
TENTOU MATAR TODAl
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A FAMlllA
---p'. RIO :: - Uma tragédia imen- f tal de Pronto Socorro.
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Iilh d Isa ocorreu á primeira hora" na 019 outros I Oi! o ca.sa ,

.

casa n' 117 da rua Paraguai, no tambem menores, que dormiam
I .� I J A I R OMaíer. no quarto .do� funcl�s, acord.aclos I Proprtetarto e Diretor ReSpc.álsa.ve

.

:-::-===- _

Um homoem, atacado de moles- com os pnmeiros tIrOS, f.uglram ---
3 d n Ih d 1938 Ilt>.TUM:!ER� l!.lUI1P

I
.fio. "V 1 F'icrianopolis, Domingo e Jlh o e n... �_ Ui

tia julgada incuravel,sentindo SIue para a rua, pormo-se a gn Lar por AN'U' :I.
o _'3 vida lhe estava por poucos dias, socorro. --------

·v ----------------------�-

.as� percebendo a míseria que
r:

jivia de pairar no lar com o

, )eu desaparecimento, dispoz-s�.a
matar toda a família para SUlCI

d nr-se r m 'seguida.
Conseguiu a reportagem, �� I __"� .._"""F............,.,_..,.,.,....,,...u_�"'''''''''<� ... ".,�_::''''::''''''-� _"�':"'_W"i1!"",:�entanto, saber ter Hldê. seu pIO

1--'---'
-------.-----

t agomsta o sr. Leocadio Camar-] •

go da Fonseca, c�sa(1n, de 40 I
anos, brasileiro, resideuí.e no eu-

I

dereço já registrado.
Cêrca das 22· horas. atacado de,

uma crise cardiaca, f'ôi a êle me-:
dicar'-se na Assistencia do,Mdíer·l
Os seus ficaram repopsanrlo. De:
volta da Aesístencia, onde, por!
certo teria sido dssenga nado, pro
curou oxr.cutar o pla no traçado
na viajem para casa,

Foi primeiro ao quarto em que
,

dormiam sua. sogra, Adelaide Ma
ciel Monteiro, casada, de 59 anos

• a filhinha do casal Leticia, de
3 anos. Fez aí dois disparos, a-:
tingindo a sogra no abdomen. (;11a eriança na cabeça. Convencido,
ie as ter liquidado, dirigiu-se �o
lal"to de sua esposa, sra. _!VIana
"onteiro da Fonseca, de 3:;, anos,

'tflZ' á queima-roupa, mais uma

etonacão, atingindo-a no abdo
Irnen. eerto, também, da morte

�'da companheira, virou a mesma

r arma contra si, suicidando-se.
Todos os feridos, em estado I

gravissimo, foram para o HO$Pi-1

noticia d� que o advogado seria expul
so do territorio nacional, para, logo a

>leguir, darem um assalto em fórma á
resiJeocia do mesmo.

E foi assim, que hmparam a Ca1la

do advogado Carlos Horn, usando, pan.
isso, de uma chave falsa.

.

Objétos de arte, roupas finas,
louf;as, etc., tud,) foi repartido en tre as

&enhora� viziNhas.
Urull Tez em liberdade, chegando

a ca�a, deparou o advogadCl com elll
vasia.

Comunicando o caso á policia,
denunciou a� suspeitas de hBver sido :\

PARIS, 2-0 correspondente"isinhança a autora não só da falsa do «Jornal» em I>rlill1 comuni-denuncia contra êle apresentada, como
ca que o escritor ;_iustriaco Raultambem do roubo de que era vitima.
Auerwsohaim, ultimo presidentePor tal motivo foram detidos Ed-
do Pan Club da /\ :stria, faleceumoodo Szelarzeck e Ananiaa de tal,
no campo de concentração de De-

que confegsaram tudo quanto haviam
chnu, onde se achava internadopremeditado, no sentido de se apossa- EDMUNDO e ANANIAS desde a sua detenção pela policia O '.Alfllí1;G.��"j)�;(� ��g.,.rem dos bens da sua vitima.

_----------.-- nazista.
íllU!I lUlUt'L �!id--

Vai ser. o�lvido_ pela F C-;IJU nar� a O cft'nfl;t� do -

m_� .. _ ........ __ ...... _ .... .J::lnh�" 'n{'s á)-tl.'::ll�();I poUe... de Minas U�........ "" u • _" ....

E b<
li""", li \� ,-,Sl",.e,-Massacraram toda í .,.RI�in�'t'� l:n�;'�,!�,i��b!� I Mongo lia Chaco m areGU o ros de Washingtonl.

a fam·,ti::l teu' á cOO!:lÍdtração do g�neral' C a r d e a I WASHlGTON, 2 _ o n.lvi�)
hu

Lucio Esteves, comandante da I

TOKIO, 2 SentindO-Se, a:nea· BUENOS AIRES, 2 A Unite" escola brasileiro �Almirante Sal-
f ._ M'I' J'd d çado de morte pelos metoaOf, de Press colheu uojr e -n circnlls a l:"!)

l e m e d h '

VARSOVIA, 2 - TCida a li" 4a. Re:Iao 1 Itl':lr, o pel I? o
ela uração

-

adotados pela politica ximados a Conferencia do Ch3ca an a» VaJ passar por lig'ejr()�
milia Nithwski, composta dllmãe gnvernador do Estado de Mmas, interna sovietica, o chefe do Cm-ni- opiniões f:ancr:mente favoraveis de

reparos no Arsenal de Wu.shin-
e quatro filhas, acaba de ser mari- sobre o comparecimento do ca- té para os Ass',ttos d') Extremo que as presentes ne�ociações chega-

gton.�acrada, em Glychow, pelo ca�al pitão Antonio Teixeira, do 100. Oriente, sr. Samuelovitch, atra\'e�- rão a bo'11 termo, não sendo neces'
RIO, 2-Embarcou h0je, no Esses trabalhos retards.maram

. .

N' k k' f' .

d 'd sou a fronteira rnsso-mllllChl.lk('l., sariú, St'Bun!lo se acredita, de uma

d' ,

R ,. d
Joseph e Vüolla It ows 1- 1- B. C., aflll1 e

. ��r OUVI o,
�

na

�edindo proteção ás autoridades po� entreviste direta entre os presiden- �Augustus», com estmo a 0- uns CiJas a ata da sua partiJa
lho, irmão, nora e cunhada, res- Chefatura de PolIcIa �e Bel(·) lIo-

liciais do Bovêrno de Hsinkin�. f'�!' tes 110 ParaBuai e da Bolivià. ma, o canJ('JI d. Sebastião Leme. para Nova York. No entanto, (,pectivamente, das vitimas, por rizonte, sobre •. mOVimento SlIb- outro lado. o mejor tte art! hana
O arcebi"po metropolitano, no qnasi certo que deÍ::\.ará Washin-qllestõe5l de interesse. Depois da versivo da ordem pública, ocorri- sr. Franchovitch, perten�e��e ao

cumprirm'nto de 11m dever apOB- gton no dia 6 do correnta.

.

b
. t' I E tado comando B"ral da 36a. DIVisa0 So-

l'
. .

I S O d .

h

ecatom e, os assaSSInOS a earam do ha tempos, naqUQ � í! •

vietica da I'iion�olia Exterior,
_ a!�r- SEGUIU PARA S. to ICO, vai aVIS ,ar-se com o an- S guar a-marm as que via-ogo á caia, para fazer desapa-

mado com a onda d!! depura�ao fu-,
PAULO O DR. to Padre, afim dQ expôr, de viva jam na «Almirante SaJanha» de-

er todo vestigio do crime. A
Biu para u MongolIa InterIor de <J

voz, o resultado dos trabalhof'! da puzeram ontem uma coroa nopolici�' de�eve os crimÍlIOSOg.
; automo'le:, pondo se a salvo. (: \RLOS GOMES provincia eclesiastica do Brasil tumulo do Washington, em M(JliLConferenciaram eftm:

I nestes dois ultimos anos, após Vern'on e outra no tumulo do
Exonerado um in-

o ministro I
-----------

Seguiu, on�em, para São Pau- sua ult.ima estada na cidade Soldado Desconhecido do cemi-vt.JIstigador
ri d· d

A \

h lo via terrestre, acompanhado santa. terio de Arlington.RIO, 2-u\lfante o .I� e on- Marc a sOIlal d� sr. Evaldo Schaefer, o sr. dr. Aproveitando sua presença no O embaixador do Braflil deu um
.RIO, 2 - Segundo informa- tem, estiveram no gabHlct� do

I •

Cerlas Gomes de Oliveira ilustre Vaticano, tratará o cardeal bra-\ garden-party em honra dos alu-
lIes obtidas bntem na Polida ministro, tendo conferencIado. b V I lIla diretor do Departamento) de Ad- sileiro dI) próxima realização do nos.

'

en�al o capitãú Felinto Mue- com o general Eurico Dutra, os
. re a enc�

ministraçãn Municipal. Concilio Nacional no Rio de Ja-I
,_ __ .. __:___.�_,

.r chefe de Policia f:XOnerOll o gp,nerais Valentim Benicio, Ma- i Ao que foi dado eolher pela neiro, concertando 08 planos para FarlUaeia de plantaisn�estigador extranumerario Hei- noel Rabelo, Maurici�. Car��o, SARAGOSSA, 2 Anuncia _ se nosaa reportagem, a viajem do que êsse i.mportante certamen I ,.
�

'or LatorraGa Vieira, que servia Isauro Reguera, ColaLll1o
..

dr-
oficialmente que as trop.as l�ac!ona- 1 dr. Carlos Gomes, prende-se ao pos!'la revestIr-se do carater de um Estara, hOJe, de planta0 a Ff\r-a Secção Segurança PolitiJa da ql:CQ, HeItor BO::;;'es e o mlOlstro
listas el1traram em B"C�I, elImmaD' i contrato de um técnico contabi-l grande acontecimento de fé re-I macia dc N. S. da Aparecida, áClegacia Especial de Segurança do S. T. M., �eneral Alvaro Ma- do assim mais um seno o�staculo 11' ligiosa.

. i rua João Pinto.
.

t I á sua marcha sobre Valencia. lista.��ial. l'l&D e.

Interventor
Federal

Soh.sclonados com o

mals absoluto êxito, to
dos os assuntos que o le
varam ao Rio de Janeirc,
deverá regressar a �s'1!:a ca

pital na próxima terça- I

teirâ, pelo avgão da fA-
'

NAIR, o ilustre Irti:erv�m
tor Federal em 1105$0 Es
tado, sr • dr. Nerêu Ra
mos.

Embora curta tivesse
sido a sua estadia na Ca
Ital Federal, numerosos

, oram os problemas de
Ita relevancia para o tu
'tnro de Santa Catarina
que o eminente chefe do
Executivo estadual con

seguiu resolvar, por for
ça do seu grande presti ..
110 Junto dos altos po
deres da ftiação, conquis
tado não só pela sua in ...

c o n f u n d Iv e i lealdade,
como tambem pela soma

de sarvlços inapagaveis re
sultantes da sua admira
vel visão administratlv��.

DO

I

ta

preSSE@i)�
nante

Esteve na Bolivia Conselho �ne
o chanceler chi- Almirr.u1tes

leno
os

lUO, 2-Na 2a. A uditr "ia de
Marinha foi sort- F:) urr Co ,c·

lno de Justiça l\,'fl';ldr, ( ',li, r

OC;:'I'R]'A, ·.L - O ministro chi-L' de oficiais, gen-rai., p- 'cr I. .r.leno rio Exterior, sr. Cuitierrez, conhecimento e 0('{';rli,' , "!; !,declarou que foi á Bolivia, acha. processo instaurado ""l1l1'1 ), c"mado do seu gcvêrno, afim de pitão de mar e g Jel"", av or
tratar de assuntos relacionados naval Raul Ferreira Viana I-;'.n
com o Brasil, notadamente os deira.
tratados de ligação Ierroviaria, Esse Conselho fico" con sti tuisaída e aproveitamento do petro- do: vice-almirante Carlos L\. 'jr, '-1-100 boliviano, pelo Brasil. to Gaston Lavigne, presidente eDisse que eram infundadas as contra-almirantes Joaqui.n C ,;'_noticia" d(i; oposição desses Tra- deiro Guerra (combater» I, '.'oH>!
tados, pelo Departamen Lo de Martins de Oliveira (in! c, "ntnJSanta CflIZ. Salientou que cres-

e João Domado de Cerqueira Br
fi o a.bicl1I te de cordialidade do ão (medico), juizes .

seu pais e o Brasil. Interpelado IO$.(,iUIl6"@4i0eG®g)$0Gí®mCllC'J@�('·:
sobre a cuestão do Chaco, recu- T .l!l II !:!

sou fazer' declarações, limitando- rage��&a �líM'�",
se a acentuar o esforço da noli
v ia a favor da paz. Desmentiu
os rumores de rearmamen I () do
exercito boliviano.

IConcluiu, dizendo que o seu.

pais encara a situação com sere-: BELO HORJZOl\iTF" 2-- Tele
nidade e confiaste de que o es- grama procedente da cidade daRIO, 3 - Pelo juiy de direito da I: Vara, pirite pacifista do continente se Peçanha, informa que naquela lnpronunciados os autores do ruidoso_caso do sobreporá ás ansias de conquis calidade paz termo á pxÍsLen.'inde quo foi vítima o advogado alemão Carlos

I tas, obtendo-se uma solução de o ginasiano Airton l\rb!chado deresidente no bairro de Madureira, l

paz e de direito, Lacerda, de 15 anos de idade, fi->Corno foi divulgado por ocasião da ocor-
lho do juiz de direito aquela (!r,-rencia, a esposa daquele subdito alemão, viajára .:��� marca, sr. Garcia Forjaz de Laha tempos para o seu pais, fic:mdo o advogado cerda. Torna ainda mais doloros..habitando a rcsidencia com uma ant iga empregada,

Cadaver Qo,��e esse fato o motivo 11,,10 qual "\j,'_de nome Djauira Horta, mais conhceida pur TiLa� U lon se matou. Tomava ele par1�tendu corno vizin'has Naria Cris!ina í?arh():,�, D�lDa numa caçada�e, ao faze. pontariaHola, Lourdes Rocha Szelarzeck, }_<,dll1l!lHh; Sze-
um m i I io- numa ave, errou o alvo, indo alarzeck e Auanias de tal.

. bala atingir um seu colega que,Pelo despacho de prOnUllCIa baieac·jo na Ilt
aterrorizado gritara que o COlli-denuncia e no ioquerito policial, consti1tfl-se :,(}rem n a r I o panheiro o havia matado. Airtonsido as três mulheres que COllcertaram o p!:m". julgando que se tornara a�,lassini-Começando a I?ormu�ar

n q,ue o advoga�� MEXICO. 2 _ Acaba de ser no: vol�ou a arma contra, o �ro-Carl(l� Horn era cornUlll�ta, fIzer .. :-h chegar, uess_
d b d fI pno peIto. poz termo a VI'"

' ,

. ,

1" 1

"t I esco erto por um guar a ores- '. H'.Rentido l'ma denvnc�'1 a po ICla, aI) que re�lJ: ou

'1'
'_

d .e.lie.elD••••ee.el9l!).�e3�1i)@�
�

.", , ,', tal, o que so supoe ser o ca avar

O �
ter RIdo () auvoei:.ü:l. l)l·�o.r,.

d J b Nea"1 �'�acCormI'ck fI' S apuro"""" . #\'A
� .

d' L ", I e o n I 1\'.1 ,- ".. �1 '�tl.�' �,=mEntreLanto d:GS epOlS, as au Ol"l!íaces
h d

.

d' d Ch' rijl_ � .�..

'

d 1
..

d I' I o e um fl�O e ltor e Ica·constataram a falSidade a (,enUnCIa, pon o-o em 1- i 24 d
.

b t' h •

91:1'"
.

I cago, que, a e lun o, m a

um Jo�n� n�"\J;j"�herda<le.
, . '. desaparecido, durante uma ascen- III � � � tl'.il�'ilErnqnanto ,a vlt!ma do ar�:hJo50 pJ8f'�:1 es· i r:ão ao pico Sandia.

VIENA,2-Um jornalista fran ..

tava folnc9rcerada. b:cram as melIante espalHar a I O g'uarda que efetuou � acha- cês, que re..liza atualmenLe uma'do declarml nio poder identificar viagem pelo� países da Europ8::;::::::::::::::::::::::::::::::,::':::::�<1 formamente o caclaver, mas, pra- Central, foi detido ôntem, assi'nlicamente, não cabe duvidas de
como a esposa, quando tirava fu.que se traLa do corpo do jovem tografias de uma loja israelita WilmiJiouario desap.arccido.
um suburbio de Yiem. Depoi3 l'
duas horas de deLençiJ.o em UIl1:t
das dependencias· da policia, llú
correr das quais [oram cui ü:d, �

!lamente revistado;, c ele,ll ,rada
mente interrogadoR, ambos loram
restituidos á liberdade.

Como se sabe, incidente analo
go ocorreu recentemente eni Ber
lim, com una jornalista britanicl)
e sua esposa, que foram igual
mente detidos c postos novamen
te em liberdade, depo�s ele' D''\'llm'{;�
horas, ao passo que o íütugr:J_'o
alemão, que os acompanllava,êiin
da hoje continúa no cárcere.

e LUI..ID

foram
roubo
Horn.

Os objétos
•

runiuulos

Morreu no campo
de concentração

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..Juigar1\en·tos
da úlf..:irna
sessão

,fJorianopolis

"Melodias para dois'"
-O espetaeulo que
vai prender toda. ali

ateneões

o Odeon estrearA he»Je
esta luxuosa e deslum- n

brante pelicula da War
ner, com Patricia ElIIs e

James Melton I

T -b I -I r E 980 q u .- I o � .- c los ODI=ON, °cinl�Dlera_tlftS-:P:�:�ãOQeFOSSASOMS �.�ID���'�'R_��.iila�-=�-�o�d���a�m���h�;�j�e�p�e�la��=- L ... "'"

/.

PRE-8, Sociedade
Rádio Nacional
do Rio de .Janeiro.Resultados ob

tidos corn asl
fosses de"nhoff

Programa diurno
De 9.00 ás 18.00 horas

Programa noturno

Das 18.00 á6 23.00 horca

A's 18.0' Tarde dansante do "SABONE
TE TAl�ARRA".

A's 20.ii - A PRE-8 EM BUSCA DE
TALENTOS - Um programa
para calouros.

Melodias para dois o

grandioso e espetacular filme que
O líder vai estreiar hoje, trál'
uma novidade sensacional: a reu

nião de três generol musicais: a

musica suave e cadenciosa, a

chispeante e sonóra e a popular
e contagiosa. Patricia Ell», Ja
mes Meíten e Winihied Shaw,
os protagonistas lutam para im

pôr os variados generos de mu

sica, querendo cada qual supe-

I [ar um ao outro. Daí resulta o

I mais delicioso de todos OI eap�
I taculos musicais Melodias pa
I ra dois. Jamei Melton, canta

com a 5U'! voz tio aplaudida.
Patricia Ellis, ao seu lado, está
deliciosa e Winifried, defende a

I

rumba, e no-Ia oferece com ritmo
inimitavel. Melodias para
dois será por todos os seus la
tores, a grande�atração da noite.
�
_____ M ._. •__

Na rodinha
-Vocês sabem o que acon

teceu ao Juvl!nal, aquele nove

lista?
-Que foi?
-Foi atropelado por um bon-

de ;� [icou sern o s f.,f�! nas.

;4]-NãO diga� I Coita,:iiflhol·,t)
Agor» não poderá mais escrevef•.,

Habeas-corpus da comar

ca de Laguna, em que é im
petrante e paciente Bento
Joaquim Rogerio. Relator o

sr. des. PREsIDENTE.
O Tribunal concedeu a

ordem impetrada, por não Com a doutrina de Hampton nasceu os poços decantado
estar justificado o motivo da res de Travis, que poz em cheque mate as fossas sépticas tipos
decretação da prisão pre- Mouras e Cameren. Os poços �e Travís tiveram grande aceita
ventiva. ção e ainda ha pOUl:OS anos foi feita uma instalação pela «P iQ de

Recurso crime n. 3, I O 1 da Janeiro lmprovements Company Limited»; na ilha de Paquetá, os

"comarca de São José, em poços de Travis, porém, prestam-se somente para as grandes íns-'
que é recorrente o dr. juíz talações c possuem defeitos que foram em parte corrigidos pslo
de Direito e recorrido JOSé professor Imhoff, quando de uma instalação no vale de Emscher.
Fiai de Olíveira. Relator o ne Alemanha.
sr. des. GUSTAVO PIZA. ImhoH noteu ,!ue os despejos nãe devem permanecer nos apa-
Foi reformada a sentença relhes decantadores além de 4 horas, sob pena da materia organi

para pronunciar o recorrido ca centida nos despejes frescos entrarem em decemposiçãc e serem

nog termos da denuncia no assiM lançadas na natureza. Construiu assim, Inhoff, u. poço de
art. 263 combinado com o cantador que veio ainda mais se aproximar da doutrina d. Ham
art. 272 da Consolidação tono Esse poçs teve e ainda têm aceitação. Foi muito usado n••

das Leis Penais. Estados Unidos da America do Norte, entre nós no Estado do
Recurso crime n. 3102 da Rio Grande do Sul por iniciativa do Engenheiro Civil Antonio

comarca de Itajai, em que de Siqueira, Chefe da Camis-ão de Saneamento. do Estado do
é recorrente o dr. Juiz de Rio Grande do Sul e I. Vice Presidente da Sociedade de En
Direito e recorrido Luiz da henharia.
Silva. Relator o sr. des. Nã0 conhecemos opiniões e pareceres oficiais sobre Oi

GUSTAVO PIZA. poços de Imhoff. mas, podemos dizer que, com exceção das. f.s·
Dado, em parte. provi- sas "OMS». esse poço preenche os requisitos técnicas mais per

menta ao recurso, para de- feitos e mais concordes com a doutrina de Hamptsn. Ainda as

cretar a prescrição da ação. sim estamos usando as antiquadas [essas de Mouras e Cameron
Apelação crime n. 5.9 J O com suas multiplas variedades, fossas essas que qualquer individue

da comarca de Porto União, conhecedor do assunto regeitará porque ;á pertence á um passado
em que é apelante a [ustí- que já vai longe.

.

.ça e apelado João Teixeiaa •••••••� � ...

Martins. Relator o sr, des. Instituto de ApasenladQI"1
HENRIQUE FONTES. ;;

•

P
-

dAnulado o julgamento por ir aa e ensoes as
'não ter si�o observado � Domerciarios
qus determina o decreto lei
que não permite a dispen
sa no plenario, das teste
munhas arroladas no libelo.
Carta testemunhavel n.

974 da comarca de [olnvíle,
em que são testemunhas Jean
Pierre Clernent Maria O'Or
leans e outros, e testemu
nhado o dr. Juiz de Direito.
Relator o sr, des. URBANO
SALES.

O Tribunal tomou conhe·
cimento da carta para que
seja provido e agravo. Ven
cidos Oi srs. des. ALFRE
DO TROMPOWSKI. e HEN
RIQUE FONTES.
Embargai de apelação crí

me n. 5.884 da comarca de
Orleans, em que é ernbar
gante Domingos de Olivei
ra Souza e embargada a

justiçn. Relator o sr. des.
SILVEIRA NUNES.
Foram rejeitados 05 em

bargos para confirmar o

acordão embargado. julga
ram-se impedidos os srs.

du. Urbano Sales e Hen
rique Fontes.
Embargos de apelação cri

me n. � .842 da comarca de

Tiju�as, em que são embar

gantes Polkarpo Egídio c

outro e embargauada justIça.
ReJator o sr. des. URBANO
SALES.

Caixa Local de Floria
nopolis

Recolhimentos de Maio de 1938

A's horas certas. jornais falaàos com no·
ticias em primeira mãe, tocnectõoa pela A MOI
TE, 2 oferta �a rasa BLlimorães Ltôa.

f(:RtoiTOMüfu'o'�
I� ':"'-----------"--�

...

)

4 de Julho,;;�·����i;,;·� ��··-;,�tl:;,�·
.I�'

.

5:400$000

muitos
outros

premio!
menores

I

!
,

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

o meSMO homem educado

nã� lê nunca o jornal quand" O pOee r doO Tribunal Alo tomou

I
esta acompanhado por uma da-

")otioia rioconhecimento dos embargos, ma... I
r

Por não ser cabivel na es-
. I S d "

. Uma mulher chic não palita - enhor re ator, ante-ontem
peCle. I .

I
. . d

E b
.,

1 8e8 J,.,,;,..ç U"I'" i'p�l"l'r"ill'''' n/'[;G o Sf'U Jorna nottclOu a entra a
1I1 �rgos CIV�lS n. . o "-'" ,,�. u .. .� "" " .. ,-, -

• •

d de ....ruzel·ro em casa de ch4 e muito me- ! de um ladrão no meu escutorlo
a comarca ....., 'd I d d I f

em ue são embargantes Mo- ocas, quando isso hzer, nio

e-I
e on e evou pequena �uan la,

1
q
Eb I Ghilardi &: Cia ve abrir a Bôca ne J tapàl-a e acrescentou qu� para ml�ha fe-

se e, er e"
f'

. r'd d I Dã vira um
e embarg2.dos Vitor Rauen tembem com a mão para mglf I.CI � e o arapiO ,o '

R I t sr des reloglo de ouro que estavl:l Dó
e SIm.. e a or o ..

. . . .

d" hGUILHERME ABRY. ca de Crczelro, em que e pnmelra gaveta a esc[1�all1� a.

Rejeítados OS embargos, impetrante �r. Gaspar Co�. --E) não era verdadeiro esse

ara confirmar o acordão tinha e pacIente Eodoxo PI- detalhe.
,

.p
b d Vencido o sr res. Relator o sr. des. PRE- -Perfe\tamente. Mas c,ual f?l

�m a��F�EDO TROMPO: SIDENTE. u
•

resultado? O �atife do fapl-

WSKI. '.
Foi concedida a erdem nelJ'O v�ltou á nOite e levou-me

Habeali-C.rpus da comar- i Impetrada. o reloglo!

Ao! devido. efeitos, esta Gerencia tórna publico e do co

nhecimento dos estebelecimentes abrangidos pelo regímen deste Ins
tituto, que quanto aos recolhimentos das constribuições devidas e

relativas ao mês de fv1AIO ppdo., ainda não eletuado-, deverão
ser usadas, a esse fim, ás antigas GUIAS MANUAIS, posto
que, não puderam ser expedidas, pela Seção respetiva, no

Depa�-Itamento da 10a. Região (Paraná-Santll Catarina), as atuais

GUIAS MECANiCAS, devido a um desarranjo IRIt maquina
impressora dos Serviços Húllerith S.A., cUJO reparo está sendo
prsvidenciado.

Assim, solicita-se ás Emprezas sob a jurisdiçh desta
Caixa Local, para que promovam os recolhimentos relativos a

MAIO, ainda não efetuados, pela razão exposta, usando as gUIas
m-unais (Mod. 36), formu!.uios esses que serão distribuídos Desta

séde local, mediante solicitação dos interessados,
Florianopolis, I. de Julho de J 938.

'Ipeak.r - Celso Guimarães.

Amanhã:

Orlando Silva
Odete Amaral
Almirante
80b Lazy
Mauro de Oliveira

1

S. J. DE CARVALHO COSTA
GERENTE

Conselhos focultar o gesto desgracioso ... E'

generosos jhorrivel!
.

Se Bal'lac'
. dl._!' Um homem educado nunca se

.. estivesse VIVO,
senta em uma mesa de confeita-Iria: «Uma senhora que vai á

feira � discute com os fornec,e- ria em companhia de senhor��
I

dores, não é uma senhora». .

com o chapéu lla cabeça. I

eGm

:t

1
'. , I,

Regional à..: Pereira filha
Orquestra Cle Dansas
RaClamrls e a 5UJing flue
Romeu Bhipsman com a Orlllullsh'_ ali!

roncertos
Eôuarôo Patanê e sua Tlpica rorrhmtes

1-'
I Concertos ti limpeza

I de maquinas de escrever,

i rádloe e aparelhos em gera!'

I Rua Conselheiro Mafra n: 66

e
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WASHINGTON, 2-0sr. Mar_!
\ • tins Dies, presidente do comité

da Camara de Representantes,
nomeado para investigar as ati- RlO, 2 - Sel'� apresentado na. proxima. tei'ça-[�ira, n \ T�i-,
vidades não americanas de varias

I bunal ?e ::;eguranl�,a, afun (�e se}' sumariado, o l�tegrahsta Io.aclO
organizações, declarou possuir Berram, que se acn., recoll}l(l� a Casa de pr,tençao, s-ndo consld�.
provas de que uma organisação-> rude u� dos e�ementos de maior responsabilidade no gorado movI':
que não nomeou-deitou fogo a

.

mento mtegrahsta... . " . . i
todos os decumentos de seu ar-I

O seu depoimento na policia, fOI de alta importancia para:

���êe c���:�e!osá ::J�tJ! :�s��:
I �::�c��;l;��e r:!�����<:�l�_S,__""__ �_::ntr�va��_�:��_I:��__"

O Ir. Dies não divulgou o nO-I GUARDA-LIVROS AUXILIAR I

'u .

.'
me da erganização, mas disse que j ., ,I, m cOmnrOmlSSO,
II destruição ocorreu quando cons-: que tenha cornpetencia n! matéria t' I
tou que os agentes iriam pesqui- acha pl'ont;> co;ücaçao. I sagrado'sar essa organização. Ofertas a:

1
U!Li

O comité numa próxima reu- S. A. Metalurgica Otto Bennack
nib decidirá sôbre ai comissões Caixa Postal 43 BUENOS AIRES, 1 Em edito-

que lerão enviada. á Costa do
_ JOINVILLE I rtal de �oje sobre o li.tig10 �ntre

Pacifico afim de fazerem novas
a B�HVlae o Pai!'a3�lal, EL Th'iUN·

. .

'
_ _�m DO dlz que que as atítudes assumi-

investigaçõea. ------- .. �---.-- - ---.------.----.. das por aqueles doi.t' paízes têm sig-
nificado que afetam as principais

Noticias do dia i ������:�d:� Conferencia da Paz,

____._______________ __ I "Não se trata já de liquidar a
_=-z=-.=o:"""""u''''' guerra mHitannente e a mobiliza .. �;ção imediata, porque isso foi canse· : �'::!

,!'JuJdo pelo protocolo de 12 de ju .. I I{ i
, nho de 1985. Trata....e de preservar, �)
! com o maximo empenho, a paz ame' �

; ! ricana, pondo-se ao abrigo de qual· ,�, 'quer contingencia. E .. tamos ante um �'l>�., compromisso sagrado Iii'

ineVitavel'I':.:."Óde reconciliar os d(lis novos ir· :i'(!;
1

! mãos". .�

!
...��J

� � .. "llOtUI�a::."'<I == _ao.ao � ;:oII;�'Wf"'''_Q�D' aa____ �I
Aos C�iadO.. I�

14e� I
i

° Instituto :Biologieo Catari-!
nense. vem de abrir 11m cOllllUl.j

I torio veterinario gratuito, cujo! f.

alcance 'de molde a werecer'
os mais railgados encQmios.
A"sim, toda e qualque;- pessoa

poderá di.rigir suas comuJta� di
retamente ao referido Instituto,
redigidas com a maior dareza e

o maior numero de detalhes, de;
molde a habilitar o fçmlecimento I

i das respetivas respostas, como
I

'sejam a especie, idade e sexo

: do animal doente, tiS silltoma3

I que apresenta e dem assim o

I número dos anim.ais afetados ou

I I
i mortos em resultados da enfer-

!
A famosa camreã de tenis;

I midade.
O 1· rodeIO na' Califomia

:RIO, 1 O "eneral Góes Mon... R b 'I' Toda a correspondencia deverá
• em que DOS aparece o cr-

I
d dteiro esteve n. mini..terio da Guer .. ! : ser endereça a o modo seguinte:

ra, conferenciando demorada e re ..
' to Taylor; ., Instituto Biologico Catarinen-

;���:.amente com o general EUriCQ: Luto. gréco-j·ümanéi. se-Coqueiros-via Flor:auopolis
��m""";W;="."""""_T'."",.•""""""",,,,;�,,,,. --Santa Catariua. Ili&JJir�_.;i't:�

..............mm..�.Bm���mI&����lú��Jl��������������������..Bm..�ma� iE mE

DDCAREST, 2-0 Tribunal
Militar pronunciou <vereditum s

no processo rela tivo ao primeiro
contigente de vinte antigos diri
gentes da organização da «Guar
da de Ferro ».

° engenheiro Jorae Clime, che
fe do partido «TuGO pela Patria »,

foi condenado a sele' anos de de

tenção e 20 mil leis ele multa,
assim como a ,.ó anos de intcrdi
ção civil.
Foi aplicada a mesma pena fi .

doze outros implicados. Foi ab.!
solvido o profe��(Jr C�islrsc,�, da IFaculdade de J �,,j"Ziil diO Ô[![':)-,

resto
Foram condenados: ii r-velia,

Alexandre Cantacuxene e o pro
fessor Basilio Crist escos. a nove

unos de prisão e 120 mil leis de
multa, assim como a seis anos

�e in��rdiçã_�_�V�� 1LI
j

DestrlJiram

I
i
! .

<L

as provas

lu c h k o Wij
abandonou a!

U.R.S.S.
TOKIO, 2-08 jornaill lepro

dUll�m um teIeirama do Shio-'
King que relata cowo OIS guardas
da fr4mteira do Mandchu-Kuo,
'lue a 13 d. junho viram um ;
viajante solitario caminhar em

di-I·reçio da fronteira, deI. !le apro- ';

ximaram quando o viajante pu
xou dos bolllos doi. revólvers, ar· i
reaaeaaandO"08 ao chão.
Imediatamente o misterioso

viajante apresentou-ile ás autori
dades: era 1uchkolf, representan
te do comissariado do interior
da D.R.S.S. no Extremo Oriente. I
----------------------1

I

O gal. Góes Mon-!
leiro conferenci � I

com o ministro

Inaeio .Berroni

No TJS rerartagens recebí-
das por via aérea que n

remos hoje no REX por ln
termedío do íornal cia Me
tra, ínteírament,� comeritado

em, português.

FRANÇA - A despeito da cri
se politica a França gasSa
um milhã0 de dolares na fa·
bríca de ctinbões e tanIes;

Ror�A - Mussolini recompen ..

sa os paes dos soldadss que
caíram durante a �randl:
guerra;

NEW YORK - Neve
mavera;

E. UNIDOS - Ativando o pro
grama da defesa élerea gas·
tanjo só em aviões 124 I1li
lhões de colares;

PAGINAS FEMININAS

Em edicão especial para ho·
mens mostra uma escola
para os pJ.es;
-A moda-Bonitos modelos
de prímavera com os novos

chapeos;

o lideI' dos cinelnas,.-,_.A's � 6 1,12 e 8 112 horas�HOJE �------------- -_. ------ -

-i

corações pulsando na primavera, o levados numa torrente de melodias e canções embriagadoras!
Uma espetacular, luxuosa e deslumbrante produção WARNER

JAMES MElT N � PATRICIA ElllS ".. WINI SHAW

ME A A D I
P CaeaDdo e obse."vand(]) m_ Nóil\cioeal D ..F.D.
rograma""Ritmos á venda -- revisla em,2 partes com Hal e Rcy,

o ree das sapa'teadores.
Fox Ailoplan News 9. 20162��ati1lalidades

Dois

No

•

: na Comissão de Propaganda pendente da mesma CO;.ll90;lO.

HIO, 2 - O Supremo Triuu- i dôS Fesla;; Comemorativas do].: Confiamos pois na vossa esclar _

no! Militar, em sua ultima ses Contcnnrio (h Ilepnblicu Catnri «ida i'1'eligeucb e no vosso ele
[,"in, tomando conhecimento da a I nense, com _;.édf' em LOglHI(J, [oi vulo patriol ismo P1['L'i (P�', r
fl' lai::;o interposta do [ulgan-ento I dirigi-lo no diretor de « A Gaze- todos os meios, seje feita urna
d" Con:dho de Justiça MilitaI',lt.a», jornalista .Iair» (:al.ldfl, usc·-'pwpagandn: um pia (' eficiente /,

(illf� absolveu, por maioria de vo
I guinte oficio: 'Ioj'no rle Ilnl <'I(,;}'!!éTimrn\n ,- )

l S o sub-oficial Jn;'ír) Hemos do d.AGUNA (Cidade .luliaua), marcante na vida !loiíti('[J do �1(; -

c:'i'ne d� desacato, ao seu supe- 6 de [unho d� F);j�L Exmo. sr. so país. Aguardando :OS VOo';:

ri.ir hierárquico, tenente dr. Tenho o prazer de comunicar a ordens, apresento a V. excia, em

W!ilrlerley Junior, fato ocorrido V. excia. (PW na ultime assem- nome da Comissão, 03 nem] pr.
111"1) dos cnf ês de Ftorianopolis, bléia da Comi-são de Propaganda testos de estima n distinta consi-

.

,·d·ormilU a sen tenca para conde- das Festas Comemora ti vas do 1. deração. (a) Antonio Bessa, GL
" ;1,)1-0 ao gran minimo d(l artigo Centr-nario da Bepublica Catari- nENTE».
:)8 do Codiao p,�w,: Militar nense, fui SUSi,':oida e aprovada

'

'-"'�''"'�g-�.;'''''�'���.-�,;wmN�",�'
unanimemente 3. indicação da vos-

I AdglUn·UI @ 6O;DfJ.,..J11iall�UI
-;a pessôa para membro corres- te AZPlll.r"VI

P3Ihoç'J. as Iest.ividades em lou
vor ao Divino Espirito Sante.
Abrilhantará os fp.�tejl)s a bano

da musical do 14 B. C.

A RELI�
GlOSA

mJ;LO HüRIZONTE, ,_ .F
encontrado no distrito (,e DO!lrad·.
que, situado junto á Irontcíra
Estado de Goiás, cem belo <liame;
te de COI azul.

A pedra foi adquirida pelo co.
nel Rodli.gues Costa.

CaS0 o tempo
roaliaadas, hoje,

p.r_ta serão
na cidade da

ofpos
PANO COUROEM

Couro legitimo
Gobelim

Veludo

e 320es
s NOS

M VEIS

SAL
".

AO NNGUEL
---_.-....-._--------

Post,ai, 19

dc�Curitiba Paraná

Repre8entantes nesta oapital

MACHADO Ciai)
",ua João �aixa Postal 37Pinto

.:R���!t1� .� 'I!. '�\ ,���:;(1�:��'1' �
� ;:�;;'<:!itF� ,��,� �:tJ: 't��j��Th �;�:.����. �'.; ,:� �Y��,�r.����.��� #

'i: ,.' 'iii. "'r" :--";, '" �. 'I'�(" �'. ',." ,.,' 1 ... \-� t, ,; ... '�' ,-' -:�',,��1.' ""�I���',"'II'

conl

Preços: \2$500 e 2$000
,I
.J.··� ------..IIIJlIIiill---IIIII..-----------------a.l-- _
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4_'�7t�:���r�!i�!?-�'�����-S�""�'��_�4?�-���!!'!!--:-��:�C�, Vende-se a casalpIANo",,,,vende,,se ',Inl de

D S• I
á Ave-I marca "LIII,.-

r. a u o R a mos t. J,. f
4> nida Rio Branco.n.ôü A' tratar

I
ma.m" em perfeito estado.

----------------- qUIn Ia III ,,' e I ra na mesma. Tratar nesta redação.

Especialista em molestias do aparelho genito urina-

1-
---o

_""1rte do homem e da mulher

7 de" .JULHO", I Curso dr. Maquinas e Pilotage;,'Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgia e

ginecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor du Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada em Urologia.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal rio D. S. P.
do C. S. de Florianopolls.

Doenças de senhoras. Urologia
Partos e Cirurgía.

�VIOVE�
.

VENDEM. SE: na rua Presidente Coutinho I
1"1' 76 í

��P-AVAV..h.VA��V�gR�P"À��= Vende-se ��" ti:::::
RC Cálculo de qualquer P;a�ta,e�ecuç�üJ 11_5- � agua bôa e muitas a�vores lru-

� estrutura em con- caüzaçao e direção � tiíeras de diversas qualidades, ao

� ereto armado de abi as � lado do quarte] do 14 B. c.,

� e ferro Aparelhamento com � no E,strej�o. Para tratar .com o

� pleto para constru- � �f��;��tano Vidal Antonio de

. � ções de pontes em �
�

I concreto armado

li
.

�,� O i IiJb
• .J� "mar srne ro I erru ��

A � �
� Engenheiro CiVil �

��

I� Vende-se
UMA MAQUINA DE ES-

CREVER USADA

l� tipo standart por preço van

� tajoso. Informações na Ta
� bacaria Baiana, Rua Trajano,

14
ou Caixa Postal 59,

Paraná � RADiOS

I Para seu concerto, procurai a

� Casa M'lsical, • que conta com a

F IO rianopolls direção: Eng r-o. OMAR RUPp � ;:��\�a melhor montada na ca-

.� Rua Joãg Pinto. 12
.�" -�" .,J��7AVAV�·�.'"Ç:Ii;L..�.",.m•.�•.tiI"'fii�I,.'I.J.,.-__.CIll*.4 --......---SLlllllila;;•••-__a

•

I

. hWliA

FiA ...

i
r

-;» f
I,
(

�I Consultoria e Residencia á Rua Visconde de Oure Pre-

li to, n'. II -, Tel.-I009 -FLORIANOPOLlS.
i,

�'��������I

IluRVrJARIA CATAR I N EN S E I' I
I

I Pão liquido?

Ce:::!:RA �:�ç� ;NVERNOSA, CUI- IDADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA
. Cervejaria Catarinellse.

EXPERIMENTE O PR ECIOSO LIQUIDO QUE JA'
SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
RESTAUHANTES. I i

REPRESENTANTE: J. BHAUNSPERGER. 1 i
ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA. I :

I F L O R I A N O P O L I � !I!, I ;
··-·--.--���w_==--:tDf���;a;;�� :

r

,

l
I

Palaaia da Caixa Econamica

Apartamento
Caixa Postal, 784

Andar •

Suoursal:

(

F:lorianop�lis- 1938 ===

Dr.

PREPARAM-SE ALUNOS PAH.A EXAMES A 3(,. 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
I' RUA GENERAL BITENCOUT, 98

L;;a-__õiiiiiiiiii;iii9iiiiiiiiã_Fm;L_O_R_IA_':_OL__15_ __
•.,_.

�..�
����-���-�����·�����,--���--����'i

II Sanalorio "l�_!1_ta C'atar ina "

André
, i

Kiralyhegy
Iii � I

DIRETOR PROPllllrrAlllO
pcJj 0\4i������(i;'{� �
Estação��PERDIZES'- Vila Vitoria -- Estado

, i

i,;"."" ?,>:o" . de S t C t
.

Ü:0í!'..;.(-"!'�i(j;;.J��'S2{$ll;;::�, t. él!n a a arma
!""'_'_.,-� -: :I;.�. �,� .l�;i': '-4.--1'!

.. _

_

i·�;z:.���.!�.i�X.�

Cii��O�melhor �estabelecimento, perfeitamente aparelhada
parajo tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Saaa
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paul. - Rio Grande, 800
metros sobre njvel, possuindo luz eletrica, agua encanada 4i

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

A mala fecha todas
AS

Quintas-Feiras
t- ,�,����-=--�

ás 10 horas no�%c:��-:íf:1
ás 9 horas na Agencia _.:,

Sua carta chegará
Domi ngo [na Europa

Infornnt:�çOes :

Sindicato Condor Lida.
Agentes: Carlos Hoepcke SIA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

Vísta BEM SEUS FILHOS
/

Lindas e graciosas confecções para meninas e garatos sá

na . CAPITAL-,
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

:J) o)
, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�, :1,;;;.= I.,J "._,# ""._ .• '

i Espeaialista em melestias de ,!eanç61S, nervos
'L

y��
impeludismo e molestias da pele

[
>

Tratamento QQ (tmpalydi�;m� e Gl",s mal. �ti:.,g €la ne

le e aervosas pela .Au[(}f1emottz�r-apia
etJnslJlf�rü) e residenda-Praça 15 de Novembro. 13

Teleísne, 1.584
CfJa.wltas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Dr. Camará artins
�_-:üiPliGIALISTA _ lIltl#L_TIAi D@ J;STO

IJlIAee, Il'(TBDTHHt, FI.ADO :i REIITO

e"WRA �RADI�AL D�S fIEMORRHQIDAS, SEM OPE

RA�A� j; �EM h>QR

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

A�f·iitt:nt� d(l Pruro Sanscn do Rio de janeiro. Chefe
do serviçe i� dhos. (� etc-rhine do Centro de 'saúde

de Plor:ano;;ol!s
Membro da Sociedade de oto-rhino Iaryngotcgíe do Rio.

0'.

Censultas diárias das -4 ái j: 112 - Fone 1809
d" 11 - FLORfANOrOLlS

Dr. Joaq�Jim Madeira, Neves

.; JI1.rma�o pela Faculdade ele Medicina da Univer-
. sidade de do Hio de Janeiro

Tratsmente c.in.co \-; cirur ."ico ,i�: todas as II ales
tia;:', do:; o!hos

.

I i J I r"C.iJWJ r:l� !!lJ!'<c,(L';ç{ '!JI<"r1t� 9 .. <'"PW•.V.IO,',I':1"',
. ""G1 o ar. r�t�U-

L. f'l),tl'" ..:t." :::,.t.\';'�1J d� p:.,! Dav;d S",s.,n, o fi' HII>sti'lal
�a Fw.. ,hçli'·; G:�fhtlt-C'; r,'e:- dlii R.i;.' d: ]aClI}.1O

Cem,lota a,ai'elhalem para li sua especialidade
Eletredd�de Médica, CUnica Geral
Cum,ultaõ diariamede das i 5 ai 18

CON!ULTORrO Rw� }�ão Pí!;,tQ 7 sob. T.lefone 1.0456
PlEiIOiNCIA: Rua Tenente Silveira 57 l"elef. 1621

Oasemb8rifidor
Salvio Gonzaga

ADVOQADO

Dr. AUiul\to
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RA5-"AR-j os
OperaçO••

C.n ...aerio: Rua Vito'lMoirile& II
"

A7S I O,�O e dai 2 as 4 h:..

Relhiencia: Rua Visr onde
de Ouro Preto, 42-

Pene: Consultorio. 1405
Fone: R�sidencia, 1155

Pua Trajado 110. 29

Ad.ogede
J Bayer Filh.

ftua Trajano. 11

(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Dr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGP�DO

;':-;�clíEF:�2tHW!j �� �.,J,i:f
,

.

Avisa aos amigos e

altiios constituintes qUi
reabriu ieu escritorig, de
advocaijia e continua à
aceitar ihamados para
trabalhar! em qualquer
comarca do Estêdo.

1..!.ÁTlSMO
.!"HW..AS

�>; .
.',

�Wt-i Iurí(;AS
�.", . ":Jf ;.JJ, •

�1J ''!, ;,
. '\')�. f' Cl\"_f...\:-.;�,,.�}tG t'.t;, t�\l!'$

�:�.)��-,;;'.: ':"'::;:� ',� �7..��.(� tujlt \@

1,:,';.,.;..,\ �:;;_.,,; *

•

,

I,
..

E:;critorio: R. Deodoro n· 15

l' FONE 1.665

- ....._._ "-'�-------

T
Dr, iVH�L.H:�i
Boa.eiG

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

It

Floiianopolis. ... 1936

Dr. Arminio
Tava r''':o�O1>;.1. 11::"." v;:)

___..IE!!lr....-Illli-----IIIIIIIIIIIIIIIII---..-IIiI's e r g 4,1.. 3ft' . ;;ecw R A r o x
IJ GAIINETE. DE ELI!TROCARDIOGRAFIA
ii] Dr."edreC.t.I'� CLlN1Cf\

" Diplomado pela Fecul Curse ti€ aperfeiçcamente em QQenças QO coração"

dade de -uiade I!M
. (diagncstícc preciso d.as rnelestías cardiacas per

Baíe traçados eléctricos)
� .

Ex-inlerno t! assjsien!t do CUN!CA IDE CRIANÇAS �OENÇAS DO SISTEMA

iI .1 r cdS' r v JSO cd l\fr:J1at� NERVOSO

G 1 E'· "'''''Silv�oLi;�,pem,; c IIInda s curtas. Raios �I�����erme lhos e Eletricidade

�� . Ex·;djunt� do Ho�pHa� Lsberateries de Microscopia e Anã-

��!
Gr",Hee ..Gulllle � �f,lnat,mo tlses C I i nicas�:tc

I
Manoel Vitorinc

( d___eBIl_mBlIlIlIIIE-lIJ.IRI-mtGI_----- 1Il Clíaíca Qlédíca cirurgica das Exame de sangue para diagnestice da �ih\i5 reações e

wolestías da . W€ssermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-
6IAJICA II P.lS••04) t nestíco do impaludismo, Dosagem de uréa no �angue etc.

.

Especíal.sta em f Exame de urina (reações de Aschein Z0ndeck, para dia-

I··t: '.il
NARIZ, O��fb�A:TA E' gno��ii.o f'r'�,'Jc' da g!cJvidez}. Exame de puz, escarro, li-

quirio rachidiano .:_> l!L"lque.c pesquiza para elucidação de
A 6IiNSULT"'UW I

�
'1 18- R.

ua Trajane

'-.
18 ' diagnosticcs.

� ltlSlltI:N�IA F;'-;E� i' 1-) >i.'::'� 1�'; c.'i c» �\ll ach� €:à0, 6
� Hotel GiorH�

I li TELEFONE 1.1'

� � �iariaIJlellte tJa8 h ás is 118. I _�.!:_ L O R I.,-� N 0. p O �.1 �
;,

il�;:;���iiimi'�iiiiiiiiii.;_�iIiiiiiii�üiii�m·õiíiiii..,ii!liiiie�iiiiGiii>iiiiliiiJ·I!�..e�À�I?r·-i!a��·��C�,io�'!\�flo�·_ ".1
III u tem seu. escrip-

:"11'1'
' C L,INIC�A fVJ �_ DICA ! I

� I �(JJ io de advogacía á rua

i I; '.\:-1na, Reumatismo. Artrite, Cíatica. Lumbarzo,
i ;!I' Nevratzlas em Gera!. -DOenças NErvosas e Mentaes
I� �

I

; 'i f'UNICJ\ ME'DICA�· Clrurgica das Molesttas da
Péle.-Sifili8- BI�nQrragia& e suas complicações

Clir. insullnlca da n:iJireza- Regimens
obsstdades. diabetes e rr olestias da nutrição

Tretemento mederne das
mo/estias do Pulmão

Consult.-ft. jnlio �U;lt� ! 1

1 eldone. ! 595
Res. Hotel Gloria-Fane 1333

, Consultas das 13 ás j 6 t; s,

lor. Padn dI!! MOlU'i\ f�l'r� I
\ns,:onG::: de Ouro Preto I

I
I

7';�, _. Phul..!" 1277.- IRua Trajano, rr 1 sobrado

I . Bi X! Pustal, 1100' j 1 Telephcne n'. 1458
.'�p xá iãiZTI1ê7i.§ll"f'A: à_aliE eilêlii1!!ll"i;e_�,---

I

di'�al

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

1:)0
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

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

MEgICO-ESPECIAUBTA

(iJuvitlo - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 1 O ás 12-
das J 6 ás 18

Consultorlo: Rua [eão
Pinte, 7--- TeI. 1456

I
Res. Rua Bocayuva. 114

Te!. 1317

ELETRJCIDADE MEDICA: . Alta Frequencia=Fo
t(t�r�pia; (pcssânte 3pare:tJo de Haios Infra Ver
melhos. tipe grandl: dI!) dr. Oekr:n). Banh�)s de

Luz, Haios Violetéis e Ultra-Violetas

CONSULTAS: Das g �s 12 e dai 4 ás 8
,'. ten_ a chamaàos

!'1l.1a Tiradentes, 14 - Sob,
Telefone, I J 67

Dre Osva.ldo Wanderley
Costa

Bacharel em Direíte I
AjvDga na capital e no interior deste e do Estado de San-

):1ta Catarina. IEscritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto.. 131

�.SQbradQ sala n' I ..

PARAN ..'\· SANTA CATAHINA
_. • t t .

1 ...........,.

COfnplnhia acionai de
çã\) Costeira

Movimento Maritimo ..Pl4),'ia FloI1l�a.n�pDiis
.e.rvi�os de P.e$,�&.if'os • �j,e C:;a'H-�as
•

P;a o NMo�:·- r ,*m;ara�
ttt i W "les'S E taM• ti n d' ti "in= !.

-

· :rib" 'ftf 'n

Freies de cargueiro:

Dr. Carlos Corrêa

Ex ·chefe da Gnnicâ do Hospi
tal de Nürnberg. (P'IJFeesor
IndórQ Burkhardt e Professor

.,

Erwin K"cuter)
..,"aIe. ft1 "RIfe

.-

'alta cirur�i8, gin�l.gia, (d.o-
8Oç.tWi �.IU seab.ras) t: fUrtos,

.

Gtnrrgia da sistema nervoso e

operaçtles de plastiea

Partos - Mclestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor déi M���i'r.�€h·�g!;a�
Medico do r.J�ijP��2i!

(Curso de especializaçâc em

molestias de senhor i.J.S)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarce - Consultorio:
ANITA GARlBALDf, 49

CONiULTORIO·�-ltu.a Tra�
aoo N. 1 � dai' II ái I 2 e

das 1 5 ás l' 112 horag.

TELEF. J.2RJ

-.--------,I Dr. Aderbal R.. I

da Silva
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 f: 1290

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

Advogado

--�-_.{'.-.._--

O Paqllete ITAQUERA sairà á 6 do
corrente para:

1mbituba
Ria Grande

Pelotas e

Porto Alegre

o Paq..ete ITATINGA s8irá j 5 do cor

rente para:
Paranaguà, Antonina,

RESIDENCIA- J:<ua Este-I j Sant?�..Río d� Janeiro)
. ,I

ves Junior N. 26 V1tOrla, Bala, Macelo,

I \ Recife e CabeJelo
__ !�LEF. 1 �131 -<-- Cargas e passageiros para os demai:3 �or.
Verde - se as [tos sujeitos a baldeação no Rio de JaneIro. I

S ��g� i � tas IA. Recebe-se carga" e enc�mend�s élté �a �esp�ra �das saídas, do� p�ql!ete::;pr·.,., pr1ed.d.e VISO e emite-se passagens, nos dias das S!IQl1S dos me�mos,':.á vlsta.Jdo é..<

testado de vacina. A bagagem de- porão deverá ser entregue, nos �rmazens. da
Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduZida, gratUlta
mel'lté para bIDrdo em embarcações especiais:

Uma cosa aa rua Canselheiro
Mafra n'. 51, outra na lUa João
Pinto n·. 53, e pequena casa e

chacélra na rua José Veiga. Um! ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S@B. (FONE 1250)
grancfe sitio no Rancho Queima- ARMAZENS-CAIS BADARÚ N.'3--(FONE·1666) -·END. iELEG. C')STEIRA
do e outro no Estreito. Para mais informacões com o AgenteTrata'se com J.>io :) \ I ) r d

\ .
,

r"'tiif,.; "'

..:J: S�N'TOS 'CAR'DO'SO

iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TI, ,

fren t ��,�. ,:'� O'..........ó'" � ....

Fonsêc',e?

I�� �ir)t")a r·e!t�ry" pagc) c,=, f")firr-narár rnesn--"''tC: sern Ga legoJ, e s U�) CI';'�9S e,
i.-:.;t"�,; ,,,,,,, :- l..' bé:1qt..Jeará a,""",t�� á vont�de indôrnita dc>s cc)r--Y;é-3nd�· d()::� de

!�O venoe(::ior do E�rnbate �:0;.ecundário, �3eíá oferecido o t,t\..Jlc) d

PUGJ���rn,�â� I N W�S·
"DEVE HAVER lJMA .(ÓN��GRA"" 2 "."

I
--------.

NOVA YORK, 2-.Jo':) Ji! i'l derreta Je Sd'rI.e:1irg ,p'Ht:n-1 De 51a p ,3 r'e c;. (�U SI a-� rova do
cobs, manager de Schme�liog, ,li·· I t mente, fvi um. r�sultado diréto esbu i ho �on t r ,8 O� b r;.:.;;; =: !! e 1 �

se não reclamar ter �avdl) fc�I'I/1('� golpes de direita e esquerda, r'os no Jogo B r-a 51 I! x I t; é;'?J lia
mas que a Íuta fOI injusta por-, 'S�'r(l com, 0- dede;:dos .!a ca-

quant? Max �cbmelhng rec��elll b��ça F��, filé' LC'llis, RIO. 2--A firma que resolveu explorar o nosso povo anuu- Coafirmada a exeursão

u� soco r-os nns logo q�e [oi .n:·1 A �IUi .. r� L n:;:,n de,nonstra ciando a filmagem completa dos j6gos do Campeonato Mundiel eu- O RADICÀL procurou ouvir o dr. Sergio DaTci, jJf�sidell'ciado o combate f� per esse moti- 1
,IJe fOí un, «lU) ({ç, difeíta que

..

t
- I

'

diz r crirni d .... l r)RIOSO J 1b que interveio a nossa represen açao, reso veu, por assim e .

te L) G J , que (]I�C arou II �egjJir.tl'!:
vo em merece ter nova ODÍJf"L L'Vlax r·,ccl. .u no qu: .xc, que i OI. nosamente, em prejuízo do renome esportivolnacional, entrar em COIl- -«E' yerdade o que dizem ü� tel:-gullnas vindos da Euro.nidade de enfrentar Joe Lou« <' fitJl 10 co.ubate. v(� ,p tarnbero, chaves comrepresentantes anonimes da F.I.F.A., concordando mise-

pas . Ha muito tempo que pretendo fdZl!r a equipe do Bra�il excur
acrescentou: que num .nornento em que Sch- ravelmente. em cortar a prova cabal do esbulho de que fomos viti sionar ao Velho Mundo, visitando 83 suas cepitsis mais importantes,«f/lax derrotou-o uma VP'l, m .... l!incr.,.. . li h:-r,,,r:J() contra as COf-

' .

t lt d t D
.

I d B f 11 k "d B
'" mas: o IOJUS o pena y marca o con la ommgos e maneira que o ota ogo, como já provaram 05 crac s ora.coube agora a L0Uis vencer. ;7n- das J,) . r � L U S '!Gsf"chou dois T d a impren a carioca notadamente O RADICAL ata" '1

' .

I d ".."
A

o a , 8 , I , SI ,F-cssa mostrar no estrenjeuo o va ar o nosso IlSfOCIi\ 1100 •tendo que devem dl'puf:ar a n, f "OL�' 'I' ';'1i 1(lt' p')r,'ci�.1m não
ca os celebnzadores filmadores da sensacional pugna, chegando mes- Terminando a rápida entrevista com o referido jornal, o sr ,

grano afetai' _'.d.fi'lIi;g ao ....o..trério mo a se considerar tal procedimento um crime de lesa patria, j:i que Darci declarou que a equipe do seu clube sairá daqui em' condiçõesPelo que se póde julgar {. "Ia d_o CjUP �r'<� II ...;;() quando ,P\ atin-I privou ao Brasil e ao mundo a única mas irrecusavel prova do es· magnificas, pai. pretende fazer uma jornada brilha.ntissima.»
exibição dos filmes, do combate, gl�o_�� c:wej.8. . bulho que nos arrancou a Copa Mundo das mãos.

IF· It .m. nII �'1l � SIna�men íi!.e f.llén(�I'�·�Cat�O Foi roubada mesmo _3 prova do e.bulh� ui
O atletismo bn"�I§nejilllOo",�fF,ilri f iu!!,,jada 3. Ligga coubeo o Brasil

Atlética do Rio de �!13uehoo I Já está mais do que provado que a prova do esbulho con-

RIO.2·-/\p6s mn Ior go ;� C:.::.,le q I Sl� ii fm,d�da d 221 aa o Brasil foi não se sabe porque roubada. De París rá estão che·
riodo de inatividade e verdó.d I 1 [a.1 <.:1(; :1oje re,:!11 dd aproxi- gando afirmâtiva� convincentes.
marasmo-o atletismo d" cidc:J� ."Iç".l e .• I· o' p rC;)i0S rb Liga Eis o que O RADICAL publicou", respeito:
que com o dissídiO verificado e T C 'riaca de Atlei;Grno e da Fede- «Aqui tem o público este telegrama da França: «PARIS
tQdos os setores esportivos foi r ração Metropolina, as quais após -O jornalista brasiieiro Tomás Mazoni, da GAZETA de São
mais prejudicado dos esportr:s,vd- longo teriipo de reuniões sllcesf.i- Pau!o� declarou estar autorizado a informar qUI:! a emprela que fez
ta a uma época mai� pronllSsnrr. vas, chegaram li um acôrdo. afas- a filmagem do jogo Brasil x Italia cortou o episodio do "penalty" que
com a fundação da Líga Atlética [ando .:13111') os resentimclltos. deu o triunfo ii ltalia e motivou o protesto bra.ileiro. Apenas apa-
do Rio de Jil.neiro. A i;·�Va cnt;· Tece o "pen3hv" sendo batiao.
, A _;MlIW*fulllilílí1tH�1tI[:l3���r_ '.e tíMH*'W"' 6 N

.! IM*. H 5.19.

i

VENDE-SE u'ma maquina IIde escrever «Woodsto
ck», por 600$000. RualSaldanha Marinho n. 10.

Indignada I

I
I
II, i ilsta a maior prova de sua alta

I I qualidade.

'1
J A garduf�a

: e .

• '

A: _ gordura é o. terror da mu·

e Iher moderna. Na m'ocidade, e•

: uma preocupação e ao aproxi-
: mar a ftjdade inconfessavell torna�

I se uma idéia rixa emagrecer.
• Emagrecer, custe o que cu.tar,
1= CIGARROS "SA'BRATI" ai fazer, por que preço tor, des:lpa-
i I recer a camadlã de celulite COiTl

f : que os �n05 l1( s presentealll I

: DE L1.TXO As tn'àSsag<::ClS manuais, as vi-
I gorosas par cadas, o "point roUer",
: SAVOIA- EVA - MACEDOMiA - são coisas dtl passado. Acaba d,:

I FINOii ser criada nos Estados Unidos
• uma nova industria J.'ara faur
: AGU.A- CORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS emagrecer rapidamente Basta qu.;,:

II UV� - AUGUSTA - MONOPOllO - LEDA se aperte um botão para açionac

DIVERSOS podelOsos e complicados apare-
I lhos para que em pouco tempo

! 81 POF.'\PiE�-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA desapareçam as indesejnveis "eur.
- iJRASIL - HELIOS - GrrANA - vaso.

I Não ha gordura t:Jue resista
• Acabam de ser lançados á venda, nesta aidade, os afa- ás vigorosas trepidações l\.m ..:
.. mados cigarros SABRATI, que além de conterem chéques, Ih b: desde 500 réis até -500$000 distribuem valiosos brindes. pC;lSSante apare o. ao ca o à·�
! Os cigarros SABRATI iá se encontram a' venda na ! sete ou oito !essões, a mais v(,-

: CONFEITARIA CHIQUINHO. I lumosa senhorita poderá S� eu-
, -I'iiiII.·..."IIiIõ·-WllrnmiUli":»'g:iI1i1W'K'iI'Dl��ilfi.wstmE·1iI!��Wllmmliiiii··iiliiiEel!f!..iI=fliljf"'_7.7'...IIiIIFiIilIIIllim__�'••u·,_-l1li...... .... (..................................................... pregar como manequim ...

� �.•"'. (.:-.)t
..
, !. ,\,-- t. I r�"'" ....."
. �� '....sil, � J 'J..",,,,-,,.

Cla. Nad@nâilÜ Poua favorecer a EcoB1@mia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000
1938
U N B

30
Quinta-Feira

,
Proximo Sorteio

,I 30-JlJLDO-30

Resultado Snrteiodo de AiTIOrtizacão...

com a assistencia do Fiscal Fe-
do publico em geral.

realizado nesta data na séde da �ompanhja,
deral, na presença de podadores dç titu!os e

C���'l �B�!",��'Ul�Õl�f�9) S(���,t� ad��s=
-'--

I' r Plano "U""
Plano "A"� l,i

I__ 'l� ��,j:': _,
i�,_Ejl� Nj,�K�O Ui 191�K 3

CNMj POO�HY7 ZS 15GA 15
---- I Do 7.· ao 12.·

��� �K Ij�PÜ 15 VP 151ZT ,161
I�������I

De- acãrdo com (.IS Cond:ções Gerais dos nossos titulas. o prazo de
tolerancia para pagamento das mensalidades, conced:do pela COMPANHLI\.; é
de 30 dias, a contar do. vencimenta que é o dia l' de cada mês.

ExpIrado esse prazo, deverá o portador pagar a mensalidade atraza
da, juntamente com a do mê'; tm curso.
--_._---_.__._--_.__ ..._--------�----

INFORMAÇÕES E

ü,�achatlo
.PROSPECTOS

& C�all
Rua doão Pinto D. ii - Flol'1ianopolis

o·
---------

REDATOR:

10 na

Osmar Cunha

lO Botafogo '�ai se

Europa
exí bi r

RIO. 2--·As exibiçõ 'o r!r:. IVI.al tirn, Ze'l.é, Peracio e i�ate,ko
entusiasmaram o publico da Euro,)(\, tanto que O Bot!fogn, clube A

que pertencem (Js l1cr�J(:bn acima, foi COi1 vidhdo para faz�r uma ex

cursão ao Vdh,) Mu;df', pois é :ll.bicb (I \'.'.LIar do seu conjunto,

Amarica Capitcilízação
A mais importanté Companhia de Ca

pitalizaeão da Ameriea do Sul

Amortizações de Junho

No sorkio de amortizações realizado em 30
de Junho de 1938 foram s0rteadas as seguintes
combinações:

OYU UQS fQP SNB HUX QMU'
Todos os titulas em vigor. portadl)reS de uma

. das comhinações supra, serão imediatamt:nte amor

tizados pelo capital garantido a que tem direito na

Séde Social: Rio de Janeiro ou com o Sub Avente
Adolfo Boetteher, Florianopolis. Rua Felipe
Schmidt II.

O próximo sorteio de amortização será reali
zado no dia 30 de Julho de 1938,

- Ontem estivE na Cl\sa da
meu médiCO, que, aliás. foi um

pouco lttosseiro comigo.
--Que foi que te dis�e?
-Que não via em mim

de ínteressanif'.

Pó de arroz e rou�e
�mbinação f8li�

ALUGA-SE uma esplendid••ala
para escritorio. com 2 janelas.
nos altos da Livraria M.derllll.
d. Pedro Xavier & Cia.
Tratar na mesma Livraria.

nada

Adoraeão

a venda em todo o Brasil

Ilotadamentf\ na Capital da
Republica. ALUGA-SE doi" quarto. com

mobilia para C81'i11 ou lolteiro
Rua E!!teves Jllnior 94

Fone 1495

(

J

\

:.�
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\-----_
.. - -

GAZETA, 3--7··1938

I
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�Florianopolis

ININ
Direção de ROSE ML\RI E

l'
,

"

.1'""'-

A:�", iUV� 0' 't�:-m�r C��T��!S T ·;:I�J��;;��:::-
hoje. A questão de ser pratica ou não, não entra mais nas cogi- PROGRAMAS DE HOJE:

VAS com Dorothy Larnour 10' Ray

rações dos criadores de modas.
Milland.

Só na época do «aprés-guerre> , esse cuidado era indis- ODEON, O lider do. AGUACEIRO DE PAGO-

pensavel. e.....mali ,DE com Bcrt. Wheeler e Robert

Mas ... o masculino, aliás obrigatorio no desiquilibrio Woolsey.
que a guerrl\ e a perda de homens .acarretou, jà se acha e de A'S 2 HORAS Preço: -·-1 $000.
ha muito enterrado. «La garçone�, felizmente, só achou rarissi- Vesperal Lider
mas adeptas e geral repulsa. As mulheres vieram a. mundo para I"

, -A'S 6.30 e 8.30 horas:

a beleza da Terra, para o encanto do homem. Tudo o que [ôr J) C RCUI [O FARROUPILHA-, A MULHER QUE AMOU
T" f

., , nac O F B
feito para realçar a graça emmma, so deverá receber elogios, es-I . ,

I
OEl\1AlS com Pala Negri.

timulc. 12) DA'-ME TEU CORAÇÃO Preços-2$500 e 2$000.
As modas de hoje, racionais, portanto, fugindo dos exa-I ·-com Kay Francis, George

geros dantanho. que punha a saúde das elegantes em sérios riscos, Brent e Patrik Knowles. ROYA�, as 2 horas:

se desenham num sentido estético absoluto.
CAPI fÃO BLOOD _ com

VIVENDO NA LUA c,om
Ora com idéias iaedrtas, ora revivendo eras pitoresca; diJ 3) 1\.4 S II <.J f

d f
EIraI f lynn, Glivia de Ha-] 'VI,argaret u avan e B'!IHY 00

historia, ou se i.nspirao o em eiuos e costumes que marcaram um

ciclo interessante na vida d0S povos. os desenhistas e lançadores vill�nd, Ross Alexa�der, aa'A PRINCEZA DAS SEL-

de modas têm sempre em mira ambientar o mais <Ilateueement>
Bastl Rathbone e Licnel

VAS D
-

1 '1
Atwill

.' com orothy Larnour e

a beleza feminina,
.

RRy Millilild.
Cada estação nos trás uma infinidade de coisas novas in- -l) O AGENTE SEC�ETO Preço-l $0(.O,

teressantes. X-9 - Continuação desse

Nos penteados, o penteado «pagem .. tem ganho grande emocionante filme em serie -A'S 5, 6.30 e 8,30 horas:

terreno, ficando já para trá, o feit o «Saint Antoine", coroinha e com Scott Kolk, Mont Bule LOURA E SEDUTORA

mesmo 8 cabtça toda em cachal.

r
e Jean Roggers.

icom
Jean Harlow e Loretta

Esse penteado, ..ue deIxa o cabelo cair tode por cima Preço-] $000. Youug,

da nuca, envolve o rosto num halo de juvenilidade encantadora Preços-l $500.
dando ás elegantes um e spécto interessante de «garotas crescidas». -A'S 6,30 e 8,30 HORAS: ------

que brincando de «senhoras» vesurarn a «toilelte» da msrnãi.c. i Sessões elegantes
Os fcitir;i dos vesti dos ,,: uai ', proctl! ,,Im ,p""'iAe a h'h;:

Um 'uxuo-o cf'í'f!2culo q'Je I
t'U"el " V<::Z dr, J�lii'�, ,V1f'1t:'11 á I
i
.. L!� :.ii' i ',,!;,U Ei '.' " flCns::da.':\

'f):"(� '" WI':'. �:,:;,' \IV

n», uma jaq(;1 'j� U�� JtJ�'I.�'·,) �l �·'l;.· � I I,�) v:.}.,j;j I
�il», [ortnam um {01,j'iPV d- «iollcLd,» 'lhiISp' l\saV-l" "" ([J.

i
Melodia pa�a dois.

canto e melhor apresent çac á bele:za lernmina. j i

Os tecidos tom e côres deIxamos ao criterioso bom gosto Abririo as sessões:

de cada uma. O que podemos afumar é que êsses bít;()� �âo .b- i
CA

I d d I· h ..1 d
'

d'
, I' ÇANDO E OBSERVANDO-

�e utamente mo ernos c e lO af. verua elfl1mente l!hnt�:.. .

.

naco D F B
1

RITMOS Á VEND \-revista em

! 2 partes com Halle Roy,
o rei d()s Sapateadores

e;gu\J'), esl» ha das j0V""'8 pi'.'rnt:'IU�, fi '-lU," t",�, .rr: '
.. ,

ri, l'eJllvt-f1dCt; 'if.I'CC.,'IT,t'l;' -, '., he. ta .f'.('!:I': .'

Um mantcau, "m J,'" '(' d J" "r-

Curnprirnento
das saias

FOX AIRPLAN
NEWS N. 20162,

Uma Iiberdad� quekm da-"I em uma recepção CHrC, um
do t"xcelentfs re:t-ultae:Oâ é a modele amarelo Cluro 3,\la ch"g�(J ... pt'lo avião da CondOi e

que diz ri'speitC' ao cumpri
.

ampla bem ab .rta, remat�l· c"t,te",io &, �f�l1U:nt<".� repod;�?-t'n5:
mento das saias. Nts�( ca-

I ca por um chal... antigo de I ,I '.., '..1

SO, aLI pas.o que as TOILE-, aplla:ções negri!s. O decote.,"
TALA-::-�fi' R(J�a � a53lGauC

TES para a noite encurtam i era alto na frente e descia I
�

o acorCIo Medl,erraneo
,

a cmtura, e as TOILETES: apenas até ao meio da5 cos- � EE.UU.-A e�quadrll Amenca·

de dia a abaixam um pouco) i tas,
na f�z manobr�� nas aguas

as saias para dia são mais: Um modelo de seda bran- . t. �as Ilhas �a�all -

curtas deyendo {�st?r dt', 3/' c:' Pi 1'. COU .�{�mir';ção qHa- IL!.L�,�tÕ��R��Ça.o Papal URBI
a 40 Ct'ntml' ir s Co 3';"l.) { I�' I r é:. t,· f..k'. qU31,:I)S O, E'- ,; UIU _,,_'\], _",:,:- .. I'" , " ,

.

a� saia. de ncite são cada aprt:l.ia P, em uma SOirt,e da
I... , ! li \'-UI •• "r.",.", �sc<.val(l

vex mais compridas, deven- Opera. formando uma peça
um poço mais proful1�o do

do g}esrno esbarrar junto 'ao I inteiriça, o costureiro colocou
mundo para procurar oleo Ichão. I em cruz, na frente) as pon- natT�� .._

Aliás é esse um cri!erio ! tas da fazenda, cruzou-as no I
INGLA ERRA-O rei da In

I
perfeitamente certo.

A. m,u -! pescoço e recebeu a

fazen.!
glater,ra. nas manobras der

Ih d d d'
! d t d' d '

. Aldersbot
er mo erna, e i3, nect';- i a, a raz, elxan o-a cair em

L PONIA M·lh d I I

sita de vestidos pratic('s, I' forma de cauda longa. Em-
A. I -, ares e a ces!

que atendam á trepidação bora multo largo, o tecido,
são encunalados para a

con-l,.

d
I

d d f t t tagem anual
em que Vive, concorren o emen a o na ren e e a raz

FRANÇA A
.

'd I
com o homem na conquista r.ec�beu varias f�anzidos ver-' _

'

-

NnmonO
e a-

do pão de cada dia. O tra, hcals, e proporclOno� ao cor- EE UVÜ pesCe� o�e B amde.
balho só lhe permite ser fe-I po de quem o vestia uma �...

onstas a roa way

minina de noite. E. então ela

I
silhueta esbelta e flexivel. Jogam base-baU durante mo-

aproveita-se e revela.se It1U- Tinha-se a impressão de uma
mentos deoc�o

lher. Torna-se escra.va dos linda serpente-morena, por
EE. Ul!.-�ovl�ton� filma �

figurinos. Torna-se boneca I sinal, havendo quem diiiesse
malC>r d!que JamaIs construi-

t t ód d
'

t' t d 19 'I'
do pela mão do homem

qUI an O p e ser e carne, I a ar-se e uma ras! eIra.
FRA"\lÇA G

'

'd
comQ de pano. TGrna-se be-

.-----
I -

pr�mlo preSl e.n-

leza e torna-se tentação. CHARLAUTH te da Repubhca em Paris.

A lt'"
.

' Preços-2$500 e 2$000.
•

S U Imas cnações pan- é o creme que revolUCionou o

stenses, no genero, são ver- mundo velho, e, óre revoluciona 8 Para amanhã o lider tlnuncia:
dadeiras Obrai de alto estilo. America do Sul.
As saias esbarram no solo e

as caudas são bastante com- CHARLAUTH
Pridas. Em {i;ompensâ�ã\I, i,8

um filme enervante, feito para os

.. não é um creme comum fortes na interpret&rão de Robert
�ecotes cu'(.:s ra frente, che '

:&

garn ';}5 vezes at· à ri: turJ CH.4RLAU fH IY0ung: Sally E,!ler:;, Con�tance

nas co�tas. Além disso, é I I CummllJgs � Edward ArnolrJ

f t I

lh'
"d Preço--l $000.

requen e ape ar para arcos e extmgulra tiS sar as,

panos'l�e arame para abrir as saias cr�vos e e5pi�ha5, sem a minim� Dr. Pedro dI Moura Ferro

!argae.. 'rntação, delHodo-lhe a cutlSj Advogado
Ãpre-seJrtou-� tia poue.; 1iMpa� JI'fI'eia' e frellCá: 1 Rua Tra;eno t. ('sob.)'

•

CARAVANA DA MORTE

claros CHAPEUSTons
E errado penlõar que as fa-

zendas de tons claros são frageis; São as flôres, os veus soltos

ao contrarjo, os tecidos claros e as 'plumas de avestruz, os ador

reenviam a luz, não acumulando nos preíendos para os ultimes

o calôr que é um elemento po- modelos de chapeus. Talvez isso

deroso para destruir. Os tecidos leve os creadores da moda a

escuros bebem a luz, concentram muda-la definitivamente agora,

os raios luminosos, aquecem, obrigando-a a tomar uma orien

destroem-se com mais facilidade. tação completamente diversa da

Oswaldo Cruz dizia que o que vem sendo seguida. E iS

preto, além de ser feito. era an: cabecinhas I;odas das elegantes,
ti-higienico.v, livres dos pavorosos chapeus que

Nós somos vitimas sempre lhes deformam a beleza, velta-

das formulas t� das definições de rão a impôr-se pela sua graça,

onde não sncentremos uma sai- que os penteados modernos tor -

da... narn mais sedutora ainda.

Por uma vez, sigamos o con- 03 penteados, aliás, continuam
selho que nos dão os entendi - a preocupai os bcaeleireiros, que

dos e tenhamos no nosso guarda executam nêles verdadeiras obres

roupa, no minimo, um costume de arte, Inlelizrnente, ao bom
de côr clara. Ao lado deste te- gosto dos cabeleireiros não têm

remos outros de cores sorr brias, sabido corresponde o dos cha

até um de cor preta-ainda que peleiros, de modo que os cha

o prelo não seja cor, sim, a péus estragam, pela sua faltaf'de

com.pleta
ausencia das cores.:. I gosto, os penteado�

.

mais capri
fttSe a mulher for <coquete» chosamente concebidos, Isso ha

de verdade, seguirá a moda, I de ter um fim - que já esteve

usará tudo claro, vestidos curtos

I
muito mais distante do que agora.

e alegres.
, FILTROS...

-

Se for possivel, um

UnlCO!manteau, sombrio, outro, ou 011- Para motores lrifa5iicos e mo

rros, de tons vivos para os ves-: aofasicos, 08 mais eficientes, pro

tidos claros. I curem na casa

,?s chapéus fazem p�'te da i A MUSICAL
-toilete> , entram ,'la musica das' Rua João Pinto, 12
cores. Os acesscr.os e os sapa- Im;-��

tos fa�em a ronda dessa ciranda I' �Itíma hora suponho. que a, c I

maravilhosa, Com este aviso de j
nocas comecem o mveruo ,L:ll

) ciosamante trajadas.

COLICAS-AZIAS - INrHGESTOES
TONTURAS - !NSONIA ", DIGESTÃO
OIFICIL ou DEMORf\ DA .. HAL!TO
RUIM - EMFI M TODAS AS MOLESTrAS 0'0
E$TOMAGO� FIGADO� INTESTINOS

"õo II. 48' 'nos II

E '

[til;�.,
- CURADOS com m . . � 'y)

�" tIC1Y Colnerinba 'l�'}(!í�) i l7C"t��IA··, dó FAMOSO . �� \NIf\ re.J' tJs'\;
�,_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

I
Festa do� .LY(;i@inDlIOSj·'ALECIJI[JlNTOS I ���������_�'_����m�l_��"_���'�""'_�����������������
NN t duvi r' IA V' 07 �rt;) O D O V· O Proprletarle e D�retor Responsavel
- ao ree a uviua q") OI para

I
Em sua residencia fi rua Ben & y. r

.-
nós um mf',l��r811lt'llto quando a to AGonçalves, n, 2A, faleceu an-

_

J A .I II O {; li L
Cia. Hambn queza, rcsolv � _ que te-õntem a sra, d. Noemía Sou-Ios seus na;.in�, �sc,ljd::;;;('r j no 11(1:;· I za, havendo-se inhumado ôntem, I

80 Forto. j<1(".I<.'1 cor' euto (','m alHs 10 horas, o seu cadaver no!O.�P1ll4�"" �� � 1ft> rAssft(f'il>;�ça-of�cI.hdade quefodo.. l'l'h,,,os (( Icemile ';) d e Itacorobí, com gran-I A;..,.. 'l.A AV !lJikf'�� . U'�!ll�.
viajar em navios ue (:r<l1h e �!I 'c,- I de aco npanhameto. D

I
-

Jli?, e,sJecirlmeTlle 33 pr"'iÔ,1;' que I A extinta era esposa do sr.
I prOSarlO rmao oa-

vaG" a �uropn.. I Lindelío Souza, chefe de oficina
E. hoje est.e mel.t'OJ.:cIDCll. te mt11 da «Imprensa Oficial »,

entnstece: embarcam no «J\ntonio
D Ir' •• I -,

eu.no », que pc''';.;. ILlf)J(·'l"c.l VC.l�,
passa ror f(J';, o 'T. c( n. ul Ih I

Holanda e sra. von Wdnrerl ein
""

I al1lv.��pmuito conhecidos c e ,lllll';'l(JS en- .... ;:) ." w

tre nós pela bondade Ue C(,fdÇã'l;
não estarão aqui para a «festf-ll
dos moinhos »

•••

Ficaria desolada
,.

si não tivesse I .RIO, 2 - O presidente da
a certeza .que o f�llz easal, mes; Republica assinou decreto-lei pro-

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

mo em VH[,8111, n�o �e cS9uec:\lr� rogando �)Ür. noventa dias o pra-. As profissões R;he_da
. f�tlta que vai ser nao�:. a zo estabelecido para a selagem I h UI

maIOI festa a� ano em oeneneio I do «stock» de mercadorias suiei- • "

d.O. Prev(�r:�u.no, c��o, tct:nber:: I t ... s. ao imposto de consumo. Jão rals no Brasil
uma lzequ: .. 3 home agem ae pa.s se Inclue nesta prorogação os te-
que tão dignamente representam.] cidos de sêda de • t '

I "a ,.' ' que ora
..
a o ar-I BUENOS AIRES, 2 O protes-

1 .r r , �.
l1,,0 4, paragrafo 12, alinea VI,

I
sor Adolfo Morales de los Rios, pre-

,VI [SS J d� regulamento all6l:X;O ao decreto- :;:idente, do Conse�ho Federal, de, En
]el n. 301, de 24 de fevereiro g�nhana da Bra II, pronunCIara a 4

de 1938 para cUJ'a �elaO'en f'ca dejun�o uma conferenc!ano centro
, • "

� ,L,., I .i arsentmo de ensenheIros sobre a

• . • 10 mll1iSlrO da Fazenda autOrIza- resulamentação das profissões libe.
Tr��scol'e, hOle, o aJ:dv,CI'Sano do a tomar as providencias que tais no Brasil.

llatahcJO do Isr. Duarte l'e"nan- julgar necessarias.
des, zêlo8o fun�ionariv da Dire- - --.----

toria de Estradas. M\ f.... 't�.n.������ R!lrm�o Joa 111.
_

n '.', ••
' L�.����V�!l�����_ _U I g qUgmA data de hCIJe, aS'nlJal.l o RIU, I �>1LW""";,�_"=""",""'''''�"".,,.:.•.,._. =nr� �� __

versa rio lIalalicio da bwti1 senho-
rita lioa Kue�ne, e,e;ílento de I

.

fi::: (;l'(:".1il da Diretoria convido a todos os srs sedos para assis.
de�ta(!ue da socledode f:legan te de I tU',-lIl a sess;[;J clt: A csemb1:a Geral plra a posse da nnva diretoria d�sttl
JGlInvIle. Ass Jc!�çà� á!'eaHzar-se, no dia 4 do entrante. ás 17 horas, no edifício

du AsIlo oe fifendicid:de.
Secretaria e.m Fít'ríanopohs. 30 de junho d� í 938,

•

11
A

D OL A

dia Credito Mu
tuo Predial

no

Catête
!II

qUI m RIO, 2 No Palacio do Catête
esteve ontem em conferencia e des

! pacho com o presidente da Repu-
Passa amanhã o aniverssârio da i blíca o m\nietro da Viação.

fundação da benemerita Associa-] .

Tambem �onferencia"r..am com?
ÇQO « Irmão Joaquim» , cnete da .N'açao os srs. lY1.enczes PI'

L

• '. •
' mentet, Interventor federal no Cea-

Oriunda da Conferencia Vlcen-! rá e Pedro Ludovico, interventor
tina de São Miguel, a AS.3(,Cia-llectemI em Goiás.

ção «Irmão Joaquim» vem desde l Em audíencí .s toram ,recebidos
o seu inicio prestando inolvidaveis I os srs, rJe150n MO;lra n-asn e pro-

• , •

1 ,

i Iessor Herrnenegttdo Arruda e co·

serviços a :elhlc.e desamparada. i míssêes representativas de varias eu.
Na presidencia do professor I tídades,

Luiz Pacifico das Ne\'es,- de sau-I
dosa memoria, depois de ingentes Iesforços, foi inaugurado o Asilo,
de Mendicidade scb cujo têto � V d·protetor e amigo se abrigam 68 � en la
indigente! de ambos O! sexos. :
/Mais tarde, Da presidencia de;

João Caldeira de Andrada, tam i
bem de saudosa memoria, foi i

inaugurada a «Maternidade dr: RIO, 2 - C?r:tem, pela manhã,
Florianopoli:iP, que vem prestando o guarda ,ll1ulllclpal numero L�20,
assitltenc�a ás partur�entes pobr�s.1 :Iuando e[etuav� a ronda habltu-

Os dOIS estabelecImentos pOIS, ! ai, em Madureira, surpreen.deu.o
que a As�ociação »Irmão Joa- t vendendo :etratos do presIdente
(Tuim» tem a seu cargo honram' da Hepubhc3: em um eslabeJe ..

;obremodo a nossa Ca�ital. i cimento comercial, pelo preço de

Em homen:lgQffi á data reali- 14$000, o exemplar.
zar-se-á, amanhã ás 17 horas Vendo que se t.ratava de um

uma sessãG> de Àssembléa Gerai negocio ilicito, poi, os mesmos

para a posse da sua nova direto-. r�tra_tos. f?ram con�eccionados para
ria, que está assim constitLlida: I dlstnbmçao ��atLllta, o gu?rd�
PNsidente, Clementino F. B'I e�etuou a pnsao do �sperlo lU�l

de Brito, vice-presidente Indio I vlduo qt!�, lev�do a del�gacla
Catarinense da COBta; preeurador local, fOI recolhIdo ao xadr($.

geral, Alvaro Tolentine de Sousa;
l' secretario, Roberto Moritz; 2'

dito, Hygino Luis Gonzaga; te

soureir0' .Rodolfo Manoal Vieira
e tmb· tesnureiro, José Vitor Gar
cia.
«A GAZETA» apresenta a be

nemerita Associação, que tem

por patrono o grande Apostolo
da Caridade - Irmão J()aquim,
as suas mais sinceras feli'3itações
pelo transcurseo de mais um a-

A diretoria do Leprosarto, da
Colonia Santa Tereza, vem de ser

distinguida pela gentil senhorinha
Carmen Ramo� Wendhausen, com
a oferta de varres livros, destinados

mer- á Biblioteca daquele mantro�J.co

I estabelecímen to.
I

O sesto da senhorita Carmen
Ramos Wendhausen, torna-se digno
de grande apreço, pelo que lhe ca

be em ser emítado,

Realiza-se amanhã segunda fei
ra, mas 11m sorteio dêssa popular
empresa, havendo como de costu

me grande espetativa e aíluencia
de prestamistas aos seus escri
torios. O premio maior será de
rs, 5 :,1.00$000, havendo muitos
outros menores.

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

d?
cadorias

NOVO PRO.
DUTO

retratos do
Chefe da Nação

Tendo como agente geral 6

nosso amigo er. David Silva, VP.ID

de ser colocado no mercado pela
Confló)itari:l Chiquinho, uma nova

marca de massa de tomate, «EL
VIRA», produto de fabricação do
sr. Angelo Vercesi & Cia., de Cu·
ritiba.

O novo prcdulo, pela sua qua
lidade, conquistou rapidamente
todas as praças dG Paraná, seno

do de prever que oBtm tanto Vf!

nha a aconteGer em Santa Cata
rIna.

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

as da marca

Adora�ão

Deflue, hoje, a (lua data nata
lícia a exma. srJ. d. Adelia Ga--I
ma de l'vlelo, (ligna esposa do sr. :
João Melo, >luncionari(1 da Dire- I

toria Geral dos Correios e T�le
grafos.

o lo secu·etário

Roberto Moritz

lia
Decorre bc; ;0, tJ al'Íversurio na

talicio U\J nos,;'1 conterl'aneo 'sr.

des. Urbano Sales MUfl€r, inte
gro membro do Egregio Tribunal
de Ap�laç:'o.

,."."

aoa
4* ee

A·fI t em

Faz anos hoje, o sr. Cr,m1')oli
no A!ves, iUncionmio do Banco
Agricola.

JACOB VILAIN FILHO. proprietario e v0ndedor da água
SANTA CATAIUNA, comunica aos seus distintos fregupzes que,
tcmI(i) realizado com H. Fett &; Cia, a EMP.REZA AGUAS MI
�ERAIS DE SANTA CATAIUNA LTD .. ele que é socio gerente,
o engarraf.amellto e venda daquela agua, conjuntamente com a águá
»Iml?erBtflz», passam a ser feitos, de 1'. de julho em diante, pela
refenda empreza, que tem seu dep0sito no Estreito, municipio de
Suo José, telefone manual n' 111, onde éra'a s9de da água S.
CATARINA.

niversario.

Fazem anos l:nnanhfi: Universidade do
Brasil

Ocorre, amanhã, o aniversario
natalicio da gentilisfsÍma senhori
nha professora Isabel Flôres,
apreciada edueacionista. Florianopolis, 30 de julho de 1938

lHO, 2 Fomos informados de
que solicitou dispensa do carSo de
diretor ela Faculd.ade de Direito daiUniversidade do Brasil, e professor
Piladelfio Azevedo, e, bem assim, Ique o govêrno dirigiu con,ite ao

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

professo� Ferna,:,do_MaSlllhães pata IIIl'XTINrA-O DO RUPA-substitUIr, na dIreçao da 1'aculdade JI)j V �
de Medicina da me,sma Universida-j DnO DlE iFAUMA-
de, o pr?fessor Rocna Val>, re.:;_ellte. Af"JL"·UT"4"."....O� D'mente dlspensodo dessas funçoes. ...,n.la,'LI � 1:.
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T --;uvidos. !��I.iZ
rema leix�iffl, �l'ofes�ora do gru- HI !lJro RI rrunlo avares - gal"g&'.nta'
po ellcalar «Jose BoIteux».. ft CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. San!ion
Decorre, aU'Janhã, a data do I

� Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás 18-João Pint(),780b-Tel, 1456
SQU aniversmio natalicio. o nosso �.�m;-,k�__ ·h_........... ..._

����:�:�i�o d��'· ����e�osl0�c;��f:�'I: Bra. JOSEPNINA SCtlWEIDSON
grafo li, n'sta capital.

lei, pelo presidente da .Republi
ca, extinguindo o utual quadro
de farmaceuticos e quimiGos mi
litares da Marinha, pelo não pre'
enchimento das vagas qUe vierem
a se verificar na graduação inicial.
As funções tecnicas, nos corpos

e estubelecimentos ora atribuido!!
80' oficiais do quadro de fanRa'

: ceuticos e quimico!1, passarão a

I ser, oportunamentQ, exercidas por

I pessoal
civil extranumerario.

_

IO'TEMPO
t

P.RODIGIO, significa MILAG.R1l:
MILAG.RE significa(lEsp®eialista em doen�as de

e ereanea§)
�ONSULTORIO

Senhoras HIO, 2-Foi assinado decreto-
TrameQrre, amanhã, o aniver

sario natalicio o sr. üscm; Bo
Ilalill!liil, habil alfaiato nesta cidade.

�DARLAUTB
usando o creme Colonia de

Pescado
res Z--18

Faz anos amanhã, o sr. O"wur
Vieira, emlJregado do comercio.

�DARLAUTIIRua Felipe Sehmidlt, 39
HCRA�IO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas I dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso!
O menino Enio Silva, aplicado

aluno do Gin8s1o Catarinentle, faz
atlos amanhã.

FóraPrah. de Dep;u·tamento de Aé·
ronantiea �ivi1

BOletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

NASCIM�NTOS
UNICA CONVOCAÇÃOo lar d0 nosso centerraBao sr.

S6$0OO I De orilem do S!'. Presidente,
sio convidados todos os senhores

h I sócios desta Colonia pa_ra se reu-

r ac a·
nirem na séde provisoria á Praça

I Floriano Peixoto n. L, (Café Nau

tico), ás 9 hor:is dr) dia 3 de ju
lho prOX'lIIlO (domingo), afim de
tratar-se de assunto de grande
importancia social.

Floriancpnlis, 30 de junho
de 1938.

Previsões para Q período da'J
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo - Em geral instavel.
Tempel'atura-E;<ltavel.
Vento! - Do quadrante sul,

sujeitos a rajadas fr8i1Clllll.
As temperaturas extremas d.

ontelíll, foram: maxima 18.-4. e mi.
nima 16.2 registradas, respeoti-

• �:ecretario vamente. á:'l 13.40 e 9.00 hora s.

Wg+Wg·'!rt-1SlIIIleEllt IIlIMIRI' 11'l1li,.,12·li![.iii'__..__iF.lt.W 2IiIH R&_@�tmiti'!!i:-1iJ· IEilI IlÍlIlllIIIii_ÍllIí

CHEGA.M UNS

Está nlolst& cidade o n08&0 dis-
tinto COl'ltemmeo sr Antonio I

Ferreira, alto funcionario da Con
tabilidade da Estrada de Ferro
Santa Catarina, de Blumenau.
�t�)]��i!rt;'�rmztmr�i·.\1iASA*@Jj5mi... j

" "I
ILA COLO\1BO SABINO

antí--tligienicasfó
,

e

DlalS
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4) p:m.·olld.ema da depura�ão das aguas de esgotos está defiDitivaRíl:ienlí",J,� ;'esolvido ..

Se V. Excia.. quizer .I8esguB.-da.r a sua famUía de doeD�as ird'eeeiosas i:.rItestinais não deve descurar um momento.

Compre hmediatamernte uma instalação S para a depuração racio--
nal e cientifica das suas aguas domesticas•

tec..=
r . ue 5 ...] 7
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BUENOS AIRES, 4-E' gran
de o otimismo entre os delegados
á Conferencia do G:haco.

O general Estigsrribia avistou

f,e, ontem, em demorado coníen
cia eom o sr. dr. Rodrigue AI

y�s embaixador brasileiro, seud«

q u� este, logo após, conferenciou

longamente com o representante
d. Bolívia.

Apesar d. reserva dali! demsr
. ches, todos se mostram extraor

dineriamente satisfei'los.

RIO, 4 - Um telegrama cap
tado pela Radio Patrul'ia, dá
conta de que a Bandeira Pira ti

ninga, entrará, hoje, no ser: �o

bruto de Araraguaia, achando ,e

tedoe 08 componentes da mesma

e.w prefeito estado de saude.

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

faleceu o

Martins da Cruz
BAIA, 4, - Na cidade de San

ta Maria acaba de falecer o abas-
, tado fazendeiro coronel Bruno
Martins da Cruz, um dos mais

prestimosos elementos locais e que
teve o seu nome ligado a todas
IH! obras filantropicas e ás ini
ciativas relacionadas com o pro
gres o da sua terra.

sr. Valentitn
assinad,Q p�lo Presidente d,a

9O dias o praso para a reseiagean
,I

da COlDercial recebeu do

f'nJprietario e Diretor Responsavel J A I R.,

A
�ALLADO

I NUMERO 1190flcrrianopolis, Terça-feira 5 de Julho de 1938

Faltam poucos dias para os

grandiosos festivais PRO-PRE
i VENTOHIO, a se realizarem á

'Praça «PEREIRA OLIVEIRA».
O programa traçado, abrange

inumeras coisas esplendidas.
Haverá jogos infantis, para gllw

RIO, 4 - Afim de inspecionar .

dio da petizada,
varias repartições dos Correio e «Dancing » ao ar livre, empol
Telegraíos, com sêde na zona da gatí a mocidade sonhadôra ou nb
Sorosahana e em Mato Grosso, sonhadora.
viajaram ontem, pelo Cruzeiro do Um ótimo serviço de bar, cem
Sul. o capitão Mario José de Fa- gostosos comestíveis e finas bebi
ria Lemos, diretor geral dos Cer- das deliciará a assistencia.
reios e Telegrafes, e o dr. Ed- 'Uma seção monumental de
gard Teixeira, diretor técnico des- Ilôres naturais e artificiais, uma
se departamento. verdadeira avalanche de cores de
Durante a ausencia dos dois todos os matizes, será sem duvi

citados chefes, responderá pelo da o <clou » dos festivais.
expediente o diretor de pessoal, <Bon-bons» finíssimos, artisti
senhor João Avelino da Trinda- camente acondicionados em "bou
Qe. quets », servirão para 011 arreraa-

O diretor tecaico dos Correios, tantes galantearem o sexo frali!.dr. Auristichiano do Am\iral Mou- Numeros de cantos deleitarão
r50 Santos, tambem seguiu, in- os amantes da arte sublime de
tegrande a comitiva do capitão Bidú Saião!
Faria Lemos. Bandas de musica,g-----_.. . u __ � __ 1

Serpentinas.
MallJuina foto- Confetis,

'i Iluminação <Ieerica � e profuza,

grafica e lindos fogos de artificio.
U Um mundo de encantamentos

Gratifica-se a quem encontrou Nas noites de 9 e 10 do cor-

no domingo 3, uma maquina fo- rente, a Cruzada Prô-Preventorio,
tografica 6x9 Kodack deixada em mais uma vez vai mostrar á po
um banco do jardim da Praça pulação desta Capital, o seu es-

15, entre 11 1[2 c 13 horas. En-: forço em bem servir a humani
tregar no Hotel Magestic ao � dade. E tal qual uma paisagem
dr. Jaetz, ou Desta redação. holandêsa, quatro grandes moi-

nhos nos quatro cantos da Praça
«Pereira Oliveira», se lllol'Ímenlta
rão &0 sabor da brisa ilhôa, friii
dissima, E á proporção que es

moinhos simbolicos girarem, gira
rem, cada vez mais velozes, ien,·
tis <moleiras» irão «cavando s um

óbulo, em troca de
.

um prenda.
-

para a terminação do Proveste-

ROMA, 4 Sua Santtdade o
BERLIM, 4 Os jornais atacam Papa Pio XI, recebeu, ontem, em

deosabridamente o ex:chanceler BUS' audiencia especial, o embaixador
tna�o sr. Schusckms, declarando

I
brasileiro, que lhe apresentou o

ser ele um homem sem cara ter. Ministro Valdemar Falcão.
Entr� as acpsações contra êle for- I Sua Santidade palestrou longa-

m uladas, esta a de haver o sr. mente com o titu'ar da pasta do
Sclmscknig apelado para os jude�lS trabalho, tendo, ao despedir· se, lan-
para se mal1ter no poder. I çado a benção ao povo brasHetro.

a

A frota aérea. Tempora� em (ei- Paralelipipedos pa-
.;. amenc(;na �ao I

", o __ � o.
- Tendo .seguido para São .Pó.ulo

1 r ..J til ��:g u:a ! o dr. �arlos. G�mes de Oliveira,

I I assumIU a dlreçao geral do Depar·
NOVA YOHK. 4 - Cml! o' J.mn�RES. 4., Grandes i.�mp�-, tamento de Administração Muni-

::wme.!;to (h, fl"t" :1'"',, ficar5 r�:, .f3ieo ass?�a.nu? .�Jtll���_�.e cSI-1 RIO. 4 - Com destino a Bel-�('ipal o dr. José Rocha Ferreira
- ., , 'y O ry la,:" ,endo as l' .unaa,.·_·es ,.ç.. aplh.o,. .: f '. h' .

.

,e3ta cuu::;üt.uwa p.u': .i._._iS ap" ;"umero�as cc:sas, nsu: .. _w •••••
! glCa, lO. eIto, 0Je. um

..

glande �1ht(l�, Sub-Procurador Geral do
r.lhos. mas i preJtI&izos imalçulaveis. I carregamento de paralehpIpedos.· Estado.

Ataques violentos
a Schuscknig

SR. CHANCELER SCHUSCNIG

Iraci Sel"loa e Antouio MéIo Uma eêuB de exftlta�ãn uervo••

RIO, 4 Por ordem do juiz I Antonio Mélo, tam_be� �asado. . \ amant� a intenção d� suícídto,

resnetívo, foi internada J:i� mantco- Quando. c� pnnc.lj)loS de abrfl, Mais tarde, porem_, confessou

mico, Iraci Serra Guin!ara,��,(.:ue se I Antonla e Irací, seguiam, de auto-

\
ter sido a autora dos díspares,

encontrava em observação, desde móvel, de ceoacabana para o cen- Segundo constataram as auterí

sbríl u'ltim.0. na Casa de Detenção, I tro da cidade, esta desfechou dois c1ad�s, Irací Serra Guimarães, já
,:,cusada de h�rricidio. I tiros �ontra o amante, que teve I havía, em tempos, sido internada

rract Serra GUirnErã�s, s�pt;rada I morte ínstantanea.
�

. I em 11111.a casa de sau�e, por sofrer

do marido, mantinha Iígações com Presa em flagrante, "tribUlm ao das faculdades mentais.
--------

Interventor Arroz para ai Contra a imprensa
l1larai peim'l AleD1anha sul ..africana

� BERLIM, 4 Os jornais ale.

!'rOif&.O RIO, 4t O ministro Osvaldo mães atacam vigorosamente a ím-

I Aranha telegrafou 80 Interventor prensa sul-africana, que declaram

�au'cho, declarando que, segundo estar provocando querelas com o

ElO, 4 Regressou em

autO-I noticias recebidas da embaixada do Reich.

motriz, ás 19,30 horas, do vasscu- Brasil em Berlim, havia posstbííída
---__0__ ---

ras, onde fora inaugurar melhor�' de de colocar na Alemanha grande r� lo t dmentos, o comandante Amaral pel-I quantídnne de a·rrox.. O sr. Cordeiro [Lgeparlamen O e
xoto, interventor federal no Estado de F2 ria encaminhou a rnrormacão

;�a���ftI�a.:v:�:.�:�:)::p"'ao��:�:�: I ::�I�:;�:�:�h���t::�::s:����.r:-:� Administração
Municipal

I rio.

I'
Em materia de festivais artisti

cos, genuinamente populares, es

tes ultrapassarão todos 08 já rea

lizados.
A Cruzada Pró-Preventorio

muito espera <18. tradicional gene
rosidade de nossa gente, recorri

pensando-a pelos esforços dispen
didos, para a consumação de tão
altruística campanha.

Foi recebido pelo
Papa o Ministro
Valdemar falcão

,t
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