
•

erl�:alla�

as" �la o el11 Bueno:;

,A expressão:
I

"nacional" !
Para o preenchimento da vaga

aberta por motivo do falecimen
to do comissario sr. Agapito Ma
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da Penitenciaria da Pedra Gran-

vou o parecer do cense- &'w. �l 'U -.-=.:. .. . .. de, ha tempos adido á Sttcretaría
I de Segurança, sr. �odí Vieira.H10 Nacional de IE:ducaçã�jl,

Propr�et.:ôlrio ta Direitor F�If:!pO"5aVel fll A I R U C 1\ L L A D O Muito ativo, extraordinária-I elatívan... e�d:c a tH'!i� írCCtH·...
mente devotado ao serviço, a Rua

� o lnterpestc áq:I;s!e cr- ANO iW I ntjli"�,tH1(i/POU��-Domingo-i:O-'d-;'Juiho de 1938 I NUMERO 1195 indicação foi muito bem recebida.
g.ão pe!o sr. Jorge Borges '--._. ------------ -----.-

-,-
-- ----,-- .. -------.-. .-----

Corrêa, diretor da !Escola
i'"saciona2 de Çornerdo� de
tuaraquara, no serrtlde
(te lhe ser permH:ido man

ter a denernlnaçã« de
"tladonaF' no ínstítuto
cue dlrtge,"

A' expressão "nado�aP'
f>, pr ivafiva do gtJVH�'�LI
tNh'!ial.
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- "'�:t.'\l\�";,�:r"'" �. �"'WfO',� r.�.?,.�jf,!"..I.'/�AI'â�'''' �1 I�j �':-��} �: f"� .,r.. ���;� �'li . � f(���' f<,JCi.;..�� L;�J' �� I:�.;, ��:>(;t: .dj:»" r::�>.\. m.j" ''i:j, õ> li "I.l:·dê, ��J r
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i SIO, 9-Ao capitão Felinto Aberto prazo para apreseata-
Muller, chefe de policia, HC8ba de ção de dcf'eza ofereceram os seus

ser enviado pelo dr. Dnlcidio procuradores constituidoa as ra

Goncalves. delegado auxiliar, o zões constantes de folhas 77 a

processo convenientemente relata- 93, as quais, entretanto, ao ínvês
do, instaurado para apurar as de destruir, mais acentuam ai pro-
atividades de Alexandre Hirguê, vas colhidas nestes autos coatra
o estranho aventureiro que VIVIa o indieiado.
Iwbalwscarnente nesta capital. A's folhas 54 e 65 encontram
F"tá concebido nos seg.iintes se os passaportes fornecidos por

lfl'l:lll'� () rr-latm io do dr. Dil!ei- essa repar tição a Alexandre Hir
dio C(>n..:nlv,.�: guê e á sua esposa, Olga Krz
<Instaurou-se () presente inque- mien Ri, guê, expedidos de con-

rito em virtude do oficio da De- Iormidade com as aiegações Iei- S. PAULO, 9 _ Já enviamos
Ilf�f!'acia Especial de SegUI'flDça Po- tas pelo interessado e completa- circunstanciado noticia rio sobre Qlítica e �ucial e do despacho do mente inverídicas, como o reco- .

I nascimento, ocorrido nesta capí-exrno sr. (81)j tão chefe de policia nheceu cabalmente em suas de- I d " ,

ta, e três gemeos, todos dono mesmo exarado no sentido de clarações retro-aludidas.
sexo masculino. filhos do essalse proceder á expulsão de Ale- Foram ouvidas testemunhas em Jorge e Catarina Malagino Bru-xandreHirguê. numero legal cujos depr.imentos neta.O indiciado prestou declarações estão a folhas 28, 29 e 3 L Em homenagem ao preaideatena Delegacia Especial e ratificou- r sto pus to, salvo melhor juizo, da Hepublica, ao chefe do 'oas nf's<:1 Drlf!!aria. Verifica-se

l�tá o indi(2i�do Alexandre Hirgnê vemo italiano e ao módico quedas me�mas que sua entrada em I ll'urso no dISposto elo artigl) II, aSlistiu á partllrientQ, el trêslcrril"rin naci(ln�1 foi inegular, ieLra ! do decreto-lei n. 479, de pimpolhos rec.heram e nome dtde VfZ q'lC conlcssa plenamente 8 de Junho do corrente ano. GetulI'o Be't e J '

d P Ih I '!
.

f I' F
.

. " m o ose e !!Ia a,a ver ;:f� prcva eCI( o �10 aso. In- eItos (JS neces:a�lOs regíetros, I tendo o l"ascio de S. Paulo to-forme qqe forn<>cera as autonda- remeta o er. escnvao este!! autos IIlad" a�' en I t.

P
.

b
. - '" "I o cargo (e man er

loe.,8 l".,),."J!<lre"
ell! ans para o . ao exmo. sr. capItao chefe de pO· ate' a 'dad e IIh

"
'

,.. d' d
I II SelO ar 08 pequenoster pa:",.yo['te l<llle, .u contere a IC.I�. Ignan o-se s. ex

..d� trans- triplos.nUCUilHtildade üI'3stlmru. mIt.ll-os ao exm•. �r. minIstro da Cercad d .

'tOI ," . , -

b J' N .

I .
,o a SlIJ.lpa ,Ia popular,

.

.�:e I';SO, porem'á nao apt.asse lIst;ça e �gOClOS ntel'lores para os reeem.nascic!os têm recebidoI para provar a m fé de sua en- !l,_ flIl� clevldos ». .

afande numero de t
'

trélda em terras do Brasil., have, 1O í....
t b '. pre"den es, �o-

, ., -

C
mo am em a Vlslta e varIasr:. I amoa u representacao que em Om O sr d di"10 de julho de 1936 dirigiu ao _ pessoas e te as as c aS11l11l SQClaIS,

dr. diretor geral do Expediente e

F· I d TMa Contabilidade na qual alegou sua Isca o ra
qllalidade de brasileiro e pleiteou
a expedição de uma segunda via balhode passaporte-do qual entretan
lo. não deveria constar sua na

foi in- eionalidade, havendo o exmo. sr.

capitão chefe de policia, por des
pacho de 5 de agQ5!to seguinte,
exigido fi. apresentação do titulo
dec!aratorio de nacionalidade, for
malidade que o interessado não
cumpriu até esta data, o que não
deixa de ser significativo.

O indiciado foi qualificado e

identificado, achando-se ás folhas
18 e 21, respetivament.e, os seu�

antecedentes criminais e cópia de
seu prontuario na Delegacia Es
pecial de Segurança Política e

Social.

Esteve em nossa ':redação, a se
nhora Olivia Faustina, que nos

apresentou sua respetiva cader
neta de serviçal, a qual, nos d�
clarou haver estado empregada
durante dois anos no Hotel

Ma-I BUENOS AIRES 9 _ O:"C6-cedo. sem que, até agora, con- .

é E . '. �
forme determina a lei, lhe fossem mIl. xecutI_vo. do Instituto ':Ar
pagas as férias a que têm direi-

I gentmo BrasIleIro. de Alta Cul·
to. tu!a. resslveu e!lvlar 11m nota a.

Acrescentou, que tendo apre-
mInIstro da lIast.r�ç�o p6àhca

sentado sua reclamação na Inspe- agradecend� � oflC18hzaçã,? fl�s
toria do Ministerio do Trabalho,

cursos .em IdIOma P?rtuguoa ...ue
ali lhe declararam nada ser poso

se realizam no
. Ini\Itut� N.e� .. -

ilivel fa.ier nal do Professorado Secun4ano.
Ao que 'nos P'" �" - ° mesmo Comitérel'lolY6u ainda

cu. L. " o caso nao . . .
-

destá assim muito direito. IDICU1r a preparaçao 0. pro�ra...a

I t ,I do". á.tos a serilll l'ólahz�dQs nlin enso O O sr. Miguel VelaiJlmes.de setembrlil prpXIIDO pIJr
PRAGA, 9 Violento blcendlo

fr•.o
foi encarregado da ocaSIão da <Semana uo Brasil».

manifestou-se cm Starin, na Slova-
d.·r.....a-O te'cOI-eu pr....-' .

VATICANO, - 9 Noticia-li quia Or:ient1l1, destruindo 18 casas OUv _ �II!"!!'!�������!!!,����
. que ° Papa Pio XI presidirá a e deixando sem abrigo 23 familias. visoria dos servi..,08

\IHLUNG.S, 9 - Um IlVIão

�!\ll reunião dã Congregação dos Ritos, Três pessoas pereceram nas cha-
S. PAULO, 9 Continu'a ln. da lu IApa·.ageiros da «Northvre!!t A.lI'"

19 d e te em qlle toma- mas, entre as quais uma creança Z e urea Novo chete do Ma-"01 a o corr n ,
. de cinco anos. temo o frio nesta capital. Na ma-

liDes:» caiu aQ ii o quando, no
rá uma resolução "!obre a verSCI- drugada de hoje o termometro do

oereplute, local, levantaVlil, TOU
dade dos milagres de madre Fran-II _._

Observatorio de Agua Funda redis- Somos informados deJ t· I B I.
.

viagp.m tnm a temperatura minima de 2
G t erla e ICOpara prosseguIr em lltia .

cesca Saverio Cabrini, fundadora grãos acima de o. que o overno do Estado 1rumo le�t,e. da!! Irmãs MiRsionaria:s do Sagrad'J' � • ComunIcações chclJadas boje, ã encarregou o sr. Miguel I lUQ, 9 o pre!!idente da Re•
. Em consequencia, ficRram feri,

C ração qlle faleceu em Chicago �1 n�Ulll�ta tarde, ao Departamento Geograflco V I d di"" "publica assinou decreto nomeandedas daa!! pessoas. o. 'd f rmado varias ",�V&&.!1 � e Geologico do Estado, lnlormam e as, e rll.r, pr.vlso-I chefe do Serviço do Material .ellcGdepoIs e ter o

.01 d
I que esta l'nad;ugada flfou em trés I �'iamente, a parte tecnica I o tenente coronel José Sabino Ma.

BEUNGS" 9-0 acidente verifi- Ca'!!Ô8p:�� ��:do;nte%nid�� dia' CODuena O �:raa�:. (�s�'e�:p��tu�:S ���!�l !� I dos serviços relativos ao
I cie� __Mon�FilhO.

_cado (lntem DO aeroporto local,' relativamente calmo, concedendo I seguint�s nessas cidades:. Taubaté.- '�ornecimento de força e f:;ONFEREN(:IAS NOquando �HD aparelho da �orth- cinco audie[leias particulares, a- RIO, 9 O juiz Coronel Costa ��;i�::��g�õ�'�; Itapitimnda-,O,2 e luz á nossa capital,' em MONROEwest ,Árhnes alçava voa. resultou
pós o que fez um passeio de flU' Néto, presidindo a 8udiencla pata. Nas outros Estados do sul a tem- razão da execução da sen-na morte de uma mulher e em
t0movel pelos jardins da vila. ju�gar o processo em que é acusado per.atura conservou-se acima de 2 to ' d t .

fí'rimentes .,.m dois homens.' Austote\es Ramos Coe'ho, denun- grãos o mesmo sucedendo com as ""Ilça que e ermanou aciado p,or exercer atividades comu temeis cidades do Estado de São entrega por parte do sr.nistas no Estado de Minas Gerais, Paulo. Joa-o Acacio Gomes de 01",condenou o réo a um ano de prisão
celular.

veira, ao Estado, da usi-
F�';-�!�50U no Hud, ou Conferenciou com o na e demais material re-

10, () "�\h&iiraDte Salda- lativo a tão importantes
'I nita" ministro serviços.

i Dada a com,etencla
, Por !nativo de força, NOVA YORK, 9 O "Almiran- RIO, 9 O tenente-coronel An. técnica e os conhecimen-SANTA FE 9 - Informações •

d·x de t:air hoJ�,· te Saldanha" chegou ao 'Hudson rjelo Mendes de Morais, que contri- tos profundo t drecebidas dos departllmento de I ma.!or .

ev a. -

.' I River um dia antes do marcado. buiu bnntante pera 'Iue o ex,capi.
S que em o

Caray e San JaVHlr informam: O aomH�gn h'terano que "o comandartte Washington Per- tão Fournier, asilado na embaixada assunto, estamos em crêr, 1 MONTEVIDE'O, 9 - Embar
R()bre (�s receios de que, com a! será iniciado opcrtuna� ry de Alm�ida e a oficial!dade 10' da It�lta, se entregasse ás nossas que dentro de breves cHa.s} i cou ontem com destino á Euro-�hf"ia do Rio. Paraná, as popula-l' mente CO�I amp8a c@la�

; ��:�IU�i!���n����it�c:nc:�!rcfc��� ��;���d���! � '�:a�n����tt�m ;o:�! já começaremos a sentir I
pa � bordo do «NeptlJnia l) o ex

ções do� refendos d

..

epartamentos bora.çãc dos inleieduais 's�'. J. �. d.a Costa Lei.te, pelos fUn-�DUqUe de Caxias, e�teve ontem, em OS beneficos efeitos da lPreSlde?ta Gabriel T.erra, já res'
fiquem Isolada� e com as cemu-

,

• 'I
CIOnarIOS do consula�o e varios conferencia com o ministro da _

.. ..__
" tabelecIdo da enfermIdade que o

uicaçõei íií't"errdmpidis. 1 catarlnenses. ' membros da colonia brasileira. Guerr.. nova orlen_�ao. acamuu.

o loterveutDIl" I··ed�� I
�·�d ·�df>litolll D Fo&·�;;�

Pública

o sr. Interventor '�e;'ô;: ih·
I;' os. üCOO'lfHWhad!; du eb'\l":d,!
f;Hl ('<IH! .Militar, l':lp\iii() '\41<-:'

j. i'.ie Arante e "ju,� li;"ir!Jt'q ebs
) a .. tl'!' da Fazenda c :"f'(�'l!';)flÇH
l"úL1 C', drs. AILoII1Jr') ('; ii'IHriít'�
I� Ivens de' Arau]», vi; [":1. r.fi
r ialrr.errte, o Quart.d "L: For(;a
I'úhic». onde rui ff'Cf'hi.l>l com

[,S bom as illl:�rent.f'q uo ,('ti tle'l,ndd ('tlf'[�(). I

Formou urna CO!n pan ;;ia d<:!,

C:lI&'ra, aproveitandtJ os plemea·
tus da nos!a gloriosa milícia a

,,'as,iio para levarem a efeIto \'3-

r<as pêl'i idas desPGl't,ist.as, qu e

deeorreram animadi�simas.
A' visita do sr. Intervi"lIti'f (oi

fi!m'1,'a pela «Ernpreza ;yJ('deiros
Filme », qlln procurou (�; ,ilwC' os

ftS'lt'ctos mais inlere�sanLes do
( lTiUlonial.

Reclamação
sacristão ao conego

do

PORTO ALEGHE, 9 - o
sacristã", Antl"Jnio Forte�, que ser

V,j na Igreja do Rosario, procu,
rou hoie, a Inspé!toria do Traba

lho, afim de apresentar queixE'
<'UDt rB (I conego Cletn Ben vegu n

oue (I dc!'pediu rlepois' de 25 s.nt �

de serviço, csem aviso prev},p.
Degcja Antonio Forte'J que (

\jgario da paroquia o ind�n�ze
devidament.e e lhe pagut' as fena'
fi que dÍz ter direito.

Caiu quando, alçava.
vôo

A cheia do rio
Paraná

J�"P�.Af. �:;!��l ")'.�r\ ..'!-"""".�:��:, �>l�

afastado o perigo de ser ali��4ª:tf a
r�:l)il\l:'eSelltantes dos Paraguai e da Boliví� �Ol;,p...��,

�� t[t�ata(i1J de paz relativo á pendencla.�O:'t�peo,.
NOVO �OMI�.A"IO

;-.·lú.
j

pfiLICIA./�.�( . ,�;;Ji." ... "

', ... , •.
. " ,"

Está deti!�.itivarnente

TA

ALE A DRE HIRGUE
VAI SER EXP(J1�SO

DO BRASIL

FALECEU GABRIEL
ASTR.C

PARIS, 9 - Faleceu o sr.�
briel Astruc, administrador da
Agencia Radio, uma das mais
conhecidas personalidades parisien
ses. Era um dos ditadores da vi
da social de Paris, organizador
da <soison de Paris � e construtor
do Teatre des C�amps Elysées.

Getulio,
nlto e

Be
José

na .llssisteocia

o idioma por-
tuguês na

Arge�tina

RIO, 8 - Eram amigos e patricios. O qllimieo Farah
lek e o dentista Abrão Curi, amho"l libanezes.

Ha dias, no edificio carioca. onde eete ultimo tem consul
torio, Farah agredill o dentIsta, ferindo·o no ventre e no pescoço
com uma tesoura.

Os ferimentos foram reputados graves e o dentiita
ternado n(\ hospi tal de Pron to Socorro.

A policia. acaba, agora de concluir o inquerito. Farah de
clarou de que seu patrício se havifl apropriado de um seu prepara
do para cera da píórréa e que lhe havia entregue para experienr:ia.

Por SU'l vez o dent.ista Curi alegou ser o amigo um ma

niaco e que ovem njudando ha muito tempo, não tendo, porém,
"Tlcontrado nenhuma de3c,-,berta original em suas drogas. ° crimi
ooso contestou essas declarações d;zeIldo que () dentista já usara

liversas veles sna descoberta e qae no dia do crime,' dIscutindo.
NCaltara-se e ferira o ex·amigo com uma pequena tesoura.
-----,�---_. .. .. ---_. ,

casas

DOMINGO
LITERA

RçO, 9 - Estiveram ont6m
no gabinente do ministro da JUi
tiça O� SfS. Cesar Vergueiro, se
cretario da Just.iça de S. Paultj
e Gabriel Passos, procurador ge
rai da Republica e o Rlidistro
Bento de Faria, prasidentQ da
Supremo Tribunal Federal.

Terra embarcou pa-
ra a finropa

I
t

'J
,

1
!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Direção de ROSE MARIE
Nova ér-a paraI ,CARTAZES TOOfON, :ÍI?!:�:o"rAs
as rnulh res I DO DIA Iprellidlarlo8 em re-j" PROGRAMAS DE HOJE: v..lta, verdadeiras ,..• Um famoso psichologo norte-DepOIs de a!guus se�ulos, em

I � ,slla atividade, até que na ve-I ras que se atiram americano assegura que as crian-que a mulher ,viveu., mais o� �e- ,hlc;e descansava um pouco a IODEON, O lider dos para.8 frente, enio11-
ças nos pri�eiros anos de vi�a

nos
.. acorren�ada ao cO�lvençoes a lingus , I

el...ma. quecldas, em busca sentem invariavelmente uma in- , c- :.' " Jr; b",k', ._i;. 0-
SOCIaiS e tolhida em sua liberdade

da liberdade ou da cilnaçao especial por dererrmiadas i'}"" �1l':'\WJ"O'. Qu '�':'C- tsurgiu, nestas ultimas deca.Ias, Vieram os novos tempos e A'S 2 HORAS: morte••• _ Eis o qlle cores. Aos dois anos, preferem o um banquete d.: m�tiOli etrquer> ,

uma éra cornpletamentz nova completamente diferentes, aegun- Vesperal Llder Me encerra em "Sou amarelo; de tres ô fjuatro ar.os, é suficiente o om,1cklllg psr a : �
para ela. do jà dissemos. Hoje II mulher I) PARQUES E JARDINS DE quentiu"! o vermelho; e dos quatro aos homens e um vestido ilHUS srm-
Atualmente iii mulher tem de- que bate boca e faz barulho na S. PAULO-naco D fBUM FILME DA 'JovrARNÇ í�< seis anos, I) azul. pL:ante de si vastos horizontes. E.g. porta da rua e não sabe lazer 2') VIT'MAS DA. AUDACIA I , ..... , ,

_di t .' . , 1 ,.

COM PAT O'8RI2N-HUM- D;.;;!.&. '�mdo
tãa a SUR rsposrção prohssões, o�tra cousa, e urna rerrmlscen-I -múvimentado filme com

.

.-. RT E BAR-lO macarrão ftli��_1R .trabalhos e carreiras, que antes ��la dos tem�os arrazados. .Atu�l- SCQtt Colton e Jean Roggers. PHREY tlgG1 l'-JE HO'E
'

....a._ Aft.l.��f;"�.' 1".-1'•
•tavam reservadas só para os mente, a nao ser que ela queira 3) IRENE A TEIMOSA- TON MA

•

A, J U�� v I ii'homem. Hoje ae, mulheres avan- continuar atolada nos charcos da
uma adoravel comédia com

NO ....IDER. Esses bons tubos de m.assaçam rapidamente. Esse século é iguorancia, a mulher divide mui- C I L bard W'll' que tanto nos regalam foram rrna-I aro e om ar e 1 Iam
Tendo a frente de um cast inad N I d

de as. to bem o seu tempo entre os Powell " .. ,glna os em apo es ao ano eQuero chamar a sua atenção
I

arranjos da usa, o trate dos .() O AGÊNTE SEC\{ETO d� v�lores índiscutiveis, Pat 1220 por nm velho alchirnista.devido a essa mudança radical filhos, com plenos conhecimentos ·x 9 F' I d
. O Brlen, Humphrey Bugart e Chamava-se o mesmo Cicho

-

-
- ma esse emecio-

B t M L O I
dss ceusas para os novos deveres do assunto, a cultura Iisica e a fil

. ar on ac ane, os pers -

e a sua descoberta foi .. lhe usur-I d I nante me em sene com
naoens indispensaveis aos h J I

.

h
'

que se impõem á mu her este outra cu tura muito mais impor S C 1MBI. . pada por uma aUI COZIO eira,I T d cott o ton, ont u e e
filmes que revelam paginas n' I de'

secu o. en o progredido muito tante, do seu cérebro,
J an Roggers ..' UltJvane,a e anzio, que perce-e encontrando facilidades novas, I E é preciso s: r assim. São P 1 $000 de víelencia, manchas ver&o- beu que a exploração nacionaltambem a perseguem obrigações I dt'veres novos que a acompa-
reço--. nhosas, esc�avada�, �a hl�, do macarrão bem podia repre-de que antigamente estava livre, Ilham pari passu com 3S vante S L 30 830 HORAS toria da rnars prodigiosa c�· sentar para ela uma mina de·--A'.. c , e I :

'I' ã reune ....... se para VI
Nos tempos passados, a mu- gens conouistada-. Por ceusa t vllzaç o, ".- '� -,...

-, Sessões e.elan es . ,.

'dIber era uma esptcie de ser ln desses d(�veres, ela lê os jornais '

d' ver os pnnclpals papeis eUm romance palpItante
_

e m-
SAN QUENTIN, O filme qL1�

ferior e atrazado. Se 5abia lêr, € 8S revistas, adquire noções de é d dteresse, at,rav 5 as se�uenclas e
revela quão tempestuosa e

não era muito, c, 51." um dia ne- hjgi�ne geral, sáe a compras e :) d d filação trep! ante e mais u,m m.e violenta é a vida dos que
cesiitava de escrever uma curta, passeio. segu� algum cursa de d W Ia

n
arn�r, que, �os greve a m.als vivem além dos altos pare-

isso representava para ela um especialização, interessa-sô pelas b d P tum, "assunto prol I .0, com a
d:<es, que cercam os recin:verdadeiro problema, em que �e· modas e pelos sports, acompanha O B Sh d H ""

rlen, Ann eu an e um-
tos dos presidios para de"via ser ajudada. Pass3va quasi o müvímento actistico e literario h Btodo o seu tempo tratando um do país, ouv� radio e sabe con-

p

rey. _si::t.que!_lt,lu :�t�q��lIpt��a ��reqmue��ave���pouco da sua casa e conversando versar a respeito de diver50s as· Ab _
, .

. nrao as sessoes:
ha contemplações pois se

com as vlsmhas.
I surltos, em vez de falar da vIda SETE DE SETEMBRO-comple- d d

.'
1 dEm linhan gerais \·e3umia·se lA I alheia e brigar, como naqueles mel1to nacI'�nal da D F B trata, de ver a'delros ara os,, '"

1 - \J • • •

homrns nascI os para o
essa vlda quasl aOlmah�ada toda, velhos temoos.

. GATOS NUM SACO-desenhos. Crime!G�stos pr'etc,sIC;HARLAUTH, FOX AIRPLAN A ação vertíginosa de
NEWS N 20)6'" SAN QUENTIN recorda asU Ih t' ã

., é o creme que revolucionou o • <:tt,
O M C. m�b�e a supers IÇ o na t'rus-I mundo velho, e, óra revoluciona a chegado pelo avi�.o da Condor e peripeclas de .- en· on-

sla atn ue aos gatos pcdos P�-I A '. d S J ccmtendo as seguIntes reportagens: tra O Imperiu do Crime, ce�p.nderante papel na viàa das mellca ou.
I T' • luloide que estarreceu todacreaturas. Afirm ...-se, por exem-l CHARLAUTH EE.UU.-A esquadra am�fl.cana a cidade. Mas nele tambernpio, que ulr a joven que tenha em manobrat; ,no PacI6co, encontramos a mesma vio-maltratado um dêsses animais,: não é um creme comum luta contra Eu.noso t,emporal. lenda barbara, as revelaçõesd � , ., I FRANÇA-Meetng aereo em

t é' depois oe contraIr matnmomo, CH AR LAUTH I .

-

,

•

espan tosamen e cru IS e
nunca selá feliz. I j E

Samt oGermam EJn'pLayeh·. "O FUii!itivo", que deu a
. , , E .UU.-- genera ers mg P IM' h t mpos ""slhe extmgulra as sardas, panos. " filh d uma

au Uni, a t! ,".

cravos e espinhas, �em a minima I �e o

seud °l't esPdosarN v
honras de grande astro.

I' •

d' d Ih ' Jovem a e I e e o a SAN QUENTIN é umIrntação elxan 0- e a cutIs
Y klimpa, macia e fr.e8ca. ALEM�NHA-Cross Count�y ���eOraf��te�S e que p��n��eO 'BORAX militar na Alemanha.

não? __ para os estudios O "FL�RT"SUISSA-F�:lta da Primavera
dos prOblemas socíais e re-O bora:x, embora um pOUC9 em Zunch.

, formatorios.usado, é e�ce!ente para b,anque�r I EE.UU.-D.u,as cnanças most�a� Através suas sequenciase ii'!" a roupa. Calcula-se, pouco mais sua habilidade numa eXlbl- de ação trepidante conhece-
ou menos, um punhado por cin- ção de boliche.

. remos tambem um romancecoenta litros de agua. Enchrndo- EE.UU.-:-Campeõ.es de corn.das palpipante de int<"resse, no
se até á metade um tanque.e I antenores entram, e� trema-

·qual uma mulher vem avertendo-se dentro a substancIa mento para o proxlmo Ken-I
amar o mais resoluto dosmencionada, cooseguir-se-á um tucky Oerby. policiais e o mZtis temidoefeito excelente. FRANÇA- Concurso hipico de
dos encarcerados.Nice. SAN QUENTIN será a

Preços-2$500 c 2$000.
atração de hoje na tela do
líder dos cinemas.

crianças
as cores

e n:$.� 11;t'-���nt.l.,.mw't;,n ,,�,.... _L d,'f,ifi �!ii'i, w.II It;;:a;;

tas
Um banquete de gr4nd(:! f�li-

iuete eXlg" 4U': o> tiHl,iiheifc)�
, fi, "�a'" i. ;

.. e. k ' ;,y ,L-

QCl�ndi" te (i� o rompimento
de um Doi vado, dr_ ve-se dar ao

tá!!. a menor dlvulgitçAo poesivel,
ahm (_�e ev itar suposições errsdes
c.ue �e po1;Hm faze! cm torno
dos motivos que der�r:11iQanull
semelhante atltudl' extrema.

Ci,.-i.-irã----a-.
um boemia

Esctlto que uma pe••ôa manda
ti outra com palavn'15 lilO&Vell,
�mbora I'm \ 8pel grcuo, expri
rr,indo kda a delicadeza d�

ouro.

Frederico II, entio sober IIno
da cidade de Napoles, ouviu
falar no macarrão e quiz provai-o.

Achou'o excelente e ordenou
que daí em diante lho servissem
á mesa com regularidade. Foi o

inicio da conquista do mundo
nelo modesto mllcarrão, que,
�ornando-�e mais e mllis conhe
cid"", �bliu as honteiras itali�nas

CAIlTAS•••

P�daço de p ..pel csurilo, que
se colOCá dentro de um <:nv�Jo.Je,
..:om o qual se joga com III re

putação alh.,.ia, 011 qu�' hz p"".
der a reput"çâo 4u8ildo não (:
pcd&ço de p��jd, 1I..iIlS U"1 cart�o
Com figura, e com o qaal
tambe'11 �e j0ga.Quem n.

frente?
A norma estabelecida para as

pre<:edencias ao subir ou descer
umas escadas é coisa que fre'
quentemente conduz a erros.

Acontece o cavalheiro des.�er ou

subir pi imeiIo, mas é á� damas
que correspftnde ir adeante. Só
se explica aquele gesto no ca

valheiro, quando se trata de um

logar em que se deva dar 8 Meio de que se ser vem ••, h I "
.mão as son oras.

I�essoas que não gostam multo

di: andar ou que tem mêdo .u._.

;rect!io de falar diretamente CQ:U

III outra, �e!SG4 a quenl � a

U
.

f me:,ma dirigIda.ma Jovem que, com o a ao

de conqui,tar poplllal i dade, não
Q d 't' � ,.- . uan o esclI ii co n poucasvacIl j em e�tabelt'cer •. LI ;�T ; .

I f
<

, .

I ,)a,ll"fU t:m orm;) d� bilhete ecom vanos rapazes SlmlJ tanea-
I J" '

fi d· I'
, 'm pnp,e azu e um ,!!&O pr\'nunClOmente, a m e GíU a Impressão, 'd .• 1 ,. .J

d ' -

1" d .. ,� 11 se,} o.�dni:ltallo, qu.: pOye

f
e

'dque
e dí.lUltO I" ICd'lt� 11

de pre- :,,:, ni:.;�i,· um vf'r(hd"!r") bilht:t.en a, ce o se to ela e um
I,..7U.

prestigiu de Livolidade yuc re- '

.sulta contraproducente e a coio-:a M (3rder .aem evidencia, quando não res-
.

I 'b Ipeita nem :lOS noivos das suas •••

quem escrt'Veu ou, outras vel�;,
em papel muito fino, com pl!Ian4S
indelicadas. exprimindo toda •

arosseria de quem a auign",
;Iuando não anonLnI', ror f.dta
de cordgcm d,.. ser grosseiro dQ
seu remetente.

Dom da
válha

Um naturalista norte-americ:l
no chegou á conclusão um tanto

peregrina de que as creaturlls que
comem ervilbas em ,gra�de t:t�an-I'tidade avivam sua mtehgencla e

revelam preferencia pelos ,efina. A vaselina é excelente para
rnentos artistic0S. Nas mulheres, tirar da superficie das mesas lus- Para amanhã o líder tem em

Ih I tradas a mancha que costuma cartaz mais um filme de JANEas ervi 'JS aumentam sua nature>

I.

.

ficar do pé dos copos, quando WITHERSpropensão pari) a conquderte.
1 T iestá humido. Adora.. raqn Da

Depois de passada a vaselinl,
deixa·se que transcorram umas

horas e se limpa então a parte
manchi.lda com um pano suave,. CINES COROADOS
lustrando-se êl mt'sa de seguida,
como habitualmente.

1\ VASELINA

amigas.

. __._-�---_.-.---_._-.-._-
o habito de morder o, Ia

bios quanrlo �e mantém uma p".
le�lra, e que geralmenle se toma
como urna expre�sao de CO
QUETTERIE, não é mais que
um Césto de8a�ra<.lavel, tllIe é
de bom tino evitar.

·--GüÃRDÃ�LivRõ�-ÃwxirtAl·-·
que tenha competencía na matéria

acha pronta colocaçãg.
(,fertas á:

S. A. Metalurgica Otto Bennack
Caixa Postal 43

FILTROS•••

Para motorei! kifasicos 8 mo·

.ofasico!i, Os mais eficientes, pro
curem na casa

A MU5ICAL
Rua João Pinto, 12

Pés cansa�

dos Preço-- J $000.

Quando, depois de uma grano,
de caminhllda,# se experimenta
sensação de pêso nos pés e se

:JS nota inchados pelo cxcessi vo

esforço realizado, não basta tirar
o calçado e substitui-lo por umas

sandalías folgadas, E' mister en·

volver os pés com til as de fla
nela, molhadas sempre em agua
bem avinagrada, e e, depois,ficar ITll:'rgir nela as peças em questão. Preço: -1 $000.
em repouso durante alguns m�l1l.1- Asfreg�tdo-élS com um� escova de
tos, colocando os pé� SI b,e uma

II c,
abelo bem forte, afim de qU,t -A'S 4,30,6,30 e 8,30 horal:

almofada. penetrem por todos 08 mteuh-
.

O I H JL, , ,- ,'E' � d; b- TUFÃO com sca orno &.a,No dIa lHtgumlt! ,,-5 pes e�ta:1 I I.:IOS. ,'G:(�5IJam'se epo:s os. o

J-
,

F Farmt!!rprontos para UIDa nOvd jl;m",da,,' j�to;; noutra. agua, deIxaDdo-o�' l�ay Milland 500ancitOOO.•.lO tanto for preciso. secar por SI mesmos. PtCços-2$ e

JOINVILLE
� .

REX, ás 2 horas: ROYA!..., ás 2 horas:
ROBINSON CRU30E'-

, MARTHA-a opera fworitaC�ISTAL LAPIDA�O Inicio-com Mala, Rex e Buck.! de Caruso-com Carla Spletter.50 melhor processo para 1110-
N( ;

_,...,
par objetos de cristal lapidado, ORF��S DO DESTI. i; I OR�'A?� DO DESTI��consiste em p�epar�( agua morna j coo:' D.lne Maore e Vergm

com. Dlckle Moore e Verilma
com sabão dissolvIdo e logo sub- Veldkr.· Weldler,

Pr<:ço -1$000.

Tenis Clube
.

Flarle-Lira
, i Fdr, tri,'. r

j

napolis

18 DE dlJl..BO DE 1938

A'S 21 BOBAS
Sábado,

-A'S 5, 6,30 e 8,30 horas:

TJ-\RASS BOULBA - cem

Harry Bauer e Danielle Daneux.
PreÇü-l $500.

-

Grandiosa Soirée

I
./

- .

�

< )',
'�,
"�,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t�}�fI:'J�;-�'x�_;r��}:�"1��;�'� �::������� o valor da produção em mi!
W • .• � Adorat:ão réis sobe de 1.974 contos em

._._o__ .__ . . I ;."� VViJc Mana Pinho de r� 1926 pala 74.760 contos em'li Olhreill'(iI �.
, � .

'ii a venda em todo o Brasil 1936..A sua percentagem sobrei I:� • " aotadamente na Capital da
lOuro e petroleo 1 � participa aos parentes e � Republica.

a importação, no mesmo periodo,
I I � pessôas de suas amizades �� pa�sa de 3,4°10 plita 312,0010.

I
!� j"lh 0["4 PI �t E

.

d 1
mi 2S&��

rYrA'�AOS, 9 _ A «Tarde- pu.·blí-,,';'�,l' que sua I a .\.T.� -

r.� sta a maior prova e sua ata
r,� NHO DE OLIVEIRA con- 'Í\l' lid d I

CL1U loun er.trev.sta com o Preíe.tc i � .� qua 1 li e.
._�_ ii A expo�rtaçaO(,I.Z(' l,e,�(J;i'. , trnt ou casamento com o SR. �

----- "

_ 0- !I· JiilliDUr' [ +e Ih, v[·,ta, na reFt,lo" �
,"• ( v

�
- ., \ ICi,�!'\TETf{EVISANATO '

bIE(;E, ')·--l\i'J!ie Peljt Jean -------------.------ l d ;
..

R;i) D.".nc..
. i'/.j� � LiC,.'� i,' I. a- O 'de madeiras

Beckr-r, :,('us3Ja de ter f'llvrne- 1
. 1)e:!a,�rl:,,�aq�de, p�eLrt.o, Qo,jP.' -1, te �� � ".... a

_ •
� 1 f d o c r e f tI· , Fpolis, 807-38. \UI -

nado cnze iJt'�",(JjjS, foi ('I.,ndena(.

R' .g:' .c:�
• t:rr a !_í;.:\O zr urss f) '". rrn ouro, �" 's::"'-;{'''� ""'....",,"k' ,,,--O1l r.� naCIOnal'�:>

á. pena capitui, pelo jurí. ! 1� � ornldUO no 111 ... platina e pedras prcc "SJS, e�;';iUd(l, 1,1, l�"'"
.. ,�"f�,.""'", ...� ,. I .'"

�)

E�sa sentença. ent retanto, trsns-. 'cntreho.to, inexplorada. ch..ma tl � �� Vicente �:. � i Terç� f .. rra dia :2 serão Yendl�Os
Icrma-se lJ ntouiuticameute sm pe- i f',erp.,.. �{

...�,.e eublicc 'àtcpçãJ do govêrno fedfral D.l.,.1 as, � ;�1 e ;;� � eSffih l���Q, �8 pré;ioI9da.h rua Fel!�e Segundo informa o «Blile'
Ilfl de pri�i'il_)' perpetua. visto co-l ... -- _'-' pU, ��\"',,v

i \no�m?s l'i]1H:Z·1S "u,: ;;1, ,-,sr:tJ �l};ln- i i'::"�:��":''';;;:�, Ol!Za �"'''i-:;:;;If.J.�: C mi ,']',1' �.J S
• orasd, movells I tim Economíco» do Ministe-

1
-' '(\')"- ,1 'S ' '-re,·ronL. -,,'" .o,,·'t·''''11 '1' �, para sa a ,e vlsltas, qu.,rto e casa.

Ino b ! rllU (' 1I'()rte r·ao VI;l(l!':i\ ' o' 'hh"". c';,.. '-'- L�, '.H'-- '.é.'" '.il I 'J,"
.

dR) A

E
.

13
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,. ,

11' ,-- _-
,

I
RIO i\T Q [",nl" da Gllfll'I"1 f('l',

l.' '."lb
'·tll '''1 DíO f:3" '1' --'I 'I;C' t'(Yj'CIS ' :. :1..'; dí.o solteLo. loucas, vidlOS, arnnrio.', no as. e açoes e .. xteno .

J,.!O e.gi('g� para as ln\] H.'IeS. . .. \rA .Ji.'-" II _....,t. \ :. I.t '. ,. \.u 11. 1(1 \'_'. , .. 'b"
'

t�'" , '.�. .

_ Q_ assinado decreto ref"rrllandl}. nu! d: pdroko, ;á se. (viM'-'clan3i; poço;' :.,� nnivus fi guarda .rpupas �()m eipe1hos. 10g,1O Tes, cresce com mUlta segu,
I IE

-. l� 9 I
.

!-
.

t ! --e 'ÇA pubi}' "O I 1.: •.

" v' r;os '00'> _,"o
' tt eCOllomlCO e ülll·tas llru.de.Us e uma ronça de' <ln')' para al10 a

.J '('1� --A. mu !J(ao rTl1<,.}n "'resse(()" ,rVI," ,l. I � I'·;, ,. J "".1 .. ".
-- ..•.•• , )", • .,,'''i,'''''' . f'

",,,
, ,-' '. 'l

I
.' , .' ;- ,." .. ;' ;

" ...." .. ", "fi ... " ........,
maquma 'Jara a.zer meIas. .

}

U5S1!ÜlIl [lO JíilgaD·('nlo ,':, Pi ,'1' t.enentp H'�f'lm"'I:' ,To"n .T,J�!I,,,, "., ...�. �
.

-r., c,,, .,,'. � ..
'

" exportação de madeiras do
flenadurú Marie l-\'li! ..h'Hn 1:1'- b� d:,:- AI'�: s, '.1"\',' ter f:qj(.Ji� i.��t;�...-.��m��m

\ Brasil. Estão os alcançados
�kel'. aclamou (. Vf'fi'dJt1J1lI do Jll', f)IOVcldfl, o-ul ConselHO de JI .... lll. .

d 't I d d
rí. exclamando seI' ,,1:1 cl1!paoa dE" ('üção, a Slla conduta iJTr'g',dfll',

b'"
2m a mUI o. onge e e-

lís�a��infit() (' qIJ;'nd,' ,-"1,, pra íf-' l'(\n�t[ln!ln. fTlp."mn, de !,;ll�1 !'(: ,:lP rica I mon�t�<:r tOtalmente nossas

conduzida á pri,ão. di('j, . ':primf'lIt oe Vim3S
. POSSibIlidades como donos

Os membros d\) jmí ('(':�p()nde prisões, das florestas maíg ricas do
ram afirm:divnmrnLe (l.oS (jllesilos mundo em es:sencias uteis.
H)br�e se ela ::!é1 CIíIP:lfW de as

. -0--.---- ...·--------·---------.

de o desenvolvimento do co-

��::�=�; e ('P lentiltl\'3 df� as- O dia no (atete :;;� Imercio de madeIras fúi gran-
.

"""
' de no último qnatrienÍo, no-

e leii E:S ACOLCHOADOS Ita!ldO-Se consideravei au·

ment'J de um ano para outro,
, Em 1934 exportamos. .

136.188 toneladas no valor
de 27.926 contos; em 193f,
167.177 túnelad2\s avaliaveis
em 34.410 contos; em 1936,
a exportação alc;:.:,nçou ...
191.087 toneladas' no valor
de "l.904 e, finalmente, em
em 1937 atingiu a 261.057
toneladas no valor de

165.117 contos.

I
No confronto desses da

dos, nota-se que, em 1937,
I exportamos mais 69,970 to-
neladas e mais 22.213 con
tos do que no ano. anterior.
Nossa maior venda é a

do pinho, que encontra seus

grandes consumidores nota
damente oa Arge�·!tina e

Uruguai.
Depois do pinho. as es

sencias que mais V2t1demos
são: acapú, cedro, marapú.
peroba, pau Brasii, jacaran
dá freijó, cabriuva, páu ama�

relo, sucupira. embula, ancli
roba, massaraí1duba, etc.
Além da Argentina e do

Uuruguai, :::ão nOSSrlS g;ran
des compradores de madei
ras são (JS Estados Unidos,
Portugal, ltalia, Espanha, Ale'
manha, Grã-Bretanha, etc.
Espera-se que, no decor

rer deste ano, a exportação
brasileira supere. a dos pC'.
riados anteriores em virtude
das grandes encomendeS que
tem sido' feitas nos ültimos
mêses.�

�.�tta AB.,iTiR T=113 '«pr :mrnzs ;rm _... II 44fld 4 __ ._,

OOEON O líder dos cinemas-HOJE-A's 6 112 e 8 112 horas-UOJ E �
verdadeiras féras -que-se-atiram--IJaraatren� enloquecidos, em busca da liberdade �

T I
<

G

UEG!�, 1)·-0 jur] cond!�nou 1< "'01,,, ...

Marie Petit Jean B('cker,acusa-i.,,,,,, h:il c! .' ;',,;,.(,.\" ;.

dH de �U' sssassinado onze pes- "hDeVl '-'rdre ,i" "Ll i.npunrio
IICas, ocasionalmente a transpiração que

- o - lhe molhava ft fronte.
LIEGE, 9-l\lari(' Petit Jean

n"I'ker, e('Jl(I,'n�·l(in á pf'nl1 capi.'
1:<1 e cujo! scut cnça uansf'ormou- i
SI.' automaticamente em p:isão I
J erpetua. IH! I bent ou em lugmnas I

li() tPI' conhecimento da decisão I. . ,

(l\' JU!'l, 1

!\lB'ir' pl'i' .','1;11 ;, a('llsada de
nada 'H('008 ele

ruu, 9 !\)" p:.,lac\o do Cal('U�
e�lev\� onte'tl) em confefi'ncia " ��
df:'�p;1I'·holl cflm () pr('�idnnlr da

nrr,llhiif'a, () min-j,t: () da Vinç�(l. "l

Em :1lldiencin,.; foram p'('f'bido,;
o ('()nslJj .J"i'ín Carlos Muniz; u

tpflf'pl.' cnfOllPl ],p(lpfddo N t'r i da
"

F()!\ (a: e ,OI! �rEl. Se:!l10\l1,. F;�!I �.:,"�
Wdl, HenrI Fm3t, H, 1\1, Sluat e

I�.

'

,......- I W, Tcitnplett>n; repreE;entantes das

Foi fundado neflta capital o, companhias norte-americanas fero �
Sindicato do� Maritinlos, cuja! Of'cedoras dp, material ferroviado. �.
diretoria ficoll assim c()'I�lituida:, tr':�
,CO�T�;SÃOEX�CUr!V": Jn i NOVO UIllmTOR DO ���
st RallJ:undo M uel<,r, Jnflo Leal Iti?'(:$ Mrirr'les, José ela Rosa, Lau- INSTITUTO MII�I- ,',

(;elino Ouintiliano dos Santús, TAS DE BIOLOGI ..-' �I
Antonio

�

Conrado de Araujo, ,
(;enesio Filomeno Vieira, Afonso R lO, 9-0 pre�idente da Re- !I
Almeida Coelho, DO"alicio F1'8n- publica assino,i decreto, na past.a ��;1
( ilicio Souza, Franci-co Dias da da Guerra, exonerando o tenente ii.
t�ilva e André Barbosa do Nas coronel medico Augusto Haddock
(imento. Lobo do cargo de diretor do Ius- ,

.

CONSELHO FISC:\L: Crispim tituto Militar de Biologia e nome

José Bernadino, Camilo Francisco ando para exercer essas funções
da Siiva e Eriberto Basilio Rtt-

o coronel medico Alarico Damasio.\lUOI.

Aos sr8. Doralici() Francilicio --- .. ----�.. - - ....... .----

de Sousa, Genesio FikllIlena Viei-
I

rIA e André Barbosa do Nasci-.GENEflAL DE BRI- '.

mento, foram confiados rPi�peti-: G1-\D \ �

'am.nte os cargo!! de president",
�ecretariQ e tesoureiro.

, ..

t.:llnOS

. _� ...,-�._-----_ ... __ ......••�.---_.

RIO, 9-0 presidente da Re

publica assin.u decreto, na pasta'
da Guerra, promovendo ao posto
de general de bri�ada o coronel de
artilharia Joãú Lobato Filho.Roubou milhares

de cabeças O caso das consi- i
s. PAULO, 9 - Foi prêso no in- gnações em folha I'terior d� S. Paulo. na zona noroeste,

o bandoleiro e b.drão de cavalos. RIO, 9 - O ministro da Fazenda I

José Trindade, vulgo TRANCA FA- comunicou ao seu colega da pasta I
ZENDA, que ofereceu seria :esísten- da Justica que, em face do decreto- i
da aos poliC1ais. lei n. 312, não podem ser desconta -

,

A.., cabeças de animais furtados das, em folha de pagamento, á'; I
pelo rand'lldro se: elevam a. cifra consignações relativas á assinatura I
Ile 3.200

. de publicações de orgãos do l((\ve;no"

..

visitâ presiden-1B�:=e:G ::ef�· Cfme�to PI
•

daI ii �Ainas da Nat:ão brasi et ro

(iera�s o BOLETIM ECONOMI-Com grande brilhantismo terá

[lugar, amanhã, {is 15 heras, a

eerimonia da inauguração do re

trato do prlltlideate Getulio Var

gas, na Alfandega desta Capital.
O ato, que se revestirá da

maior solenidade, terá a eempa
rencia da" altas autoridades civis
e militares.
Gratos somos pele convite cem

que se digno» distinguir-aos o

ilustre Inspeter daquele Depar
tamento Federal.

CO do Min;5lerio das Relações
Exteriores mlorrna que a produ
ção de cimento no Brasil é hoje
uma realidade.

De um total de ! 3.382 tone"

ladas produzidas em 1926 atin

gimos 490.491 toneladas en.

1936. Come consequencia desse
aumento na produção, a impor
tação passa d� 396.322 tonela
das, em 1926, para 114.1 j4,
em J 935, e a quast nada em

1936.

I
I

Travesseiros e L�&lmofadas

m.edidaExecuta, ..se elo qualquer
qualidades

Preços especiais para grandes for
necimentos

Só Fabricana
, . .

UD1Ce

S i\, L o G IJ E l NN
--,.-------

Caixa Postai, 19

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

(;onsuitem os pre�os para se certificarem d.s .u.05....

p.oeeos bà.·Rtos
---

Representantes nesta capital

MACHADO eia.
Pinto (;ab:a P••",I 37Rua João

Paginas de vlolenela, mltnchos vergonbosali �ncravadalli na historia da lDaili pr.dIJi••a elvill.a�. !

Pat O'Brien "... Ann Sheridan "..., Humphrey Bogart ",.. Barton Mac léd.e
N P Sete de Setembro --Nacional D.F.�. - Gatos num Saeo-·Desenhos - p' .""�' � O'O .

....�O ftOO rogranla·"'Fox Airplan News II. 20i64m-atuahdades reços......"'a e .tip . �If·

Presidia rios em revolta,
ou da morte...
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Florianopolis-1938 ==
;4,;,-;,;;" :;,-i' b ,'-,. ',"!ílo''/,;;) ,�/*

" ... _._,_

Madeira Neves

Forma-to pela Faculdade d� Medicina da Univer
sidade de de Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Paiol·
Iii} Filho, no Serviço do ProL David Sanson, no Hospital

da Funrlação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Comp�eta aparelhagem para a sua espeelalldade

E�etreddailde Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 3S 18

COt-JSULTORIO Fua J.ãv P:c.to 7 sob. Telefone 1456
RIiSI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telet. 1621

Dr" Augusto
da Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

Csnsultsrlo. Rua Vito. I
Meneies 10 m

, .:

A's 10,30 e das 2 as 4 h ...

Risidencia: Rua Ví« o'lde
de Ouro Preto, 42-

f'6lne: Ccnsultorio, 1405
Fone: Residencia, J '155

Drw Claribal",
te Gaivão
IlDVOGPI.DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritório de
advocacia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Fsté'oo.

E3critorio: R. Deodoro n' 15
FONE 1.66�

Rua Trajado no. 29

DeserTI bs rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

tf.l}j ,.J� '"'81' �� n Ii!l'll! _I @III),l!��U_,ft:;_u"U
J Bayer Filho

Rua Trajano, 11
(esquina Felipe S ....hmidt]
.Teleíone 1.1 '12
Residencia 1.686

.: �;:a� ��E r��Hn�E'RA
�,1: lO .L:.� ,-,,'1'1 aGC�!:iJH3 CD1 tptfa

: ,;" 'dC,nlC:, d& IJ�) k.�: ....
.
..
"'

1 ti· �&IlIgu�'

t H:"RlDAS:}
J f:SPINHAS

\, ' i ,AS ::lA "rui
. �IRT'-lRO�}
'-L:.ênfo .�; J,RANÇAS

I; "",, d'f'/i, nSMO
o( ,JF'HULAS

.: (t'HIUTlCAIII
u"m�a'·.) "'lU �

<:: ".f1'l.:� 014....

<.;<' \."Ut1&dOl f!;'

, '" ,,'� \j....d"uli�"'_

CLJNICA
�.dro
ly� AdVOg��ü

.

,RU& Trajaae, rr 1 5i'll8ra.jo

I Telephene .::_ 154h

--=-�� - ....

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

-'.

Tratamente moderne €las
molesties do Pulmão

Consult.-R. joáO Pinte, ! 3
�l elelone, l595

l'<es. Hotel Oloria-F<:me 1333
Consultas das 13 ás I €J hrs,

CLlNICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da '

Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações
Cura lnsutlnlca da magreza- Regimens

obesidades, diabetes e melestias da nutrição

. I

,

F1#f4W·dUgiQJ ,U Q ·�q·,k 'i ,,_ ii "o ..!. g ..SW·< 4rAWiA.f 4 '4 A

�
.

i Dr. Osvaldo Wanderley d,a
,

Costa
ELETRICIDADE MEDICA: ._- Alta Frequencia=Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande de dr. Oekcn), Banhos de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas Bacharel em Direfto
Advega na capital e ne interior deste e do Estado de 5an-CONSULTAS: Das 9 ás 12 e das 4 ás 8 ta Catarina.

Atende a chamados Escritorie Rua MarechaIFloriano Peixoto, 131
hua Tiradentes, J 4 - Sob. sobrado sala n' I

_

Tel€fone, 1167 I PARAr·JA' SANTA CATARINA
__

� lo,

i�i::rd�i Cóm'p'ânhia Nacional de Navega-(.�o>tt:$rn<:�r1 n.
fi>

Ex-.h.f" da .lini•• do Ho,pJ çã_' Costeira�aJ?e l�ümberg, (PI,uIeeSGr l .. .
�,

. '.. �o.l11dGrg r.:ur�harclt e Professorl Me,vlmento MarltlmO..,PortG FI.rian.... lisErwm Kreuter) I T r.......
,

d ',.--1I ,;...•,

_ <.r-"o.-..•,-t_.r."". ·,,6'1< l .. � O·
.

';';;r. "l):"/>. ,.-Ji,� J''""'' � f�>· �.! o � e,.,v lCo$ :" e - .,n�' ;:;:;;:<I ':'� ,;,,-' -t2' I ;:;;;;II .._ .. ,4 "iiiiI' ' ...... '!I!'I'I.. '�
1��'(ii1irH��a em �}tru1i"�� I �m ._---------

...
�
"I.'..,�®n! I Para o Norte

dta cirurgia, gineecologia, (do
?'WFiTiM' 1'1* t fiM 'ftt $

, " N*.*'· 'MA

Para o Sul

enças �as senhoras] ç partos) ,

d
�

cirurgia do sistema nervoso e I Fretes e cargouelro:operações de plastiee , I
1'--CO:NSULTOR!O·�·Hua Tra·. I I

O P rr OI A
. ,A '" I C "

MiO N
..
Ht �as 10 ás J 2 e II O Faquete IT_AQUERA sairá á 16 tio eor-i aqsete ,A B satr... .I ••

_] J 5 � - h I t rente para:u8S as ! o fl2 oras, ren e para.
, ,,:� I Paranaguà, Ant"0nina,. ,TE ....!:F. 1.lR)

•. Sant��, .

Río d� Jane�0),.
_

RESIDENCIA--·- [�ua Est.e-ll Vlton�, Bala, MctCell,
,

ves Junior N. 26 I Recife e Cabeaele
. 'iiI ,- �, � I Cargas e passageiros para �s demals��or�

__ Ti"!.LE��� tos sujeitos a baldeação no RiO de [aneírc.

Imbitu\ta
Rio Orenfie

Peletas e

POlio AI.-e

A• Recebe-se cargas e encemendas até �a �espltra �das�saídas do� p=quetes
�II

VISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vlsta�dQ a-

li:

I
testado cie vacina, A bagagem de porão deverá ser entregue, nos �rmaz.ns. das. [Compa ,'\d, na véspera das sa!das ate �s. 16 horas, para ser conduzida, gratuíta-

I menté P,H ,\ bordo em embarcaçoes especIaIS.
,

.

.,

o'

I ESC1�ITO�m·-PRf\çA 15. DE �OVEMBRO, 22 SGB. (FUNE 1250)
ARMAZENS---CAIS BADARÚ N. '3--(FONE'1666) -·END. TELEG. C')STEIRA

Para ma,s informacões com o Agente
.J. SANTOS CARDOSO

Aderba!
da Srlva

�. ;t\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sebo

FO(�e, i 63 J F. I 290
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Endere,fD Teie;,r.: DOLi.. - Caixa Postal, 32
5. FRANCI�CO DO SUL- STA. CATARINA

AGiNCIA DE VAPORas

t:.m,pan,wa Salinas Perynas=-�ig
'ri:l"f Torres ii: Cia. Limitada -Ri@}
�an�ó:1ç:ã" Brasileira Limitada-Rifàsa
N-avittação Cabsfriense Ltda.·-Cabe Frie
Van61ef.1luraU0n & Cia,-Santos

Tl."OJlN$ IOJI1I?ETfl.S PARA O PCRTO DO RIO DEJANEI�Q
.

NaVef:3çãe entre BUCÀRElhl (joinvi'e) e: SANI05,
ANCPtA DOS PEIS e ruo DE JANEIRO, dlréta-

!lI1".nte, sem transbordo
Tem sempre vflp.res em por!" carregllmi,

!ac:arrega-M: e1�! classificaçã«, !"1cdição e EMIARQUI ...
. ""U as especies fA, ri"ladelr;jê, serradas. Iteneficiadas e e.

teres etc, cereais e mercadorias em geral, para 1II'1llllttuer
peite de; Neite eu dl9 Sul do País, bem cemo para o Exterior

PtE'cebe cargas d. ímportaçãe., do País ou, à. Ex· !

terier, para desembaraça e redeseacho para
as praças do interior

aESVIO DA E. DE FEI<RO A�MAZE.M PROP�IO

SE�VIÇO OAHANTIDn E RAPlDü· -'P�EÇ(\S MODICOS
. ,.

'i<>... --,.. M'M'íf •
-

CaJllI�.l
Flllldo ..-l.1)j relina

1 D�. t;;UC:J"$lle
"'251.74&:100$801

EXECUTA TODA� AS OPERAÇqES BANCARIAS

AGENCIAS E CORR.ESPONDENTES EM�rrOD8 O PAIZ
lf$NCIA LOCt...J.. :RUA TRAJANO, N. 18

Abema. em canta corrente, os segúintes juros:
De,. com Jwr JS (CO...f1ERCIAL SEM LIlVlITE) 2% ala
le,. lím!Íaoos (limite de 50:000$) 3% ala
De,. 'ipulares (1delll de 10:000$) 4% ala
)c,••e aviso prévio (de quaisquer quanttas, com retiradas talll�

bem de �uaisquet' ímportaacías).
cem avisa prévio de 30 dias
iiem de 60 dias

-

i4em de 90 dias

»:lPOSITOS A :f>RAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LJii:TRAS A PREM IOS.
por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mês! 5 '5%_ .. ,'
5'Jjdto ao sêlo proporcional.

Expediente: elas 10 ás 12 e das 14 ás .15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11f30 horas

Endereço' telegraficor SATELLITE

Blllm$\n•• ;;, t�,�:.<��.ir'�%Ê� �. SU�,

JG.i.vile, L$�lIeS, L-agulla, Sia

Frane•••• ci1e Sul

•

Yelas e MAgo -

o. Fama Mun�U.1 r

R .. '-RA...JANO N .. a
Florionop...:. _

.\
.

• 1�� ,. ;:::
..;.,�i!i«l!iIt I

II-� A INSTALADORA � -�-��:�R�.4aNo��I� �!

POLIS, possue sempre grande stock de materiais
.

'

�����.T.E.L.E.F.O.N.E�����1•.1.1.4�����.
sepect�s p�a revende�res.

�.�I�.����'�'�;'�'��.'��'�'��������������

..... - �.;... :;..",,;

__-�t._�·j"tI •

ff E-j �t �. i��$�", I
PA'fiA '

1��fALAÇ3FsÔIÕ LUZ, FôRÇA E AN· I!
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· I

..

i��TOS PROCUREM

�A ELETRICA

II'TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEiVI COMPETIDORES NA PRAÇA, l�
MATERIAIS ELETRICOS, LUI.'iTRES E ABAT· II�jOURS ELEGANTES E MODERNOS JNOVIDADES

•.

! VISITEM A 1&'I1Ie'tr.-ca I�·Rua João Pinto n. 14 �JI � ,1
lÇJACABA DE RECl:.BER UM FINISSIMO SORTI. f'MENTO Df! CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI

DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

I·
I :
I;:

Em loteria a sua favorita

---J ., 'ft & li

I
"

� ,

1

I '

"

;J \�

Rua Felip.e Schmitd n° 7 e 17 a

,g .",,2C. 044$( Y' Si. 4.. ; $. ta ,uar

_ILHET ••

Federat e Santa Cataríria

NOS CL"SSICO� fNVELOpt�5 Pl!CHA80S

C�r,;1ndf� \'(',":r;8:' �. �ii.::.�l �,,- nÔ��l ft;itat G2� H\i-l(iU':
:'áà;", dr d)S '; 'i!>"- r) 'dtcf·� mar , IV1E L,; i;n-
dustrla alemã). ",�o !1dqulra sua maquine sem C0- �

nheeer nossos preços e condíçêes de renda.
Llç'es I. bordaéos �ratís

Informaçêes som o representante J. Braansperger.
e José Galli.ir».

RvalConselheim Mafra, 66
FLORIANOPOLlS

I Motocicletas

I

I.'

I i

A Cala Miscelanea
---��-."--------------"---

• J" ••••. _,.. A

não preeisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

NSU - BMW - Triumph - Duerkopp
Bicicletas: - NSU '" Duerkopp -

Opel - Bauer
Radias: -

!:'Õ��:n-BoSCh e Loe- lê
H.t.rfNi: -ILO para bicicletas e motocicletas,

para iluminação de casas.- Elpo-c-L
clipse-Evenrude para botes.

Ae••s.ri.8: -para bicicletas e metocicletas .

Importadores - Distribuidores

João Prosdocimo & Filhos I'
�CU(itiba .� Joinvile - Blumenau

Uma organização completa no ramo) estabelecida
ha vinte e cinco anos,

.
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'-Não haverá
alíefre de

Plorbn()p()li�, 10- 7 1 r')1Jlo

x I
Dando inicio ao segundo turno

hoje, á · arde, em emocionante embate,
alvi ..azlUl:� e rubrc-negros,

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

.� ZET

do
as

RIS
campeonato, encontrar-se-ão,

treinadas equipes dosbem

DESPO
,----_---- ----

REDATOR:

mais Sul-bra .. A turma
Atletismo

da Aviação
Joinvile

em

Seda muito mais notorio si O� S. Pl\ULO, 9 -,- A temporada
seus dirigentes i para d�Aazer essa

I internacional de t.nis de 1938,
péssima impressã� ,�3 �errolta, e$'1 apresent�:�e �a�:ante promissora. ,

tudassem as possibilidade, oa or- Como Ja notrcramos, Virei uma I
ganização de uma entidade atlén- équipe fff).llcê�a, composta de con-;
til DO Estado de S. Cata- sagrados "azes''. Essa excursão i
rina, filiélndú -a à, E�pfclallladas. rea 'izar-se-é em outubro e abtan-!
Assim o Paranà podena disputar. gerá Sào Paulo, onde se encon- I

o Sul bra-rleuo com 05 cetanne n-
I

tram, presentemente, as melhores
ses. lIraqueteslf nacionais

Caso não b&ja solução no pon- AgorR, segundo soubérnos, de-

Os gaúchos nãD �.t:liI.- verso visitar ri América do Sul

tieiparã.o
' vá 105 outros campeões europeus,
mclusive os famosos Henkel eVon
Melt,X�, que acabam de disputar
com brilho o torneio de Wimble
dono

Santos, São Paulo e Rio são

os locais escolhidos pelos organi
z"d:lres dessas excursões.

Externato x América
Q b t o DE BOr�DO DO BRE1\1EN,uer a ar

OI .

,. • 9-Max Schrnelhnt, em declara-
Encontrar-se-ão. hoje, .no gr�' seu proorlO ções á United Press, disse que

mado da Palhoça as eqUIpes aCl- recor?de
espera enfrentnr Tommy Farr, 1105

ma.. NOVA YORK 9-0 Estados Unidos. no próximc ou-
Os lImenJllos de ouroll. bem

E
oS

d
' dicas' tono e posteriormente Joe Louis.

treinados e possuidores de exce· �ston. recor.man mun Ia. a
Acrescentou haver transmitido

I t ul'pe pl-o-urarào f- zer o ml!hB, chegou ontem a esta cIdade. d� B h d' den e eq , " a

I QUEEN MARY f ' um ra 10 a remei aven, pe In o

possivel para sobrepujar o

esqua-!I
Pe.o

B 11 par I�a para não lhe ser feita recepção
drão americano que, em seu úlh' laje �esmo lar� .o��evb e, on e

I
oficial.

mo match, conseguiram denotar tentara em ns e JU o ater um
1------------

os adversarios por 19xO! 1liovo recorde com um carro ?orte-j
Consegui! ã" ('s glf'aq 1"' � 'llF-' americano "Thundesbtlt", equlparlo I

brar a invel1c,bihdt,,-i,· «(I ""it de con, dois motores n kolh RI y. n

ce Idos ao volauk p, i MmÍster!(
,1., Ai -la GT;'" Brd, nl"'I.

:,} ,�s I, ' I.

laç,,,o a que se 3HOClaram o, mente a;·, '''''' .u"".. ,"\,,'

lnspetor , o assistente, despachan gcrll! q!J ,� '+ -�,

ks aduaneiros e amigos, falan· tendo ri" <uh :,'

do, na ocasião, o se. Pedro \-1e�-' de �'lU
'

, 2

quita que, em nome do, 11I ('I t d
nsrios da I: s-ção ,,! re \l para;; , .rc ",I
linda cesta de llores. I adm-n st!CHI'/, ,1) . ii ,VI ,[-

Agradecendo o homenageado Alfandega---d"is"t; K ,Fr', ('I�L()

pronunciou a seguinte oração: Abdon dI.' A(H'Xt.l,,�, ",1(:, .. om

«Meu� senhores: exercício nesta ,L-\!iand;;,{il, ViSflh'" L
Poucas palavras. Emc,ciona" chefiando os serviço, ,la J' t:

do como estou, por esla mamo ção.
festaçie de apreço, nãe posso De�,ta forill�. desligando-!).
dizer-lhes d,) meu grande agra' pelo imperativo da lei, do servi
decil'2ento e da certeza de que. ço ativo, pela condição de li
It aqui, porv�ntura, deixo 58.U" cenciado a que paSM (of. n° 6 J 5.
dades, levo-as muito maiores, d" 27[6138, recebido nesta data
pCili� que, se aqui mesmo tive que e protocolado sob n' 2831011938)
teacer momentos desagradaveis, é leu dever, á margem do teso
,l6ses me foram sobejamente com· temunho que lhe dou n�st: me:>

pensados pela alegria de ver que mento. do meu alto Ilpreço, pe
a parte sã desta casa, portanto, la ultil, proveit()�a e leal colabo
a sua maioria, sempre esteve ao raçAo emprestadas à atual ad
meu lado, confortando-me com o I mistração desta Alfandega, lem
seu apoio íncondicional. ' brilr lambem á Casa, e sobre

Aos meus presados amigos e tudo aos novos, a lua figura
cheff's, dI. JOãO da Solva AI· inconfundivel de serventuario pro-.J
meida e João da Silva Neh, ao, 1.0 e (omcio d,)s ',�Ui dc!ver�;,.

:t� ..

t �.
-

meus caros l:olega3, a05 deü)a!� lua operosidade; a 5U. dt'dicll
�9S �S enc:�a fu!)cionarios qu� traba:ham Ii�stii çlo ao!! SefVlç'):; e inter�sses da

ao.s Filhos A1Lindega, ao:; dignos d�5par:hafl FaZéfl'�h N�C;,0IBI, ,;_ '=1\'a1, ('IJI
, .. , ',,, ,.,' iJ ''- .1.6 ÍJ , .•. \i .•••

I tes aduaneirvs e aos seus dedi cerca de 40Jung,}A ilOOIl devida
,

LJ ,éie(J(t; VülaHk tJr<::,t"de aun" dAS L�za roa cados ajudantes. eu agrad�ço a pública, em de�tacado5 podolNo distrito de Saco dos LI-, gir 530 quilômetros horarios.
I

v 1IIii'"
) h I d d' dmaneiril fida ga e carin osa CaiO e ueção, com '!lIprendimen-mões, enfrentar-se-ão hoje, em re-I Acompanha-o o cap. Eyoton" Gesto fllantrofico de que sempre rn� ll'atari'lm e peço i to pattiotic,.J e indiscutivel leal-nhida pugna, as equipes rf'prfSen" 8 mec�nicos inglêses que paltirão

'd d d I.

d L' S C I '! I ,i

I'
um cidadã. residen-, que aceitem o>' m("us mais al- a e, eu todo o e�forço uti,tatlvas o

.

lm,oeuse
. o. '()(,:oi�, I, imed.iat.a,men,te, para.

Bonneville afim

I
'I d Id S A X O f O N 1= te em Pu.sa Três I AI , •

. . . J, _' merecenrlO sempre os e t:.me.ntose AgronorDlca F. C., esta

<.lJa-j, de prepaIarem o carro.
, L ta que vem de dmg1r. tlr de escol, entre os seus Jut;,dl-de.

........,
t D I A 8 O L I C O O sr. Antoni I Ribeiro ma .Angelo La Porta & C.la., cionados, a estima·� o apreço

Cam peOnata,.'
t_��r�{��f��í��d.ae

o
•

Dias Junior, reside !te na 1.- pedl.u-!h,e c:ntr.egal!se
fI
a 1�1;: a que fazem jus os homens de

calidade de Passa Três, 110 portancJa de VInte m
.

r � bem: e aos seus chefr.s 8 re�-

de basketob2Jil pe o melo-
Metodo prático para �e Estado do Rio de Janeiro, p.ara as .obras dde isslsten. peito e a con�ideraçloque e.llu

P ','
pesado aprender a executar com tendo adquirido para a ex-

cla ao? filhos os .azaros. virtudes despertam.
-

nO a ra na
B M 9 o absoluta pprfeição, ao Sa;K�- tração de 29 de maio �. fin .. Cumprindo os deSeJOS; do Tr�n,scre�a-se n. lua. folha,

.

RIO, 9-0 Congresso Brasi- mund:��! p��o mêio.�::�:o�:!� fone ou Clarinete. os mais : do um bilhete da Lotena do gene��s? d?a�or'L �_> .f r71a tr!ln.smltmdo�se e�t8 P?[tarl�, p9r
letro de 8asket-baH concedeu M

d' t d Bill d

I
varilidos

•
• Estado, que ficou em eust?- concesslOnana a o hrta ez

COpl� autenttcd. !l Duetona .d.Paraná o direito de promover, em ISPbu a o em er 1m

'I� I'
e se-

Trucs acrobatlcos e: dia na Administração e saIU �IJtrega á 7xma. se� 0lra .d. S�rvlço do Pe5�oal, para os h.s
1939 b 'I' d

tem ro, entre o pug11sta a emão
-.mitalf'-oes coml·cas a comtemolado com o' prelTI1' (J' cd,armr.rn L'd:nh�treSda ,-,oe oOl.a, convementes.

,

' o IClampeonatQ ,.ras! (:;iro e
i Henser e o norle-americano J. -y i

bôsket-ba . L,
. Preço do volume 12$000 .1 de 200$000, aCêba de kr !gnap pórpesl en te. dO�ls" Publique-lIe� .

S P I b
'WIS.

Pd'd' 'It
. "- s.o r· reven ano, a 1m- ____,.. _ão au 0, que tam em pre- E' t

.,

I
e I os ao autor. • um gesto a rUl�tlco, em que .

20$000 d
.

D p' d M Ftendeu a mesma concessão. abriu I'
es a

itTneua
vez que se

Antonio Lopes Guerreir (I I evidencia o:; seus altos portancla de
. eS!I- r. adro I oura erro

ma-o da �ua pretensão em favor! rea'lzd� lem, bel'
Im o campeonatü I Vila de Sarzedas,55-S.Paulo I sentl'mentos crt'sta-os Em car- nada por aquele cldadao Advogado

mun Ia ue ox.
'

.

a t- meritorio fim. Rua Trajano 1. (lOb.)daquele Estado. t p_a_r__a_o _

Atlética

Os gaúehos p�rteueejn a C.B.D. e não po
derão disputar eOID os EspeeiaUzados

A LA.P apesar das cenas qUf!to acima, não mais haverà SI'
costuma fazer, em bôa hora filiuu, brasileiro de atletismo, e o nesse

se a FBBC, mostrando que pelo I esporte sofrerà muito com isso.
menos nesse ponto teve Ui!� pouco

..... lIIIat_a __ DQw'a •• _ .. IlII ... .,, __ ........ __

de senso. H en KE�i e Von
Assegurou sua filiação à uma M E:':� t .:;:)X .(;� V is i

-

entidade cnteriosa, e satislez aos ta r ãO a JC� ,.y�é-
justos anceies do público parane- I �

.. ic a- c�fl c' Sul
ense.

Aventamcs essa idéia, porgut:
os gaúchos pertenc. Ido a

.

-

BD

jamais poderão di_putar o Sul
brasileiro com c s paralHIPrlSeS que
estão filiados às Etpr-cialisadas.

Za<..ki?

Limoeuse X Agro« te

nomiea

A Li g a

Osmar Cunha

A turma da Aviação ora excursionando á cidade de

joínvile. O quinteto da Base é um .dos melhores
conjuntos do cestoból catarinense

Primeiro com Farr \ A pacificação do
depois com Louis atletismo no Brasil

,ôltandega de
Santos

.Apq)sentad6lria de um alt�:)
f'8ncicnário

Por ter requer.do a sua apo

I sentadoria fOI desligado, no dia

11'
do COCIente, do carg.) de

chefe de s-ção da Alfandega de
Sé�nt(lS, o sr. Francisca Ab.lon
de Arroxeias, que, durante 1100"

exerceu as funções de Ínspetor d
nossa AlfanJega, tendo cen

quietado no nosso meio social
grande numero de a,;;�i:.tades pel .

seu cara ter e pelo seu ir aí.

lhano e fidalgo.
I A (I se despedir dos seus C·)

It'gas da Alfandega de 5"I1Í"<
foi alv de �ignificaliva m.m.i .

dentes votos para que Do:u� os

proteja e os guie na estr �d ! ,1,..
vida. A todos, pOIS, o m"

abraço e � meu li c!t.us �mISlil'

RIO, 9- -Um matutino de hoje
precisa que ainda não está defi
nitivamente f�ita a pacificação no

atletismo,apesar de fundada a Liga
de Atletismo do Rio rte Janeiro.

«O que està pegando- acres
c�nta o jornal-é a situação das
entidades estaduais, em face dos
clubes da facção especializada.

Cogita-se de obter do sr. Luís
Aranha o reconhecimento da F.
B.A., que por sua vez ficaria com

as filiações regionais das ligas c,

taduais» .

O sr. dr. João da �ll Vá 1-
meids, lnspetor da A lf"nd :;::a
baixou a respeito a pOlt-:rilll q.ril
segue, qu- � U" lIl' '�!Ildo fi i z c n

te d:.l i\tÍ! conr. :1'::; er.

tido nos mel 5 taz Llio, dig'
no fUnCI(}'"làrtO sr. Fra,l(:j�co Ahdon
de L\rroY.: l :

«"J 8 ,5 ., I'

""u,

Catarinense
é l,.a'·�"a : P\'tid.Ac'=-já �xistent:e em nossa terra e filiada.á C'I'S. D. Nafo r:'�s interessa.
�_:;CJI� � c�·�

"

,e, ,':;'::} :.. .. :.'��,;_,:-;cvalizac:fos. A f9zer céH'npeonatos eu Ines pra ê:H"lrl�rnoB com

pEr' i�' G,,'Jf t' :' -:'" :g - úchos tambern cebedenses, para termos o sul-brasileiro, no ver

dadeiro serltldo da palavra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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d' a c- s a pi ANO vende se um de -

en· e1lllse ,: "'. �i'\l �rt"!'(l;":a nZilrer- �
�kioBran.{).n,60.i\'t·!�,,{, '1'.I'r, ilil P rhito 's�;d(\. f

-11 atai »esia redação. �.

�I
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-
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�

�:

PREPARAl\'·SE ALUNOS PARA EX.,\l\'lvS A 30, MA- �.!!
QUINISTAS, PHATICANTES DE MAQUINAS, MOTO- J �

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

'I�.MECANICA MAIUTIMA. �:.

ios J;',TEHESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SH. j
EULAMPIO DOS nEIS VALE '� �

RUA GENERAL BITENCOlJT, 98 ;� �
FlORIANOPOLIS !� t:

I�
--------------_ - _._._.. .. . .. - --_ .. - � �
�' ���V.f'l6·l·tõ1;ll':;���...d�"1!S!o: �

"

t
- ..--- -------.-.

f
iI

liEan 980 quilociclo.
i fl i' (.J-fe i ra I :�.���������:�:�����=�,;�sh�oO��I:la8�:
li i Rádio Nacional

do Rio de .Ianeire.

Programa diurno
De 9.0:J ás 18.00 horas

Programa noturno
Cos 18,00 j!:; 23.CO horca

I H�b .14

A's 18.0Q Tarde dansants do "SABONE
TE TABARRA".

I
, !

,
,

}l.'s �O.30 - A PRE-8 EM BUSCÁ Di:
TALENTOS - Um pro�ra.a
para calouros.

A's horas certas, jornais falaõos com no
ticias em primeira mão, forneciôas pela A MOI'
TE, e oferta da Casa 6ulmarães Ltda.Sanatoric "Santa Catar ins "

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

�üker - Celso Guimarães.
André KiralyhegyDr.

Amanhã:I
r

DIRETOR PROPRI�TAIlIO

PERDIZES'- Vila Vitoria
de Santa Catarina

O:melhor estabelecimento: perfeitamente aparelhado .j I :1
ara o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul- � '/ ,;;

_Hmares (pneuruotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana- � I : ;.',:.:,��,!torio encontra- se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi- f I '

teria, na Estrada de Ferro S. Paulo -- Rio Grande, 800 ;: II ;'.: ":'j
etros sobre nível, possuindo uz...,_eletrica, agua encanada e �\ '

\�I
stradas de au tornovel, com clima saluberrimo. I '

Regional de Dante Sontoro
O Sunatorio encontra-se instalado com aparelhos mo- � I \ .\ Orquestra de Dam�as

ernos de Haio X lleliodor, Ondas Curtas e Luboratorio � eduarOo Patanê rz sua Tlplca Corrienh�5
d I·

� Romrzu 6hip5man cem a OraulZstra Iii!ara exaracs e t·�l·i.ll ro, sangue, ezes, -tc. I. � toncertos
"\

Seção !;t'parJJa para convalescentes de d- cnças g' cves, � -,>-...:IIic(.;:llZ�. Ro"'a""" lO! a Ali Stars
stado postoperutivo. impaludismo cronico (malária), esgota- \ i '

a

enro, etc,

.. -_JJ __ .•...�__��Iataí1i;IIIIiAII. ._1 i\1 . i
I _itil��'*'Ff"'WiT��rOíi'1. .' e I

....-------�-\� Sáulo Ramos II
.

!

:1

IEstadoEstação Orlando Silva
Odete Amaral
Almirante
80b Lazy
Mauro de Oliveira

E"ncc;a/,sto em 1770/r'S!,(,'j do aparetho gf:lúfo Urina

rIO' do nomem e da mulher

Ex interne e ex Ass stvnt« do seíviçd (lt: cirurgiae
ginecn!.Jg;a do Frof. er;:;n,'ão Filho.
ç x-Diretor do Instituto de Prevideucia Clinica do
r�jo,
E" :�.ub Diretor d . Se! \/; .;') Médico da Assistencia
U\.'nt;;ria infar:til do Rio de Janeiro.
Curso r: [-'[éHica espccialisa ia em Urologia.
Mu.l:a do Serviço de Higiene Pré Natal do D. S. P.
do C. S, ele Fl(\r anopohs,

Doenças de senhoras. Urologia
i'artos e Cirurgia.

- SAVOIA- EVA - MACEDOMIA -

FINOS

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

_II DIVERSOS

i POMPEA-SA8RATI SOO-VERA OVAES--VERA
- BRASIL - HELIOS - GITANA-

Consultoria e Residencla iÍ Rua Visconde de Ouro Pre

lo, [1', 11 -- Tel.-!009 -FLORIANOPOUS. Acabam de ser lançados á venda, nesta cidade, os aJa
mados cigarros SABRATI, que além de conterem chêques,
desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes.

i � Os cigarros SABRATI já se encontram a' venda na

I: CONFEITARIA CHIQUINHO.

j � f

! Dr. Carlos Corrêa
I

A· ma ,".'" tr cha todas�..� �.v� t\. � O. � ......

�,S

Qu:nt&s�Fei('��s

rcE:�iJ��IA-:-c�T A R I N ENSfl
I Pao liqUido •

h �6\"��J'�p" ��� Bock!\� �'�� ..& �' -"�';".v.W :'�� o:.

á& 9 h�i a::t liO t;�n�l;iii)
ái ia h1.'n� UI �t,N;lci3

Partos - MlJlestias de
Senh\,r"s c

\I!oiestiâs de crianças

II !
f' i

,
, ,
! . i
, .

'. ',' i,: :'rii�.íild@

!rL'��p'���í
i ,.';'.}l, .,A;", "

\ At;ÃO TNVERNO::-JA, CUI-
I: DA DOSA,\) i:� r c; F-\IHi � c.::"JA PELA CONHECIDA
51' Cervejaria �atarineDse.

EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA' (Curso de especializaçâo em

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS :I rnolestias de senhoras)
RESTAURANTES.

REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.
I ii

Atende na Maternidade Para seu concerto, procurai a

I ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA. até ás S 112 da manhã Casa M'lsical, que conta com 1\

I f L O R. I A N 41 P O L I S 'li e á tarde - Consultorim olicina melhor montada na ca-

. .
I i ANITA GARIBALDJ. 49 pital,

� �

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

w:;--;;;-;--iF;;--�iiiiliii..�.i.i·..iI.-.·-..·•· iiiiii� �R�ua�Jo�ã�o�P�in�t�o,�1�2

I, f

indicl1to
_ (.I •

CO'idor Lida.
gentes: l:arlos Hoepcke SIA.

RADIOS

UA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

SEUSBEM FILHOS
L'indas e graciosas confecções p!lra menin�s e."sar6tas só

na A CAPITAL.
Rua' COllselheiro Mafra

i

1
• ,

.

d" T'
•

esquina a raJa��\HLD
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TRAGICO EXERCICIO

Nossa V i da

DE B OM B E IR05
���JUlo�.........,mr4f.....u.IIIIIM���������"!",,,"""�������

ho;ol���n�ã9o;-fu�����amd::iIA V OZ----D O-----p---O V 0--
.

-Pi'oP�j��-��� e-�üre�or R�PO�Sa�J L A D

onze vitimas do acidente ocorri-

O

do ha três dias durante os exer-

cicios dos bombeiros desta cida-I Durante o "COCIi-1 F tdeoepois da missa, que se ceie-I T:\IL- �ARTY" de i es a

brou na catedral, os onze esqui- hOJe sera filmada a I
fes foram depositados em três I séde do "LIRA." Contribuindo para a Festa dos

carros dos serviços municipais da I
Moinhos, que tanto interesse está

higiene. O acontecimento sensacional dispertando, vem a firma Hilde

Abria o corteio um destaca- do dia é a filmagem da majesto- braI?d & Varela, representante da ------

men�o da Guarda Republicana, lisa e confortavel sêde do «LIRA
Sociedade �OMS� Ltda. de ofe

seguido dos alunos das escol�s e

'I
TEN IS CLUBE», a que se pro-

recer uma 10S'3a, tipo domiciliai',

destacamentos d t a da afim de ser rifada, revertendo o

.. ." e ou r s um -

cederá durante o «COCKTAIL- .

des da região.
A

JllARTY» desta manhã, com inicio p�oduto a favor .d� o�ra. Iilantro-
Atrás dos três carros, que eram á 10 h

. I
pica a que a originalissíma festa

saras. d
.

cercados por uma secção do cor-] A «EMPREZA MEDEiROS se estína.
.

COIMBRA, 8 - A tragédia, po de bom_b�iros, seguiam o go- i FILM », que edita interessantes, "O gesto ?os.
_

srs, HIld�hffl�ld
oeorrida em ccnsequencia de uma vernador CIVIl, o comandante da peliculas cineraatograficas em todo & Varelha e digno d�. enco.ml,?s

demonstraeão mal sucedida do região mi.litar e o presidente da o Brasil para o apreciado sUPle-11 por revelar. o seu espínto cristao

Corpo de Bombeiros, assume as- municipalidade. Logo depois vi- menta nacional, que diariamente
e a generosidade com que. s�mp�e

petos dramaticos � proíundamen- am-se delegações das diversas as- se exibe nas têlas dos NOSSOS cio 1 concorreu �ara t?das as

lillClHiI-l-
te dolorosos. Quando ofego cn- sociações da cidade e uma mul- nemas teve a feliz iniciativa da I vas de cara ter piedoso, '

meçou a lavrar no edifício esco- tidão de muitos milhares de pes- Iilmagem da eleaante partida!
". __ "_kUW __ "'_��M.'� � __ "-,Sensacioual r�d)to de Viu passar ôutem, a sua dnln

Ibido para a demonstração e as Ilôas.
. , .

social d. hGje �o aristocrat.ico O TEMPO
1

xadrês natalicia, a exma. sra: d. Aliü�e

11 �eslo�s que se encontravam

I
MUltas pessôas assistiram nas grémio da colina, na certeza de

Outra Simone, virtuosa C9R801'1 e

aG ínterior, esperando o moment.o ruas e n.as Janelas a passagem documentar e difundir no pais a Heina grande entusiasmo entre do nosso conterraneo sr. Edrnun-

de e�vamento eomeçaram a gn-; do cartela f�nebre. I
brilhante situação da vida social I DepartslII.euto de Aé los aficionados do nobre jogo do do Simone, do comercio desta

lar.II.multaneamente, o peva que Os eomefCIante� fecharam a31 cm Santa Catarina, da qnal o ronantica (;ii.vii 'xadrés desta capital e do interior praça.

ASl'llstI& a demonstração, pror-. suas portas em SUlai de luto.
.

«LIRA TENIS CLUBE» é um
I 'i do Estado, em torno da scnsacio- Pelo grato acontecimento a

rompeu em fhIOS, que .80 cessaram I Um r�gaz de l� anos, Ierido d.o� mais prestigiosos e sólidos I \' . ''', . . 'í=' il-" .• I na� par�irla, a realizar-se hoje, á distinta aniversariante, que goza

quando em poucos lllsta�tes .0 po� ocasiao d� acidente, faleceu baHl:ar.tes. I?esta ve�dade vamos ifJo�et;� dia:!i!) ,.1(']/",\ _ ":'.t'�"" noite,
_

ss 20 horas, na sêde do na sociedade eatarinense de in.

f?l.0 se propagou po todc () edi hoje, o que eleva o elo�e o �u- ter hoje mais um frisante exem- çao Ae;ro�C.j':J·h fI�!)��,,:; I Clube 12 ele Agosto. vulgar conceito e e-tima, rece

flCIO, cOJa�ertendo-o nun:a enor- �ero de mortos. O UDICO fendo plo, pois tudo o que Florianopo- Previsões para U fl>lf'f" j de

I
A tignra central da inédita pu-

beu muitas homenagens.

me Iogueirc Os bombeiros, ou VIVO �cha s� emA1estado grave. [lia possue de mais distinto e 1'e- l8 horas de ontem á", 13 L1fI1'a� gna enxadristi ca é o nosso con-
«A Gazeta l> embora tardiamril'

por aerVOilllmo provocad? pela .? inqueríto s�nre a resp?nsa- presentativo comparecerá, sem de hoje: frade e diretor da Rpvi"la de te apresenta felicitações.

iurpreza causada pela rap1dez do bIh,dade. d.o aCidente contlllua. duvida, á esperada reuniãr fami-! Tempo - Bom, com aumento Aviação Naval, sr. Capituo-Te- F ô t
"

_,À
J
(

fogo Oll por terem retardado as DOIS ofIciaIS que comandaram
A

o liar. ele nebulosidade. Nevoeiro. nento Aviador Naval, Salvador . ez�.anoa n �m, o sr
..1ar�·J

IUI! operaç5es de ssl"amento, corpo de bombeiros de Lisbea I TElll1peratura-Lirreira elevflpàil. Corrra de 85 e, B�ncvides (llle
rlllO SIlva, dechcad? f!Jllcl�na '.J n)

� t' t
'. .

I
h h' t ·d·d

:
'"' -

, 'J

Ido
Po!Lo de EndemIas RUf81S 11)

DuO ITeram empo de mtervIr e I cegaram. oJe a es a CI a e para . I Ventos - Do qnadrante norte, manifestou ardente de3cio ele en- , , '. ii.fl
muital das pessoa. saltaram do I serem ouvIdos corno conselheiros ALUGA-SE dOIS qUat't08 com f e I'. t .�. lt, . i d _

Departamento de Saude PubhclIi''':

I • h'li I I'
r scos. [en aI "Imu. ,1T}eamenve na a me ,

t E t d

Ilto do predi.o ao 8010, 8�frendo, I téGl1lcos. . '.
.

mo I a para casa O? so teuo I AI tempel'atur:ii) ext.remas de nos de 10 (dez) competi.OOl'es,bas-1
aes e s a o.

além das queIma.duras, fenmentos Os comerCIantes da cIdade dI Rua Estcves J limor 94 lo.te"'" foram' maxima ?] () e m;- tClnclo pai'" 'i'S�O al're"nntaJ'-se na F 1-. •

, .

. , .. . F 1495 I
"", .

. -

-.", c._. •
,,�v. 'az anos tlll:l]e a sra. O. Ma

,raVIIBImos. l'IgIram a mUl1lcIpahdade e ao one TilÍma 13 7 registradas rf>Rpseti- séde do referido clube á hora' . .

h S' 'F
D b b· t'

- I' 't 1-
--

. ,-.
c '" l'laSlll a ,lmas < ra'7()SO esp08

uas pessoai morreram car 0- ISpO pe Içoes em que so ICI am I

.1
--I I v

..
amente, ás 14.40 e 5.00 horas. marcilda.

.

I
d
.'

." .. EI-' -d'

'd d t d d'f" t a continuação das festas em hon-I

III
""""""'�--:,',

_, ia _
I O nOSS0 conterraneo sr. J 1)1 I

����a:smoer�e��rn já
e

nloIC��sp��a� ra da Bainha Santa, interrompi-I Vacas leiteiras, I
- ---

---------------'---.----�----'---_
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-�-_=_--- Fragoso Filho, funcionaria federal

em consequencia da gravidade das em consequencia dQ aciden- I I 'I Dr Arminio Tav[i''''.pt.,
Olilvulos.. n3liOIZ, Ocorre, hoje, ,) aniversario n�

dos ferimentos recebidos e as de- te. Alegam que a suspensão das I
.

•
_

IJ. ' � v� ...

gait'\��uita ! talicio da !Ira. d. lolan-Ia Boi

mais encontram-se em estado mesmaíl acarr�ta grandes prejui- Procure já á rua João PilJ- f

I. CIRURGIAO-ESPECIALISTA.. .Assistente
do prof. Sarlson I teux Russo, esposa do sr, capitã

milito grave.
zos ao comercIO local. to 5, terreo, A MELHOR Consultas das 10 ái: 12 e das 16 ás 13-Joào PinLII,7sub-Tel, 1456 E�idio Russo .

• ----- .......
--.-----------... E MAIS BARATA ração

LISBOA, 9 - InformadQ da Concertos e limpeza para suas vacas,-Fortifica
�""�_""".-.....;;m.",,,� Deflue, hoje, o sei! aniv,ersar!

traeedia de Coinbra, o sr. Salazar de maquimls de escrever ����:���nt�ui�o an�mapl;o��� l
Dra. JOSEPH INA SCtIWEIDSON natalicio a exma. sra. (U.Mari

manifestou se imprelisionadissimo, 'd' Ih I 1______
Lopes Fornandl'i, viuva dn nos •

•xpre�cando o seu pezar 'A o do
ra IOf, e apare os em gera: ção de leite. estimado conterraneo sr. JOHé

"OI • - R Co s Ih i M f
. 6 (Especialis�a em doeneas de Senhoras

,ov.roo, que se fará representar
ua n'e e ro a Ta no o "",", )

Fernandes.

aOI funerais nas vitimas.
--------

e el·ean�as

O aoronel Mota, e.ncarregado
1f"10NSUI.TORIO

Transcorre. h.je, o geu flnive

610 inquerito mandado abrir pelo

._, � sarif) natalici. o sr. MatuB

COTiroCil, e!itá interrogando o ins-
Rua Felipe Sehmidt, 39

t(mhofen, capitaliita,

petor de incendiOiJ, comandante
PARA

Armenio Gonçalves; o comanda0-
..

� t\MPUTADOS MORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

te dOI bombeirol, capitão José
-==:; '_mm "'--= --=

Moreira Quines, que. continuam _::.�-=- 'Apparelhos orfhoped/cos

detidos, assim como o segundo .r" para frafamenfo de:

�m.ndaDte dQS bombeiros João _�� PARALlSIA-COXALG1A

Roc.a, • o operario Carlos Ven- :,.- Colides para Ha! de Poff fiO

tura, que atearam fogo á casa de g' mais mode:-no acabamento

madeira onde deveriam realizar'
ff e alfa pe,<""{eição.
ff Cinfos para hatamenfo ao (!;·,d·()ma·

ii OI exercicios dOI bombeiros. % j3"
_ 90 e insfedinos cahldo. Fum.ias'

Registraram-Ie cenas lancinan· de fados os h/DOS, fundas e/asHcas.
te. com parentel dai vitimas. t1_ejqs elasficcIJ 'para varizes epç:mas inchadas

Vam le bandeira. hasteadas na

Prefeitura e nall sédes de todas
30 ANNOS D�..

�-;UC(f;:_SSO

a••gramiaçõelll, achando-se semi
fichado o comercio.
O e!itado dos doi li unioos so

breviventes, José Batista e Da
ai.l Reis, é graviilsimo,
.Entre os mortos achava-seMa

aoe) Antunes Trindade, filho d�
ManGel Antunes Trindade, resi
dente no Brasil.
O. onze cadaverell daI) vitima8

da oatastrofe foram autopsiados,
deveDdo hoie realizar-se o enterre,
com o fechamento da todo (J

oomeroio.
Na IM. da municipalidade

realizou-lIe uma reunião das classes

conllervadoras, para solIcitar das I

autoridadei a continuação do!

festejos, em face dos enormesprejui
aos que serJam acarretadas pela
Bua IUlpeulão. O presidente da

JIIunitOlipalidll.do prometeu envidar

os leuI melhore. esforços afim
de q..e, de comum acordo com

8S autoridadel oclesiasticail, as

festal prosigam. sem ferir os sen

timentos e c lllto da cidade.

LISBOA, 8 - Durante os

exercicios de ontem em Coimbra,
feitos pelos bombeiros, registra
rara-ae oito mortes e cinco feri

dos. A multidão que assistia 08

exercícios. horrorizados quando
viu a torre em chamas, suspei
tando que a mesma estivesse re

almente se incendiado, entrou em

penico. Treze pessoas, que se

achavam no terceiro pavimento,
aguardando a chegada dos bom

beiros para <salvarem-nas» con-

'forme havia sido combinado nos

"txercicios, soltaram pelas janelas
para a rua, O comandante dos

bombeiros entregou-se á policia.

dos Moinhoí�; 'I
FOI NOMEADO

Por decreto assinado na pasta d

Fazenda, foi nomeado cscrtturarío

da Alfandega de l'aranagl.lá, o nos

so estimado conterraneo Carlos

Eduardo de Dmíz,

-

ANIVERSA 'RIOS

CEL. O. DA COSTA

-SRA. EDMUNDO SIMONE

Por motivo do transcurso, ôn

tem, do aniversario natalício do
venerando anciáo sr, coronel J(:s!�
Onorio da Costa, foi o mesmo

alvo de grandes manifestações do

respeito e de simpatia, em casa

de sua ilustre filha d. Alice Vaz.
onde presentemente se acha re

sidindo,
«A Gazeta> felicita-o, embora

tardiamente.

Farrnacia

depia ·:·��t.ão
:Estará de plantão, hüje, a Far

macia Moderna, á praca 15 de No

vembro.

Fazem anos amanhã,:

Pallsa amanhã, o seu anive
�ariQ IIat.alicio a sra, d. Sidoni

Melo, esposa do nosso conterr

neo sr. Luiz Melo, alto funci

,nario do Estado, aposeHtade.
Inter�sses no Rio de Janeiro

ASFlinala, amanhã, o dia
seu natalicio da gentil ienhori
Vanda Iconomo8.Dando as melhores referências, tanto no Rio como eHl

Florianopolis, o DR. MANOEL MARQUES HENRIQUES

advogado-com escritório á rua do Carmo n' 69, Sob.-Caixa

Postal n' 3.688,-encarrega-se de: Advogacia em geral. Hegis
tro de Maré8s e Patentes de Invenção, Análises, Montepios
e Subvençõe& e t.odoil os demais s�rviços atinent(�s á sua pr.)

fissão.

Regissa a data de amanhã,
,aniversario natalicio da prenda
senhorinha Edla Mancelos.

O dia de amanhã, maJllea

aniversario nataliei. do n08

conterraneo sr. Julio Langue, fu
cionario dOi Correios e Telegr
f(is .

Não adquirindo NUI�CA
) MAIS.agora...

Preços estupendamente

• •

Faz an08 amanhã, @ nessa c

tel'l'aneo sr, Oscar Trompowllk

baixos NÃ.SCIlIENT05
Açha-1I8 em festa o lar do

Ad.lfo Santos, flom o aascimen
de um menino, que Da pia ba&
mal receberá o nome de SíIYean

CASACOS CAPAS DE PELERENARDS
Está em festas iii lar do

Pedro E. da Silva Medeiros,
cem-nomead.o para o cargo
Secretario do Dir�tor Regia
dos Correios e Telegrafo�
Estado de São Paulo.

e

5 O' MES DE JULHO!DURANTE o

"A MODELA
"

O lar do nosso çonterraneo

Nestor Morcir;_t e de sua ex

senhora, foi enriquecid. coI]]

nascimento de mais um robu

garôto.na

Não use anais fóssas anti--
,------------,--,

._----_
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o problema da depura�ão das aguas de esgotos está defiuitivamefl�(� �"Jesolvido.

Se V. Exeis. qnizer resguardar a sua familía de doen�a.§ ;,d �eeeiosas intestinais não deve descuI·ar um momento.

Compre ir��ediatarriente uma instalação (J � S� para a depuração raGio-
nal e cientifica das suas aguas domesticas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




