ar cor-h cimento do

R2mos, D. D. Interventor I oficio em que, cm seu nome,
Federal neste Fstadr . dos seus d:gr>('s comandados

Assunto - Um agradeci I e da r.vaçào Nav.al agra
ment(l. dece a assinatura (jlj decre-

1--Em meu nome, dos I to que \.> tU'ill:n;� a aqu.sição
meus comandados e (!a Avia-' de divt'�Si)� terrenos para a

ção Naval, tenho a nonra e i arnphação Gessa Base e do
a satisfação de agradecer a I seu campo de pour o. Esse
v. ex.Ia. 3 assinatura do De- i ato no �:,o\'ê;ri() do 1 stado

ereto n. 122. de j 7 do corren-: tão generosamente aprcciaco
te, no qual é ordenada a Fa-I no seu r.íicto, representa mo

zenda a aquisição de áreas désta cotabcração r atarincn-
.de terras destinadas a 3m-: se á obra íecuuda que o be

pliar as instalações desta Ba- nemérito governo da Repu
se e do seu campo de pou bl.ca ( stà rcal.zanuo no seil

.o. tido do aperfeiçoam. nto I.�O
2 -Há muito vem v. excia. nosso aparelhamento de de!e

fe ímpondo á admiração e sa. Quero também s:gnifiC3r
gratidão do Povo Catarinen- .he neste telegrama que o

se pe os serviços inestmJá-: � cst do Governo exprime
veis prestados a esta terra:;;r da a sat.siação com qu.:
e peja administração mode-] uS catarínenscs aplaudem '- s

lar, inteligente e proba que; suas iniciativas á lrente dessa

vem v. rxc:ia. imprtmindu a Basc, onde o eiltusiasl1liJ pa
êste E�.t')do, atacando e soo irioUco e o dinaml:-:mo de

lucionando os �,eus probie- ,cu COí1;�li:uanle hi:l1'mOIllLé.im

mas vitais. (('m a dedicação, di�cipllíia
3- -Na hora histórica que e le3.ldade dos comandados.

atravessamos, de reconstruo O!rdlais :;oudaçàes, (a.) Ne·

ção e reerguimento nacional, rêu Ramos, lllten enlor Fc
o ato de v, excia, doanco á derai.
União, por interrnédio do Mi. ----,----------���

nistério da Marinha, as ter
ras acima reft;>i id8S, atestam
o alto grau de p: t,:, tS'-10 (>

visão com que v, : X i3, CI!

cara os prob (mas na\. Íonai::,
, I

coneorrendo para (rg(ln:�a'lção na defesé1 nacional, ca

rinhosamente tratados por s.' _

(xcia. o sr. Chefe da Nação.
4--Queirô, sr. lntcrventor,

aceitar os meus é.:gradecírnen
tos e afirmação de minha

gratidão.
Sou com elevada estima e ALICAJ�nE, 27-As cifra� pre-

distinta consideração. liminares sobre o bombardelO de

De v. excia. ato. admor. e ontem contra esta cidade, revdam

que 40 pessoas foram mortas e

patricio. mais ue 150 feridas, das quai�
Epaminondas Gomes dos muitas gravemente, 65 edificios

antos, Capitão de CorveLa foram destruidos.
=a r-IPi ti pi'Wf.,marrr=r

Do comandante da BaserPEDIDA. li PENA CAPI-'Faculdadede'O Congresse [UCil
de Aviação Naval ao drgl AL CO T A O "�iIONS,;l: Direito de ristico de Quebec

,

Nerêu Ramos TitO CAPENG,,��H? : Santa Cataag
I
I

40 mortos e

feridos
150

-� o vovô rejuvenesce, quando brinca

com os netinhos; mas nem todos os

vovôs podem tomar parte activa

nos brinquedos que divertem as

c re a n ç as; é que os rins, funccio·

nando mal, impossibilitam.nos de

certos movimentos e posi'ções.
Essa impossibilidade não at

tinge os velhos que tiveram o cuida·

do de limpar t: desinfectar opportu·
namente com HELMITOL de Buyer.

Q D-o seu apparelho renal. Esses não

� �soffrem de dores e achaques e, por
,:3. isso conseguem ter. na velhice, os

mus'culos elasticos e age:s, vivendo
livres de dores e achaques,

SI OS RINS VÃO BEM

gittiELMITO i�BÕA

QUEBEC, 27 l.\oíiihares de pes
soas afluem para esta antiga cida
de, afim de presenciarem as ulti
mas sessões do Congresso Nacional
Eucaristico. A populacão normal ele
150.000 habitantes, 10i dobrada nes-

tes ultimos dias e aumenta aínda.
Hoje será realizada uma procis

são que constituirá a ultima cert
monta do Congresso; nela tomarão
parte mais de 95,000 pessoas, que
farão o percurso da Basilica de Que
bec onde foi. elevado um audítorto
circular com mais di! 100.GOa assen-

seguinte telegrama: tos,

Dr. Nerêu Ramos - Palace ] Nessa ocasião, os pregadores se

Hotel - Rio - Congregação !e�erirão .ao triunfo �bti.do pe!a
I F D·

. id açao catolíca no Canada, em prclacuIdade de ireito reuDlA a, do problema da temperança, dos
i hoje, apresenta a Vossa Excelên- desempregados, da narmenía entre

I' cia agradecimentos pelo êxito empregados e da v�tól'ia �a �üutri.
seus esforços manutenção nossa i na soemI • econonuca da lSreJa.

__

Faculdade agora garantida de-
creto federal, inspeção perrnanen- Bl t "l> '

teeantes amparada patrióticos �mpos O §() ..

decretos Vossa Excelência trans-

formando-a em �urso livrf':_ e con- bre a rendacedendo-lhe valiosa doaçac. A-,
- J

tenciosas saudações. João Baíer RIO, 27-Termina a 30 de

Filho, Diretor Faculdade. junho corrente o prazo para en-

Em resporta, o dr. Baíer Filho trega das deelarações de renda do
O comerciante Gonçalves O HMonstro Capenga" recebeu o seauinte: exercicio de 1938, base de 1937.

<:>

A Associação Comercial do Rio
RIO, 28 - O promotor publico ele Nova Iguassu apresen-I RIO 26 _ Acusando o tele ..

de Janeiro lembrando, por nosso

tou denuncia contra Francisco Lucas de Oliveira, mais conhecido pe- grama 'em flue me transmite a intermédio, ao �seu corpo social
la �Icunha de «Monstro Capenga », pedindo para o mesmo a pena deliberação da Congregação, qtl:I'C Q termino do referido 'prazo, su

capital. significar-lhe. por se'} intermédio, gére a conveniencia da entrega
Como é sabido, grande foi a dificuldade das autoridades de

os meus vivos agradecimentos e urgente das declarações de rende,
Nova Iguassú, no sentido de evitar que o criminoso fosse linchado

a confiança ('()Il� que encaro o
afim de evitar os atropelos de

pelo povo. futuro da nossa Faculdade. Cor- última hora.
O crime foi praticado do modo seguinte: dialmente. Nerêu Ramos. O Departamento Jurídico da
O <Monetro Capenga» entrou no armazém de propriedade -0- Associação Comercial está apto <\

de José Pereira Gonçalves, pedindo a este dez mil reis, alcg.mdo Em resposta ao que env iára ao' pre�tar aos 3eus associado� toda"
que tinha Torne. dr. Altamiro Guimarães, recebeu as informações e .e�clarecllnentos

O comerciante negou-lhe o dinheiro, mas mandou Iornecer-
o diretor da Faculdade de Direito que lhe forem solicitados, encar-

lhe comida,
o telegrama que segue: regando- se lambem da entrega

Nesse dia, o criminoso, ficou até fi noite defronte do ar- das declarações de renda e do
mazern, com um embrulho r.a mão. Quando viu retirar-se o em- . .

25 T h pagamento dos impostos respecti-
pregado do cOJIlrrciante, e !Ggo depois o ultimo fregllês, penetrou 1�lfI'l�no)olIs,

- en �
a

vos,

no armaZim e i�timoll o pl'(lprietario a entregar-lhe touo o dioh6il'o I
sacIs açao � e adcll�ar e tara eceI'

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

'" ". A '.,
,

' ! bt ' 1.... ,. -t - r>' I
as expressoes o vosso e.egrama p

·

(,,,e pos�llla . .'\t1l.f�, p(.rem, {,e o er qua",uer re:opo"a, avan"cu1d '.' d
.

1 regu'('� I} sonoC,1illra o dono do ,estshni()ciu,entc e de�carregou Ih" uma papcada
e onLem t�nsr�hm O-lI!!':_. a 1�- J u��u I{; ...

na cabeça com o embrulho, que continha urna barra de ferro. I
menagem a ,ongre�açao aa

; e

Em resultado da violenta pancada, veio o comerciante a I âos�a F�\ulda?e. �t�nclO�?S sall- genCla
falecer trez dias após, I açoes. tamIrO mmarUlS.

O «Monstro Capeng:1» e,teve foragido, sendo por fim preso I E' sabido de longa data que ))re,
e confessando o cr�me. l ,. • I FILTROS... guíça e soIonenda após as refeicõ,'s

A populaçao de Nova Iguassu, que tmha o comerCIante
I P 'f

. "Nao sinais auasi c"rto" tI> d' e' t-
'lt t t t ,�t;· b bn

"

f" ara motores tnasICOS e mO'lv ,
•

'-., ('� 19S,2.0
em a a con a, cn ou (',.l'c,gar o ar aro crmunoso, no que OI 1m-

f'
.

[" t pr'o '!if/di, cau�ada por lnsuficíencía de
pedido pelas fluto6dndcs kcnis. .180 a81cos, os maIS e ICIen es, �

c 1dclo clorídrico no suco gastrb.Agora, de D, nsse du inrrllerito, o promotor ao rlenullciar o.
urem na casa

,.. ,� MUSI8"' AIlL tia pessoas que por este moti 10 í;; o
('rirnioosll, ue lwrmlilllia c,)m a, nov:� lei penal, em vigor, OIe li'l para' .tYI.

� ."-'1'''" -

n J
�

P t 4., forçadas a dormir meia, Ílora após o
') mesmo a nplicaçoÃn da pena c'1pitill, iI'ilua 080 IN1 1.), .�,4:.

�.� �nloço 'e o jantar. Outras. a1éin G�

f���������.������������� �.t sonolencia, sofn�nl dr. v(ldas tv:rt,· -

baçõ·:s deCOfré:nt.:s ��:�. m;'srn� -c.::_u '

,.

tais como fraques?; p�.lid!�%, desê'.: 1.

tno, enxaqiV:C;'St V�Dt! t� t!'?sd !"J
i �apctencia, pds ão de ventre. D,:
tempo a tempo sàr, vitimas de verd .

ieiras indig;e�tõés com vomítíls e de
"

reçôes líquidas, como se fivess':TI
sido vitimas de uma lntE,xícacâ'l
alimentar. A causa, entretanto, r�s.
de na falta dz acido doridrico rn�

dispensavel para a normal rJgestão
dos albuillinoídes, que pOl' ist0 s:

putrefazr.m, Íornanct::;-se toxko�.
P�l'a combater a sonolmcia ,l

preguiça e (iS demais des.ordens ar; ..

mJ. assínallda:;. recomenda-se, o U5')

do podw)so cligestiv0 AcHoI-Pf."S'll.1
da Casa Baier, que .');;: J.nnltl- aÍ]

fileio d'?$ reÍ�!cõ?':., C0111 adií1!t'.':v· I
pi.·o\Teito�

,

�,��.;;r�§�:'v.

edida acer�

tada

tar
todos os tipos

III III •

origInaiS
para

I O dr, João Baíer Filho por mo

i tivo da assinatura do decreto n:
. 509, concedendo inspeção perma-
nente á Facudade de Direito,
expediu, em 26 do corrente, o

em estilos

CONFECCIONADOS

e

ESTIL

EM

inho
o

El

o juiz UI.! cliri.:'ito da co

carCét da LélgLlna, sr. d .

Oscar Le'(ão, enviou 30..;

jornais daquela cidade o se

guinte comunicado;
"Exístindo algum indiv:

,iuos, nesta cidade, c;ue, seili

serem interessados em qUJ1-
quer feitn ou demanàa, 'V(" :

procurando incumpatiblliza,'
os serverltuarÍl1s (lO fôro
com as partes, por meio (;r�
insinuações maJevolas, Ct,l]]

o fito único de tírarem Pl (I'

veíto para si, embora Íe'fÍl:
do a I eputação dos que mi.
litam no fôro da comaF,!,
resolveu o meretissilro di-.
Juiz de Dh'citl) entender-:,�'
com o sr. Dekgado de Pc
iicia do muuicipi,), ['O se
iidJ de, caso ta;� fát\:s <:c

reproduzarp, ele"- rminar que
êsses individw's venham él
sua presf:nça, af:l11 de pu::.:
tivarem 2S suas acusações,
sob pena de ser\'ín n'spi:"
s?bílizac!os p p,,(','o':S:1du:
criminalmente) .

CONFORTO

VEIS

s L o

Caixa

NN

Postal, 19

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

Rua João Pinto :;

Representantes nesta capital

MACHADO

..

Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.(
I
I

-l938
---------,_._----

CEP{.'":)SITAAIO&

t-I o

FlO I

EM STA .. CAT.A,RBNA.

CKE
NOPOllS

LETRA.., A l>HK\UOS.
f/l' G n 'S�. 4% a. a.

po.' IL r;.,:'�. ,�"
"

"o)ol'ciunal.
5% c

II
:";

gaZE"'11E 'I'-'f' !i .. ri"·�· r � �., ás 1:::� E) das 14 ás 15 horas A INSTALADORA Df" �ORIANO-
, �,� �.-,b

.• ,

... : dr-·- 10 ás 'j'l.�j(j horas �I POLIS, possue sempre grande stock de materiais It:ndL:' r.) {uleg'aflco: SATELLITE ii elétricus. Vendas a varejo e por atacad,}. Descontos

�����TLLEFONE ���.1•.1.14�������. especia� para revendedores. � �I���������������������

mll\� � '. �" � -::<;lIll�� ill1otlíl'ellm 6

iii !iZ�I):�!h�IfJ i!il@ :;';�I��'Il!i1lG> Filiais 'In:

BIHmeR�fiII, ·Crll�eifMJj «I. Sul,...

Joinvile, Lages, LaguRa, São

Francis•• d. SulI
\ -

MOSTRUAPtIO EM:

Tubarão

•

,-_ •

"t'_-
.�-- - •

15nd." .

S. l- • L' "

'�-l �CIA Di.� VAPORES!
Com HI I:' '>. j " 3 P. tyras-Rio
Prl,; � �', )..;,.,;,adéJ�Rjo
Nav;�.J<' t) ! I "ra U nt; Elêt---Rlo,_
Nav f'.

'

.!1�11:::.(' r 1d3. - .. Cabo= Fríe ir:c,J ',..

Vano, I ,P 'cr Cí<". --SaLtos i.

VIAm: .,' I I" P' ·n. o pC'lao DO RIO BEjANflRO �
Na li (.' <"" C.' ��EIN (joinvíle) e: SANTOS.
Al\iG.n.: \. 1. -J �

e d.lO DE JANEIRO) diréta-
'

! I I ie, se n transbordo
et.. , >'!'I"! -asores em porto, carregendo

En. <.í'. .

� ',.,"",:". li J!f.d!(,�31) C Efv1BARQUE de
l(lIj .. , {

'.'
"j.

,,,,,.ser;.'1.ü..

1í\S,

...benefiCia.das
e em

�.
�'

to". �
,.,

J i",.'rcad.:,ias em �Fral, para qualquer �,�
���<1�

: -:,J ,,;0 :Jwí�, !Jcm corno para o Exterior '

�
R�Jl, ,

' , ,
.' [' ,np\)rt?çilí�.( do País ou, de Ex- f I

ter lo', p' '.', rnbaraço e redesnacho para

�t.�,, ':: craca. (J'O l' nte "11)'- . �11�",. ii- _.'.s'''',l,.� . - ,,,,1 ... :I
, 1\l\1"J

DESVI, L t ,". ') RR ) ARvlf\ZE,M PROPR10· �

SEi\V: ,U ; I 'ID E i�j\PIDO - PREÇOS MODICOS l
., -�- :i::�:t.;".,;t�,�l-�"'l!!::d..��"'lf'rí] -";#8·4

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

N o Estreito Ponta de Leal

E T

Federal&� e;Santa Catarína

NOS CL6,.S5ICOS, ENVELOPES FEClIA1>OS,;

Fermldsvel !
,

I' J
.

� 4�J
Grande vendas estão senda feítas das maqui

nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina Sim co·

nhecer nossos preços e condiçães de venda.
Llçães de ' bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e josé Gallleni.

Rua'[Conselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

..

IG,
�MI��tI tl

1��J!H:m:Ofi�$($OO
�25S, 746:100$tHH'i

F:XEC. II f\ r1 ,D" to) (JPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCL\S TI: COHRESPONDENTES EM)TODO O PAIZ
AGEl\�;rA LOC I�L RUA TRAJANO, No 13

;1 '1)/1. , OI .1 cont.a corrente. os seguintes jures:
D", ,�... ,I ,., T <:,7,�� T Ie!lT�.·) li}! alat..p. . ,r r" I 'v .�\ ... 11"A.,L.. �1.,'14�,1 Ü ... f1 A.;. .IIi}

Dep. ;; ,I, t ')!' ('r,lÍ,(: ,�� 50�OOO$) 3% ala
D"p -'0"1 I ,I>' ( : l-i C'" í (\'000$) 4(J1 alav o) }I,_. ;.� .. I.) \ .... "-' �*"' J. V. I l"f)

Dep, de ílvb.. '. :V(O (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

b .Iu Je ' �Í. �U'::l' ímportancfas).
com ,1.'/ ;:;0 pn vio de 30 ,dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

A Casa Miscelanea
3.5%�.ala

4% ala
4.5% ala

não precisa de reclame. visite suas exposições e

vrifique os seus preços
DEPOSfTOS A PRAZO-FIXO:

)" 6 meses

PI)!' i2 me cs

Com iene';., [I ,1' .....1

4% ara
5% -c

4.5% ala R.TRAJANO' N. e
Florianop _ ..

�

'\

�
NSU, - BMW - Trlumph - Duerkopp

I
Bicicletas: - _NSU '" Duerkopp -

Opel Bauer
Radies: - Arnerlcan-Bosch e Loe

we-Onta
H....r.sl-ILO para bicicletas e .rotocicletas,

para iluminação de casas. -- Elpo-E
ctlpse=-Evenrude para botes.

.

A_•••rios: -para bicicletas e motocicletas.
� �
Importadores - Dístribuidores

João Prosdocirno & Filhos I
Curitiba � Joinvile - Blumenau I

Uma organização completa no ramo estabelecida I
-l....

ha vinte e cinco anos.

Velas e Mago

D. Fama MuntilaJ I

·A Eletrica
PARA INSTALAÇÕES o'E LUZ,FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRICL\
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU';;TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES E ivl0DERNOS

NOVIDADES.! VISITE/vI A Ele'trl""aRua Joio Pmto n. 14 •

ACABA DE RECEBER. UM FINISS1MO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI

DADE NO RAMO-AR rIGO (_ .• ARANTIDO

t .'..._,_ --223m

•

IMotocicletas
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A '"Florianopolis
--------

-indicaT
'--'_-'_" -

cu·=rr=m
.

r'

,
, ,

�

�::__::_ _-,Y u

das nacionais e extren"

reuroiao

I I Rio Caçador ,..., S. Catarina
'"

DE JOÃO BOBDIGNON
1."1 k.� ') � li I5\;� 'o i ly � � I � n i II s�::p;a ��:;::spr::u;�:n::IO:�:���

o

I r Proximo a Estação da Fstrada de Ferro s. P. R. G.

-'o centro eh) vila.--lnstalado em ótimo; I II t Otimo ponto. Cosinha de l: ordem. Asseio e conforto.

, ',J 1\ com bens aposentos. -- Cosinha de r
Padaria e confeitaria

ri: PREÇOS RAZOAVEIS AOS SRS. H03DEDSS E .:.

, ,lO (', ,"I��l:dem.
- Preço ao alcance de todos.

I,' Pães, Biscoitos e. Doces de todas as qualidades. i II' VIA} ANTES, PARA PENSIQl'':IST,\S MENSALI. I
� ,

"

• . Aceita-se encomende de Doces e Pães 't t
" ' r)f � Sante Catarina i 'I',: I' para festas e Casamentos I U D,�DES RAZO,-\ VEIS. re�av.�::- :,'

. I I � �.r...},� 'I (:.to ,_f
�."., , �"__>r.m",,....,.mr.-n!S�."':':l»i!'''=����, -

�>',���_��í9]"ê�l��·j"/
�.a.,":....:�·.....i4��:;'�W!�"�to:'.f��'dIF.U��t-��·l�'d;:;Z;�BlUi!_a� 1�--.r--_'�''''''''''''iI�'''�''''.'O!II......_'_'' .........r_'Jr�?.'''��'''IIf���'''��'''''�''Z...,��",�

I;"!>
�� �-' -:-1r�i!M'� ..

i.,:_�;:;-....-z--;,�;>l�'+���#�"4'ai1(' .'. ------- - - - ' ' .

111"'""'���':""��
-...- """"..,..,.�._.".,...-...�........"""""""",,,,,,,,"�,,,,,,,,,

:''''''''''"''''''''/ii
�-_.- � - •

\TIAO ..... ,

'A� M 71E:;1lfin""1 \'àifn;;;J�,��rn,ftR III� Cantina _ .. S o r g a t o �l', C t SI· S tari 'U .", ,Nave: I
n J}i4��i\f'� li����LUU 1�11,�.� �.�,�," �i', or ume, e ana e apa ana mae t1ANG.� "" , :& '.

----

� �I � DE: �
� � � COMPLETO SORTIME�� ro DE ARTIGOS DO

6]
�OiD sêe®s e i"".III@lhados bebidas, dôces,:� Dorníng.e::>s Sorgdto �!: RAMO - COMPRA E VENDE TODO E QU�L-

I conservas e Mlhuiezm� em geral
I i � � I QUER ��IJ�gRrffs;r�E��Jg� f�����DO OS �.

I :�� Fabricante do afamado ��. ri ij � b
!� � �

il�l.l� vinho Tinto-Nacional �I: BRUNO ZIBELl ti!� � �
I� � i� DE PURA UVA UNICA NA VILA �I �,I � � : � �a�adol· Elit. de Sta. �atariDa

�,11 Caçador .... Sta. Catarina lil�=-------�-,,���-.-.....,._--!Uõ!Ilmiii:iiqi8Bii1__ iiiii_.íiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iãiii1iiriiiif!,�' '*.J������������{�"];��OO������
1' .

f�-�'IDiiI_.illi_�_.-,.....-������������� II
I ���r:�s f!���rsZ�fI�e�!:g:.;cia? I Missa e

F:n�e�:I�::�::::et:li•

lfa
o

.:,,"
o

� R O Y A L I ! p'S Mafra e seus filltos, J. Lupereio Lopes, h-i iA ��a.t�A� h�
i __IIIlillm!llllll!l!IlIIflll...

mãos e de�ais parentes (au'entes� do seu sempre I CIGARROS "SABRATI"3 I lembrado filho, esposo, gearo e Irmã" •

� qne dispõe de completo sortimento de fazendas" l AGAPITO MAFRA I-� casem iras nacionais e estranjeirao, padronagens, falecido no Hospital �e Caridade, no dia 24 do _� ultra modernas.

I
.

d b h d I fI' I Icorrente, aIO a aca ruo a os pero seu a ecimen o,
convidam aos parentes e demais pessôas de suas :

.

amizades, pa.r,a assistirem á missa que farão celebrar, ás 7 112 da
1�O E manhã, de ala 30 do corrente, no altar do S. Bom jesus, m
_

I I Igreja de Sao Francisco. confe5sando�se gratos a todos que com,! ISf�l,ierO J u kewtihs i
parecerem a este �to de Nossa Rel,lglão. , I i9 -Aprove1tando a oportunidade, tornam publico 05 seus I

i�
"".

melhores agrad�cimentos a�s de?icado�, e! h,u .aniterios fa:u!t��ivos I� Cacador Sta Catarina i!'
doutores Antonio V. Bulcao VI. la, '�al: � ,la Mota Correia e _ POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA

�,1 �

i;.'. Ricardo Gottsmann e revdmo. padre Anl);u. Wante!kamp, este i: - BRASIL - HEllOS - GITANA -

_� ,.

I
'. .

d' 'b f I-
:,�,iiiiiiiiiiiãiiiii.iiilãDiiiiiiimiii9i."",re;........,õiiiili-';;;;;';;;;:;;:"-;;;;;;;;;;::"..,,.,,_ .'p . pe os SOCOfIOS esplflt�als que pi estou ao ceu ,�, em �omo, azem 1 :

extensrvos a sua gratidão aos exmo. dr. Ivens de AraUJO, honrado!. Acabam de ser lançados á venda, nesta cidade os aía- :
I ': mados cigarros SABRATI, que além de conterem 'chéques, eA,ENDE-SE uma 11'aqUint:l1 Concertos e limpeza Secretario da Segurança Publica, seus corretos auxi iares e comi�-:. desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes.

o

'fi de escrever «\X1ootl: to- de maquinas de escrever sarios de policia e finalmente á benemerita Irmandade do S, [e- I Os cigarros SABRATI já se encontram a' venda na I
,

ck», por ?�O$,l)OO. 1

Kua I ádíuf, e apar�lhos em gera;: SU5 dos Passos,., / i CONFEITARIA CHIQUINHO. ;,.,aldanho Mannho 11. 10. Rua ConselheIro Mafra n' 60 1 Flonanopolts, 27--6-938. . .� _ ..

Arno fauth

Caçador Santa Catarina
'P

DE LUXO
_. SAVOIA- EVA - MACEDOMIA -

FINOS
-

AGUIA- CORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS
UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO - LEDA

DIVERSOS

i

I
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dIBWiM.' ii.........-..IIII!I!:.._..� .-- rrsu=

T _-:_-=��e_--==��··-�'��!i'Vende-se � l���IPIANO'-"���r��-seil��me�=

ap�l:g:O :m: I quin to ..fe i ra I ��d"m��::.•nco. n.60 A' tratar m\!�ta��eft�rfr���ç;�tadO.

tr:Curso dI) Maqu'l"n-as- e Pilotag�:lI ' ,",
. I B

P-R-E-;��A��SE ALUNOS PARA EXAM·-E-S-A-3-c,.-. MA- .j
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

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

I i

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SH. IIIEULAMPIO DOS REIS VALE !;

II) _�A G�r��t�::!�?�T, �w-=�I
I

� i _I
--���.........- - L.... ....---�"""'"

II i
Sa n ato rio" Sa n t a C a� �iin�� .

D��n�ri KiralYhegy'l
DIRETOR PROPRIETA.RIO

�g&��_T_..........:.,A_._.
�

_

4 •

f. 5 á u lo
ecialista em molestias do
do homem e da mulher

Interno e ex Assistente do serviço de cirurgia e

�cologia do Prof. Brandão Filho.
iretor do Instituto. de Previdencia Cliriica do

30

Sub Diretor d Sei viço Médico da Assistencia
aria infantil do Rio de Janeiro.
o e prática especialisada em Urologia.
ico do Serviço de Higiene Pré-Natal rio D. S. P.

. S. de F'onanopotís.
Doenças de senhoras. Urologu:
Partos e Cirurgia.

.ultorio e Residencia á Rua Visconde de O,no Pre
i, II -- TeJ.-IOOS --FU)f<JANOPOUS.

i cu: ,"\ .. -� A:)., "'", c:, ':" C'" � , <,'
I �,.Io � .\..,} L: \.;.. �....f t_ � .I,.:_n '!.-� <01,,,,,_ �\

;' U4. U (;�, .0, 1""", �'''. n "'" ..
'

F t �,r;:�. � ,� '-t. \./' ,
l

to aÍ"'m�d0
erro

,é, ,:, : Z;"{, :;:,';.

Omar
Civil

---,----

Caixa EconomicaflPal.eie da

1· Andar'

Caixa

Apartamento
Postal, 784

•

uritiba

Sucur-sal:
F' .

-

ara seu concerto, procurai a

Cól�él Mllsical, que conta com a

olicina melhor montada na ca

pital.. rianopolis direção: Engro.
;, ."_: � _:7 .. ,;

��.J�
Rua João Pinto. I 2

BEMís t a
Lindas e graciosas

na
/

Florienopolis-c- J 938 ===

�.
I

I
Estação PERDUZES - Vila Vitoria _, Estado

de Santa Catarina

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para:�o t.ratamento conservativo e cirúrgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi-
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo -- Rio Grande, sOO

J

metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e
'I

estradas de autornovel, com clima salubérrimo. I

O Sanatório encontra-se instalado com aparelhos 1110-;4,
demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorioi�f;:',
parajexames de escarro, sangue, fezes, etc. lli�
t:K:lW.i1Seção separada para convalescentes de doenças graves,Ii

'

estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota-L:-
mente, etc.

.�. I '

=-��----��� � IR·_-IM_M���:-_ r

I
�

"

Inforr�a(;OE�6 :

Sindicato CDI1UtIOf'� Lida.

á8�10 heras mll C"rl/"�ir:l,
ás.;., 9 neras na i4!riem::i<lJ,

Sua carta chegará
Domingo na [�rOL!Ml

Rua COllselheiro Mafra esquina da Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prisão �e um I Desfalque no Zcomerctante Banco Hes-- .;
,

.

panhol do ����������1��������"�'-
=" _._-'.-

Rio da Prata A "-Y õi O p O V O prOP�iet:'iCi e �ire�or R�p�:5a�i- L---'�---D
LISBOA, 28- Foi prêso no

Porto o comerciante Carlos Hen
rique Santos, bem como o sr.

Manoel Pereira Pinto, os quais,
em companhia de Joaquim Pinto,
Manuel Santos, José Batista e

Casimiro Martins, fugidos para o

Brasil, falsificaram a firma do
comerciante Antonio Correia da
Silva, lesando o Banco Borges e

Irmãe, na importaneia de 419
contos de réis.

SAN JUAN, 28-Na sucursal] ,

do Banco Hespanhol do Rio da Mais 2 navio!!, illglê-
Prata foi descoberto um desfalque ses afundadoliJ
de 250.000 pesos, cuja. responsa
bilidade é atribuida ao eentador
do estabelecimento, que pretendia
fugir de avião para Q Chile, mas

não encontrou aparelho disponível.
A policia acredita que o pren

derá de um momento para outro.

O' ntarido
não telD

direito
LONDRES, 28-Mais dois na

vios britanieos foram atingidos
na manhã de hoje pelo bombar
deio que os aviões nacionalistas
vêm realizando nos portos repu
blicanos.

São êles o <Arlan>, que foi
·-- .. .. a __ incendiado ás 8,20 no porto de

I Valencia, e« Farnham » bombar
DAS do uma hora mais tarde NO por
DO to de Alican te.

O bombardeio desta última cio
dade Ibi levado a efeito por seis

BUENOS AIRES 28 N
. trimotores. Sabe-se que três ma-

.

, .

'

-,
os

clr-, rinheiros, britanicos perderam aculos da C�nferenc18 da Paz do vida e que dois estivadores espa-

�haco, re?el�-Se que @ fracasso nhoes ficaram feridos a bordo de
�8 n�go�laçoes .provoquem com- «Famham s, que com um enorme

plicações lmp.revliltaa. Os membros rombo e em chamas. afundouda con�erenCIa tentaram novo es- rapidamente.forço Junto aos chanceleres da
Bolivia e do Paraguai.

Ao que se sabe, perguntaram
se o Paraguai estaria disposto a'

aceitar a zona norte e noroeste Embareou.. general
da linha proposta pela confere;l- Estigarribia
cia, caso a Bohvia desistisse de
pleitear um ponto no rio Para
fluai. O chanceler paraguaio con

sultou seu governo. cuja resposta
é esperada amanhã.

RIO, 28 - Tendo em vista a

petição de um funcionário, que
requereu não lhe fosse impedido
o recebiments, por procuração.
dos vencimentos e gratificações
de sua esposa, como cabeça do
casal, o sr. Paulo Yíra, diretor
do Serviço do Pessoal do Minis
terio da Fazenda, proferiu a se

guinte decisão:
- «Indeferido, de acordo com

parecer. Como chefe da socieda
de conjugal, não é lic'to ao sa

plicante receber os vencimentos
de sua esposa, em face da dou
trina, e isse ele proprio reconhe
ce, quando, sendo chefe da socie
dads ccnjulgal, muniu-se de uma

procuração. para. o fazer. Como
procurados, não poderá também
receber os vencimentos, porque a

lei vigente nãc o permite>.
Como esse despacho, o diretor

do Serviço do Pessoal- do Minis
terio da Fazenda derime todas
as duvidas suscitadas, em face
da aova lei de consignações e ve

la pelo reconhecimento do direito
da funcionaria casada receber os

proventos de seu trabalho.

Checos e

Judeus I o FR '\(;�SSO
NEGOCIAÇÕES

CRACONUR!:MBERG, 28 - O agi
tador anti- semita Julius Streicher,
que por ecasíão tia festa solsticia
de verão pronuncio violento dis
curse anti-clerical, na montanha
sagrada de Hessslberg, falou no

vamente, no mesmo loeal, á tar
de de ontem, na presença de
duzentos mil espectadores.
:;:�.:�I� .

'

··_.·-:"l'�r."..-�'·--.llr·.�·,"

Propostas de
Praga WASHINGTON, 18 - Seguiu

ontem para o Paraguaí por
via aérea o general Estigarri
bia, ministro do Paraguai nesta
capital.

PRAGA, 28 - A questão da
minoria alemã ameaça entrar no

vamente numa f.se :perigosa. tlS

tandc alguns membros altamente
colocado. no partido do sr. Kon
ra. Henlein, externando aberta
mente que estão mal satisfeitos
com o transcurso das negeciações
em andamento com o primeiro
mínístre dr. Milan Hodza.

Hoje
".

e feriado bancaria
-

D�-��::-�:m :I;:;a de ":iadOs organísada pela associação
I Adoração

bancaria do Rio de Janeiro. hoje, dia de S. Pedro. não funcionarão 03 ban- é a marca que domina na atuali-
cos desta prrça. dade e dominará sempre.Qualque-

Afim de proceder ao encerramento do balanço semestral e con- que seja a sua necessidade de
tagem de juros nas contas correntes. na qulnta-feíra, dia 30. os bancos perfumarias, prefira sempre
�ncerrarão o seu expc-ííente ás J! ,30. só reabrindo no sábado, dia 2 de

I
as da mar�aj_�lho. Adoraeao

1---

A G R A O E C I ME N T O �����:�TE�P��1-:'�
ES E ITALIA�OS

o TEMPO
D.partamento de Aé ..

r.n••tiea C,vil

Só••tim diário da Esta
ção Aéro-climatológica Filhos, n-mãos, genros, noras, netos e bisnetos de

Ana Terezia Mulltu· MADRID, 28-- Informações
ainda sob a impressão delorossíma do golpe que acabam de do grande quartel-general, dizem

Previsõeil para Q período da9 sofrer com o falecimento de sua inesquecível maio irmã. sogra, avó e que sete soldados, recentemente
18 horai de ontem ás ,18 bgrSi

I
bisavó, cumpre� o severo dever de maniff'star seus maiores e �ais �ro- capturados, fizeram fiovas decla-

de hoje: fundos agradeclll!entos a toda� a� pessoas que durante.a su_a enlerm�da-I rações a respeito da oficialidade
. de a visitaram, as que lhe aSSIstIram o transe derradeirO, as que apos o. .Telllpo - Em geral lDstavel, ,assamento manifestaram suas condolencias 'Por meio de cartas, cartões

I
estr&ngmra nas forças franqmstas.

fiom chuvas. e telegramas, a� que enviaram flores e ás que acumpanharam os despo- Um deles disse: «Faziamos
T.mperatura- Lígeiro declinio. os á sna u'lUme morada. parte de um batalh&o de prisio-
V.nto. - Do quadraIlte sul, I

' ,

neiros, empregados em trabalhos
com rajadas frellCali.

DA·
·

T Ouvidos, nariz, de fortificação., Residimos algum
A. t'JIlper�tur.! extremas �e I r. �mlnlO avares -

g...ganta tempo em. Saragoça, onde pllde�Q�'••, foram. ':llaxlma 18.4 e m�- CIIlURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson Imos o,apreclar o �rg?lho dos es

lUma 16.2 relpltradas, respectl- C lt d 10' 1') d 16: 18 J - Jp' t 7 b T I 1456 I
tran",elros. Os InCIdentes entre

vaDlente, ás 13.40 e 9.00 Roras. O;SU as as ae - e as as - oaQ: ln o, so - e, oficiais hespanhóes e itaJiapos são
diarios. O odio contra o invasor
torna-se cada dia mais acentua
do. Em Valladolid, que atraves
samos ha doi� dias, a atmosfera
é a mesma».

Ou tros evadidos referem que se

verificaram, e� Avilà, entre (,fi
ciais hespanhoes e estrangeiros,

I choque9 sangrentos, em que foram
I usadas granadas de mão.

I Essas informações concordam
,com outras, recebidas pelos cen
i troB oficiais.

Dra. JOS�PHINA SCHWEIDSONSuicidou-se
ante a efigie
do "Duce"

(Especialista em dO�D.eas de Senhoras
e �reaneas)

C0r-SULTORIO
Rua Feiipe Schmidt, 39P!RIS 28 - Acaba de falecer no

hospital Bichat fi industrial ítaltano
Dante Epitan! que na semam. passa
da dispa.rara um tiro no peito. dian·
te da. efígie do sr. Mussolini« autor

da.j:p�����;:>dias dasemanapas- C A S A C O S D E C A SEM I R A
sada, Dante Epffen4 natural de
(assano, Italia. onde tinha nascido TAILLEURS
em 1898. entro<.1 na Museu Grevir,
famoso pela sua. coleção de figuras SOBRETUDOS DESDE 56$000de cêra. que representa.m as pt'(fiel- t

país celebridades dos tempos atuaís.

C d b hDetendo-se diante da efígie do sr.

apas e O'li4rac aMussolini, o infortunado industrial
.

puxou de um revólver e deu um tiro
no peito.

O extinto tinha sido expulso da PELLES!taUa o ano passado e vivia em Pa- j .

ris na mafor míseria. Deixou uma·

" O�'
,

carta em que d ...c1arava ta querido'

na 'A M ,O Lpôr fim aos seus dias depois da es- '

': .,.� �

".

f atua do autor dlC todas sU'as des- \
.

.. .

graças.

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

"

A data de ôntem assinalou,a
passagem do aniversario natalício rAL}jCnn�NTOS
do jovem académico Walter Sil
va, filho do n0380 prezado ami- . F�leceu E:ába�o, ú.ltimo, .0

go sr. David Silva. distrito do Estreito o Jovem He-
Por tal motivo foi alvo e ani- lio Venzon, filho do acatado in

versariante de grandes provas de dust�ial s�. Ant?nio Venzon, e

apreço e de simpatia por parte I pessoa l_nmto eS:Imada pelo seu

de seus numerosos amizos. 1
magnannno coraçao.

'"
Sua mórte foi bastante sentida

BODÁS DE PRATA naquela localidade, tendo o seu
entêrro sido acompanhado por
grande número de pessôas.

< A Gazeta» apresenta condo- jc

lenciae. -

ANIVERSAnlOS
'i.

A efeméride de hoje, assinala
a passagem do aniversario nata

licio da exraa. sra. d. Olga Ra
mos de Paula, dignissirna consor

te do sr. dr. AUgUSt0 de Paula,
acatado médico do Exercito.

A. distinta dama, qUE; pertence
ú alta sociedade Ilorianopolitana,
possue aprimorados dotes espiri
tuais, dotada de um coração sem

pre aberto a caridade, contando
nesta capital com um grande cir
culo de amizades, ver-se-á, hoje,
cercada de grandes demonstrações
de admiração e de simpatia.

Faz anos hoje, o n -530 conter
raneo sr. Pedro Garcia, Inspetor
de Rendas no Estado e destaca
do cronista esportivo.

Ocorre, hoje, o aniversario na

talício do [ovem 'Hercilio Pedro
da Luz, filho do sr. Aldo Rosa
Luz.

Transcorre, hoje, o aniversario
natalicio do jovem Pedro Canelo,
filho dos r. cap.João Caricio, secre

tario do Juizado de Menores,

Decorreram, ôntem, as bodas
de prata do sr. João Francisoo
Cidade e de sua exma. esposa d.
Francisca dos Santos G:idade.

Em regosiio á data foi man

dada rezar uma missa que teve
lo�ar na Igreia do E�tl'eit,Q; Qorn

concorrido numero de fieiil.
O casal Cidade foi alvo de

grandes demonstrações de apre
ço e de simpatia, recebendo nu

merosas felicitações, ás quais jun
tamos as nossas.

CHEGA:iU UNS

CEL. PASSOS MAIA

o

Florianc;polis hospeda desde
allte-ôntem, o nosso ilustre TJa

-

tricio sr. coronel Manael dos
Passos Maia, acatado prefeito'
municiDal de Cruzeiro, que se

fez aêompanhai' de sua p,xma.

ellposa sra. d. Palmira Hiz�w
Maia. I

Desfrutando de vasto e solido iprestigio em toda a zona do �
oeste, catarinense, onde sempre:
é tido como o chefe orientador'

a
e conselheiro, o eel, Passos Maia
merece a· estima geral daquela
gente honesta e trabalhadora,

r

"� Gazeta�,;. que o tem:'"
conta de um dos seus grandes
amigos, o abraça muito afetuosa
mente.

EUCLIDES 'SCHMIDT

Procedente da Capital da He
publica, acha-se .nesta Capital o

nosso conterraueo sr. Euclides
Schmidt J unior.

Seguio ôntem, para Q Rio <1,
Janeiro, o sr. dr. Waldemar Ma
galhães, medico veberinario.

PAULO B. BAHBOSA

P,H"a Curitiba, em cuja Uni
versidade vai prosseguir os seus

estudos, segue hoje o 'jovem Pau
lo B. Bar bosa, filho do nosso

companheiro de trabalho João
;

Barbosa, e que já exerceu C0aJ

grande proveito as funções UG
redator esportivo de �A Gazeta »,

Fazemos os melhores votos de
bôa viagem.

Falec�u ôntem, a sra. d. N08-
mia Dias de Souza e o menino
Jedalio,. fitho '?tô sr.' Lino Hen
rique Straus, tendo sido sepulta
dcs o primeiro nas Trêj Pontes •
o segundo OI) cerniterio de ::laate
Amaro.

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

Auxiliou O amigo na "

pratiea de um 8s.as
sinio

RIO, 28-Foi jlll�ado, Ônte�,
pelo Tribunal do J urí, Euclides
Gonçalves Pinto, que a 25 dt!
março de 1937, ás 20112 horas,
na rua Senado!' Pompeu, seguroll
Afonso José Rosa, para que o seu

amigo Antonio Figueiredo Simões
o mata>;se a g jIpes de faca. O
acusado foi absohido.
·_�--- M � �_" __

5'7 na"vios in
giêses bom·t.,
'bardeados
LONDRES, 28-Até esta data, "

segundo as estatil!ticlls, ascende a

'

57 o numero de navios britani
cos

, bo�bardeados desde o rom

per da guerra civil na Espanha.
-_._---------------

rrrz LA4 ,m' -

I'

���d. !r��as !?:':!�s es!�!��(' .es�do��ti-higienica�
, Se V. Excia. quizer resguard:lJ r a sua 'aJOUía de doeneas fliHl �eceiosas intestinais não deve descurar um momento.

Compre imediatamente uma instalação S para a depllração racio.-
nal e cierHtifica das suas aguas domesticas.
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