
de que'
'"

tna,ior
das

A "chantage"
foi vitiana o

Jovíta das C

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

POVODOvoz
Proprletarlo e Dh'eforr ReSp(mS3Vel

RIO, 6-A propesito da extorsão de que Iôra vitima, ha IA
�Ha9 o major Jovita das Chagas, quando prêso em São GOnçalo,!pomo implicado na intentona integralista, o Deparrnento de Im-

}trensa da Policia Civil, do visinho Estado acaba U0 fornecer a se- _

guinte nota á imprensa:-«Foi instaurado, ha dias e acha-se ainda ANO
€JU andaments, na Força Militar do Estado do Rio, um inquérito

rf! apurar responsalidades no caso da extorsão de que fôra vi
ma o major Jovita das Chagas, conforme denuncia recebida pelo

sr. Antonio �os8ouliére, chefe de policia. No que êsse Departa
mente ,,>óde adsantar, foi autor da <chantage » e seu uni co bene
Lciade o tenente Manoel Mourãe, que se acha prêso e incomuni-.'
eavel no quartel de 1mB corperação, A policia apreendeu o cheq u e

det:contado, no valor de 7 contes de réis, com que o major Jovita

pagou ao tenente Meurão a sua liberdade.

\
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einpora,.is
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-

!I

Harold.o 1VAI SER
Cal!��jo TERRITORIO NACIONAL

s. SALVAD01�, 6 As chuvas
constantes desses uiUrnas dias têm
causando grandes pre]ll�Z(m. lls,

, rUHS se encontram (;)'í35 ' hgDdas c
1

I a.tempe!giUra d�sceu ran: o qu anto

i ainda nao se reg�:;tou llqU ,.

Balanço do Banco! n�Á�
de Portug ai

Contra
'Chamberlain
LONDRES, 6 - 'oi ontem

revelado que na Camara dos Ce
lllUD:! durunte lUpa r�união de
influentu pl.lrsouaiidaJes uu Par
t idn CO(ISéJ > atlol, surgiu Ulllo.

nova 8m�aça de revolta contra o

:,f. C!lambcrlain, pelu fato de em

"eu Ji:,.Gurso de sabado em Ket

tering, o chp,fe do Gabinete ter

«2e�aprovado a politica que visa I
,_uroentar a pr9dução, afim de I
I roporcionar á defesa mais uma'

:Irma dp. grunde valor.
O muvin:ento cresce de signifi

-('ação si se levar em conta o

fat0 de que BI segue imediata
mente á insubordinação de certo"

dementos governistas con tra a

politica dG Gabinete, relativa
.IOente aoil bombardeios de navios

Ínglêiell em aiuas espanholas.

Mais onze
"'"

naçoes a

conde
morte

Ele\r.am-se ai
5.000 as bai.1
xas gover
nistas

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

EXPULSO DO

Preso GetuUo Va;,gas

SANTOS, 6-Ha tempos o dr. 1
rança Publica, ao Miaisterie da

Manoel Ribeiro da Cruz, então Justiça, nm Rio, que decretou a

deleando adj [ln to á H egional de expulsão de tão pernicioso indi
Policia c encarregado do serviço viduo, que foi prêso na Capital
de costumes, Iez instaurar 11m: da Hepublica e vai ser, contra li

iuquerito contra Nicola Serico.] lua vontade, obrigado a deixar o

que lambem usa \JS nOnJC'3 de Ni-I Brasil,
cedemo ;-;:'ri('o e Andrrs A nnuzzi, ! ,-. ---- -'-----,--------,---- ,- --- __,_o

f I I '1"\1'< '�':i1l �.,.,
razenuo- ,,(' p::-.;sar a gumas vezes r;,� �-3 (:("çm :"ar;j'�� '""! <1'"" ""�11 �
corr o it aliano e outros CUnJO ar-

t...�;f �,;�:.;!.""'J!.ofj..J..:', •._.),;I, -«'�vJí

zent ino (' IJ("'1llimlo prOV:1� eles- I

�
tHS dI' .Ó» , fI}!eil nali-lades. i ���3.b

I�=�i ' i:l'IIJ:\l'iftJ :'I)Í leito por -:'111''':�

�;i,), 6 - 0;:;1', �"t'I"lIIdI)Ctl�

'": ministr» .da !\gn_ I:!i. 0'3, re

C{�D�·iJ o se'pl1JnLt.-� t2!egr:U;11 n pro
posito da campanha d(J }'\:asogc-

LISBOA, 6 - A conta provi- 11.10, G -- «O (;]c,1)"" III ,.L,<l ba;),,!(I, r' r";oL'-e d,' d"I'1 ;U :1, in
-oria pU,blicada .pelo Banc? de ultima ediçã» de hoje, plrlJ!:r:�. 'sn 81hl 'U rum o ',I (:(.,,j,, ",r
l.'ort uga! e relativa ao

movlmen-I
-<])f' fonte ()b",hd�H)1('lll,' ,('- :�,l�. f"l1do U cncf'c ,l;; \a,:�, 11('_

lo de djnhci�08 IlUblicos durante gura, sO:Jb,�m')s q,'l:�. ,!;qr"l h. j« ,'Iara"" d;,'ilClI' ( .':(;)Ii: !,"I\'le
o mê. de janeiro do corrente ou amanhá o umuaixator .'- libi" d,) pres.dent e dCl i iI': u

' i',,�\ ;"Tnã.
ano, acusa um (superavit» de I de í\1elo irá a" Cau-t e, di'11 I:"�
:� 12 mil contos de réis. convidar o sr, Gpl!ll i,) I. r g"�,

em n: me do governo pTot (;,�'\Iê ,

a visitar Portugal nu proximo

I'lr. I.J '{IH' fi. "u dfJo\id�}!np�jfe nt\;

i vado, lI!l J ,i( , "!{' indi , idu:, eX;Jlo-

Irava () lrn()(j:.i .. , trndo [,ouúdo,
não ha !JlUi[.:', fl'�:a I) BrH�,i!. U,11.1

","" c Irancêss � fI \1' "\(\! 1,'iJ o rue: eí.ricio
ln, �':tiI I � 1", " ,.. "

auo. Jil���I�;{tJ �_I -,, ;U) :",!o 'I;t,l!, f' lldl'� 'l'L'(;n ;!f,l:t
lHO.

PCJr essa OC'l" arr ele
"_J

I ' , '(JI!!l!j(I,):j,', <l ·�"'!ú' !J.t.ill"�
D0U , .... trl l, _(,11 "\

(Ia,; '\ !lH�IU.� (JI} tJro\(�ü:ei(L rpr:;... , ...�,
.., . ,

dl'plom l t
'

1 I 1 If' � , ,'I("lC'ul' " .. a'-,·'1 I, f'()' '''IL'l'-f,a a en ragar a au c lC e I/I! i!1; '{]Ot1 • � ,I � o,' ,',Ilba, a �rla 611\J�isl('I!('ia,
'

"

,_ "',j L,_
...

,'l�', 'I j�" "L ::-, ,,-

Nação Ul1Ja carta do gGDl't .,..1 Car- ! ",? J J, .;•.A & ,'J '.f.:J -

I Afim de de,;pistar a polil.:ia, Ni- çaü c c, \jOillLlmc:ar aTI' Y. 0xcia.

mona, em que () pr('sid(�nle da i . .
couemo Sel'ico, mais cc,nhecido! che�ad':. �ntem a .!'ortaleza. ()

Republica PortuguêsJ fuz ú ron-: RIO, S O Tilbunal de �cpu Puc It, .j(' () SIÔ·JO amversano pela alcunha de «Francês)' vivia I
tamlllhao «Renault », a gailoge.w,

roso convite. Tudo irj(Jiea que (!
I ra�ça r-laciünal,_ em. _:ua ses�:Q (�� I

da 11,011.1' d� llt1rol�!o Call�do. Inesta cidade, emquanto (;�Ie as d.epois de ter feito o raide inte�
o�.em, conuen�,l a ,1", ano u_ pp '(;r,c'a 5€':'U dell1a13 releplbrar a, 1', I 1 . d. !'lor Pernambuco, R. Grande d9
"sao Alvaro Jose de Souzo Alvim e I ,"

-

. ,mn neres por e e exp Ola a� mo-
N ' ,

I

I�uiz H::r,..en,giLl0 LOl1:J;O: c! "nen prr"�n,l II �de llu,str(' do 0xt.mto ravam na capital do Estado, de 1 Qrte, �anllba, Ceara, r:erca de

t?S dO,� ?f_rlido Ccn"�lli,;tu, "c!O \lh--/
(iljc'. ('

.• 1 te[nu Uf'; ouro; deixou! (,nde, p"lo correio, remetiam-lhe, 1:9�O qUllumet:l'>.s, �tll ot.unascon.
t�dO ��,e,,:l_'':� .:;):'/',0, :,.(;'.",,';:":) '.11 e seu !lOTn6. gr:ll"m1n lia. ,.Iteratura. I escrupu losamcn te, as importancias 4Ihqoes, com media horana d.e /10
o,ganh".R "L� a dI,1 j ,o, ),.1S ,oJ.

I
no )1?,�'r:al!8rr:o, B,a" polüJca e na! iCsllpuladas.

. I qu�:ometros, carr�gando .3.00�
""

f
� I faml,l" catarmense". I Os auto" do lOquerito em ques-

qm os dD carga utIl. Respeltosa�

Congresso �ucans"l H�r �1�10 1 ?alla(:�:) ,f','i d(�ses h.o ,'tãO for,am
�

encamillh�dos, por in- i �.ud:ções. (a) MauhulU Habay &
I

men" 1,( n! rn . dd.lS ro] las eXlS- termedlO da Secretana da SeO'u- la.

, i-d<0fi rªc. R'C,''''ã!l.':D I
iem. };(Jdt'lar rhefp de familia, I "

'"

'I t�'t:'-J �lll(; ,tJ,A � � amign IpalissÍmn rlOlil ;"0 (le"as- I
'-'-A I" I· f'

.<,

---

I . :
' �

v': .... Il:a lU 31-a a dueI·-

,
SOlllDJ'iHiu, IUI nalJst a 1'01110 os que I

e

RECIF'1f, 6 Os cnloHcos per-I melhor o f�rem, todas ess3� ex- ra, se faltar pão" O d·d tI nambucan;s projeta::, a _construção repcion'Jj,; f[lIalidcldrs, aCí'<:'ocidas, I Uan I OS mor os a
I
de uma gnmàe '!'UZ lummosa, .num de llGl:\ '!ranàfl bondade ('ii!' lhe I ROMA 6 ComentandQ o
dos pontos maIS <lHos de Olmda. t' ..' , .

'
. t·para com,;;morar o Congresso Euca e1;a /afo caracLenstlco, tOl'll'1ram" discurso pronun?l.ado o?tem, pelo .ros

r:i�tico Nacional, a se realizar em n o 111�uré, de grande destaque e' «duce », em Apnha, o 'Jornal <[ II
Recife, TIl) ana vi':1douro. O monu· que disfrulou de muita e"tima e Tevere», diz textualmente: �

r�lenw terá aHa_!:i proporções e 1o:crá de maior conceito na SlJ'1 terra. «A Italia fará "uerra se um MEXrCO, 6 O c!lJ'i'cl.mondentc
Vi',to ne�ta ca�)ltal e em mar. H .J I

..

o
-

'
d� LA PRENSA em Ciud d Gonza-

-

,
•

, Ol�'n� u0 t8 IO'lwer,'Zadn:'a Ja- dia chegar a faltar pao>.
--------------- H, I' �<'!'uo esquecidos e assim E termina o seu editorial Qom �e��t��fof::::oi::se, �!�;.:H��:4�;��:

li •.ie, com,) ônfem, com ml!Íta estas palatras: viam sido aprisiom:dos nas proxi'
s8.,rda(;e {. que S':J relembra o seu, - « Isto se chama falar claro midades de Leoll, TENTARAM :rU·

prematuro de�apaJ'ecimento tão [e quiçá seja conveniente que se
GIR quandO eram trans-'ortados

,. 1 para Ciudad Gonzalez. senCto mor-
pr,Jf,lQüampnte sentido. tC'nha em conta:>.

' i tos a tiros pelos soldados que 01'

I
c3coltavam.'

I' O processo do Con ..

de RevenUow

ofel'ecimeuto será aceito pelo sr.

Getulio Vargas.
O fáto é, desta fórma, grato a

todos 03 brasileiro:il c portuguêsell.
A visita do nosso primeiro ma-

gi�tr::ldo ó. pátria irmã, será mais
HIO, ô /I!;. proposito de uma

um &10 da amizade que une,pelo consulta feita pel() presiden'i': do
espirito e pelo coração, secular- Instituto do Aleool e do lissucar

mente, os dois países, A noticia sobre a situação dos membro .. do
MOSCOU, 6 - Onze funeio- será recebida, aqui e lá. nas ter- Conselho e da Con�1ssiro Executiva

.alio. do Comisiariad. da Agri' daquele Departamento, em face da

d d'
ras que se continuam como uma lei ce acumulacões rem"neradaf', ocultwa foram con ena os a 1I)0r- -

...

só unidade hiBtorica, com a mais ministro da Justiça aprovou o p::!G
te, acusados de átos de sabota- viva satifação». recer do sr. Carlos de Medeiros, seu
:em, pela Côrte Suprema da Re·

A Agencia fIavas, comunlcan� oficial de Gabinete em que comi-

publica Autonoma de O.Reti, se- dera acumulação I) exercíci.o dos

tent.rional.
do,se com o secretario da Em- carsos dos funcionarios acima refe'

tI'VAram a b_aixada, pôde saber que �_o__ e_m_-_r_id_o_s_.__Tr�s .Oi acusados, v _ ,
•
__ , _

pena capital comutada pela Côr
te Central da R. S. F. I. l't. de

que dependo o territorio de Osse
ti para 25 an08 de prisão e ou

trol _. para 20 e 15 anos dt
prisão. re.pectivaménte.

fl)'_ g!�an poaem
mular

CUJENCA SE lAMENTE

A�IE.'ÇADA
LONDRES, 6 Em prosegu!·

mento ao processo.dc divorcio do
conde Reventlow, D advogado da ex
conde sa Haugw.itz RevenLow, fii
lando hole na Corte de Bow Strc<!t
formulou a acusação de que o con'.
de teria ameaçado de morte a sua
constituiítlte.

Fl'tONTEIRA FRANCO ES
})ANHOLA, 6 - Os jjacionaliiil
t as informam que os lovernistas \
desfeclaarnm vnrim; HLuques ao

longl' d" setor de Tt ;:1 t,'la. mi:!�

foram COI!' pelidüs a 1>" Lê; t-'tn re

tirada na dit'eção de Castrüera.
Segundo informe'l procedentes de
Sevilha, as perdas governistas -

e. conliequencia dos últimos cnm- O O L �:!i O �
JOAA PESSOA, 6 - A servi-

batel, le elevam a cêrca de 5.000
F L A G n ..." N T fi A l.

'

'Is' O ço do Patrimonio Historicc e

entre mortos G ferido�.
Arti�tiro Nacional aqui estiveram

NOI setores de Cabalar, e Mon i grama de qual se destacaram ('; v;u no r\'gimento e qlle, função üB's 91'8_ Ulisse:; Freire e Pa-.lo s. �AULO. 6 Em transito p�
t, Rubic" 08 republicanoi tenta- Decorr�ram bnlbantissimas as i almoço oferecido pelo comandan- a funçiÍó, chegou a ministro da arreto, que estão fazendo o cr- ia o RIO chegou a S. Paulo o Sent'
ram atravelsar a • terra de nin- comemür-açõ<,s recentem�nte rea- I t.e dOI Dragõeili, ceI. Aristoteles G l;erra.Toda a oficialidade assistiu, qamento destinado á proteção 6 cal Meira de Vascol1ceios. ex·coman

guem» mas foram presentidos lizaelfls no Rio de Jil1wiro, por i de Souza Danta�, e oficialidade. á cerimonia inaugllral, estando I conservação dos monumentos his- dante da 7a. R. M., com séde em

nc"..:i.'.I" d'l p'�,,�ag'cm dr) 130.0, aos ex-comandantes e a inaugu- tflmbpm presentes o general G6e'l toricos e artistic0s do pais. Ti- Rcur!!tba e. atual con:andant� da la.
pela força aerea franqui.,ta e pos- - u CJ

'li' • •

f 'd
. .!.(.I.., cuJa posse vai assumIr.

tos em precipitada fuga. (lHi \'ers lri': C1'18 D!'�i�ões da _In- I

r�c:50 do retra.to. do general En· h,llnteIrü. Ch�fe do Estf'?..? MAl?:, veram os re en os srs. a oportu- I Pelo CRUZEIRO DO SUL, {) ;!"'"
l"Ja frenlt' ')e Ca�Jtp.I;,lll de La ,1,qvn,k'1r'l"!, a ;ra'llC',onal uulda- fiCO Dutra, mWl'ltro da Guerra, i cf;mand:::mt? ela �.::J Rf'?"w Mlh- nldade de resaltar o alto valor I neral Meira de Vasc')JI.1celôs sej !ÍtR

Pifl!](), 9, ccluns. Gar:;!é! VaIJf,,� de do t..:;�íI·itn fundl'ldfl ç;m 1303. como hnmenflg'em P('l' ler s{d, :�r, o ministro 1�ii)pirf) (la Costa, i dos mOlilUmentos nesta capital, para a C�pital da Re;mbHca, \.: ,lo

I Q I' A
• ! PI" h fe mil'ta� a' f, [}"'Or8, o 3.',fl,12ntf' <]0 or<]i'l1t.; (Jo ministro! assim como tambem de suas reli- " ��mpare'-;id!), pel.Lis._í.3 ho;:as de "1-

cOl1tiuua a avançar rumo a AI- No 'H
.. t<� ,,: t1 :enl'"

- P( fU es,'.e c e.,. ", L � E'

'G I'" , I.>:m, ao almoça mumo que lhe foi
êua" <le Viae, ae sul de Talei. lu foi levado a efeIto. um pro-I-ál'llCO ohcIal subalterne que ser- I (ia uerra e sua exma. esposa. qUlas e arquitetura cOI&SsaIS. 'oferecido pelo interventor •

PERPIGNAN, 6 - Os nacio- canos desde o ImclO da guerra
na!ista" intensificam a�ora o a vfln- ! tendo lançado centenas de tone
Ç() nas (renles de Temel e Cas-; Jadas de bombas sobre ai farta
tclon. Ue. ie, dllzent.os aviões re- 'lezas de cimento e aço construi
bf'ldes sobrevoaram as [ortifiGla- ! das numa linha que vt'.i de Teruei
ções qllC cOil8lruiram os republi,,1 a Nunes, numa extensão de cer-

ca Je 100 quilometros.
Esse intenso bombardeio da

C liA aviação preparou o avanço da 1\3N\liV�
l1.l '"

coluna de Naval'l". sob o eoman- �\IW U �mlspo
do do general V ,(I' 'a, ao sul de

d " ,

TemeI, penetrando sete quilo- e ' :'"Z�t ].(11 ::;�&f.11if
•I.

.....�' 'fItloI' �":;.P'�,.,��\oll;,.!J.
metros na!> b:i;'�'; governistas,

I em dil'eçãe a CUt"uca. Essas po- "c

sições pram ocupadas pelos go- � �. P'�UJ..,O, fi ,8,\cvc ontem no
,

t dI' lh J lC)36
:?abcio d lS Cal-':lp;):_, ,,:"S"-O· c na\'erlllS as esc e JU, o (Ie _

'I SeCret?'>'l-" ('� 'CI',,'n,'o ., , � ,V_," "nl• • ,
.,. ... �.. "- ...:.c._ tMU .... ) • ...-I.a .. � �.:J .. ' US'

constItlJllldo a �lla qlIerla um tio ROdrig:,es, [\7il" ,>c 'lp,;allCCe;: (1

perigo iminpnLe Pflra Cucnca, que; c0l1!:pal.'ec. lH:ll'.O ôv:, Il,,,mDros d0
H�RiTl) fic \ amel1C'1,j[t ,/� cair em r go.�":iO. n 1 cerhn n13 dJ. posse ct"

I I
.'

r ,\
li! rei Lmz ,;ani.' 'ln: nu !i'spaí'lo de

1,1')( ef ( os �l�\('ll)na 1:i,_35.; oel! 80l,;;;'c,!Ô:u'.
' •

/)ô('uo de C uenca Leria tiío grandl' - r-'-'---'-_

�

DRAGOES

irnpprtancia ("', n1() (-.oI de Burri�jna,
p"i" que essa cirl"de (:onslitue á

1,,'1S(> da liuha vilal do alHhlcci-
,mentn de Madrid, a ant.iga cnpi.

'I L,tl c,'panhola, que, por eSfoa

fórma, ficaria tambem em e.ituação
I muito difi{'il.

I .. ------'-�--

I� �irOnH�l1en�f4S h�s ...

, 1!-';-�,r;irlf.)J,� ·'":'l<.. B: �-�
,...OSu'v ilL'ih:P e �w u::;ot

DA IN

RIO, 6 Sq�"w'" :n,mh -: pilra lia
}�U�(};ia, !J ÍJn.j,; di) I,,': f0:'JiO DEL

�IN�,? aviador p()rt",juê,3 Gago
Louumno que, C:)(I10 vcm fa:,:cn<.i(�
todos a3 FKiD3, ea :o:.1tr.l'la-se auu!
C'11 visita.

.

I

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA, 7 .'�.7-1938
�iCARTAZES
i �DO DIA

Tiraram â sorte a
-�---._-_._--_.�=�-�_

....._'-

i:liiiiããLã'''_---'--
--�.

EFlorianopolls
morte

CI.NES COROA.DOS

REX, ás 5, 7 e 8,30 hora.s: ICANTANDO SAUDADES'
com Bobby

B.
reen, May

RObson'l'e Charles Butterford.
Preço: ---1 $;OIJ,

ROYA �..." li, 7 ,30 horas:
O ANJO DA FORTUNA I

com Kluy CI!lncy e Warri! n
William.
Preço- -1 $000.

,--�--- ._�-----------

PROGRAMAS DE HOJE:

.D.ON� O lider dOIl
ei.ema.

da cria�ça

Qu� é o 1;ni(�'Baytr. o Tónico
Bcyer conrém t.-itaminas, ex..

tractos de ligado, phosphatos,
caldo e outros elementos de
grande valor 'reCo1Htitllintc.
S,w formula rcsulto" de lon
gos rrnnos l/e estudo nos la..

: mosos La�ratorjos Bayer.
-

'ara que serve c� Tonico Dcyer
:Contra debilidade,' esgota
-menro, (lzpressão nervosa, [al
....ta de ap/,,!titcJ neurnst1teniaJ
dyspepsia, anemia, enlraquc
cimento. É tambem ideal pa.
ra apressar a convalescensa
depois das enfermidades de
bilitantes.

TONICO
AYER

PARIS, 4-0 jornal LEI--------
MATIN publica o seguinte tele- �
grama de Nova York:

.

O
«Duas moças americanas tira

ram a sorte para saber qual de
las assassinaria uma criança dr
dez IlLOS, instigadas 80 honiv«]

}

. Os agentes do Sindicato Condor
! crime pelo próprio pai da pequ Ltda .• Carlos Hoepcke SlA. receberam
'na vitima. Eis como se passaram do Rio o segulnt� telegrama:

1108 fatos: os detetives encarregados O diretor de Departamento Aero-

de investigar acerca da morte do nautlca CíTil acaba exarar o se-

I pequeno Jack Nelson, de dez anos
guínte despJCho; no caso dt aVIão
GUARACI':

! de idade, que foi encontrado mor -cAnte conclusão que chegou ser-
:
to por um tiro de revólver diante ,iço inspeção aerenauta deste Depar

i
da hospedaria de seu pai, Harvey tamento, após cuidadoso estudo mi·

I Nelson, em Wayorosa, Estado d� aucíosa Investígaçã. todos elementos

I G
.

I d colh'dos fazem parte deste processo
�orgla, res� verem

o

eter por sus- quanto 1 ímpossibíltdade de serem de-

I peitas o par da vmme e dues terminados 'com precisão C1US1S reais

I
empregadas, Vera Lark,d! dezoito do occrrído, considerando Que das
anos, e Maria Keot, de 17 anos. duas hipotuts formuladas que reíe

i Agora a policia declarou que maisl rido servíço }ul,a TCf.oslmil, ou s�ja
\ tarde Harvey Nelson fez uma

a de que acidente haJa sido motlndo

1
fi I

' .,

d I ptr queda regllllem grupo motor

c.on esão .comp da, admitin � ter propulsor. não pôde ser levado a

Sido o ImtJi8dor do assassmeto ' responsabilidade quer da Empreza
do filho para 'poder assim receber r "ue pertencia o avião GUARACI'
o premio de um seguro de cêrca

I
quer Auonautas que o tripulavam.

de 700 doiare!· p'lr Isso que como esclarecem técnicos

I P " fi' ,
mencionados serviços, ndas causas

ara esse 00 pop�s as duas
I pOlem provocar uma baln forte d

empregadas, que deveriam receber
I regímen

do motor. se manifesta á.

parte do dinheiro, tirassem a sorte l um memento para tutro, apezar

par� de-cidir qual dela� con.etena I mais rlgO\o::o cG?trole, resolve levan- '

� crnne, A sorte designou Ver' I
tar !nterd,�ão licenças dos Aeronett-

b ,!;is que tripulavam o avíão adden-

.."''''' t p�ra a maca r a tarda e a F ve.n. . tado, cujo exames concedidos pelo
I [rinmeote a executou. Serviço Médico da Aeronautica Civil,

--IJ:N'"7'--':'"
-------�. Halvey N"J.r-..o \'fw,ntlav 'f' Isram satísfatorlos s.

OVO contra-. ",tu';ir:r,.rtf ec', !lb,·r,;llrfe �" L fi n- �� , --o-�-_._------.-:.�.-

to del
i ce .

'.;,t. ,(P' " «s.: ''- .. 1,-. -. I �_.j'i:·
,

,

'

rpe ,e Iro í i�cido ffC'Ü[<:rm-f\it.�, <.(/ q!l "

. :04, �
I

'

I ('" �rr' ("'["'''q'' f'('''' �IJ'" " .,1
t ,�.; "-.f ,-�:,ç t ....... , _lu. ._ •.�L> .}, U·. I

.

RIO, 4--·0 gabinete do Mi-;tral.os a que o m;',;".-lü "'ULíli"1 �jUC�PE··,'l � ,'iC

fllstro da Ma/:lihi:t forr;eceu �: tia Imlê'{k·r é !;tilDU:' H.)uld"" qUe

trnprensa, Ontt'm. a selZuinte nota: I Enc.d·c I o pelo au� .rato tamUl! F1I.!te num r ...stxval aéreo
- «No proxÍmo dia 6 do: do Í1:h" ac",ba de ser cooll I.i,do ("m H,nt"be". io[n::u um IDCI

corrente, em Southampton, In- (a ,note anos de priSãO. I {u' ey dente ao pomar, em virtude do
glaterra, será b.tida a quilha I Nelson apelo", feoomeno de Fata M.tgAlla, qu�
do co,nt.ra torpedei�o «Jurema» 1 o levou a ma) julgltr a poslçAo

I que a firma Thornicroft está d. horizonte.
construindo para nossa Marinha Acha-se a uma atitudtr de 30·
d O Dr Pedro dA Moura Farro
e uerrb.

." !,és, fluando iludido pelo feno\.

.Este olntra-torpedeiro é o i Advogado m�ne, acaditou que toc3va 050-

qUlOto da se.rie enc:omendada pe_[
o. O piloto nada sofreu mas o

lo gove.r.0. ti BoniJ. Ruà Traj-arto 1. (<<>b.) avião fic ...u sériamente d"nifi ado

,
_AU__X_IL_IA_D_OR_A_PR__E_DIAL S. A. ,�

desastre do
"Guaraci"A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

O emocionante filme com Rc
chelle Hudson, Robert Kent e

Jack L. Rue em

FUGINDO AO PASSADO
Preçus-l $000.

JÁ disse adeus , florida ju
ventude? Já não sente como

dantes a alegria de viver?
Está perdendo a disposição
para o trabalho e para os

prazeres?Não será isso velhi
ce prematura? O senhor não
deve sentir-se velho quando
ainda não o é. Comece, hoje
mesmo, a tonificar-se com

omelhor dos reconstituintes,
(!» TONICO BAYER. Verá

como dentro em pouco sentirá voltar-lhe
o animo, a coragem, a alegria de viver,
todos os attríbutos da radiosa mocidade.
• TONICO BAYER revigora o systema
nervoso e fortalece o cerebro e os musculos�

Circunscrição do Estado de S. Catarina

CO.'" ert.. ft limpeza
de r naquínas de escrever,
rãdi Of, e aparelhos em geral' .

RV.a Conselheiro �i!afra fI- 661
.,_" -,------ ----- -- -. -- --

l�,l•.• H A R L. !� tJ -r �, � t

é o creme que : -volucioo.iu o I'd li
__" ---

mun o ve r-o, ''', óra revolucione :'.i .

_

!\I�le,ic" rio Sol. A maior pe-pita d..
ouro do Paraná

BOM PARA TODOS

I

I CURIT13.t·\. 4
I • o J
,ontem no oaí;;cl.(} f'iu íFverWi Q,

CH A R L�. U Y' }.� ! irmãos Mir'ayhn, quI" nlOstr:,.iaQ1
I' r! J

.

I ao mtérVt'ntor re· . '3 urna per,]le
h.: extinguir� 0'5 sadiH, �).a�Ofi JI

de ouro, a mai;)f enc(.'1'(ó''', .'i;

cravos e espmhas, sem a mllUm& agor!\ no Paraná, com o pê�(;
'irritação deixando-lhe a cutis do 332 grs., no "alor aproxi'

limpa. macia e fresca. mildo dI' 7 contog de réis.

Gruposestofados
EM PANO COURO

Couro legitimo
Gobelim

Veludo
Distr�buição de 30 de Junho de 1938

Aprovad•••••••r. Fls••1 FHeral •• P.rt. AI.,Ire

desde 320$000
PLANO "A"

s O' NOS

entro N'
32-Paulo A. Schmalz J0ioviI1e
857-Germano H.ffmal'ln Bru.que
555-0scar DUWQ Rio do Sul

l.OI6-�rwin Hacilich I&lumeDau
964-Cristian Gude .lumen.u
364-Riehard Ru.diger :rlio cio Sul

109-Augusto Urban Joinvill.
797-Raul Deeke Blum.Bau
295-Valério Gome!! Tijueas . ,

370-C.rt Ranatour FLORU,NOPOLlS
TRANSFERENCIAS: contr. B. 2014.013:-1.00414.075
75614.069-19114.114-1.04814.08% (parte)

�arte) 9:000$000
10:000$000
5:000$000
20:000$000
15:000$000
10:000$000

(salde) 27:000$000
30:000$000
10:000$000
10:000$000

Pontos
Aotiguidade
Sem Juros 9.670

» :» 9.642,3
:» i!-- 9.643,2
,. ,. 9.631
" ,. 9.58'

Com Jurol
» c

,. "

,. �MOVEIS
..

SALOMAO GUELMANN
9:452$700

PLANO '''8"

4..048-Empr. Hypothecario JoinviIle (parte) 12:000$000
4.233-RodolfOt Wirth Blumenau (.aldo) 5:000$000

5.635-VerissiID\O G. Duarte Lages JO:OOO$OOO

4.422-Man.el F. Coelho FLORIANOPOLIS (parte) 11:000$000

4.139-Empr. Blypothecario BIumenau (!I.ldo) 3:500$000

4.074-Max Ml\yr Sobrinho Rio do Sul 10:000$000

4.106-0scar Handke Blumenau 7:500$000

4,.124-Hans Jordan JoinviIle (part.) 30:000$000

S.058-Julia. Nuesser l.a,.. (saldo) 4:000$000

5.034-Paulo ltamol Blumenau (parte) 12:000$000

S.509-Aouela F. Vacoari Urussan&,a (saldo) 14:000$000

a.619-W.erur Frillmano Blumenau <parte) 3:QOO$000

ItESClf,Ô;ES: eontr. n. 4.265-4 . .025--4..094-4.426
4.1137-4.332-4.179-4.198-4.236-$.O�9
4.0'05-S.076-5.051-4.032 12:6li$900

TOTAL DISTR'IBUIDO NESTE ESTADO ATE' HOJE RS. 5.556:000$000 A' 250 PRESTAMISTAS:

AntiguidadlJ
SORTEIO

»

»

Seria L pr.fei.
Serie I 4.540
Serie I 4.4.17,1
Serie I '.,Ui
Serie II prefcis
Serie II 2.777,5
Serie III prefoi.
Serie III UU.2

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

.epreseDtante. ne.ta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto :& �aixa Postal 37

50 CIEDADE COMMERCIAL L�VONIUS LTDA., Correspondente

... 32 2L
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"'A 'ela Faculdade de Medicina da Univer
Grma:) sidade de do Rio de Janeiro

R'
. clinico e cirurgico de todas as moles-

tias dos olhos
erleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau-

rSQ =- Serviço do Prof. Davíd Sauson, no H€lspital
FiR4 audação Gaffrée-GuinJe do Rio dt:! Ja[leiro
i;J, aparelhagem para a sua especialidade

m, ri etrecldade Médica, CUnic:a Geral
I
Insultas diariamer-te das 15 ás 18

,

'/TORJO RUfl João Plrtc. 7 sob. Tdefone 1456
1\ NCIA! Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621
S·J

'

������'�,-�-�����(T3rus;. ri (?fW ...

, IEDICO
AS DE SENHO
S--PARTOS
perações
ltorio- RIJa Vito IMeireles 10

,30 e das 2 as 4 h::..

encía: Rua Vis-onde
Ouro Prdo, 42-
Consultorio, 1 405
Residencla, 1155

Claribal,,,
Gaivão

isa aos amigos e

s constituintes que
iu seu esr:itürio de
ada e contmua a

r dWI1l ,!j s para
lhm í'm ,"F,)nUPf ,

,

"c

odo: F.. lkü(' !',' n' IS

-'GNr:. 1.6t.1

Rua Trajado no. 29

ETAIN
,�

.

1·���VAV.a7����Accaclo SVh)... � Cálculo de qualquer
• � estrutura em con-

rei ra tem seu escrip- � ereto armado

tótio de advegacía á rua � e ferro

�Visconde de Ouro Preto �

n. 70. � .Phonp· 1277. ,,,."

P. de Araujo--I I
�----------- I '

,,�,.

t�.." J "....,

'---- '::.".P .' (_;

'JJt.{stias de creancas, nervos
! Especiatism 71-

e motesttas da pele
Impalú\�·JdLm0 e das rnelestias da pe

Tratamento do ín.� pela .}lutol1emotherapia
Ie e nerPS .

cza--'Praça 15 de Novembro, 13
Consultorio e rilé

'

Telefone ISS 11 e das' 14 às 16 horas I IConsuJtas:-D� ,----,- ,-'-_ .. ,-

.

Caíx i Pos1al, 110.
'---

I-mIlRllmmm_illIIRIaRllmllIIiII!!I____
L_, .:!'I' ,,_� í'f.iJ,m'W'f'1ImIDI&1JWiiiiI!iit�i. i ft1-�(Jt'r .:.IJ

;,' I \i,f
I

�. • f� I �Fi&EEJJJlEmJJ!!Eaa:m� �"

eh
1 a ra ,M a r ti n s �.'.' ,.

Dr.PedreCllItilàl!l i

Dr II H .
DiPlomado Pela F�cul

,_' \LlSTA EM MOLESTIAS DO ESTO- dade de -QsinGledtM .

. li:'DICQ-E1:' . ESTINO, FIGADO E RECTO '

I
•

Saía

MA7Q·
'

!. I Ex-interno e assistente de
D�S HEMORRHOIDAS, SEM OPE- i'

r o5!AJê3po d M.raet
, RA :RA lAÇA0 E SEM DQR I EX.intem. �I) Dii�eJlsario

L i �nL�pO á Rua Trajano n. 1, sobrado, I '

CONSl ente das 5 ás 7 da .tarde Ex-adjlHlta do HOSpl,al
d GraHóe Guiul. e 5�gawri.

Manoel Vitorino
.m:mt�� W I' CIiLiea médica d1\(rgica. ias

DioIestías ela

Mo,,·'I;S ::::.oo�eraQoes I· M::I:���:!:.;: II � Curitíba Paraná �... r-I .

OVYli)8S �

�
os, NARIZ E GARGANTA tlGN�ULTOI\I. � ��- _�.;'@l RI 18- Rua Trajan. -18. ff Sucursa".a o UI e �� r a U J o ItESI••NGIA �! �- Hotel Glerta �

>----,- Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe Diariaraeate da! lõásllài. 9
� Florianopolis direção: Engro. OMAR RU PP �ssíste: ,olhos e oto-rhíno do Centro de Saúde I ��

. . -MUU! s1n f *tttlet'W'" 3'm t * �
,

Ii
o sen

.

de FJona[]o�olls .. .���i9'A��i4l����VAVA.:o"&�_., ciedade de oto-rhino laryngologla do RIO. -

•

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

ernbr rias das 4 ás 6 112 -- Fone 1009

II
U!S2E .. t .Mt:id, :.-, hg g;,�14nl!E ZU, i "H' g.

l'��s�?��=fI; Dr. Pedro Camara Simões 1
)

• I CLINICA M I

Df .imqUlm Madeira Neves
. -vsrna, Reumatismo, Artrite, �a�a,�:bargO'

:,>1
Nevralgias em GeraJ.-Do�nças Nervosas e Mentaes

C�INICA.. �E'DICA - C.irurgica das Molestias da
Pele.-Slfllls- Blenorragias e suas complicações

Cura insulinica da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e rnolestias da nutrlção

Desern bs rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Advogada
J Bayer Fi I ho

Rua Trajano. 11
(esquina Fclipe Srhmidt]
Telefone 1.172
Residencia 1.686

!
.

P'anta, execução, fis
calização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em
concreto armado

t�arlleiro RibeiroOmar
Enger:heiro Civil

Pal.cio da Caixa

Apartamento
Postal, 784

Andar ..

U.F(f� �E NOGUEIRA
L):;;�h, " _, Jü cC'm sucC!'sso- em 1_

r';\lJ m;;Ji:t': i �i Y·-.?JllentIGS 414 .ttPbIIIG �.i1ff, ,\,.·f� • �ta a.;;J.ngH®;=

�
fERIDAS
ES,��NHt�

1'�:"" �. ULCE�\S
ii:;'

" . C:Çzr:M,r.,$
.! �I;;" 'AS lA PEIJ..i
�:,;,\q"iROS
;', )tiE,sI')RANCAS
'H-I:: '.1 �,' TiSMO
:<r,CIFHULA'S

c:YPI--HUTICAI

Caixa

ás 8

Dr. Miguel
Boa.aiGd

Advogado

:'; ;,.,,«�1�) WJ ...
-,<t.,., "t.V- _

.

Dr. Pedro de Moura 'erre;'
CLINICA Gf.RAL

Vias Urinarias

7retamenta moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joio Pinto. 13
1 elelone, 1595

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

Ef,ETRICIDADE MEDICA:- Alta Frequencia-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tip8 , grande de dr. Oeken). Banhos de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

-
. . � -� ,�,

�
1 Dr. Osvaldo Wanderley
,

Costa
Bacharel em Direíto

da
, ,

t. i

j I

,
.

! .

CONSULTAS: Das Q ás 12 e das -4
Atende a chamados

kua Tiradentes, 1-4 - Sob.
Telefone, I 167

Advoga na capital e ne interior deste e do Estado de lan
ta Catarina.

Escritorio' Rua Marechalfloriene Peixoto, 131
sohradQ sala n' I

SANJA CATARINA

A• Recebe-se carga� e encemendas até ga vesJ!lera 'das�saidas dos. paquetesVISO e emite-se passagins, nos dias das saídas dos mesmos, á vista de a·

testaào de vacina. A bagagem de porão deverá s€r entregul;!, nos Armazens da

Compél. r!ia, na vespera das sa!das ate �� 16 horas, para ser conduzida. gratuita
menté para bordo em embarcaçoes esp�clals.
ESCAITORIO-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S92. (FONE 1250)

I' ARMAZENS-CAIS
HADARÚ N:3--(FONE'1666) -·END. TELEQ. C')STEIRA

Para mais informações com o Agente
J .J. SANTOS CARDOSO

--------------�---

Ex-chde da elinici �. H••pi
tal de Nürnberg, (Pio'8JeH8r
Indórg Burkhardt e Professor

ErwiD Kreuter]
hpecllllllela 8111 ..lU....

geral

alta cirurgia, gioaeceletia, (tio-
enças das senheras) • part.s,
cirurgia do siatenaa nervoso e

operações de plaatiea

PARANA'

Companhia Nacional de Navlga
çã-» Costeira

Movtrnento Maritimo ..Porta FI.ri.n....li.
�;';:ervi os de Pa$5� eiros e (la Car .••

CONSúLTORIO·-ftua Tr.
ane N. IB. das 10 ás 12 e

das 1 5 á� l' 112 horu.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- HUI iste-

Lve.s. Junior
N. 28

TELEF. 1.131

Para o Norte Para o Sul

Fretes de icargueiro:
------

I
o flaquete ITATINGA aairá á 6 do eor-: o Pa�� fTAQUERA Mht i • d.
rente para: "rrente para:
Paranaguà, Antonina,
Saldos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baia, Maceió.
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para �& demais �or
tos iujeitos a baldeação no RIO de Janülro.

Imbituba
Ri' Grande

Pelotas e

POIie A1eare

Dr. Aderbal
da Silva

::{\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 �Gb.

Fl)ne� 1631 e 1290

.

��.' "
- �. ... �.. ,.
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I!IICFi!E·RT':NTE�S DiPrSÚTAFUG8 c K"AECATr:NA t
, B��!�: 8 átr;z fLO I N POLIS "V.e1�

\

Florianopolis- l W�
�- .•

" - . �-,-'---

Me ••••1......t., p......
• ...h.r d. mund•

Sul,

Sul

........ - 41. u 1'1••••n .......

••_1 ..... ..•• a.n...... b.terl. (.2,5 p.)
l..m.Il... duraltn4l.41.

A

••nda .... lad .....
o.oa. d.. r .

• o••

MC)5·rRU,:�kd'tIO Efv1:

Tllllarli.

Companhia Salinas Peryr.as=-Rie
Prll"-i! Torres &. Cia. Limitada --Rio

,

Navelaçã� Brasileira Límítada+Rie
1 Navelação Cabofriense Ltda.v-Cabe

Vandencrandu & Cia.- Santos
Frío

ro

dI
ln!
�tO
Hiç
d,
o

�·A�-4�E�"I�e�t;�'tC a li
PARA · IN�fALAÇÕÊS DE LIJ'Z;f-\ � I
TENAS DE RADIO. CONSERTO�ÇA. E .AN- �

TOS PROCUREM � AUMEN·
Hl

A ELETRI(lPo
TEM SEMPRE EM STOCK E I

'de .

PREÇOS SE�,l COMPETIDORft2NmNDA, POR
I

MATERIAIS ELETRICOS, LUç., J RE:e• PRAÇA. \�
jOURS ELEGANTES E MODE8 E ABAT-

i�I"NOVID�DES.! VISITEM A E13it�OS. .

j Rua Joao Pinte n. 14 I Itrlca
. :1 ACABA DE REC�BER UM FINISSi�' �

.'.:1 MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRI�) SORT!-

Ili 1 DADE NO RAMO-AR rIGO �AI IS, NOV! I
�l :#'_w.' ti "('.fi. (NTIDO .[
�-� I (-iii

. 1:**=#11

, _ .;;_:. 'ê-.i",.",-. __�_

��p._�,�,

, , .. -

...-
'

#. ( .... '-'�I1- a

, 5. flRANCliCO DO SUL- STA. CATARIl\:A �
_

Aef!NCIA DE VAPORliâ �
"._ Em loteria a sua favorita

E

•

:8EPO�fTOS A PRAZO-FIXO:
PQ 6 mêses 4% "ala
,or 12 mêses 5% c;

Com renda mensal (.5% ·1.1 Fi.TFiA.J _ANO N . a
Õl LETRAS A PREMIOS. Florianop _. -

por 6 mêses 4% a. a.

I Ex�:d::n:!��t::';o'ê:sP;;or:iO��� 14 ás 1:�o:as r A INSTALADO: � .

·?·�ORIANO. I
r Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

II POLIS., possue sempre grande stock de materiais
Et'ldereço teleg-afico: SATELLITE ' I elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos

1
.... T.E.L.E.F.O.N.E -.l•.l.1..4-- ...11 sepeciais para revendedores.

TlAOINS J;:;IR:ETrl.S PARA;) peR'f;, DO Rili OE]ANrJRQ I

Navegação entre BUCAREIN (joinvile) é': SAN i OS, �
ANGPlA DOS REIS e 1-;.10 DE J,-\NElROi direta- I

mente, sem transbordo �
Tem sempre vapores em porte, carree.«n.,

Encarre«a-sl' df� claseilicaçã«, '!1edição e EMl!SARQUI. i. ;
t�as as especies de madeiras serradas. 1gendiciadas e e.

ter.s etc., cereais e mercadorias em geral, !tara tjlSl\lquer
perto do Norte ou <ilu Sul do Paí�, bem como para .. Exterior

ftecebe cargas de importaçãe.] do País ou, d. Ex
terior, para desembaraça e redesnacho pari

as praças do interior
8E'5VIO DA E. DF: FERRO ARMAZ�M P�OP'RIO

SERVIÇO GARANTIDC, E RAl'IDO---PREçnS MODICO�
,,-t-F·�"'_�'-;jal·3-ê·ave-·RM-f j'Bt, "I' -er

Rua Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a

• IIr,
\b
il't
1°De Fama MunI Gi
l.d

&, .. (.·"·5==& S::e::ES-
��,,�W�$4A_-� �

Motooiolet�s

• •

NSU � BMW - Triurnph •

Bi�':icletas: - NSU "' Due
Opa; - Baue

Radias: - American ..Bosch
we-Onta

(OPP -

lo Loe- ..

, I

cicletas, !�
Ipo-E- I li,�

I'

tas.

\S
I
I'
I
I

hos
I

au

H."res: -ILO para bicicletas e moi"
para iluminação de casas. - J

clipse-Evenrude para botes,
.&e4HIseries: -para bicicletas e motocicl

importadores - Distrlbuldor.

João Prosdoclmo & F�·
, Curitiba .. Joinvile .. Blurnei

\

Uma organização completa no ramo; est�:
ha vinte e cinco anos. c: elecida

(

(rAM;

:'nd
•

Capital
FllIId. da reserva

10�l�UQ:�'I$'9'
'251.741:1.0....

I L T

fXfCUTA TODAS AS O�ERAÇOES 8ANCA�IA�

••WftCIAS I: CORl\1ESPONDENTEi EM�TODO O PAIZ
itENCIA LOCt..L RUA TRAJANO. N. 13

Abana. em conta corrente. os segúintes juros:
.e,. com Juns (COidERCIAL SEM LIMITE) 2% ap.
bel'. líllutados (limite de 50:000$) 3% ala
De,. populares (idem de 10:000$) 4% ala
)cP. 'e artso prévio (de quaisquer quantias. cora retiraias ta.·

�;.::;;;� bem ele quaisquer importaacias).
co. aviso prévio de 30 dias
iie. de 60 dias

-

Uem de 90 dias

fi SS\nt;� Catarina

NOS CLA.��ICOi l!NVELO,.r:� Pl!CHAaOS

Fornlldave! !
I
-,

i!'lI C r:·Hl[jr' v,'n,l�lt; 1:.�'5t�! :i,'pJ., Ieitas das I1Ul.quí- ii
(.;1"! clt;: OS"J_!r�·s ,. b '�i�::1';' 'i 111a�' ",'1 tvii:' E..()fl (ln
dustna al-rnãj. Não ad-ruira su __a rmqui la sem CQ·

nheser nossos preços e condlçie. de venda.
Liçies.t bordaaos irl\ tis

lntormaçêes com o representante J. Brau.nlpttl�r.
e José Gallíani.

R ..at�Conselheirl) A1afra, 66
FLORIANOPOLI5

Cala Miscelanea
--_._..---------�------

não precisa de reclame, visite sua. exposições e

vrifique os seus preços

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlanopolls. -1.�36

Vende aasa j PIANO vende-se um def--se á-ve- I ......
marca "Zirner- i

nida Rio Branco. n.60 Aatar rnaun! em perfeito estado.]
11a mesma. Tratar nesta redação. I

I
i

[I�quinas e Pilotagem i,1

980 quilociclo!
?mm. J?zrrzm. "9'"P'H'rlWI,. L���

tlueam. hoje IDeia
PRE-8, Sociedade
Rádio Nacional
do Rio de Janeiro.

Programa diurno

Be 6.15 ás 18.00 horas

quinto ...feira
7 dt� JUlH

Programa noturrw

Das 18.00 ãs 20.00 e das 21 as 24.00 118.
PREPARAM-SE AVOS PARA EXAMES A 3(,. MA
QUINISTAS, PRA':ANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TIO MAIS QUE SE REFERE A'
MEfNICA MARITIMA.

I
'l

I
OS Il\TERESSAD(DEVEHÃO DIHIGIR-SE AO SH. 1,11EULA1IO DOS REIS VALE

RUA GiERAL BITENCOUT, 98

[__ �IO_R_IA_::_O_Ll_S .. -.--�1

Almirante, Nuno Roland, Mauro
de Oliveira, Alvarenga e Bfin"tlnho,

AlzirBnha Camargo
eom

P.eglonal dIZ Pereira filho
Orquestra ali: Densas
RaOemés e a Ali 5tars
Romeu 6hipsman com a OrCijulZstt'a ÔI!

ronrerto5
Eàuarào Patanê IZ sua Tipica rorl'i�ntlZs

A's horas certoa, jornais falecos com ru.:

tlclcs zrn pr'lmefru mão, farnlZc:i�a5 pele A NO!"
TE, e oferta õn rasa 6uimarãils t.tün,

A's 18.00 • PR06RAmA VITa�IA - Auóição
àll: futuros ostro» ào mícrorone.

A's 21:30 rAHçÃO DO DIA _. por La·
mcrflne Babo, _lZscrita e lnterprztcóo: uma

oterto ào DRAGA0.

I

"1
!
I

I

Sanaturie''Santa Catarina" /
, I
IIA.,;IréDr. Kiralyhegy I

I

r 1
I I

: I
I
I
i

DIRE'JIR PROPRIETARIO
�

Estação PERaZES _.- Vila Vitoria
e Santa Catarina

Estado A,!,.'1 21.35 • LmIRAt-�TE... "E o 5uplemento
õcs suas ruriasiàes musiais". Em
onõus curtas, em cOc)lZia com a rcõ!o
Difusora àlZ Podo rl�grl2', sob o

pctroclntc àlZ EUrflLOL.O:melbor �elbelecimento, perfeitamente aparelhado
par�o tratamentconservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana- ,

i �I
torio encontra-se calisado na Estação Perdizes - Vila Vi- i�teria, na EstrRda.e Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800 é
metros sol re nive possu.ndo JIJ2 eletríca, agua encanada e i�
estradas de autorrel, com clima salubérrimo. : � I

O Sanatorioncontra-se instalado com aparelhos mo- ,tdernrs de Raio .Helicdor, Ondas Curtas e Laboratório \'

pala exames de carrs, sangue, rezes, -tc.

Seção sepada para COIíIVd! '''l'eDl.('� de doença-i graves,
lltallo postepersvo, impaludi-m« cronico (malar.»), esgota
mento, etc.

A's 23 hs. CLUB DOS ff'iHTASmA5 com ln
rncrtíne Babo IZ 5ilvino Heto··iI

I
! l, Amanbi .. Orlanào 5ilva, OQ�te Amar'oi, Heli-
i i

\ tor Amaral.
, : \

� i \ A's 22,00 'O �.entro em Casa, apreCicnta Q cc-

:�, meoro em 3 ctos ue Oàoualào V 1::1

:ê' ...""'''' na, SEGREDO, na interpr'.IZ. f.:Jç.ão óc

,� rio. oe í'ornéõtce na !:Jci""ct.

:�' 1°········
·..·..··..····�··e ���..

oe*&�.�:� e $
, 11'. 0

�"';'H;1'.'
-

�w.:'"V(�"'i_,�,-:.;.uw,��t�.:t:�;wII:! '�(lr/�.;.,.tt<�'J .....!'*.�.' ...�.<;��__-t"·1!'II ,
• ..

,��W.Bi;&;f&��k-'.c�_.:�ilt'���·K�;;·Mlj'rFIWIj·"'.r� , : �
: lO 4tlI
!. U

p. Di. •

S a li I O. R a mos :: :
-------_._...._-- �----- .!: :

�:i CIGARROS '''SABRA ;" i
• • •

!I •

li DE LIJXO i
,.

-. SAVOIA- EVA - MACEDOMiA --

ili I�'INOS :

I AGUIA- CORSARIO- ATLANTICO -·CiPRUS ·1UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO - LEDA

� j.
DIVERSOS I.·POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES...VERA

i·:- BRASIL - HELIOS - GITANA -

fi)
Consultório e Residencia <Í t�ua Visconde de Ouro Pre-

• .:
to, n'. 11 -- Ttl.-S009 -FLORIANOPOLIS.

I
Acabam de ser lançados á venda, nesta cidade os aía- •

mados cigarros SABRATI, que além de conterem 'chéques O

__�IIIIIII ������������gJ��. desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. 'J
-

I
I \,li Os cigarros SABRATI já se encontram a venda na �
I! CONFEITARIA CHIQUINHO. ..,

E N S E II ..• •• 8" .

Dr. Carlos Corrêa ..

10- ''''. "'d,ftl" I»' rao IdU�lul�v e ,

� , I'!.

�I � I'r.-;v.�·'�'�S,'ll� 11 �/� Rgt�fq,�:{,
Á(Il �� ""�4&\. 'ri �v:-',)>> I,J,{;, i{�;�� � \,rpL:'� ,J

í,

5plZoker - Oàuvolilo Cozzi

, I
I
i

Esprciaitsta em mo/estias do aparelho genito Urina

rUI do homem e da mulher
Exmterno e ex Ass stentr d') serviço de cirurgia e

ginecoI 19ia do Frof. Eranr'ão Filho.
Fx-Diretor do Instituto lk Previdencia Ciinica do
1'(10
Ex- Sub Diretor d I :;el viy() Médico da Assistencia
Dentaria inían til do Rio d\.' Janeiro.
Curso e prática espccialisa.ia em Urologia.
M� dirc do Set viço de Higiene Pré Natal do D. S. P.
do C. S. de Ftoranopolts.

Doenças de senhoras. Urotogta
Partos e Cirurgia.

I
I

�

A mala h cha todas
AS

QUintas-Feiras

á� 10 horall no Correio
ás 9 horas na Agencia

, ......

�lia carta "heg(i�'á
. 'cmir.go na Europa

Partos - Melestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor di Maternidade:;
Medloo dG HospílalII"ESPECIAL PARA A ESTAÇKo lNVERNOSA, CUI�

DADOSAMENTE FABHICADA PELA CONHECIDA

C@rvejaria Catarinense.
EXPERIMENTE O PHEClOSO LIQUIDO QUE JA' (Curso de espeeíalizaçlo em

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS � molestias de senhoras)
RESTAURANTES. AD.

REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER. "",tende na Maternidade r ara seu concerto, procuraI a

ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA. até ás 8 112 da manhã Casa Milsical, qu<':: conta c.om a

F L O R

__�A_H_O _P_�-li-;,ii.'...i�.;;....;'.__-;-__.;I.j"LI"1_iií�iii�.I�'I:;i!i1irciieiiiGili.��RciíI�iii.�iiiii�ii�BiiI{ri.o&r�•.o9i:_�;III!�;.�illl!r.la_lI!!m�e�lt�lo�r�D'�lu�n�ta�d�a�nltia�c�a""'-Rua f,,).9,O P;ntr. 12

Infê::-:H-

Sindicato
b'çÕ f:H':� •

Condor Lida.
Agente� Carlos Hoepcke SIA.
RUA .CON:iELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

--.---�II_.--

FILHOSBEM
Lindas e graciosas confecções para

na C
meninas e g_ritos só

IT L.
esquina da TrajanoalraRua COllselheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será extraditado o te-

GAZErr_ ,.
.".--

nente Fournier?

Foi-nos dado receber, ôntem,
a gentil visita do nosso distinto
patricio sr. P. Correia de Olivei
ra, produtor cinematograíico e

sacio da <Medeiros Film », asso

ciada a D.F.B., que se fez acom
panhar do abalizado técnico e

distinto operador sr. Caetano Se
nastro, que vieram a Santa Ca-

RIO, 6 Atendendo ao que pro- tarina afim de filmar não só as
poz o Diretor Geral do Departa- Fis�aliza�ão e Co- suas impressionantes belezas na-mente Nacional de Industría e co- �o"'" gargareiar 7. _ercia de Fatrinhas rurais, COUlO tambem ai obrasmercío, o ministro in termo do Tra- lo) u
balho autorizou o referido Depar- realizadas pelo dinamismo da ad-
tamento a receber, até 31 do cor- RIO, 6 - Elll portaria de on- ministração do nosso Estado.� - O uso da gargareio á noite <i.PÓS A. d d h

. .rente mes, as declarações do regís- tem o sr. João Carlos Vital, rui- . gra ecen o, por ale, a rn-to industrial de que trata o decreto escovar os dentes, constitue uma..
d T b mia gentileza da visita, diremos RIO, - Em nova!'! declara-

n. 281, de 18 de fevereiro deste ano. medida de íudiscutível valor profíla- nistro interino o ra alho, or-
ções a i vespertino, o sr. SO',I-.

C Ih C I' d brevemente da alta finalidade da" "- i �'�O Quem adota sístematícameate ganizou o . onse ° onsu tive o
za Danl diretor (la fiscalizaçãoRETIROU DO FUN-·"�· .. "', .

'

Serviço de Fiscalização e Comer- sua visita á terra catarinense. �
. tal cuidado, premune-se. sem dúvida, da Pref(lra, declarou que oDO DO �:lAR O UE- ;{e muitas ínfeções que se, assestam cio de Farinhas. O conselho é ALUGA·SE dois quartos com horário abertura das casasLOGIO nOUBADO nas cavidades buco-íarínzeanas. compeste do sr. Manoel Gonçal- mobilia para casal ou solteiro cOlllercicé complet'lmente livre,

Muita.s vezes, entretanto, o gar-
ves de Freitas, presidente do Ser- Hua Esteves Junior 94 de Ilcôrdcom o decreto n' 251,

c;a.rejo não atinge senão o fundo da v�ço � do repr�sentante do Mi-l Fone 149� I acentuan que o c.mércio pu-cavidade bucal e os pilares, delxan- nísterio da A,grIt::?ltura, do

Di-,
_._..... .-------- derá fun,ndr dia Q noite, CIl-

do as partes inferiores da garganta partamento Nacional de .aude CO�f\'Ir'\lbate bendo uramente ao Ministério
expostas ás Infeçêes, Publica, do Institu to di Tecno- §... do Trab[o a fiscahzação das

Essa a razão de se aconselhar Iogia, das C:0operativag .Agrioo- "leis socia Quanto á folga sema-
nas épocas de mudanças de tempe- la�, d.os moinhos de t.flll? do a sauva nal dai epregados. fefla�, etc.
ratura, ás pessôas sujeitas á dôres DIstnt.� .Federal e des SlU�lC�t08
e ínflamações da g::rganta e das de Pauiíicadores e. Confettelr?s.
amídalas, o uso das gostosas past: � posse co ref:lldo Co�!eIJlo RIO, 6-0 ministro da Agri
lhas de Panflavína que destroem, esta marcada. pala aman�a: á cultura deterraiuos ao sr. Luis
com segurança. os f!;erl1l�S infedosos. tar��, no

1
gabmete do mllllstro Azevedo Marques, presidente da

.\em ca'lsar o IDIlHn10 efeito nocivo I d0 _!.:abhlno. COl.1liiSão Executiva da Campa- lNIVER�RIOS
á P 'nha contra a Saúva, ceder áspessoa que as us'. ode-se empE TomarAe represaiias .

-" .J. d' d' Deflue , data de hoie, o ani-.a ..... _� .... __ y..,_ .. __ � .. __ g'-las tanto em crianças como nas _
re )artlçodl iUwor ma as aquele v .

. •l);�soas de> idade sem o' m�nor re- C8UJUntamente I Ministerio, tantos f;xtintores àe, der� Clri lO. nd�hclO da ex�a. sra.
,

� •. "
,.

I "d
. arm 1 Goeldner dlgna ei-ceio m"smo durante semanas e mê- sauva e respechvos ormlCI as, d'·· 'ld• �,

f
. posa o irl LUlz Gc>e· ner, Cll-

ses BERLIM 6 - Correm ver- quantos orem necessano!'l para o
't I' t•

- .. 'd 11 b t pi a IS a.
P;:.ra d-:.sínfetar, roís. a garga:.lta, soes u.I.Slstentes e que a llL e- clim a e Il eiila praga, em seus

nem ,',emore sãtJ suficíeütes o:; gar-I m�.nha e a. Italia tomarão repre- terrenos 011 eulturas.
garejo", muitos dos quais são desa-I sal��s conjuntamente caso os

gradavds e mítaot<>.s I aVlOes de Barcelona ataquem
Quem usar as pastí:has de Pan- i qual'Juer barco ou cidad8s neutrai,

flavína nunca mais as abandouarà. conforme ameaçou (l governo es

panhol. Es�a decisão será toma
do na conferencia quo terão no

fim da semana o chefe do Esta
do Maior dE> Exército italiano,
general Pariani, e o Fuehrer.

Em T'iratí, 1\) Rio Grantle dê
Sul, de cuia fita,io ferroviarilll
era agente, falroeu, (lute_, o .r.
Alberto Simõeil,

O extinto, qte era irmão d")110, 6 Regressou hoje a esta
J . _._

capital ele sua viagem de inspeção á

"M O D E L A "sr. (,aqUlm �lmoes, tornou-.e
zona soroc:abana, onde visitou as A grandemente eltimado entre Oí4
diversas repartições subordinadas na elementos da BUIl classe, pelo ql1(�aos Correios e Telegrafos, o cap.,

sua morte foi profundam••tl!Faria Lemos, diretor geral desta re-I
sentida.

.

�p�ar�t�i,�ã:O�·"""""""""".',,""""Bn,,""""""eB�"""""""""""Rm ma � �EU�
�*'

RIO, 6�Falando ao GLOBO
sobre um possivel pedido de ex

tradição de ex-tenente Sevéro
Fournier que, como se sabe che
fiou o ataque á residencía 'parti
cular do presidente da Republica,
o sr. Gilberto Andrade, procura
der adjunto do Tribunal de Se
gurança, fez a seguinte declara
ção:

«Pelo que lí no relataria pu
blicado em resumo num matuti
ne, o inquérito sobre o assalto'ao
Palacio Guanabara, na madruga
da de 11 de maio, concluiu Pila
existencia de crime conexo ao aten
tado politico. Apurou-se alí a

existencia da figu-ra delictuosa do
8rti�e 294, combinado eom o art.
13 da Consolidação das Leis Pe
nais, em conexão @0ID o art. I:
da Lei de Segurança, parece in
ferir-ii que o inquérito conseguiu
provar que se verificou a tentati
va de "crime-meio" (assassínio),
para atingir o "crime-fim" (aten
tado político).

Ora, já o Instituto do Direito
Internacional, em 1880, examinan
do ena complexa questão, esta
bsleceu que "os fatos que reúnem

todos os caracteres de crimes de
direito comum, não devem ser

exceptuados da extradição pela
simples razão da intenção politica
dos seus autores". O mesmo prin
cipio Iõra sustentado por Renault,
quando expunha que não ha cri
m� politico só porque o fato di
lictuoso comum foi praticado com
.....................@.e.G

HerDla do
poeta Olega"
rio Mariano
:ruo, 5 - Foi inaugnrada, on

tem, JIIO Passeio Publico, a herma
do plicta Olegario Mariano, tra
balh9 do escultor Humberto CO�
z•. Es'liveram presentes numero

SOl ami"os e admiradores do fes
tejado homem de letras, r«epre
eelltantes do prefeito da cidade,
da Academia de Letras e jorna
liíltail. Falaram, na ocasião, os

lU. Fe Dando Magalhãei, pela A
cademia de Letras; Adelmar Ta
vares, pela comissão organizadora
da homen8�eID; Martinho Capig
trano e Herbert Moses, preRiden
te da Associação Brasileira de
Imprensa, e Adalberto Aranha,
em nome dos amigos do poeta,

BeM.arrUaram
toeomotivas

Central

duas
da

Maquina foto ..

grafica
.

A efewér \. de boje, auinala
Gratifi'8-�e/a quem encontrou

1 a data nati teia da gentil senh9-
no domingo 3, uma maquina fo-

rinha LiviaRMancelQ Moura, fi-
lha do n081d saudoso cent.rrllto,rftlica 6x9 Kodack deixada em
neo I!r. Joã� Moura Junior.UIII banoo do jllrdim da Praça

15, entre 11 II % e 13 horas. En
tregar no Hotel Mageatic ao

dr. Jaetz, ou nelta redação.

LONDRES, 6 - A England
Royal Society Ievou o seu album,
que conta duzentos e oitenta
anos, afim de que Freud apUSQS
se a sua assinatura. O album saiu
sótaente duas vezes: a primeira
para ser reassinado e a segunda
para receber a assinatura de
Freud.

RIO, 6 - No qllilollletro 175,
proximo , "atação JaparaIlá, des
earrilou a locomotiva n.

1146'1que puxava o treru SV -6.
Em .en.equeRcia dtlii8 aeiden

ti fitlou interrompido • trafego
per .ai. de uma hora. Tamltem
D. quilom.tro 109, da mesma li
nlaa, proxim. 3 estaçã. de Ge
vernadc,}f Portela, descarrilou a

lilCOIll.tiv8 1410, por ter partido
• eixo d. \lma dali rodas motri:l;es.

El'!te acidente acarretou um

_traz. demail de dual'! horas ng

trafeC•. A aglilílillistração da Cen
tral foi inf.rmada deli dois aei
dentes.
------------_.-

Regressou o Cap i
. tão faria Lemos

um fim politico ou sob o imperio
da paixão politica."
Prol:!legllindo em suas declara

ções, disse ainda o sr. Gilberto
Andrade:
"A lei brasileira de 1911, que

regulou a extradição de nacionais
e esttanieiros já estatuia tambem
que "a alegação de fim ou moti
vo politico não impedirá a extra
dição quando o fato constituir
principalmente, uma infração co

mum á lei penal."

VOZ DO POVO Proprietario e Diretor
J A I R OA

Polieia (;arioea
RIO, 6-Foram assinades de

cretos na pasta da Justiça exo

nerando os srs, Anesio Frota
Aguiar, Democlito de Almeida e

D u I e i d i o Gonçalves das
funções de 1. 2. e 3. delegados
auxiliares. da Policia do Distrito
Federal e nomeando, em comis
são, primeiro delegado auxiliar, o

sr. Democlito de Almeida; segun
do delegado auxiliar o sr. Dulci
dia Gonçalves, e terceiro delega
do auxiliar, o sr, Anesio Frota
Aguiar,

Alta distinção
Freud

a Sta.Catarina
progressista

Declarações do re

gistro industrial

RIO, 6 - Foi prêso Antoaio
Correia, «o ladrão do mar», qM
roubou uma lancha de uma COIll

panhia de petroleo da mesma re

tirando um re!ogio medidar ava
liado em 18:000$000, em seguida,
abandonando a embarcação.
Antonio confessou o furto, sen

do, assim, obrigado a mergulhar
nas margens de uma ilha da Gua
nabara, onde ('Rcondeu o relogio
roubado debaixo de umas ppdra!5.

lo;. "Ã;inio T;var�s -OUV;!:;:':::U'
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA AssisteRte do prof. Sanson
Consultas das 10 áe 12 e dai 16 ás 18-João Pint(),780b-Tel, 14.56

--Or� iÔSEPHINÂ SCHWEIDSON Leilão
Senboras(Especiali.ita em doeneas de

e crean�ali)
CONSULTORIO

n.a Felipe Sehmidt, 39

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

Terça feira dia 12 serão vendidos
em leilão, no prédio da rua Felipe
Schmidt n· 48, a's 19 horas, moveis
para. sala de visitas, qUilrto de casal. I

diLO solteiro, louças. vidros, armados, "
guarda roupas com espelhos. fogão
ecoDomico e Illultas miudezas e uma,
maquina para fazer meias.

COlDpre agora
sua

FINISSIMÀ
A P R O V E I TV E A E S T U P E N D A

Baixa de Preços
S o' D U R A N T E o M ES D E J U L H o !

RENA o

Lavando ...se COnl o Sabão

"V· E
·

I·d d "

lrgean SpeCla I a e
de WETZEL &

o 'RI 'BA FORÇA"

Estiontem, em nossa reda
ção 0' tte. Hadad, «Rei da

Força que veio agradecer á
impre: de Florlanepolia a aco

lhida
, tere e muito especial

ment",1\. GAZETA.
Gra pela visita.
�---.---_.-------------

Ser�xtíDto O Ins-
1o.to do (:afé

S. fILO, 6 - O interventor
federal�c1arou que será extinto
o Instit, do Café.

O COlereio põde fun
ciona dia e nuite

V i d a

.

Passa .h?1 o seu 18. anivena:
no nata!lCU\o interes!sante mem
BO Mano Iácio, filhinho do sr.

Jorge 'COlho, funcionario da
� Imprenlia )fieial:t.

Vê pallia� • i'U feliz aniversa
rio Itoie, o (llaate manio. Jeãe
JOi_, fil.hillhl do nos.o conterra
ne. ir. J•.io: MendQnça, a�atad.
construtlitr n41ta capital.

.P'az anGII Ji1oie, o noSlo oon-

.

terraneo I!f � :tenrique BOlco, fun
cionaria do Liceu Incluiltrial,
peilsôa aca�a() RO EacotiL;),::J �-
tari.enie.

,.

Fa�em ano, hoje, 88 sra. João
Machádo de Am.rim; Dominro
Gar8ia Junior João Antenio Ata
nazi.; João Aací d. Ameri•.

NOIVA.DOS

Com a �eDtli8sima 5enh.rialta
Irma L@hmkull, contra�()U ••á
mento o sr. Ildro Kretzer. alt.
c.merciante e� An(elina.

�

CHEGAM U�-
,

i

:Re,res80u, d� Capital Federal,
o Il'. Ernani CCfita, operOiO a,•• -

te do LI.yd B�l!lileir., ne.ta .i-
dade. I

_) --
FALECIMENTOS

C)�9Ã���ROtAf
ES1lECJAUDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




