
RIO,""'-O :I�terventor Nerêu RaDI0S, cuja estadia nesta capital,
coroáda do mais. absoluto exito, no·que se refêre aos assuntos ��c�de' -ee ..

ancía que veio pleitear para o seu Estado� rçgr�sará a Fio�.ânopO��$::J·
proxirna terça--feira,· I�elo avião da "'Panair":�
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N'erêll HblllU;o, V,." ,,,,dil'''', ,,'" ,', "11", U 'U'" ,,�), à J deci"'�o proferhh� em ,.�ri-do aspctos, fooaiizandú vantagens e dificuldades, COiu UIHa
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nalidade que leva ao flspirito de quem o ouv(>, a certeza : �Iari. lUartoreli e sell marido . Meira Instan�:a.flue ele cumpre fitlmente o que a si mesmo se obrigol1 e
�

sentir, com a objetivação dessa, vontade, a menor vai-

'Ij
RIO. 30 - A iostiça

decidi')'ldireito
da vendedourª",Áll!81e vul- bete.

'v' AssassInou
u. 'I afinal, o cago do hilhetfl n... , llloso premio, que é ite nada me- Com esta dehberaçaQ da JlIS-
E' que Nerêu Ramos, 80 ser, em boa hora, designsfLo 2'1-.655, que fôra furtado á bilhe- i()� qu� de mil enntr's, eahendo tiça, terminou asdm o fumo�o51o a p'!t�f��<JiJ4�a\ dirigir os d�stinos oe sua terra, iá se afirmára pll3-l) ,1- , tcira '''faria Mar!(,reli, ii \Lll'ia l\1artoreli ,SOO I�()ntos, easo, levando a um lar

hUmJldel
.& ��1fa"

,11�"', ';viilV int(>!ig:w..ci;t .e CDn, j. caJ.',atlU', q:IÍ sentír-.,;e in) : II Concluido O inquerito, remeti· Il 'la ve" tcr ela 'vendido, ]egiti e miserrimo, a felicidad� Pea for- --

8
rgo á vontade e não s(Jfrf'" o que é' tão comti'm: (, tle::lilll11- ,�' dI' est-e Iiu pvà��' i.rdMi:ft,

t�l'
:""""i'}'<> .n"llldeA do, r<'i�ri(f) bi- tuna, � lDae á

_lamento pela propria llutClid, de,

II cluiu este flela legitimidade do '·'Ü·O·60·0·"OeeeO�""\ho"''''-''�''"a·?,"HO�·�··'.tlle ';'11 ""

Flcrianopolis sob a dire(lo de um prefeito upero.:;'), il� �JJ II casas Sllome; �a�; nO\1 \, :30 - Foi efptuada �
:ansforma-se e valoriza as eXCf'pcionais vantagens qUtl lhe ,� -- ..---------- •• - ..... - ••

-..
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• I prisão
de Eurico Ansaldn, réu

'erece a sua topografia, desapropri,Hldo ca�&e, rasganc!ú rutlli
"!� em ToklO confe�so d� ter assClisinado sua

jardllls, aumentando o conforto e se preparando para,

U \1·Alao dj) 17 propnB mãe, 1ançando-a a Ulll
'Iltro em breve, ser I:UO atraente centro de turismo. O Lc-

II
� m a\ I, � poço, depois de ter se apoderad,)

lsario Santa Tereza já tem ('"r.�truidos 18 pavilbõd. 0'1

� 400 .Ih TOKIO, 30-0 territorio japo',' reiras, ficou i_nterrorr:pido o trafe- ,te todos os objetos de va,lor que
mtes estão sendo recenseadu em todo o Estado e l1ntes, . S e mi as ne;; foi ontem varrido por um tu- go entre %10 e Osaka, levava, inclusive a den!.a(lur,'
inauguração do estabelecimento c d03 preventorios, (onde

II, II F,,), seg,J.l.i_do de pe�ados aguaceiro"
I 'i�jif ... Segundo () C:otli::o Penal em v'

enfermos se con�tituirão nu.na sociedade autonoma) as horar�, ,�S qne ocalfonar,am a ,quécla de inn- 17 mortos e 100 !Sor nR. IIaLi:], (> ,', :,I1f' ' COll:'''''
L'orl'dades munl'cl'pal'� levam �l efeito um inteligente traba-

I I
:u I d

.

'I' '1'"

d I
I mrras JarreHaS, Hlterrompen o l:_.....,.·TH__ .' o e J)F&°,;lNT�' .<1

, l"@_tl>n::f1De,qUev'ia.:!abr;racompreensãodetoosl\"_,rr" ',�n_�__Q<;l)e3 _telf'Jra��I_------,-e.f!- ms�
.

-

,le morte,
- ./

a as ,agens e benefi,':ios do internamento. Quant,o ,ás YF ... .,.�' Y"I' el ton r
- -

,----
.

_�.:_2.H'AS ClT, <>,_ ar fe! rOVIUflas,
radas rodaflem, Santa ra!."rina. é don'l Dfl Jlfl�e�_"G li Forlket, f�brlc�nte de avi;)es, C1�jO& Cerca de noventa mil C8sns de I "Aar Sãerfeitas e Haroldo Pederneiras continua abnndo modelos tem fIgurado com �ra.lde I

'h
'

d t 'd

I
de· taque nas "ompetirões dos u!!i' Tl,kio encontram·se parcinlm,_ente I RiO, 30. Noticiam �,e _�:rsovianinhoscom iIilSO, contrl UIn o para o eecoamen o rapl o .., ..... �

- d I t t ....st·�n·.. eln '�ãi51i iiãõiii_��::.I.l-��-'lS�Z-'!'m-í"'�
mos anos, trabalha na COllstruçao sllbmers,as em conlwquencta o

I que
uma V!O en:a em!l� '-'->., '...."h

, utili"l, lho qlle es- I quasi t.odo o paIz, acompanhada de
Y ,de um pequeno apare, tempora .

'. I verd",_d.�1'ro8 bombardeios d{' raios,O ho, e sua indi�pensavel nacionalização, e um pro- II pera atinrlirá a velocidade média de E Y k k b eua
... Devido a uma 3v:u'ia e�n

I
. S

'"
h' o m o -osu. a, uma a rI'

I destr�lltl sessenta ca'las, danlto grano
roa qorle ha muito preocupava o atua mterventor, , quatrocentas milhas or�nas.

Ih' t I d co i M con ......S�'" """�rFiiij"h.,,�, ..IlR E:?>"",1:'
, d

-, h' Ih I apar"".'ho seriÍ equipado c,Jm uJit co eu vw e a una:3
.

e uma es
-

Ides preju zos. or; _:'!m, em -

o,u �'" ...... '"il""...... t:JI _ 'H"

. conf .. o paiS to o nao Ignora con eCla me OI' qu@ -

I D
'

d'
.

d te-'
. de 17 pes f,..

I' motor de quatrocentos. UP_ e terá a la loca, uas morreram lm� 13-; s�qllcncla a., ,',
-

nressao. 'fomos oS''''ado
)!1uem;perivcs do!> «kiatos extranjeirolil:> e a necessida- -

- dI: soas "aindo ferie! 'ii'" T �
'" .. . envergadura de dezesete pes.. tamente, sen o os restantes sa - I _":-':__--- - -

a restringir narâ 1l.1:l!!atrode adem violencias e sim com preoisão habil e patno-
vas, graças á presteza com que � VII I :::. �

!"' -

:a. FOlqtle fez na ocasião oportuna tomanQo a iniciativa
O P�r�O'''.!3; t{)r�a' t d ocor-o

- �orJen ..J � !rmm�ro de pag=.nas da
� le�i!}Ob['e is�o no que foi amparado e definitivamen' til usMtH ,'(. e ag��0��ro�r�:�stos

c d� paiz
'

ve-\ I;,..
nossa sd!ç�G de 8'E,j�r

pelo Jr central.
'" '�Cl);,to O prolongn• rifi�ar&�-se numerosos acide�tes,1 tem ne�.g,.�d,e peio que sclicitamof 3:�

EU em linhaiJ, gern'�, a rea.hdade santacatanneme.
U '{.,� U bm VIrtude da qlleda de bar- 141 - i.� J

devidas escu:;�} í!1ãc sfl
tltideitinossa curiosida('(!, poude o sr. Nerêu Ramos

onvers�bro livro!!, E vk, am Fonché, Zweig, Do� t'yie:3ky, Nlento d� ttl(!Z ""8$Oes0�••e�•••••••803.1 I VARSOVIA, 30 _ Duzenlas 'I d?S tle�tores CO:p� mum-

iilbert�ire, E' que no �",JI o trabalho, por maI!! mtenso ii la !fi 'I Cfian e�.
: ·b8br� é incenth'ado por uma vida interior que nós do

II O r:ln'[o do Sec<-<d} pessoas morreram e maIS (e clem...

Ut' I 'V.. ficaram feridas, vitimadas pe os
�io. inmos como qU(f, .. :> WASHINGTON, - 30 �... raios qlle se sucederam durante

--------_iiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiõ!iiíiiiiii....iiiiiiiiiiiii-�,.__",I,� gundo infoni1sçõeS che- tario Ickes \!111a tempestade sem precpdcntes
,.J "'"' ---IN'- It"tl"tl A gadas ao Departame§1to I no país e qu� atingiu uma gran-

c�enaçoes ao vo ara a r· de Estado, o Paraguai ti.. d e área do territorio polenês, ao

te I nha aceitado os novos· sÃo FRA�CISCO, 30 - Roy, cabo de forte onda de calor,
JERUSALEM, 30 _ Foi exc,

gen Ina I • Gardner, as�altante de trens, qne I
Foram destruidas 60 casas, sen-

i termos relativos ao I»ro- acaba d� completar na prisão fe- elo calculados o� prejuizos mate- cutada, ás 8 horas, lia pri..;:'ío de

,llongamento da pa:;!. Ii., deral de Alcatraz ullla pena de

I
riais em 30.000 7.lotzs, Acre, o israelita Ben-Joseph, d�J

BUENOS A�RES, 80·,O e�bal- atitude do Paraguai teria dezesete anos de prisão celular, 18 anos, condenarlo, á morte peL!
xador do BraSIl, dr. Lmz GVlma'

� 'd 1 t 'd b' d na
- 11l�"'-i�� ?" -'1.,...., T]� '-rr,--'o-,-�

rães, seàuirá dentro de poucos dias sido resultado dos as. 'U'n. ec arou �r, SI (l com ma o -

lO Ao e I

para o Rio d� Janeiro, c� gozo �e: ço- da comiSsão de Bue-: qyele preS!dl,O o rapto do secreta-l MaiS '"res n;;:;'CUiOQ... j

Hcença. DeVido ao precano estaao, �
• I no do InterIOr, Harold Ic»es, mas Lu, ') :,i.

de saude é l)rOvavel que o distinto nos Aires e notadamente
II que o plano foi abandonado por- b·t

o

b b
" I '" r.. " c, pp';

diplomata não �oite a, ocupar o seu do sr. Osvaido Aranha, que AI C!1pone que ali está in- ri anlcos om r r .

II "'" l';,:,;t1� li'·,.
posto nesta capItal, dizendo'se que

••
- '- I '

d'
.

provavelmente será substituldo pelo rUlnlstr::I das Relaçoes IEx� II tcrnado recuselU sua cooperaçao, ath": .....1:: Ctmter·ttl.i.har� "l rUdeu:>
sr. Rodrigues Alves. ,teria:;:::; do GrasU. Gardner acrescentou que os deados que se entregavam a manifesta'

prêsos Alfred Batos e Tom Un- ções de protestos pela conrle!la-

dnwood, em 1934, mandaram ra- ção de Solomen Ben J oq{:'ph,

te d b· ptar O secretario do Interior e- LONDRES, 30 - O corres- 03 agrupamentos qUtl e·'rJ.m

Ingua e OI pa- e
conserva lo pl'êso, até q�e Roose-IPon(le�te da, »Agencia Reuter» dispersados pelos policiais, i'!;i,,·

. OitO vezes assas vdt ordena�se a hbertaçao daque- em AlIcante mforma que 3 nn' ziam,se imediatamente, lllais a�
ando �� l'eque-

ra Liverpool
-

les dois condenados, Para taato, vos navios britanicos foram atin- diant.e, compelindo as alltorida-
se )e Ia � BUI'

a, solicitaram a AI Capone que for- gidos por estilhac,:os de bombas, des a agir com o rigor ncae:3sa

Ia faTvO�b e
1 udm A fi L I sino. necesse dez mil dolares, mas o por ocasião de incursões aéreas io,

, o fi UI;ta. e PELOTAS, 30 rma ea , " -' f' f d d k F h O t I'
"

f
I

.'

B • Santos e eia estabelecida em Pe, antIgo «Blg Boss» nao aceItou o um que OI a un a o o" on am», s pos os po lClaIS oram c

la, o lUlZ_ ar

I
lotas com u�� fabrica de conservas S. PAULe, 30, Foi prêso em plano, clizene{o que Roosevelt não Esses três navios foram ligei- servados de prúntidão, com car-

rou que ;ao ha
alimentícias, exportou para Liver-

I
Santa Cruz do RI.O ,Pardo, Artu� libertaria Ilmguem mesmo que I ramente danificados, não haven- ros blindados armados de me-

condena os por pool quatrocentas caixas de linguas
I
Gois, matado_r profiSSIonal, que e I toda a familia f.)Et�e sequetrada. do vítimas, I tl'alhadoras.

SesuraDQa. de bm, pesando 13.200- quilos. acwado dI; Oito mortes. su

Devendo chegar. terça-feira a esta capital, de
dSSO da sua viajem ao Rio, onde foi tratar de assuntos
'v disem respeito ao nosso Estado, o Interventor Nerêu
j'Oi,' vem a propósito transcrever, na integra, a palestra
Sua Exia. mantida pelo brilhante jornalista Ca�'kls de
do Urna, publicada no diario «A NOTA>"
Eis 8 palestra:
«De começo, trocados OI primeiros abraços e palavras,

ihardeamos o �I', Nerêu Ramos, interventor de Santa
.arina, com muitas perguntas. S. Ex, que é um homem
no e paciente, c.-mprecndeu o sen tido a fet.ivo de nossas

'r rogações e as hj sat ísíazendo com simpatia. F' preciso,
o sul, conhecer aquela gente e, notadamente, o clima es-

tual em que ela vive: para, depois, sentir as saudades que
c mos e a fome de noticiai! dos bons amigos que lá dei
ios.

Ba tista Pereir», Haroldo Pederneiras, J âu G ur-des, co-

31 Cantidío Regi" e tantos outros, são intelig-ncias e sen

-lidades que a g. nte não pôde esquecer. Daí, então. num

entro, mesmo c' .m (J interventor do Estado, vêl se este as

'tdo por perg tIIJ1.JS e coagido suavernen te a dar noticias
eamig08 velhos . Nerêu Hamos, depois d... pasar esse

outo mevitavr" á o1'I"8a ("I. j,,<:la 1(>, I'",W" 11"'1 fi 'I a honra

prazer de uma !)"! -stra 1"',11 .' ,h. J'!I'i'll' '<IS mais "0>1'

radosno país, ,'U 1"1,,,' ele 'imH ex '\'1)' i,;{l':i 'uiturn gr'_
teve €'Ie urna at;,J';i'io i,:llk,rwplu rlf<..; m+i- do·t'(,llO,�"
realizando no E�t;]rl" d,' S1nt.:1 \;.Jln "'1:-1 :l.II" ,hliqi�,

�tI sabia e fel.z.
O traço predi1millf1"!(' -II'! ,!i : r1f' \!,>:,' J lb
Cl)lllO Intervenu.. ,t,· 'I, "�o i I, "�" J., >,

pela precisão e ac ,; "; t rt t ,�;, ", 'J' iI j -':1. lo' :_, II

ao definit.iv», frut.. ,.' "" � ,,, '3,� "l(�·, f,
rros. V('lil(JO-U fala: O'I·p>e tautos �lnpíep{! ,i'nl\q�:n, c. I�

ela calma e n"t.:daillpl1le, aqq"ta "imp:i('i';a,ie, nif\g 1(' I,

inicio, fará ;':tI, j '�'l d -t..: •• �� \"f\Jd, L\' \.; . :"":'1:-,'\

() Í1.f'fq·ll' ;; r ...·�rÍ'" d ;.)'-"" ,,'1 I õ ..

,flsde rod'g,o" .. a :1"';""';'"''

10, 30 Iroram julgados os

�eSS8S n�lai!! se a(;ham im
ados 66 �ndoleiros verme-

�s»,

° sr. Ra�achadQ condenou
. dêsses bi)Jeiros ás pena de

nte, ciDco;rês aDOS e ab�ol
eu quatro, �ou e�tiDta a ação

'" ,

')nal contr , qu,e mo�reu no

Ç-(

��}cnto d .1�_r_ê_�o_, _

.

ão ha u.rsis" pa
I os coes contra
a Seg1luea Na-

( lIal
nO,30-
er t,), em

'iUO da /
\;1 'nde'
itaur
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Santa Catarina inscreuer-se-á n;;a"�i�_�
peonoto brasileiro õe futeból

,.

fazerem t!r�i C.:_ �., quando exoediu or(..1ens ,ás ltgas regionais efirn de, éS i"nearn
_ nof os seus campeoi'-"'atos ate o mês de agos· t· h

.

Em .seternbro, teremos o campeonato e:st d I i="
- co,. In a essa Intenç:

preltarão com cs seus co .. irmã09.
a ue. ,�m novembro, os oatsrlnens

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

DESPO TIV
REDATOR: Osmar Cunha

A opinião
zo sobre

deVillario Paz..
as braaile'ros

ram c�ntra nós erros colossais. Talvez, tambem, tenham demonstrado
demasiada prova de confiança deixando na "cerca" o famoso Leoni

�as ... De r�&to êles acreditavam vence r certamente e a prova é que
hvot conh�clment� de que tinham já fretado um avião para seguir
com destino a I arís ...

Sem dúvida, excesso de presunção e eu me rejubilei desse

estado de espírito. Para nós existe um motivo maior de satisfa
porquanto nunca procuramos memsprezar um adversario, pois s

mos que ha sempre o que aprendeu em futeból.
E V: �ozzo COD? �e aprox;�Ill de PaI);, nos diz que

todos os brasileiros que VIU jogar quinta-leira, foi o zasueiro Do
60S quem lhe deixou melhor impress� ).»

o.
o .t�cnicO italiano acha pri
rnlt!vo o nosso jogo --Ir">ldivi
dualrnente, grandesjogado-
res, mas sem método

Vittorio Pozzo é considerado um dos mais

� SJ>mpetentes técnicos do futeból de toda a Europa e para dizer do
_- leu valor basta citar o fato de ser o prepara-ler da seleção italiana

a célebre nsquadra azzurra", duas vezes ganhadora da TAÇA DO
MUNDO.

.

Seda interessante a sua opinião sobre o embate Brasil x
Italia, aepartida-chave do último certame.

.

Causaram grande sensação as declar ações do técnico Viuo·
no Pozzo.

Entrevistado pelo cronista Mario Brum, do PETIT PARI·

SIENSE,o em Paris, o treinador da "sguadra azzurra" não se impor
tou em dizer o que realmente pensava. BastllOte sugestivas são as

ai d n 'n P
. o

-

p avras esse coacn. or ISSO vamos divulgá-la.Diz Vittono Pozzo:

·'Le Triomphe de Ia mét"ode��

REX, ás 7,30 horas:
AMOR E ODIO N l\

,

RESTf\ C';lH Sylvia �
Fred Mac Murray e Henry
da.

r
Empato.. o fi.'

dante

�IMA, 30-A partida de
tebol entre O Edudante PIII
e o DesportIvo 'jMunic:ipal t

oou com empate de J x I.

Foi de.manhã, após um :;000 rerat.'�dó� q ue procurei colhe� T
de Pozzo suas Impressões sobre o match gll': Q "squadra" vinha de!
vencer.

' ,
---,--------------------

. -;-05 jogadores brasileiros-c-respcnde-me êle-tiveram re'
i
F O S S ..rio. -:E;;·s;;::--;;r�-----------ceio de n�s, da mesma fórma que manilestamos receio dêl-s e êsse··

.

�" ,

utad,) !�clproco explica o resultado de OxQ no primeiro half-time.' OMS
I,

Mas. assim qne. p�demos tirar proveito das observações feitas no:
transcurso .J'l.J'''·-'''I[1'' t .....pv, eles cor,tlnl"'" �"

'

erros c' pr
' t � -- a cometer o" mesmos' ;

b 'I' EI �CISO que se note: êsses brasrleiros são prirmnvos em 1L.- i Quando "s povos foram s<e�d�nsal'ldo: formando cidade'
te o es jogam com s

o ' .

- " ,

é d· I
eus recursos naturais, que são grandes sem; começou a aparececer a preocupação de sei dado destino conv -

m toe o a gum EI tê id d d
' :. d

o

<O

EI
.

. es em necessi a e e serem educados dirigidos i mente 1JOS esp-jos das populações. Essa preocuparão nasceu e de
es necessitam com

. dI·'
o ••

'I did
:$ ,

'

d
.

� , o a maior parte os su -amencanos de apren-] senvo veu-se 1\ mern a que os surtos er.idernicos dezimavam
er O jog

.

AIo,
• I I

• po-

o

o em conjunto. Ias, com o próprio Orsi, com êles mesmo pu ações, porqu-e logo foi compreendido que o mal nascia do ac FILTR
'ncontrei na 5U t éi

o

d fi Id d
' ! J d

. o

u- OS•••

.
..

a es r la omUltas I cu a es, Ele não queria seguir I' mu o e matenas orgamcas em fermentação putrida: P ROYAI�, a's 7 e 8,'20 1.

, mstruções No seu primei t h
o o

I
.

o O hO
o

d
.

B bO
. a�a motores trifasicos e mo-

- .7 fi

para=a] em' MO'ã f. rJlbe.lfod ma c

h IDt;rnaclOna conosco, contra I S S5 o

istona ores nos citam 8 ilonia, jeruselem, Atenas, aofasicos, os mais eficientes, pro
A PRINCEZA f'AS (

.>J .r; ido.' .

I o,. u. I o on�a o a c amá-lo á ordem, observando-o I'
amos, e nacusa, corno exemplos [risantes de povos que tentaram

Curem na caga VAS com D th L
•

, 0i[�l 0, conl'fc-�r J h"
•

,., o

I b I bl
. o

R d A MUS
oro y amour

'o_

d-
_..

.
I

o

o ��� e sim, co a . orar com os halves. o reso. ver 0 prú ema sarntano, o�a segun o Ímbeaux, teve a pri- ,leAL Milland.
que não evia )a1.:. - .... '0 IDUh.-l �"'. .- .• cnasla em t·o t . , b h °d Rua Joã p. t 1
EI b d' o. "d', .

� ora. O DliJ)lelfO a m'� '.
a rnag�o assuo 0, pOIS e em cou eCI a a su «cloa. ' O ln o, 2 Preço-1 $000

e aca ou por me ar razao e aI em dlank , .. _�� I "."bJl)u:"... U�VIll'G ef'lnstruH1" n" rpi ·' 1", T
o o

A
o I
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Pedir conselhos.
-

ca lua�'" j ':'� •.

'

,"'-"" - �. c- arqUlmo o nllgo, no

I atorio, anota que <(1 rela ã d h d ,·..··I··f·�.•�.N.N,,"',,""

d• A ("t h· Et I' � ·-!:À 'd
' ç o e t togi':."!l10 !.Ii ,Hadn

Pois bem, conselhos. eis o que falta aos brasileiros. Comete- ano e.:J 1-, o /o, por um eogetn f'!G,HOJo rus�lo. E TIhltu,_rt que COnsl eravelmente nos despejm cooser'l
- - - r •.

' ''-'''t",_��'
a conqUista Romana av'anç'lVll pe a a Ia, pe a span a, e pela tanque" ,",t,irf'. ",ricO i .

,a retenção tI(' li pre

co d H· f
o ·d d

o d 'od d Ad d 'd - f
o

I
Inar.Os, fi uma· f·

. !

marca e amoma, em A Clca, as CI 11 es Iam 5cn o provI a� e re es e esgotos, com a OXI açaIJ ma o e, lu�r.re. • ...VIS, OI o pum. que I

que é recorrente o dr. Juiz; o fim de levar para o mais longo p05s1vel as agull� servidas, �ue meios pratidos ;-ara debelclf o mal das fossa� senso Esses

de Direito, substituto e re. finalmente eram lançad!i5 em mare�, nos lagos ou em poços pro- praticos 5110 condecidos como doutrina de «Hun�\), sefO

corrido Germano Scheider- fundos empedrados.' cipio basico é subtrair a maior parte do Ilquid.J!&cO á (

Ju Igamen tos mantel. Rctator o ir. des.
•

Mé.I,�, com o e!coamento du aguas servidas, para lugares fermentação que se produz no !ôd') depositlldo. (lTimeiro

Habeas.corpus da comar- TAVARES SOBRINHO. dist8nte�, não ficou resolvido o assunto. A' meciida que crescia o lho foi con5Iruid;� por Travis, c re: heu o nomde taoo

ca de Cruzeiro, em que é Negado provimento ao re· numero de CIdades e SUAS populações, crescia ta[Jlbem o volump. dr�litico, Pu! que a °i):ração neles r("::lwdas é ulhidrol,sr

impetrante Lourenço Alves curso, para confirmar a sen- de despejes que, por fim, passou il poluir os lugar�s onde eram aparelho poswia c�maras superpostas (i W6 s�agp,ra aSSl

de Deus e paciente Marceli- tença recorrida. O que ficou lançados, facilitando novamente os surtos epidemicos. Finalmente der subttair Il. ma:n[ parte do liquid() á açã() ferpi'iva <l

\ no Nunes. Relator o sr. de.s. apurado dos autos não au- foi observado que o °/eículo principal da dessiminação das epide- produz no lôdo depositado no fundo, e nessO! tae 4[5

PRESIDENTE.

ltoriza
a pronuncia.

jmias
era a agua.

idas
aguas não r(ls�am na camara de reduçlio.

O Tribunal concedeu a or- Recurso crime n. 3.103 da Cumpria pois estudar mt�IOS para resolver o assun�o �"itatl- Do tanque
o

hidrolitico nasceu o tipo de I;a, deooll

dem impetrada. comarca de Itajai, em que do a poluição das agua�.
de «Emscbe7,�, creado pelo professor Jmholf, cc qual se t

Habeas-�orpus �a comar. são. recorrentes Eloy qarcia O primeiro aparelho pala tratamento dos �ejetos foi ide�- na Alemoaoha re�ultados notaveis e cOllseguiu xiruaNe

ca de Florlanopohs, em que JunIOr e 0utro e recornda a lizade pelo padre Moigno. Mouros, em 881, fez mteressanles ob- da doutu'la de «Hampton». O poço de Inhofb qual eJ

é impetrante o dr. Afonso Justiça. Relator o :ar. des.
I
servações sobre as transformações que so�riam os dejetos em um varios tipos, foi reaularmente inita'ado pela pri. vez oa

Wanderley Junior e paciente URBANO SALES. aparelho por ele idealizado a quP. chamava de sua «vidan�ese au· manha, em Recklinghaullen, em 1917, para o meato de

OsoriQ Bruno da Silveira. Convertid0 o julgamento tomatique». Tratava-se .implesmente de um receptaculo impermea- pejos de uma população de cerca de 30.000 Ôas,'Hoje
Relator o sr. des. PRESI. em diligencia para que o dr. vel, previamente cheio de agua, oode 11 cêde de esgotos lançava se espalhado pelo mundo, tendo, sido :Jl1lito u nos E,

,. DENTE. Juiz de Direito sustente 0'1 seu conteúdo. Mouras ohservou qll� as matetias fecais contidas na Unidos da America do NOIte, e, entre \IÓS n,tado do

Concedída a ordem impe. reforme o seu despacho. agua dos c g ltOS, deluídas pelas descargas de agua, se dissolviam Grande do Sul. Si o tanque hídrolítieo jà b condenadt

tn�oda, visto do processo que Recurso crime n. 3 104 sem deixar quasi residuos e qUe! a agua que saía delise seu apa- fossas Mouras e Cameron, o tanque de Imhi)lio em d,fin

foi avocado não constar que da comarca de Hamonia, em relho CO!:! Ilha pequeDa quantidade de d�positos. Foi assim que pól·as fóra do uso corrente. Dizer-se qU.3 entr, brasileiros.

O paciente fosse citado para que é recorre�te o dr. Juiz nasceu a primeira fossl\. Mais tarde as inglêses, baieados nos estu- t'lDtô nos destacamos em ruateria sanitaria, prcldB h"men�

se vêr processar. de Direito, Substituto, e rt'· dos de Mouras, construiram grandes fosfas para benificiamento de 1100 Saturnino de Brito, ainda é tolerada, r,rillllente em c,

Apelação civel n. 1.864 corrido João Dietrich. Rela- grandes volumes de despejos. -A essas fossas os inglêses chamaram des, f.Jssas do tipo Mouras c CsmeroD, é m muito pc

da comarca de Indaíal, em tor o sr. des. ALFREDO «septic tank» e a primeira foi ccomuida em Exeter por Came- interesse pela saude publica. .

que € apelante o EstadQ de TROMPOWSKY. ron. Data dessa epoca os estudo, bem acuràdos executados nos De alguns anos a esta parte, os poço({Emscker"
Santa Catarina e apelado Jo- Confirmada a sentent;a que liquidos cloacais tratados pelas fossas. Fi :C'!l claramente positivado ram consideravelmente melhorados pelo prl)fes�,to Mohr,

sé Faustino Nunes. Relator julgG>u prescrita a ação pe- que os liquidos tratad<ls nas fossas s�ptjCi\S, d�vid() a grande per- tor da Deutsche Abwasser Reinigunge da A�a. Essa

O sr. des. MEDEIROS FI- nal intentada contra o recor- manencia dos despejos brutos e f'escus, c ' 03 I�dos altamente recli'beu o nome de «OMS» e seu uso ap!zaj4 estar c

, e�; LHO. rido. fermentados, davam efluentes alta:mnt<! pu '1,�i, e contaminado; grado na pratica, no extranjeiro, só ha bem planos foi

j�rem� Foi reformada a sentença • .. • ._._._ ..
e como tal improprios para serem lançados :las cursoS dagua ou duzida no Biasi!.

I, apelada, porque a pretenção para 'serem finalmente oxidados em filtros percoladores. A moderna literatura sllDitari" já traz �i�s e �

,do autor não encontra amo i Concertos e limpeza I Segur.do rt!cente opinião de H. Verriere. cita ,:la pur Po detalhados 30bre wa construção e fun�ionamen >,;;tiiTIf
!laro! no� d.ispositivos cons. i de .

maquinas de escrever,: Ia.'" e apoiada por Sat�rnino de Brito, ... ti p,,;goso ",,, 0' I <ões do conh',:,do m,""al de engenhana de H ',r.,

tltltClOnals,1I1.vocados. I
rádlo�J e apar�lhos em geral,: liquidos de oesgot�s nas t05Sa& 5oeptic1:ls .co'rHHls� OiH:L:: êH fermenta., SUfiláClO descnçao d,�s5e tipo de fossa. com da

Recurso crime n. 3.108 da Rua Consi4.heiro Mafra n' 6()' ções são mUlto ativas». A comissão Real Inglesa, no seu 5. Re- santes.
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FIN05
AGUIA- CORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS
UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO -,LEOA

DIVERSOS

Acabam de ser lanç&dos á venda, nesta cidade, os afa
mados cigarros SABR�TI, que lllém de conterem chéques,desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes.

os tipos em estilos
•• •

originais
C O N F E C C I O N A D .0 S EM

IIl1lbuia e Pinho I

•

desde 520$000
ESTILO E CO'NFORTO

10U MILHARES DElA G A Z E T
'�-�NTOSA'POBRE�� I-.�������������FM'���-�� A�am-s�deposilados �e�'

I
�

o Pro"prietario e Diretor Responsavel I d' 1

--,-C-A---DIO�---- ,,�A��V�:O�Z��D�O��P;�O;.�V����J�A�I�R�O����A�L�L�A�D�O�::f�:�o=a.:��:�Il' �
� pessoas: I J

Ad
-

O Dr. Barros Barreto, João nO'.

,

Espiêo que se oraça norio Nascimento, l\fIario Abreu_lO"Foi assinado a

escri.\SOCiar-se
ao dgelsto de for���: .' é a marca que domina na atuali-

e Oms., ã"'ão da chácara da rua bondade e ec arou que
. ., , dade e dominará sempre.Qualque- �-,--'�� formoea vivenda do mão d.os. emolumentos a que ti- , ,

assaSS I ;-)oU que seja a sua necessidade de S',n d i CatO do5tuguês comendador Pau- nha direito.
'perfumarias, prefira sempre

t Peixoto da Fonseca, Mais aplausos e todos, os pre-
as da marca

Chaufeu rs dera�socia.ções de aseieten: sentes acompanharam ate a ��r- RIO 30 _ Fmissarío es- [ubá sendo motivada por Adoracão -

t
A hrasileiras ta do banco o generoso capr a- ,- ,

id d r cia de São FI· PO , .• s,pod nguesas e

d'- est� lista que vinha de entregar vá- tranjeiro com diretas liga- um peot o � �o I -

j � arianoí�d; f��ntr��� �l1eganu- r�os �milhares de cont.os as asso- çôes na 'maihorc� integralis- !: au!o ..A. pO�lcla des.se_ Esta- ticto comercial. fazen�o aqui-
.

,istribue parte das suai Claçoes_�a terra carioca.
ta, Frederick Colin Kopp é 110, SO�lcltan,?O ,a pnsao de

sição de grandes partidas de
Foi instalado nesta capital n

}Ue ainda q�iz, com a
PRODIGIO, signific� �!LAGRE uma dessas tiguras ?e �s- Freder�ek �oltm Kop'p o� café, de sociedade com al-

Sim1!cato dos Chaufeurs de Flo-
t uma proprIedade, no MILAGRE sigrrilica pião de que tão ferhl fOI a FrederIco [oão Kopp, iníor

gun5 compatr:otas, ganhou o, r tendo por intermed,ú�i�f:�eJe d:ua�on����t:� g�er�a de 1914, De. uma au- rnava ter em seu poder do-
titulo de «re� do caíé-. Fez- d:n��)é)�s'Inspetoria Regional do

13 á pobreza. �DARLAUTD dacia requintada, disposto a cumcntos comprometedores, se proprletcHlo de numero��s Trabalho lndmtria. e Come.cio
.nea que se estendem usando o creme

tudo para servir à -profis- que demonstravam �star ele
bares na cidade, adquiriu 'I viados os documentos lé'

� parte da tradicional �DARLAUTH I são" perigosa e sangrenta exercendo a esplonagen� tendencías para o monopo- Sl(l� dn d ôdo com as ki�
rro de Copacabana �

. I qúe abraçara. ele proprio AlI,sim, as �?ssas. auton,� tio e viajava const�lntemente ga �'l�h�s�as
e a:csr. Mlllistro:bagora, .per.te,n��m a dirá logo sorrlll�o: que produto fez com que o seu fim fosse .'ades. em díllgenctes qu ..

para o exterior. tTra b Ih � devido reco'i �e �ISerlCOr ,l�, �o maravilhosol
ti) procederam no apartamento C t do aigumas duvi- re ,a 0, par", o

LUIS. a Beneftcencla sangren .

d Ho- on u
. '. í nheClmenh>. ,e á Caixa de socor-\ A vontade ferrea que o pelo mesmo ocupa u no

das �ubslstiam a seu respei- A diretoria que terá de gemIro- V. Realizou-se a -- -- ------ - I

impelia ao exerciclo do p� \ Itajubá, lograram encont ,ar to' a s-ia vida erarnistertosa.. d' o dr n.esrno Si:dicatussistida P2r num.ero- Inquart con- rígossimo mister da espiona.' outros documentos, q�c vie- 'No sumtuoso apartamento os :sr\':d� J; três anos ficCt,�11ls rel��o��sd�II��:� gem. foi, também. a pro- ram corrobl?r�r as Informa,
em que residia I1Q Copac�- :�n;'ít�ida pelos sE.gllintes pr!)-

�a �Mercantil do vocado pelo pulsara di) seu último ges- ções da poncta desse Estado
bana Palace, recebia as mais

f'
" .:co

.

1 s rando que <.:e tratava .

't diploma ISSlonalS.
?O documento fOl" h " to. E. preso pe as nossa "pu. ...

�
,_

,

destacadas VISl as; '"
-

Pr�s'd",nte: Aoicéto Macha...!", oador e pelos srs. fue rer autoridades, tend) sido des- ef tlvamente, de um e�;:>lao'l tas banqueiros etc. Ainda
d S'" . vice-presidente: Arif.-Carvalh0, prove- vendadas suas ZlividadeS'j

,

\ as;im contra ele hada fun ,ed °Muza" da Silva' l' Sê'ta C dr. Carlos I, , R
• ""rei do '. 'd' _ li es ariano ,Irneid�sa, repre8entanhl LONDRES. 30-De ante da assim como o� f,IOS pO(j�ro- 'Coem e o

, das suspeitas deVI o a Irre
cretari: Modesto Galvào; 2' ,d!-�'A�ilo São Luí�, agitação rei?a?te nos cir�ulos na- sos q�c O mane1aVam, �lg�-

\
,ealé, ., dei gularidad� em desacord� to Da�rllar Correia; lesoureHO:

g\isto Prestes, pre81- cionais socIahstas aUitn�CQS, o do a mteress 'S não blasl- Alt:xandre Hllg�L, � com a 1�1 que regula � per \L ld Manoel BelC:la.meficência Por�uguêsa (;hanceler Hitler convocou em leiros: estarrecido diank do d,) café», e qu � aÁora ,va� manem:ia de estrangeiros no e�oonsclho Fiscal: PflUlo Cesa
)r Nl&olau

.

LUIS Car- Berchtessaden Oi 8rs. Seyss In-
fraca�so e verga5tado pelo ser expulso d ,l 11 sso pals'"e I Brasil. Recentemente, pore�, ,

da Rosa Arquim;:no Gon-lrães, preslJente dVu quart e �eutache::, bl' d d >5espero Frederick decidiu \ outra personalidade qU,e tan.-
tudo Sp esclareceu, e, feita nno

1 J 'L)corros D. Pedro . Essa mformaçao e pu lca a. ,

d' b t ocuoad() mUIto ê
-

ta' .ave e oàCi em0S.
\0 ato, entre ouLas pelo «Daily Herald» sob a a�si- fugir aos tormentos a CXIS-1 !TI em "

T ele uma busca em set1 apa.r ----.------
JuriscoD8ulto Mend_:s natura de um correspOl'ldente par- ,t,�ncia, su.icidando,:iie. 11mprens� c�noca. e�a'�,mento, puderam as autonda-

Pó de arroz e rouge
____ ,

.•Rr-1.!'lfuLrão.
r. J o ....A.U....SIDu .. - lima hlstuna dra�at 'Ides averiguar que toda a

I combinação feliz.l:h t
-- _.",dl IJSc1. c. -�- '\ <;'tl� vida é n- ..

.

d COO'� .... aves, e c.

d "a em iances ch;:>ios de im-I
C<".-IU [lb\l1rl::lrl� cio famlgera o Iii:1Datura, o sr. r,

E
'"'

.
-

.

t d --':':-,..�liA'll'" u �d raeãoI Ih
. LceJrando-se num com- previstu� d·e::. 'I n�ertant"1: merclan e, a par a sua

pc",
' Y..,V. :-;' I"

o I.-'arva (), num unpro- � ......... _... \,,' .

'1 f _
.........,<=\m va 1080S Dlh.��_te e comovido, disse partimerito eSCUSl.l da piÍsãu para queI? se de ao, trabalho manenCl:t nl) "Brasl, undava

-. a 'venda üUinto dos. pobres ca- �.m qu� se aCha,v:1, no l<io, de apreCIaI-a. DepOIS de per,
num... pass"por�e falso"1 8. venda em todo o Brasil t�JerOS0 ftlantropo. A I r.cd,:"rtc" a$'aS,51nOll-�(', "As- correr varias paises da fll-

.

Preso e recolhIdo á Polt- notadamentE', na Capital daerminou com a evo-

I" I C t 1 á I e 1sa:,slnQU-SC '
..

e" o t. rrrd, tal rO,oa" velo para o Brasl'l,on ela en.ra ser,' e expu. "

R bl''I saída de igreia, em .

I b d I epu Ilca.
� festa, quando se ü reqUinte de rUvc,:dJdc de I de juntou muito dínli 'Í"0. 150 Cf!1 reve5. Ias comI} ln,

iártico, os ' que leem I �iLle usou C )ntra �.l !l:tSJ'10 GraçdS á sua habiliddde e, d.esej�vel aos Interesses na-l Esta a maior prova de sua alta"rn 'menelig"1;' o pão, ,css;> 110m;,:;':! d�' se'3per' do. j ... (IOnals. i qualidade.sle com ü riqueza ,I D ds talhos i'l'ciais Jli'$._·a�Q olh", Mas, ele I f'" km sai eU atenta na !'
pu S"S, "re;Jcnt pé1SSOU á

Ide, sem alarmar, o I
carta da, secci(ultldo'd, là

mais encontrará então esv!lIiando se em sa';;
vorece. Dêles nada

I I gue, mas ainda cum f, rças�ica satisfeito com I perfurou ?, P('jto varia ve\e» qUlJ lhe chega, UI. O S;AICld.a paS:íÜu a suaaos ouvidoB.
e, sr. comendador agonia num esforço de encr",
t"é o que lhe di- gia voluntariosa, suplantan'
)ela minha pala- Seyess Inquart I do apropria dôr: nem um

gemido, nem um grito i!a:de bençãos e �Os doi.;; chefe�laustriacos teriam E. ainda no m m:e lto ('Xla vida fecunda e insistido flôbre a gravidade da �i-
tuação e pedido ao Fuebrer que tremo, em plenas vascas da

lb festejaram as I in.terviesse pe!g?�lmente no. con- morte. não faltou ao r:-spiã,)'
âI1ente dr. Miguel; fhto entre os dmgentes 10cauI e o um característico de teatra- i

'ovedor da Santa comissario da Austria flr, Buer- lidade; O homem qüe I) kjordia. O tabelião chel. Este, segundo afirma o jor- d b' f I
que queria as- nal, teria igualmente de enfrentar eiCO nr O outra fígura es

I
a hOitilidade de certos membro� tranha de aventureiro inter-:

• da anti�a «Legião Auslriaca;> e na( tonal, a saber, A ex 10 -

'

pengosa tambem da orgaIlização dos awi- dre Hirgue, seu companhe ro
gos do antigo chefe �nazista Lee- de pri�ão, e detido pelo m"s Iiam deruasíada- pold, atualmente adido ao secre-

mo crime.d03 motoristas, tariado do sr. HesiII e que uiaria
n sempre pódem de 811a influencia contra Bner- A p.r:sâo de Fredcrlck foi
lara. desv-ial-o do (lhel; efetllada quando se achava
obstina em 1::0 ele hospedado no Hot�l Ha-

n desses. exist.ill ..
descuidados, C ue =.

.

i., ,:omo se e_)ti- e

o o proprie quar· •

I"'Itad:���::� I
51 aprt!n-I· Iubaraçar o :

lo:tr�e�:� i CIGARROS "SABRATI" iide ioso' •

i�dico para I .... LUXO) medl- e Dn •• •
I
:
•
•
f9

i
I POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA
• - BRASIL - HELIOS - GITANA--"

II
1=I:
'.
: ! Os ciga.rros SABRATI iá se encontram a' venda na I

:1 CONFEITARIA CHIQUINHO, '

'.. '�I1
\

Postal, 19

EsI. do Pat4aná

GUELMANN

Caixa

'Curitiba
Representantes nesta capital

MACHADO
Rua João Pinto Caixa Postal 37
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PORTO ALEGi1E, 30 - AR escolta, que procedeu á captura I nando assim uma situação insus
autoridades policiais conseguiram de todos os fanáticos nativos, I' tentavel, para as populações asse- ·--i@�i.,:'\�-I-D--i§PEN-:--

LONDRES, 3D-Na sessão d61 dissolver o grupo de Ianal.icos que conhecidos pelo nome de <Mon- diadas pelo grotesco grupo de
SADOS

ôntem da Camara dos Comuns, vinha alarmando a população de ges Barbados».

I
tresloucados.

o sub-secretario das relações ex-
Sobradinho. Recolhidos os « guias . á cadeia,

teríores respondeu á interpelação Para tanto f'oi euviu.Iu uma os adeptos debandaram, �ermi-I ��!;'}.,';�2l:���"J§.}3f:.�� S. PAULO, 30--Foram díspen-
OAnt."'IlII feita pela duqueza de

Cl------.---- ... ---.-

fl P
." "" sados das funções que exerciam,

'" w ...

N
F� !ll !.Ir. etlfo do rflüm a f erre .. ,

Atholl, dizendo que não podia O\l'O �J!S�)O
U b I"

� ..f':.dV'lr,':rJÔÜ �luian:lOoJ.cas OiIsü�J;vdentTOl'ia _fe]deraB':, os

confirmar que as fortificações Iei- r.. r_ '"
,

• ! '_ ,VL11 O ounn 10 Len-

tas pelos nacionalistas na Espa- �.� � n�� �§"ó.e'i;&iIi� ma ii SO vlçao t(ua Trajano 1. (sob.) court e Ciro do Espirita Santo

nha ameaçassem as posições bri- �ª� ��V l2.u�ã:â !tU ------------.---------- Cardoso, e 2' tenente, Benedito
tanicas em Gibraltar. RIO O

4) geneJl"ai Feru8udes i Toulosa.que exercia as funções de
, 3 -O juiz Pereira Bra- D&-I

1 f d C '

I Faz anos hoje, o r
Uma sugestão de um deputa- S-.".O D" r O c I I CI F

.

C'
an.,as I

cne e a ensura a rnprcnsa.
-' 1 fHLJ' , 30-,) novo bis- ga, a )SO veu emente j anil Ar- J ----------- -----_____ terraneo sr. Julio Mori:

do laborista para que a Inglater- po de Bot ucatú seguiu esta ma- valho, denunciado por propagar IJIO "'O T I
.

I "�pl\GIT'" !Hü.PETiUnJ
ra convocasse a

.

c" h
. co_ n. I A I I ,J - euc o terrmna. o as I O h

.

s prm IpaIS po- n ã em trem especial repleto de o comunismo. eH? �n() _,-:",,�,_ .. , .' r�_�nn '""" ,.,.
• •

•.• "nA�EAS .. COã�PUS"� GCJlTe,. ore, o seu 2

teneias, entre as quais a Franca "'""� . .,,"\. -" 'J � _.. I

b I
. _

f' f lt d
'vl .... c , vl.. vLlJO goso se élCllUVd. 'natalício o jovem Neí

e os Estnr)"" TT ., I .... "'_. �u'".Hldades", pl',,�úc S grauas, com a so VIÇHO o: por a a e pro- .
í

or _. D DA. t '"
- i. .�..'

•
n

.[ desti 1 1 apresen ou se ao .L •• e en rou ; aiuno do t:nntic('�"
b I

. __ ,-,u w1lldOS, para es a· estino aquc:a cidade, onde se vaso
transit l d

.

RI!) 30 A hecid I)AGU"e p."�-. u-l' um boicot financeiro e
em ransr o por er e segUIr pa- . I

,
.

- con eCI a filho do nosso
v emp05sará na sua diocese. 3 R

._

1\' T 1 d S 'J T'
�conomico da Alemanha, por mo- -----_ - ._

1'a a . a. egIao '11 Jtar,.o gene- (eu entra a na ecrel.arla <.lO fl- Tito Carvalhe.
tI'VO das sua� perseguI'ço-es ao�

11' l!Hl f:l fi l'al Fernandes Dantas, ex-inter- bunal de Segurança com uma peti-

judeus, foi re�eitado pelo sub-se: \I�nte MtilVestl- ventor federal na Baía. çi'io ele "habea:o·corpll.s" que será: O dia de hoj.
cretario do exterior.

.

S
---;;--

__ o

fi A
.. distribuida. Foi a,,�inad.n a ordem J versa rio natalici,

gadores dis- I �i e:�tl�e;=r�:s ��ltaa::: �;: sr;dS!=���;�tj. õenhorinha Caci

n.6nsadne j;?@bllleoedaPat.aíbaAssaSShlO!!lI.t1.nmilnteVêpassar,ho
It"� vW' e suieidou ..se sario natalício a

RIO, 30-A bordo do transa- mira de Almeida

F:> lO, 30-S"gundo um vesper-
tlantico «Netunia» chegam ama- LISBOA, 30 :No p,woado de', lHfT.'·' 'j';l iNS\ '"

h- d
. 1 h Ledo, em Vila Nov' C�rveira, sui. v.l L\""l.l' .)l

tino foram dispensados das fun· ----------.
- n a ce o a. esta capItal os sen 0-

cidou se Fl'andsto Mendes, de 25
_

ções que exerciam na Secção de ALU��-SE dOIS quartos. com res Apolomo Sal.es, ]Lauro. Mon- 8nos, depois de assassinar a sua DEb. GIL (

Segurança Politica, vinte inve�ti-I
mobIlIa p."ara cas31 O? solteIro I tenegro, s.ecretanos oa Agncultu- amante R03a Gonçalves de Souza,

gadoreil, entre os quais os aO'entes
Rua bstcves JUnIor 94 ra, respetlvamente do:. E�tados de 50 anos, cujo marido acha· se Vindo do Rio d'

B "B 1 J "G "'Ih Fone 1495 de Pernambuco e da Paralba. ausente.
se encontra em nl

:t��f:,�����p'"II�:;ae,'J�,é�"'�� III-Dr. Ârmin����;:;:::�I Falee::n':.e':���lIa"io ��n:�:i:�t'�:d
C I d

= f9 temporanea catarir
o onla e IIII

CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson HYDEP:\RK, 30 Faleceu hoje mais doutos iUf"
�

I d 10' 12 d 16' 18 J
_

P' t 7 b T I 1456 I
em sua resldencia campeste de Hy- J

,

,

,-"onsu tas as a� e as as - oao 1Il o, SO - e,
I de Park () milionario Frederlck Wil •. tena.

Pescado- II i liam Vanderbilt, de 83 anos de ida-I-
«A Gazp,ta»,

O JOSEPHINA SCHWEIDSON'
de, diretor de estradas de ferro e com um abraço r

reS Z"'18 I r� entusiasta de Y_3C_h_ti_ns_. _

... u.
Conflito na aldeia de FALECIltIENTO,

(Espeeialista em doellleas de Senhoras Medeh·o!i
e el·ean�as)

�ONSULTORIO

ASACOS DE CASE
TAILLE'URS

SOBRETUDOS DESDE 56$000

BELO HORIZONTE, 30-Sui- Capas de b rracha
ddoU-SQ uesta capital, com uma

-

forte dose de formicida, o conhe-

(f
e

i PELI EScido chiromante professor Albaní on erencla I
�

Vale. "
ALUGl

,A repordtag�mO' a�urou qfue �l.�:-I RIO, 30 O capitão Felinto Mil-ln�\ . A DELAR" para l�SIII antes _e ��Ieeflr. � ormI�I � I ler chefe de poHcia conferenciou on. I &:.i;J nos a

leu a oraçao A Fehcldade nao e, tem demoradamente com o general �::JI' de Per

privilegio de ninguem". I Eurico Dutra, ministro da guara. : Tra
'�""""�."""""BBEa�mm�Beiijg��ae""Bm"���"""E&......ga��ae�..�·e,,�j��FB*��5it."�-a=mP�&Edn3RtG=m·"�.*�M�ttt�'f�t�"""�""""""B"'''

"Bandolei�
ros VerlDe-

lhos"
RIO, 30-0 Tribunal de Se

gurança Nacional, está julgando
66 acusados de participação na

novembrada, no Rio Grande do
Norte, inclusive dois deputados
estaduais, todos apontados como

organizadores da coluna denomi
nada «Bandoleiros Vermelhos».

O juiz Lemos Bastos, julgando
o processo da novernbrada .

o Pa
rá, condenou cinco acu .os a

um -ano de prisão.

Londres não
hostilizará o

Reich

Colonia de Pesca
dores Z 11

Com o brilhantismo dos anos

anteriores, realizou-se no preteri
to dia 27, a festividade a São
Pedro, o padroeiro dos Pescado
res, na Colonia Z n, em Ponte
de Baixo, municipio de S. José.
Teve lagar missa, que foi assis

tida por grande numero de ho
menl do mar, na capela da séde
da Colonia, realizando-se a se'guir,
imponente procissão pelo mar,
com grande numero de embarca
çõel de toda� as zonas costeiral
da nossa baía sul.

O brilho das festividadelll deve
sa li boa vontade dos seus diri
gentes e operosidade do sr. Ma
rie Couto, àinamico presidente
da Federação de Pesca neste Es
tado, que não se poupa a esfor
ÇOi para .0 soerguimento da classe
que patrooina.

Suicidio de
um chiro
mante

Não

'o s ONGES B A R B A DOS"

ent.·o os soldad�s da escolta

Praia Fórade

UNICA CONVOCAÇÃO

De ordem do sr. Presidente, I
são çonvidados todoi os senhores Isócios deita Colonia para se reu-Inirem na iiéde provilloria li Praça
Floriano Peixoto n. 1., (Café Nau-11.f"4
tico), ás 9 horas do dia 3 de ju- I '"
lho próximo (domingo), afim de Itratar-se de assunto de grande
importancia social. I

Florianopolis, 30 de junho I
de 1938.

RII.a Felipe Sebmidt, 39

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

COLOMBO SABINO
Secretario

use D1.ais fóss an i--higie.
----------------------------

-

o problema da depul·a�ão das aguas de esgotos está definitivamem!:' :;"esolvitlo. 1.
Se ,:. Exeia.1I quizer resguardl�r a sua ',!milía de dO�:f;as � -. �.eeeiosas �ntestinais não deve deser

Compre Imediatamente uma Instalaçao
' S para a depu,

nal e cientifica das suas aguas domesticas•

AMAR

Aquisição de marcos COI

pensados" para negocl
encaminhados

D o RIO, 30 - Sob a prcsidencia
co sr. João Daudt de Oliveira,
primeiro vice-presidente, realizou
se a sessão semanal da diretoria
da Associação Comercial do Rio
de Janeiro.
Nesta sessão, o sr. Coelho Du

arte comunicou que o ministro
da Fazenda, a pedido dá Associa-

ção Comercial, permitirá a

sição de marcos cornpeusad
ra os negocios já encamin
devendo, porém, cada cas

examinado de per si.
O sr. J. de Souza projic

telegrafasse ao governo de
pedindo, em nome dos po
res cariocas das ohrigaç
1 ;000$000 40 Tesouro d
Estado, a regularização do
ros.

Foi tambem objeto de d
são o problema do enga
mente do alcool e do vina
outros produtos que vêm ca

do sérios embaraços ao cor

varejista.

Ameaças
nistro da Guerra

inglês

do

LONDRES, 30 - Noticia-se N V
·

dque, em virtude (]p ameaças di- O S S a I a
rígidas ao ministro da Guerra, ---... - --.--- _.

.

sr. Hore-Helisa, foi designado um

cor p-i de agentes da policia se.! .\'l.'i"fVERSAIUOS
ereta para acompaohal-o, bem'
"corno foram c,']\)cados policiais
: uniformizados cin volta do sua

residencia. Os únicos membros
do gabinete que tem uma guarda
normal são o primeiro ministro e

o secretario do Foreign Oíice.

Trancorre, hoje, (I aniv«
natalício do esforçado li
de policia sr. Marçal elos

A data dn hoje, asr
aniversario natalício d
Plínio Corsini, filho d(JI
sonstrutor, nosso amigd,k'
C(ll'sini� .

A efeméride de boje,
a passagem do aniversa
licio lda exma, ara. d
FarÍa. A aniversariant
muito estimada nesta
ver-Ele-á, hoje, muito cu

tada,

No Asil0 de M
mão Joaquim», Oi

apartamento par
na madrugada de
senhorinha Cad
do SQlldoso c

InocencíG José
pinall.
Ao seu ent<

efetuou á tart.

Itacorobí, com

da a diretoria
to estabelecim

LISBOA, 30 Durante uma roo
maria ao s8ntu[!rio da aldeia de
Medeiros, os romeiros de Monte
Alegre e os de Medeiros desavieram·
se, surgindo dai um gra nde conflito

I
de que resultaram 30 feridos. A
Guarda RqmlJlic� ri:ilt"beleceu a

! ordem.

NA�cnIENT(

IRA

Elltá ...
- f.

Waldir
exma. es

de seu r
batismal
Hélcio.

.......................................�� a. .u.._= �..��� .

J •

...

.e. ,

.

I
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1 FORTALEZA, 30-Na rodovia

\ �e Cariús li Iguatú capotou um
I \-�minhão cheio de passageirof!.Em
_ .. éoneeljuencia do desastre, morre-

ram quatro pessÔas e várias ou

I tras ficaram feridas. Entre os

\.

" f E 1� I ç O "

RIO, 1 - Em face do laudo médico, depois de cêrca de
fAortos �nC0nt:u se um rapaz que dois mêses de ohservaç50 vem de el' delerminalllo o internamento

t.,
havi� hc�sado ha qutatro dJi?s. hospitalar de João Emidio, mais clMlheciclo pela alcunha de <Ca
camm a� t.ranspor}tva, "a edm bodo», o qual. com uma foice, assassinou, sem motivo justificado,

e outras pessôas, o eam e
'1 E

.

H' L h f
.

d
.

d t
.

h'l d C·'
.

I t' l1a VI a "ugema, a ennque o 0, erm o, 3m a, a sep uagenana
ute o e anus que 13 agua u

J
.

t S'l" ,,' .':In a I va.
/disputar uma partida com o team

,
.tiaqu.la cidade.

. IAtribue-se o desastre, ao esta-
Ido de embriaguês -em que se acha

va ° "cbauffeur".

,

it.i-·_·_·_
.._·..·....

--'[CARGUfIRO DI-
)llj HISTORIA QUE NUN- i NAMARQUEZ A G A Z E T
I/'i CA SE FAZ

/

I APRISIONADO ii Vô"Z DO POVO_ P:;;�í:R!�:;�-D�'-��re���;:�iL�;;����
I Pôde ser que nunca se faça a historia do jornalismo

''T

__ ���_ _ '.iI ........_'_-_sr::-:

./ em função dos bens e dos males que êle trouxe á vida inte-: CASABLANCA, 30 - A tri-

I • letual da humanidade. O que êle trouxe, apenas, á vida, á I pulação e o cargueiro dinassar-
A"ftO'ados Gual'ba "INFANCIA��

. 'I vida genericamente considerada, dos homens, é talvez mais • ques «Jean» foram aprisionados .l.Vtt no
': faeil de calcular e de escrever: a exa�erbação de paixões i por. barcos nacionajistas e

.

con- -

-7
i " compensa-se com o alargamento dOI horizontes, fazendo com $ I duzidos a Ceuta.

11
I que um homem comum partilhe, cada dia, da existencia d.

=.1
Seu comandante,

JaCObson,q.
u. PORTO ALEGRr, l-No dístríto

,i , r todos os povos. E, no domínio dos Iâtos concretos, ISSO é : I chegou � este_ porto, decl�rou desta capital, cio qual fazem parte
;' ainda ma �s visível e tangivel.

. : I que
a tnpulaça_o do barco .flcou todas as ilhas fronteiras á cidade,

li No, mundos da int.eligencia é que nos julgamos ,se tor- IQ em Ceuta do dia 26 de maio a regísfrou-se ante-ontem á noite. la-
narn mais proximo de êrro. : 124

do .corrente sem que pudesse mentavél ecorrencía, que consternou

Do jornalismo pa3SOU para a literatura um tom de na- : comumcar-se CO[� .

os arm�dores a todo os moradores daquela zona.

turalídade que, ás vezes, chega até a vulgaridade e a crueza. : n_:m co� ali fa�l:nhaii. A tnpuh�- O fato passou-se da seguinte maseí- Ad
-

011 espíritos que vêem nos jornais Oi! fMos ainda gritantes e :: çao sera repatriada do consul di- ra: oraçao
nitídos qne enchem a8 horas do dia, acham inexpressivas as : I

namarquez. Todos os anos ii colonia de

pesca-,meias-tintas da literatura como se fazia antigamente. Se cer- • ({ores Z-9 costuma. festejar o dia ,

a domi t li
id d I d d' d .. .--

d S P f
"

f ti id d
e marca que ornma na a ua 1-

ta pompa e certa gravi a e ernpo a a esapareceram e e!
- e • euro, com varias es I'{I a es,

I d d d ., Q I
I· ib

. "G I ' I' baíl A"
a e e ommara sempre. ua que-

qualquer estilo, - o [orna ismo contn mu muito para esse • i
11C nsrve um ;\1 e. ute-ôntem, ao

I' id d d
bom resultado.

.
. .. A _ : auoítecer. já era grande o numero

que Ium: � sua n�?eSSI a e e

Mas, ao lado dISSO, vale a pena invesugar-se se ele nao • de embatcacões quz rumaram e.n :fi-! per umanads, pre
Ira sempre

I_.] ilid d E B'I ..l f) � , é" dI'
,

d I as a marca D' I C'
•

tem sido uma esco a ce versati 1 a e. no _ rasi , onne o • recao a s ce a co orna, surgrnr o Ad
_ esejamos a « nrancia . a maio

sangue ferve e a imaginaçâo estúa, n50 se tendo cousegu'do : de' diversos pontos das ilhas.
�

A's Ora��JO
Isoma de prosperidades.

imprimir.através de qualquer sistema educativo, urna séria = 23 horas ma'sou menos, ema ca- i
disciplina mental, - a necessidade de tratar elos assuntos :! "Ôl conduzindo cinco pe:SSÔ,1S aías- I :••••••••••••••••••••e.e.G.I't••••••••e•••ti.lIi.eeOO�fi�

mais diversos e de não amadurecer él pensamento sobre ne- • tou se do podo e:n Santa Clara em!:
nhum, é bem capaz de deixar um traço indelevel, um traço : direção a colonla Z I 9. Entre os :
de desgraças. : passageiros estavam o pescador José e

Não se pôde estudar, apenas, para aprender ou com : --------------------- Firmino Mendonça. a senhorita Gení :
� vistas em um emprego longinguc e estrururado, do que. se : Cruz e Ca.Ios Machado Mendonça. :
aprendeu. A urgencia de �ch(:r colunas torna fragmentarias • O t t Depois de ter percorrido a pequena 8

"

leituras e dis:jJersivo o pensamento. Corre o pobre jorna- I S por os neu ros distancia de cincoellt4i. metros a ca- :
lta de um lado pora outro. De vez em quando, encontra : nca, talvez por ter perdido a estabi{ida- :
·8 informações que possue sobre um téma que não poude : espanhoes de. vIrou. jogar1do todos os triPulan-j: CIGADROS "SABRAT1"/'fOfundar, buracos de treva, trechos largos de ignürancia. • 1,es ao. rio: Firmino Mendo!1ça dep01s,: n II
s, como o publico espera D artigo e o artigo tem de ir, : (10S �rlmetrOS momentG; de

surpresa,'.{. quire o jornalista a triste habiiidade de disfarçar () buraco: 'LONDRES, 1 - IBterrogado procura socorrer O� que lhe estavam :
,

com folhas sêcas ClljO ti:mue ranger sobre os pés só os peri- : o embaixador inglês em Burgos, pr0xÍlnos, enquanto seu filho Carlos, :

} r-: t08 conhecerão. : . ontem chegado a esta capital. ,de 19 anos de idade. C' nseguia segu- :
/. Impedindo o \ agar indif ;Jensavel ao pensamento e im- ., declarou não saber se vcltaria ,'rar a jovem Gení Cruz. que não sa- e

I i i. pedindo a eRpecia!iza�ão indispcnsavel á ciência, o jornalis- :. ao seu posto. . bi;; nadar. Segurando a com firmeza :
.'

• mo arrasta com sigo ,Juas tremendas pragas. : I Falando sobre as zonas neu- o rapaz começou a n ida! p;lra a !I
e � i tras pleiteada.s paio ?ener�l Fra�- cDsta••

distank ,lpenls c�ncoG1lta ,m�tr(l. e

! 1••e........"••••O�.G"

••••••••.
o••••••••a••••e••il)��

I
co, declarou Julgar ISSO Ul)pOS�I- Car:os. porem, depOiS de nadar:

'r' vel, porquanto a prr)pústa do

ge-l
alguns metros perdeu as forças e :

D t
ALUGA-SE uma esplendida sala nernlissimo é no sentido de se- d2�falecw, submergindo em compa-.

esas l1e e pam escritorio,
. com. 2 janelas,! Iam criadae zonas nell�ras ape- nhía da moça que procurava salvar, :

nos altos da �lvrana. Moderna, II na� �O!'l po:tos rppllb!lCanos, o. enqu�nto os de.mais naufragos con- :
mortes numa de Pedro XavIer & Cla. que Julga nao ser adnmavel em seguIram ser salvos pelo ,li de o

, Trat�r na mesma Livraria. I face da excepção. Carlos Firmíno Mendonça. Sabedores J :
d

" I da triste notícia a direção dos fes- I
ro OVIa IIIII! ' teios q'.1e seriam realizados na Calo- :

MAT',OU POR CAU�A O nla Z-9 • .)uspender.1 todas as festi- :;;:; vidades anunciadas. !
O corpo da senholÍnh t Geni Cruz

foi encontrado �momentos dr::pois, o

Aos ser interNgado, na policia, apó" o crime, João Emidio,
declarou:

-«Eles me estavam mat:mdo com feitiço. Eu já sentia os

BUENOS AIRES, 30-Chegou efeitos do ctrabalho» dêles. Sentia que estava mOfl'endo pouco a

a esta capital o sr. Mauricio Na- pouco. O Henrique Lobo, com Jacmta Silva, botavam sempre coi
buco, embaixador do Brasil em sas no meu quarto.»
Santiago do Chile, que em breve Entrando em miílUcias, acrescentou:

regressará ao seu posto via Be- -«Hoje, vi Q Henrique. A bôca cheia de fumo. Ele mas-

'i..�loche. Antes, porem, G sr. Mau - cava e cuspia. Aquilo era coisa... Cheguei-me. Falei. Ele se zan

r�io Nabuco vai passar uma tem-' gou. Quís bater-me, Continuava a cuspir. Foi então que segurei a

pOl\,da em .Lagoa o�de praticará I foice e m�ti-lha na cabêça. Jacin1.a tentou evitar. Sem querer tam-

allu\� espartes de lDverno. I Bem a fen.»

1\ '

.I,

f
r
I

�_.---------_ .. ----._---�

Cem mil contos de
material rodante
RIO, 30-0 processo q:ue I'

encontr"va n(j ministerio da Fa
zenda relativo á proposta feita á
Ce.tral para o fornecimento de
25 locomotivas e mil vagões, vol
tou ao Ministerio da Viação.

Essa propolta é a de maior
vulto feita nOI ultimQs tempo li
a uma repartição publica, pois o

CUlto daquele material aseende a

mai. d. cem mil eontos de réis.

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão

venda em todo o Brasil

,lllotadamente. na Capital da
lir

Republica.
,

'Esta fi maior prova de sua alta
qualidade.

,
,
f' •

EMBAIXADORMAU
_ BIelO NABUCO

Sob a orientação do academics
Nuno d'Eça, circulou, ontem, o

mesmo não aco::t..:cm�o oom Carlo�, primeiro numero de <Infacia », pu
cujos despojos ainda nao foram rett blicação de distribuição gratuita,
rados do Rio.

I
destinada á propaganda da edu

, cayão fisica, principalmente da

j
ensaca.
Irrepreensivelmente impressa,

redatoriada com esmero, repleta
de artigos interessantíssimos, a

nova publicação é de molde a ter

um largo futuro, não obstante &8

dificuldades : e contratempos que
se topam na dificil tarefa de fa
zer jornal.

• -

empunhando
do crime

u infiitrumente

DE LUXO

O "Caboclo"

SAVOUA- EVA - MACEDOMiA -

FINOS

AGUIA- CORSARIO- ATLANTECO -CiPRUS
UVI - AUGUSTA - MONOPOLBO -,LEDA

DIVERSOS

POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA
- BRASil - HELIOS - GITANA-

Acabam de scr lançados á venda, nesta cidade, os afa
mados cigarros SABRATI, que além de conterem chéques,
desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes.

Os cigarros SABRATI iá se encontram a' vendl:t na

CONFEITARIA CHIQUINHO.

�'Gruposestofad S �
I>!

EM PANO 'e o U R o

Couro legitimo
Gobelim

Veludo

desde 3,20$000
S o' NOS

MOVEIS
teW

AOSAL G UEL A

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta eapital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto ã - Caixa Postal 37

". t
I

, '-

.J

I

r

I�
I

�� .��
!
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�a:PRE.ENT,tfÀ�I�T�S E

. _ ..0 A . La.O S
. _ .

Buzinas
BoseH

,

.
,

DEPOSITAAIC.3. EM STA ..

H PCK

FLOFlIAeNOPOlIS

... , ....le ".�.ta. poll!lllnl ,

....OP ... II1l1ndo Flliê ��s em:
_ ..... _ .. U" _IR ••�...... 0...1I1n:....

..__I IIU. nh ooneGlfte bllterl. (2,5 .""'0)
Ilftlft..... dur.llt:ld.d.

A

..... em todaa _ ....

o••aa d....l1li0

.. liGa

Velas e Magn

)f1!\
/<� .

C)

MOSTRUAAI'O EM:

Tuba ...".

=Adolar sen

Banco do Brasil
lapJUal

FUBdu de reserva

101.'IO�II$"O
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPiRAÇOliS 8ANCARIAi

A8::aNQIA!5 11 COIUl.rONDBPfTMI1M;:I'ODQ O P.UI
AaBNOIA LOCAL. )lUA TltAJANe, :Na 13

Abona. em conta corrente. os segúintes jures:
Dep. com Jur?s (CO..}llUCIAL S!lI LIMITE) 2% ata
Dep. límítados (limite de

-

50:000$) 3� ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% aJa
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaadas).
com aviso prévio de 30;)i,dias
idem deÇ,6(j) dias
idem de�90 dias

.;

1<,

'9� R ".

A Favorita

BIII...... , Crllzel ...e ai. Sul,
Jain.lle, La"•• , L.".... , São
Fre•• I••• 11. Sul

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe flc·hmitd n: 7 e 17 a

�. )

N o Estreito Ponta de Leal

-_... _�_ .

.

� Ti1�jf.: DOLll. -- Caixa J9.ital, 32
s. PRANCliCO DO 3UL- STA. CATARI�A

qA••NCIA DE VAPORES

C�mpaohia Salinas Perynas=Rte
Priflr; Torres & Cia, Limltada -Rig
Navegação Brasileira Lissltada+Rie,
Nave,a,io Cabofriense Ltda.--Cabo Fríe
Vandensraado &: Cia.-Santos

VIACi:5.NS DIRinAS PARA O ttC�TO DO RIO »EJANElRO

Navegaeão entre BUCARBIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA 005 REli e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre wIJl(jres em port« carre,.nl.,

ED.carrega-se dr. elassificaç!o, modição li! EM2A'RQUE de

I�.()�S as especies, d� madeiras ,serradas. Iteneficiadss e em

��1i.� toros ete., cereais e mercadorias em geral, para qaalquer
f��ta� N.rt�!1I d� ,,?ul d9 País, bem carDll para o E:x.t.ior

ftec�bi aarga;de iRlportaçit,C do País Ilh dt Ex

terior, para desembarsçc I redsseacho para
as praças do interior

.�SYIO liA E. Ii)E FERRO ARMAZ!!M PROPlltlO

eWIi!;:;�;g?e%RAN!tn�O t :';PIe,O;!:ii?il MOP..}�?S mI m
.',

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses '5% . c: '�
Sujeito ao sêlo propercíonal. .

I� "-'''-----'--1Expediente: das 10 ás 12 ,e"das 14 ás 15 horas :' A INSTALADORA D
.

�OBIANO.
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

II POLIS, possue sempre grande stock de materiais I-�".-

Eiidã'iêço '�-telegrafico: ·SATELLITE , I elétricos. Vendas a varejo e, por atacado. Descontos

� .T.E.L.E.F.OO_E
l

•.l.14 �,11 ��ci�p_renn��reL ��I��������������������

• I L ... E T' K ".

. Fed.ral� .:;Sant8 Catar[na

NOS CL-'t.S5IC05 ENVELOP'ES fECllADOSJI

D. Fàma Mundlall

I

A Eletricc
(
!
,
,
(

.. Fermldavel !

PARA lN5TALAÇóEsDt�E AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREM

A EL.ETRICA,
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETR.ICOS, LU"TRES E ABAT-

jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADF..s., VISITEM A Ele'trl-caRua Joio Pinto n, 14 ....

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO Df CHUVEIROS ELE'TRIO.JS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rtco �ARANTIDO

Grande vendas estão sendo feitas, das maqui
nai de costuras e bordados marca ME I EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nossos preços e condiçh6 de venda.
Líçães de bordaãua gratÍi

Informaçêes eorn o representante J. I3rau.nspetler.
e José Galllanl.

RualConselheiro Mafra,' 66
FLORIANOPOLlS

A �ala Miscelanea

não pi ecisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

R.'TRA.JANO N. e
Florlanop

.

Motooicletas

,

NSU - BMW - Trlurnph - Duerkopp
Bi�f.ich.t&s: - NSU ... Duerkopp -

Opel Bauer
R.dio�: - American ...Bosch e Loe

we-Ónta
Motores: -ILO para bicicletas e notocícletas,

para iluminação de Ctlsns.- Elpo-E
cltpsc=-Evcnrude para botes.

Ae8.serio.: '-para bicicletas e motocicletas.

Importadores - Dístribuidores

João Prosdocirno & Filhos
Curitiba dolnvlle - Blumenau

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

'.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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z
Dr� Alffedo p� de Araujo

rVl E [)I <:::::0
Espeaialista em molestias de ereanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamente de empahH4i!$m� e das mslestias da pe

le e nervosas pela .J1utQhemQtherapia
C()llSlllt�rio e resídencia-Pra,a 15 de Novembro, 13 I

TelefGile, 1.584 /CtNASflltas:-Das 8 às 11 c da�14 às 16 horas
_

_lo).-�P]i�IALIITA W M�L_TIAB 00 :lSTtl-
,

�lYtAG., INTfiTIN'O, FH,ADO ]i; RECiTO

,-BA ãR.ADHiAl. DAS JlEMQftRHOIDA�, SEM QPE

flAqpÃ. ii S1W ]iiHilR

CONSULTORIO á Rua Trajane n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da tarde

.Asslstente de Prof. Sanson, do Rio da Janeiro. Chefe
_o service é1€ elhos e oto-rhine do Centro de Saúde

,0

de Florianopolís
Memsro da Sociedade de oto-rhlno Jaryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás • 112 - Fone 1008
ftua Viseeude de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

• Mt,..,.lescias e Operações
dOfi

�I-IOS
OUVIDOS, NA�IZ E GARGANTA

8.�a,JaãD de l4rauj�

J'

F.rma-io pela Faculdade (:e Medicina da Univer
sidade de do r io de Janeiro

Madeira NevesDr. Joaquim
MEDICO· ..OCULtSTA

ii.
"',' __�J"_<� ...__.,.,,_._..___'a.I ...

Dés8mbargador
Saivlo Gonzaga

ADVOGADO

"�

Dr. Augu.to
de Paula
MED!CO

DO)�NÇi\S DE SF,t iH('L_, �"" " t'<J .,

RAS-P,D.R! os

Operações
C.nsultGrio: Rua Vito'lMcirelfi li

�·s 10,30 e das 2 ai 4 h!!.

Reaidcncia: Rua Via' onde
de Ouro Preto, 4:2-

f.ne: Consultorio, 1405
Fone: Resid€ncia, 1'155

Rua Trajado )10. 29

Ad...g.ete
J. Bayer FJIh.

Rua )'rajano. 11
(esquina Felipe Scbmidt) .

Telefone 1.172
Residencia 1.686

Avisa a0S amigos e

antigos comtituinh:s que
\'t:ahriu �,eu esr.riíorio de.'

,

Dr. Clari bal ..
te -Gaivão
A,DVOGt4DO

advoeada e conrínua a

aceítu ':i)(lm,:,dos para
1n,balhar em qualquerl "o,""arra dp F"I: do

I' Escritorio: R. Deodoro n' 15

� FONE 1.665

FIo) tanopolis. - 1936

T I'Dr. Arrnlnlo
Tavares

M�_DICO-ESPECIALlSTA

()u�ido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 1 O ás 1 2-
das 16 ss 1 �

Ccnsultorle: Rua Joã(;
PintQ.. 7--- Tel. 1456 !

1
Res. Rua Bocayuva, 114 /1Tel. 1317
-----,_--'_

R A 10 X
GASINETE DE !LfTROCARDIOGRAFiA

C'L1NICf�
DiplomadQ pela Fecul Curse 4i aperfeiçeamento em g_{jenças QO coração
dade de -li1delladfM. (diagn ..stlco preciso tias melestias cardíacas per

Baía
.

.

traçados electriccs)Ex-interno e a55ist$nte de �INICA IDE CRIANÇAS �OENÇAS DO SISTEMA
ro O:Si,UoI 3pt) d Mlj)ra� \

NERVOSO1 Ex-ister.", de Dispeijsari� i)ndás curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
Sílva Lima médica

Ex-adjunto do Hcspual Laboraterios de 1\i1 ícrcscopla e Anã-
GraHée Guillk e SaDatorÍ!J I tses C i í nicasManoel Vitsrinc
Clínica médica círurgtca "iS Exame de sangue para diagnostica da �ifiiis (reaçõe; de

t

melestías da, Wr,:ssermann, de Hecbt Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-
�A.:lÇA ]i; .P"�� 'Dvtíco do impaludismo, Dosagem de uréa no �angue etc.

E.�pecialtsta em Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-
NA.RIZ, GA1\QANTA E gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

"VYI1.)"S
gJ.)ido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

Q�NSULT��I�
d

.

18- Rua Trajane -1 a iagnosticoe.

'j R:lSraIlNCIA FernSr-1�:;jO Mechedo, 6
Hotel GI�rI$ TELEFONE 1.1'

.It:="::bl�'::'" F L O R I A _N. O P O L I S

1'7J;:;:';�·;���r:�;;;e;r IreAI"cracaciO Mo-

I tem seu escnp-

I Ci�iNI(�A �EDICA
t

! '

I
! j
I '

r
Tratamente clinico e círur .ico de todas as moles- ,i

tias dor olhos J

c..no' �€ apsfeiç"ffi4!nte �& e rpecielidade, cem Q dr. Pau- I
1. Filho, no Serviço do PC(ff. Oavíd SíIIQSOfl, no Hospital !

da Fundação Gaffr�e·Gl\;n!� do Rio de Janeiro i
Cem,leta a,arelhagem para 3 sua especialidade ,II' .

Eletrecidacle Médica, Clinica Geral !
Consultas diariamente das 15 ás 1 i

CON5ULTORJO Rll;!! JIIlAo Pi�,to 7 sob. TIiIlefone 1451
RESIDIiNCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

_RIiI. .·mM"lli1litiil1aID·1IlIIIII·.-_.lImill!W.MlllliI_Iii!iiIlllN.4_EiII......llli1lR.llí:i'"IJlI!Wn_III'III--·&!lrf.��:r:e!!{.D=-l!!!r�.i!!!p�\e'!!:d�:���:�·:�t;.,-�;',!!!7!11111�
.....

Dr. Cama,rá Martins

Dr. Miguel
Boa�aid

CLINICA G�RAL
Vias Urinarias

, I N S T I T U T O D E O I A ..

GNOSTICO CLINICO
DO

Dr. Djalma Moellmann

Dr. Carlos Corrêa

Partos - M.. lsstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
J •

Diretor &is M�t0r�;dfi���
Medico do Hospital

(Curso de especiaiizaçãc em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA Gft,RIBALDI, 49

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult-R. ,;oãO Pilat�. 13
1 eleloue, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 1 � hrs,

Com prática nQS' hospitais europeus

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

I Dr. Ader-bal -';.�I
I da Silva

-

I\dv.gatio
? 15 de NnemIRo, 3 sebo

F1!)nes 1631 f; i 290

, .... ,� \'''';'''''''���.' ,�'

n. 70. - Ph01u"� 1277.-
Advogado

I Rua Trajano, rr 1 s()�raj,.

Telephone n' 1458 I
ELETRICIDADE MEDICA: .. Alta Frequencia-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
rnelhos, tipa grande do dr. Oeken), Banhos de

Luz, Ralos Violetas e Ultra-Violetas

� .

1 Dr. Osvaldo Wanderley da
, Costa

Bacharel C3m Direito
Advega na capital e no interior deste e do Estado de Ln

ta Catarina.
Escritorie' Rua Marechalflorian.1'eixoto, 131

s8bradQ sala n' 1
SANTA CATAl':INAPARANA'"

Pa.ra O Norte Para o Sul

Companhia Nacional de Navlga
çã-.l Ccsteira

Movimento Maritimo .. r�orto .F]ori8rlU��p@llm�i;
�pooi$�a lftt1 cWufg!a, •• rvi 0$ c�e PaSfraa eir-os r:;_� e:le (;;,3

gMm T_......��....-=BB..�..�....n.Be�......���

alta cirurgia, 'sinaKel.gia, (d*�
� clM 3cnhol'lls) e pertos,
�rlia do siSlI_a DC'nOlO �

oper�s de pluiQ:..'l Fretes de cargueiro:
CONiULTORIO·,,-ftua �_ ra-
,;�e N. 1�· das 1 $ Ás J 2 e

� 15 ás i 6 112 hora.t. O Paqueie ITATiNGA s��irá á
rente para:TELEF. 1.2RS

I Paranaguà, Antouina,
RESIDENCIA-· .Rua Este...

,

Santos, Ríi de JaJílein�)
ves Junior N. 26

I
Vitgria, Baía, Maceió,

I ' Recife e Cabeaeio
. TE�EF. 1.131 Cargas e passageiros para os demais'por-
Ver" de �se é JS tos sujeitos a baldeação no RiQ de Janeiro.
seguintes

pr�, pr'i};::- cjades

tório de advegacla á rua
, \

'uma, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lurnbargo,
Nevralgia! em Geral.+Doenças Nervosas e Mentaes Vlsconae de Ouro Preto

Imbitu"'�
Ri\. Jrande

Peletasie
Porto Alegre

5 do cor- O P3q*ete rrAQUERA sairà á 6 do
cirrente para:

("LI NICA ME' DICA.,.. Cirurgica das Molestias da
Péle.-Sifilifi- Blenorragias e suas complicações

Cifra insulinica da magreza-« Regimens
obesidades, diabetes e mclesttas da nutrição j'caiX 1 Postal, 110.

A• Recebe-se carga� e enc.mend�s até a �espera das"saídas do� paquetesVISO e emite�se passagen�, nos dias das sa)(j'iS dos mesmos, á vista, do a�

testado de vacina. A balIaR'em de porão deverá ser entregue, nos Armazen5 da
Uma casa tia rua Conselheiro Companhia, na vespera d�s

<.:>

saídas ate �s. 16 horas, para ser conduzida gratuita-
Mflrra o'. 51, outra n� rua João menté para bord(f em embarcações e�p�clals.
Pinto n·. 53, e pequena casa e

chacara na rua José Veiga. Um ESCRITORIO:_PRJ\.ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S�8. (FONE 1250)
grande sitio no Rancho Queima- ARMAZENS-CAIS BADARÚ N.'3--(FONF·1 Bgt;' �END. TELEGl. COSTEIRA
do e outro no Estreito. Para mais info. ,nacões com o Agente
[rata'se com J) I) . \ i • r d

:J,. 'SA'NT'OS CA'RDOSOé 'T'1'8S,
1

.
'

• j . .

CONSULTAS: Das g ás 12 e dai 4 ás 8
A tende a chamados

Fua Tiradentes, 1.04 - Sob.
Telefone, I 167

Ex -chcle eh clinic<i .ao HIW.pi
tal de Nürnberg, (p.vreeoor

jlndórg �urkhardt e Professor
Enyin K..J.Cutar)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D S• I
-se 2. Ave- I .... lJIlImarca -zu..r. a u o R a mos e

-...

t f
�

.

nida Rio Branco, 0.60 A' tratar ma,ln" em perfeito esta

qUIn i'ja - e I ra na mesma. Tratar nesta redação.

�re;;a���e!me ��le����e1° aparelho genito urina-

7 de JUlH fi��rso d;-;;-qUi::� Pilotagem�x-intern? e ex-Assistente do serviço de cirurgia e

gtnecologta do Frof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor do Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática cspecialisada em Urologia.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal rio D. S. P.
de C. S. de F'onanopolls.

Doenças de senhoras: Lrologia
Partos e Cirurgia.

I
Consultoria e Residencia á Rua Visconde de Ouro Pre
to, n'. 11 - Tel.-I009�FLORIANOPOLlS.

,

II CfRVfJARIA C A T A R I N f N S f I
Pão liquido?
Cerve ja Bock!

MOV
VENDEM • SE: na

N·. 76.

����������.Vende�sedua5,�s8s���������_�R_r'�� � de h)ulos, I
� Cálculo de qualquer Pianta,execuç�(), fi�- � agua bôa e muitas arvores íru-

� estrutura em con- calízação e díreçáo � tiíeras de diversas qualidades, ao

� ereto armado de eb. as .� lado do quartel do 14 B. C.,
I e ferro Aparelhamento com � no E.strej�o. �ara tratar .com o

"
I t . a a constr-u- � .pwpnetano Vidal Antonio d.

� li) e o p r � Souza.
Jfj çees de pontes em �

cencreto armado � I

í�1
I
.1
I
I UMA MAQUINA DE ES

CREVER USADA

fi\l tipo
standart por preço van ...

� tajoso. Informações na Ta

� bacaria

Baiana,.
Rue Trajano,

�
4 ou Caixa Postal 59.

Paraná �
� RADiaS

\ �
, � Para seu concerto, procurai a

� Casa M'lsical, que conta com a

� oficina melhor montada na ca-

� Florianopolis direção: Engro. OMAR RUPP � pital.t; � Rua João Pinto, 12

"SR..,�ÂV�&EW&?87�VA�:�_�1ÍiI�.-�.�ii�i�••�11!11ii0ÍlIuJPIII'M.MIIIIII IIII·II·_III&6fiiU1H11_glllIU lIIiIil1l.E!'}._...IIIEJ.i.!iiI't_�'$\R__Iii"'�J

HHIC

l.._

..

BEM SEUS FILHOS
_

graCiOs�s c�ill1l�ecções para menin;: e garõlos s6 l.

na CAPITAI- ,1•

"

:::ii::�.. 1.llleM,�.....,�::;:;.."Jail!'·IMIII!t8i!.�1I�,.II�";!d��;J.,!;J,:;�IJt.�..�' ..."....,,....._ � �

=r:
" �. _

.

I

florianopolia-193e >
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ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cervejaria Catarinense.
. EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

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

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

FLORIANOPOLIS

PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A' 3C-. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

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

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR,
EULAMPIO DOS REIS VALE

II RUA GENERAL BITENCOUT, 98

II FLORIANOPOLIS

�. jW! m "l!'KtD:213 =!m........�iãiiiii.i__iiiliiiiiiiliiiiilliõiiiiiõiii _
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I
Sanaturic "Santa Catarina"

EI
rua Presidente

Omar Carneiro' Ribeiro

Vende-se

Dr. André Kiralyhegy

Engenheiro Civil

Pal.ei. da

1· Andar

Caixa
I

Ecanamica

� l::'·
DIRETOR PROPBIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria .-,. Estado
de Santa Catarina

O melhor estahelecimentq, perfeitamente aparelhado
paralo +ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax.tfrenicotomía, toracotomia). Este Sana
torio encontra- se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e
estradas de automevel, com clima saluberrimo.

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo
dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para .exames de escarro, sangue, fezes, etc.

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

Caixa
Apartamento

Postal, 784

A mala fecha todas
AS

Quintas-Feiras ,.;.

ás 10 horas nof Correio ..

ás 9 hllf'1&8 na' Agenciai
Sua carta chega rá

[)ominlo na Europa l

I nf�orn"" ações:
Sindicato Condor Ltda.
Agentes: Carlos Hoepcke SIA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

I

•

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

"

fJ�____:_ __;_ _

Curitiba
Sucursal:

Vísta
Lindas e

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



as fossas septícas de
corrente

9
8
80
47
7
3
43
32
33
17
5

13
10
13
3
32
22
92
5
1

475

179
3
8
88
91

1
44
4
4
11
19
4

124
29
4

46
41
13

341
9

1063

)

o CAPiTÃO BLOOD,2552
121
91

e

677
364

!�61
126

13g� tJlNES �OROi\El8S

2191
150' REX,ás 5, 7c 8.30 horas: .

417 A.GUACEIRO DE PAGO··
379 DE com Bert. Wheeler e Rol:wt
72 Woolsey.
RI Preço:-·-l$OOO.

1256
475
lB9

3125
61
15

12.108

o AGENTE SEC:{ETO
X-9 - Continuação desse'
emocionante filme em serie
com Scott Kolk, Mont Bule
e Jean Roggers.
Preço-l$OOO.

ROYA�, él:s 7,30 horas:

VIVENDO NA LUA com

l\1arg:uet Sullavan e H"!.,[y FeD'
da.
Preço-l$OOO.

I
,

.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o <aiurí» levado a efeit. ,m

Blumsnau, veio posítivor o qlll
baviamol preeonisado. Alí estive
ram ...00 criança, sendo 200 GOS
diverlos grupos localizados em

diversas cidadei do nosso Estado
e OI demaill do estade do Para
ná.
No di. 24, pela manhã chega

ram em Blumenau eSGoteÍI'OB de
G ", pé) R;n r],. S·d. R >'1"";. In
d"'�bd e fWtnó .". "10 . li!
pf')o� de Blurnenau \1 á t.a:·d� ,)::,
I' me.mo dia, em onihus, apurLl
ram naquela cidade <JS (�dj.g;li
nhas qne vinham do estudo
linho.
Foi um desfile erupolgunte qu

deixou viva imp. essão nu pov
de Blumenau, Compenerrados du

papel que desempenhavam, rnar-.

chilram todos, num desfile garh;
'

io, em demanda da caverna pré
�iamente preparada, para tão I
,rende eoncentração, Na convi
veuei. de verdadeira Iraternida
clt '01 qlle 'odos se empenharam,
.ãe I' conheci. qual o catarinen
I' e o paraaáense. Cada qual
procuraTa ler mail ge.til ... leu

.am.r.da, pr.porcionando-Ihe um

"Dlbiêntt de simpatía, exponta
.8a na vida esooteira pela práti
ca constante das reeras li. civili
d.de e cortezía sempre em evi
dêaeia dentre OI que frequentara
.... grande escola.
Foram felizes 0'1 or,allizadorel

d.... certame. De um lado, te
m.1 o valor do Capitão Emllnu
'I Morais, abneeado chefe de to
dai ai eaeolas ree'IIl organisadas:
d••utro, o Tenente Paulo que,
embora acidentado quando per
.orria as s'des de vários grupos
do interi.r, alo esmoreceu em

levar ava.te o .mpreenõinunte;
El. outro ai.da, a diretoria c@n

trai que nio popou elfórçoJ em

auxiliar a béla iniciativa e final
me.te, o estusiásIli.o d. Sr. Dr.
Humberto Pederneiras ilue vem

4loadjuvande, "'Dl ,esto franco e

simpático, o ideal dOi seus ami
«OI.

Vencerá, por certe a estola de
escoteiros d. Blumenau, tende ,
freato t.is v.lorel.
Ao voltar.m p.ra os SeUi lares

08 pef.Juenol patlÍcios do Par.ná,
queremol qw.e eada um leve a

maia ,rata lembrAnça daqHoles
allli,uinh•• que loublram eon

qui.tar ,ela afabilidade •• trate

riColonia de
Pescado
res Z..18
Praia de Fóra

UNICA CONVOCAÇÃO

D. ordem do Ir. Prelidente,
Ião eoBvidadol todol OI lenhorel
lIóoiol delta ColoDia para lIe reu

nire. na léd. provisoria í. Praça
Floriano Peixoto n. L, (Café Nau
tieo), ,. 9 hora. dI) dia 3 de ju
lho próximo (dominlo), afim de
trat.r-Ie de aisunto d. ,r.nde
importancia soeial.

Florianopolis, 30 de junho
de 1938.

COLOMBO SABINO
Secretario

-----------

PllODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa

f;DARLAUTU
usando o creme

f;UARLAUTU

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso I

G
ti ,raftdeza de alm•.
A0s escoteiros do Paraaâ.,; ACeSla cenê! Sempre Aletal

J. SA' .------------------------------------�------

.............�............ I
O REI DA

VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel
J A I R O C A L L A D

------------- ---_-----------

LOTERIA DO ESTA
DO DE SANTA
t::ATARINA

FORÇ� Nossa Vida
Resultad. de. pre- Festa dos Moinbos
mios_ maioloes da ex- Ap�zar do cempe continuar
tra�ao de quinta fel ..

I clmV060 deixaado tudo côr de
ra 30 do corrente: cinza e triste tenho encontrado

muito alegres e apressadas as

aras. Q. C. Guimarães, d. C. Ba
talha da Silveira, d. C. Celonia,
d. M. Moura Ferro, d. O. Blun,
e muitas outras. Curiosa indecue:
Q motive: é que andara t�dail
tratando de tulipas a f1ôr que,
transportada do :..Oriente para a

Europa, teve, nos seculos passa
dos, ,randes admiradores e cole
cionaaores.
Uma nova variedade valia uma

fortuna.
Hoje cultivada na Holanda em

irando escala ela não só represen
t. uma das III" maiores belezas
esmo tambsm uma da! �ratlde5
fontes de reada .0 país.
li: e.ta flôr previlegiada trazida

para a nessa Ilha está sendo
cuidada cem carinao por todos,
86 serão colhitJ.!! nes dias 9 e

10 próximos quando, na FESFA
DOS MOII_'Il'H__S vão ler vendi
das em beneficio do Preventorio
a ler censtruide para Oi filhos
M. le,ro.ol.

licio do nOl90 distinte conterr
neo ar. capitão Ástcmide Aral
tes, Ajudante de Ordens, do lã

Interventor Federal.
Militar brieso CODl ursa, folh

de serviçes que muito o honra
distingue, espirita culto, possuido
de belas qualidades de caráter
estimado não só na classe mili
tar como na secied, .•• catarinen
se, ver-se-á, hoje, dia tão aus

picioso, homenageado, pelos seu

iaumeros amiges e admiradora
«A Gazeta», que muito o .is

tiague felicita-o nrazeirosament

Festeja hoje, o seu aniversari
natalicio a senhorinha Dilma Te
lemberg, dílêta filha de sr, Teo
dureto Teleraberg, dedicado Iun
siouario da Secretaria de Viaçã
e Obras Publicas.

Pela festiva data a gentil ani
versariante será hoje omito cum

primentada.
Deflue, hsje, o aniversario na

Ialieíc da exma, Ira. d, Matihl
Trouche, espesa do nosso conter
ranec sr. Baltazar Trouche.

11628
14-469
1010

14410
14736
2624
2752
8228
11370

50:000$000
4:000:5000
2:000$000
1:000$000
1:000$000
500$000
500$000
'00$00'
500$000

O numero 1010 foi vendido
na cidade de Laguna.
E Oi! demais numeros sabe-se terem
sido adquiridos per pessôas re

sidentes na cidade ds Rio de Ja-

O "REI DA FORÇA" neiro.

Está dispertando o mais vivo interêsse a apresentação do I

grande atleta patrício, justamente denominado «REI DA FORÇA».
OS extraordinários trabalhos serão apresentados nas proxi

mas segunda e terça-feira, no ROYAL, sendo de prevêr uma desu

sada enchente, pela curiosidade que ('} REI�DA FORÇA está disper
tando em todas as classes, especialmente nOll meios desportivoi.

Loteria

Sabe-se, por telegrama, que a

última sorte grande da Loteria
do Estado de Santa Catarina, da

O trabalhadores brasl-lel- _ extração de 23 de Junho findo,
de 50:QOO$000, que ccabe ao n,

___iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii......iEiiiiii__ oro,,, 14.96�, pertence .•0 sr. A�ton�o

A-I
da Silva Gorneira, proprietario

rOI na rgentlna do Café Haya, na estação de Ma-

__iiiiiiiãi iiiiiiii �-�·i.liiiliiii__-iiiiiiiiii_íiiiiiiiiiii dureira, e residente á rua C.ro-
lina Machado n. 1580, suburbio
da cidade do Rio de Jalltir<t.

Ocorre, hoje, o aniversario de
Ir. Domingos Evangelista, comer

ISABEL cinte nesta praça.
E. A. CARVALHO

Faz: anos hoje, o sr. O�vald
Silv. funciona rio dos Correi!)!
Telegrafo!!.

TranSC€lrre, hoje, o aniversari
netaliciG do no�so conterraneo sr

João de Deuli M�chado, funeio
Darie federal.

.i.NIVERSARIOiJ

CAP. ASTEROIDE ARANTES
A efeméride de hoje, a�sinala

a passagem do aniversario nata-
BUENOS AIRES, I-Ha ?ias, i aidoi d. Puo de .L_os Libres e

a imprensa se ocupou da sItua-' outras despesas ongmadas.
ção de trabalhadores brasileiros I J?sI;lera-lie nesta o chefe .e. Es

qU0 vieram trabalhrlr nas lavou· tatIstIea e Trabalho, dr. NIcan
ras de arroz, da região de Santa � dro N. Paiva, que tomará inter

Lucia, dizendo·t3e que eleH se en- venção no conflito.
contravam em grandes dificulda
dei. Posteriormente, ali cifrlll fo
ram modificadas, não mais se fa- TrO,ntal.ndo em milhares de opararios, JACOB VILAIN FILHO. proprietario e vrmdedol' da águaCOIltO inicialmente, l!Iinão apenas i SANTA CATARINA, comunica ao� seus distintos fregueze3 que,em algumas dezenas.

. i BARCELONA, 1 - Durante o tend(]l realizado com H. Fett & Cia, a EMPREZA AGUAS MI-
A!ora, a�8bam de chegar m�-: raide âéreo de ontem sobre Bla- NERUS DE SANTA CATARINA LTD .. de que é s0cio gerente,maçoes �als detalh.adas a r:spe�- me! os aviõel nacionalistas lam- o engarrafamellto e venda daquela agua, conjuntamente com a águf>t?, em VIrtude da mtervençao dI-

i çaram trinta poderosas bombas »ImperBtriz», passam a ser feitos, de 1'. de julhfi) em' diante, pelareta que tomo� 0 governo !lo a�-; uma das quais atingiu um vagão referida empreza, que tem seu deposito no Estreito, município de
8unto, tenul.? lIdo !l propO!llto dI- i da estrada de ferro, matanelo no· São Jo!!é, telefone manual n' 111, onde 6ra a séde da álil'ua S.
T.ulgado, hOl�, aqUI, por ItLa Na·

ve peslilO.s e feriftdo trinta e cin- CATARINA.
Clon:., o segumte telegrama pro-

eo. Florianopolis, 30 d(!J julho d. 1938cccoieate de Santa Lucia:
<\Por ordem do ministro do 1°- I

.

verno, trasladou-se o juiz de paz,

I· Dr. Arml·nl"o Tavares _Oav!.drO!a'DDtllariz,acompanhado de força publica,!
e 8

para proceder ao embargo das' I CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanlon
partidas de arroz da firma Mino-,' I

Consultas das 10 áe 12 e das 16 ái 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456
li Irmãos, que se acha em con-

. ,

fhto por falta de pagamento aos

I'trabalhadores brasileiro'!!, abando
nados em situação precaria. O
O embargo não se levou a cabo,
tendo em consideração o formal
compromisso do sr. Minoli feito
ante ai autoridadeil de depositar
hoje na sucursal do Banco de
Goya a soma de 3.070 pelOS,
lIloeda nacional, soma a que al- I'cende, com cUlltas e despesas, a

divida. De antemão, o consul do IBrasil, intervindo ante a denun-
_

cia, .rdenou ao hotel local qua I

Cdesse manutenção aos operario.'
abandonados até relolver o con

flito. A sOIlla a depositar será in
vertida em pagamentos de sala-

��:r:ri��b�:sft�i��s���e�sr:ga::i�� SOBRETUDOS DESDE 56$000
na e 18 para os argentinos tra-

Rôta uma linha de ICapasdefesa

\

o sr. GUltavo Maíer, inlpetor
da Socony Vacuum Oi! Co. Inc.
ofereceu ontem, ás 18 e meia ha
rll, na Iiléde da União Benificien
te dOI Chaufeur!!;' um copo de
cerveja e landvr�ches aOi volan
tel desta capita.1 e aOI represen
tante. da illlpl'eniiu.

Oe SfIIJ. Maíer e José BrauI·
per,er, depositad.s nesta cidade
do «Mobiloil» cunuularam de gen
tilezal os presente I.

Declaração Vê passar hojll, a !!ua dat
natalicia o jovem JO':;'y Macliado
11A.CIMENTOS

O lar do sr. Romulo GfJnçal
ves, escriturário do Tes(}llI'o d
Estado e de �ua digna consort
d. Oadina Lago Gonça!v�8, r
sidelltes em Coqueiros, f\)i emri
quecido com o na.cimento a 27
de junho p. findo, de uma ,a.
laut.o menina que na pi'l bati�
lDal re..berá o nome de Lení. f

PELOS CLUBES
LIMOENSE ESPORTE CLUB
D.. sr. Argemiro Silveira, 10.

Secretario desta a�rellliaçã. del
portiva, reeebelDol i'entiJ convite
em nome da respectiva diretoria,
para assistirmo. 80 b.ile que te
rá Jogar, hoje, oom ini.io áa 20
horas, n(,1i seUil Iilalões.
Grateil somOi pela ,.ntileaa da

convite.

I
'Caixas de Apilsen-

. tadorias
Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON RIO, 1 Na reunião dos presi- OUTROS PARTEM

dentes e procuradores das Caixal de DES. HEl\ACLITO C.l\IBEIltAposentadorias e Pinsões sob a

presidencia do ministro interino do Recebemo. de Jara,uá um ,e.
Trabalho, apõs longos debates !oi til fQn0i'rama do deilimbar,ador
decidido, para eleita dI) inscriçao, Her.clito Carneiro Ribeiro 'Dl
predominará o criteriú da atividade

que aquele dout� tlwO'·ltrad.' n"na principal empresa em que o as-. ...1 ....
loelado trabalhar. enVla o seu abraço de deipedlda,

Adianta-se que, nesteil (tias,

serãj
.. ato de Qmbarcar coln deltin.

assinado um decreto estabelecendo ao Rio de JaneirQ onr.fe como
êssecriterlo. tivemoll Itcarsiílo dI: nlilti.iar. vai

\ fixar residencia.
Gratos s.wos ,ela Ulmla ama

bilidade de lua cCilrtezia, deleju
do-llae feliz viajem e fartas :lrOI-

peridadeIJ.
.

(Especialista' em doeD�a8 d.
e ereaD�alJ)

�ONSULTORIO

Raa Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

ASACOS DE CASEMIRA
TAILLEURS

MOBILOIL

de borracha
,PELLES

na "AMODELAR"
HENDAIA 1 OI naciona-

listas romperam a principal linha
da defesa governista de Valencia,
�m lua poderosa ofensiva no lIe

tor -da bale da Si8rra Elpadan.

Lavando..se COlD O Sabão

"Virgean Especialidade"
...--.--_

de WETZEL & Joinville MARCA REGliiTBADACia. -

economisa ..se tempo e dinheiro.
�..�__........--------.a---------------------------------------------.---,
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