
rr

Inten
•

I icando o e I

d.

.

.

u a
Prossegllindo na sua notavel obra de incentivar o ensino em nossa

eerra, o ilustre Int,er"\�lel1tt{.r�r l�erêu Ratnos assinou decreto criando i11ai§
nove esccâas lm1ij,:1�tast !8iet�$Jtio urna l11a vila de Trombudo Central, l1lunicipiode Rio do SU.!� e oita e .�:::1 ,�:�,�'w:i2}r�os distritos do m.unicípio de Blultlenau, qu�acrescentadas ás outeas, criadas no seu govêene, perfazean cêrca de 200novas escolas.
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sasslnio seguido do sui
cidio do erlmtnosu+aca
ba de ser efetuado em
uma casa de West '\fJo�''''
thlng, condado de Sussex,
onde -a policia desc�brb.t:
os cadáveres dos di,"'!!�'il
membros que compu�lhi]u
uma famUia resldente

séde da C.B.D. onde se observa naquela aldela; um !la
um não menos festiva e alegre mem, Dave Phipps le�aspécto.

mon, sua mu�heB" e trêsCheia de Ilôres e engalanada
com as bandeiras dOI clubes filia- crianças.
dos, o palacio da Avenida Nie- Os cadaveres da mulher
meyer revelava bem a alegria que e das crianças apresentaanimava a todos.

- vam profundos ferimen-Aos presentes foi servida uma tos, ao passo que o cadataça de ehampagne, e feita as

saudações oficiais dos representan- ver do homem foi encon
tes da Magna Entidade. irado estendido no chão
Respondendo, falou o sr,Castelo perto de um fogão a gaz,Branco, chefe da delegação.
Na próxima segunda-feira os

cracks lerão, novamente recepcio
nado pelos diretores da C. B. D.

os cracks
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Morta em clrcumstanclas
desconhecidas toda

uma familia

Proprietario e Diretor Responsave! J A I R O CALLADO

I NUMERO-----------------------------------._---- --_ ....
_-----------------

RIO, 12- AcontecimentoSabia-se que a recepção qlle o htéditopúblico brasileiro ofereceria aos RIO, 12-Constituiu um acon-jogadores sería suntuosa. Todos se tecimento excepcional o desfileabstinham da não conquista da dos cracks brasileiros, peja Ave-Taça do M uudo pare. considerar id R'TIl a 10 Branco, logo após oos EOSSOS representantes CorDO
desembarque. As sacadas estavamverdadeiros campeões do mundo e b dem an eiradas despejando sobreera nesse caraet er que se prepa- incalculavel massa popular, conrararn para recebê-los. De forma f

.

etis e serpentinas em profusão.que foi animado do mais: intenso No trecho entre a rua do Ou-i entusiasmo, com o mais veemente id'

VI or e Galeria Cruzeiro, os aplau-I desejo de testemunhar ao- que re-
sos e am d d I' dDr Ivo d' ,f1Rnino '

d .. t· r ensur ece ores, a la os
• n, .gressavam to o o seu reconneci-

que fora I di d b b
.

d drni - m ao exp o Ir as om as
.

! mento, to.a soa ado I�ll:açao qáue , do gritar das sirenes.Do exmo. sr. dr. Ivo de AqUI'- i o povo carioca se mgru ao c es As ruas f' .

t
.

.
• • • I d d b d icaram In ransrtaveis,no, dl�no secrbetano do In.tefJ?r· parakagbuar 'IR� o

Eesde:n arqueI os. Cordões de isolamento não conti-• Justiça, rece emos comurncaçao erac s rasi erros. ISSO resu tou
varam o I' n êt I

-

'1'd d
. I pe o popu ar.de haver s. s, assumido o exer- a ver a eira apoteos.e com que 08

cicio do cargo, do qual se acha- mesmoa foram acolhidos. I DI.VIat�falltado por motivo de mo-
u ._ 1

e irlo%
O CASO DOes Ia

RIO, 13 o sr, Ministro I
.

" RIO, 12-FoI' um verdadeiro da Agricultura enviou círcu-I delirio a passagem dos cracks pela CHACO lar aos EstlJdos onde a Indus-
................ _ -.

Te.... novo Avenida. tría de Iatícínlos está sendo•••
D' P desenvolvida, pedindo aos res-

RIO, 12 Foram absotvíuos" da ommgos, eracio, Valter, Na-
pecrívos �ovêrnos estender

acusação de incursos no crime de Nomeal"ões para a chefe riz e Luizinho foram aplaudidis- BUENOS AIRES, 12-A eo- aos estabelecimentos, que ela-
falta de exacão no cumprimento � .... IsimoL'l. missão de Paz do Chaco tem re- boram produ'tos para conm.
dos seus deveres militares em que

Alf d mo dentro do pr.oprio Estado,
estavam denunciados pela promo· anega eebido inullleros telegramas de as exigencias do Regulamen-
torla, o capitão-t�nente Carlos Ame- a Sec�ão Industrial I Leonidas! felicitaçõel de todolos paÍSElI to ,'ederal sobre o assu'nto,
rico PereIra Gomes e primeiro-te-

da Penitenciaria I RIO 12 A'" "
americanes pela assinatura do

I
devendo a fiscalização desses

nente Osvaldo Pereira de Souza.
Por decretos do sr. Presidente, 1_ !

-

Mara:Vllha Negra acôrdo entre a Bolivia e o Para- estabelecimentos ficar a car�o

I
'entrahsou a t

-

d do proprio serviço estadual.E 1 II
· da Republica assinados na pa1lta II '

t d I"_ a e.nçao a massa guaí.X p O· I U da Fazenda foram nomeados PU.i a
Por a o o sr. "nler-! p.opular. 9ue estaclOna_va nas ruas O chanceler Bantilo, interroga- I__iiiiiiiiiiii .....,,"'z;-u:m;-.....os cargos iniciais da Alfandega I ventor Federal, fOI no- clrcunv�smhas ao calS do por.to. do pelol jornalistas, declarou que 331 Rem pleno vôo desta Capital José Antonio de meado -

para o cargo de .Leomdas atravessou a Avemda

I
o documento estabeleee a arbi- uSinasOliveira Net<f Lidia Eu.ice de I Chefe da Secção Industrial RIO _Branco n�m. carro forte do tragem e deve ser aSlinado pelosPANAMA', 12·- Um avi· Lima, VirgilÍa Monteiro e Evan- da Penitenciaria do Esta- Corpo de FuzIleIros. preeidente� dOI paÍs8s mediado-ão de Iaombardeio, tipo dro Marques. do O sr. João MedeirosPires, a�rescen�ando, que.o texto DE BENEFIC� '�I]EN ..Martin do Exercito ame-I ' erac o emoeiooado do acordo so sera pubhcado de- TO DE ALGOD ...i@

,
"-- !.--' que exerce o cargo de

pois de receber essas assinaturas.ricano, com uma trlpu- í;1 gerente do DIARIO DA RIO, 12--Peracio. emodonado,lação de cinco pessoas,

II
TE�IDOS �OM TARDE desta capital. confessa que não esperava uma RIO, 12-Estão au,.incendiou-se e tombou i MAIS DE DEZ' recepção tão vibrante. Os nOVOM auxiliares torisados a fIlI!UcioD�ll.·. solo. Tres pilotos mor- POR CENTO DE de Inspetores da no Estado de S .. PamI-; eram; o piloto ajudante .

SEDA Justl�a Fazenda lo 331 ullilllali de be..e o radio-operador fica-
Franqu;a telegraf·1 . neficialuento fie 1l'd ...ratn'l. seriamente feridos. RIO, 12 o ministro da I - HIO: 12-Pimenta foi muito Para o cargo de a uxi-I godão, instala"ias {!JJ!1S1

_?�.
Fazenda, atendendo ás reda- aplaudIdo. O povo soube reconhe- II d" t d· 182 I l!°d.1I

Testemunhas do desas- mações das classes interessa- ca para fune"lona cer a eficiencia do técnico sancris- ares e Inspe ores a B��hl �!lUle§ ..tre declaram que o avião das e em face do que dispõe ..

tovense, saudando-o, cal.:>rosamen-I Fazenda Estadual, recana Dessas USID:lfS_ J1�
..

5e
o J!ara8raío unico do derreto-

f t t d f h - . .

Voava a pouca altura, pa- I lei numero 532, de 1'. de ju' rl·os de azenda te, que com o seu sorrISO costu- emen e crea Q, oram ae am DO u:n!l!I.1.l{�:Jj��"ai:L'recfdo que se verificou Ii lho do corrente ano, declarou meir?, agradeceu co_m um lenço· nomeados os jornalistas de MarUia, U DO
..

ded "t haver resolvido pro!'ogar até
as VIbrantes aclamaçoes. José de Diniz e Celso de (;ampinas e �� 4>;"'''''' "'�"" ...

Um explosão no eposl o -

30 d.e julho corrente o prazo
'Oi =<1IUl '-' ....de gasolina, ern virtud.1 para apresentação das deda-

I
RdIO• 1·I�t O miidni�trio da Fda" I A r-c-p"'a-O d .-. B D Almeida Coelho, para ser da um dos segluul..u.·l1re@I -... STOCKS dos teci' lten a so lCl ou prov enc as 80 a .::> 'D V a....,...

i t" t . • •
.

do que o apareUlo se pre-
I ���o�su�econtenham mais de Viação, no sentido de ser concedida V rem, respec Ivamen e, maDlclinos: Dôlniliru!,c·.p."tou entre chamas em

I J
10010 de sêda. II· franquia telegra. :fica, em objêto de

RIO 12-A' d f'l I' nesta :.apiial e no muni- Itapetiniudtm 'faii;uÍ eserviço, aos administradores do Do- '. .
pos o es 1 e OI

" "
•
�ft �direção a leste. minio da União nos Estades. players patnclos rumaram para a ciplo de JOlnvlle. Taquaretloga.

faleceu ú Conde
de Afonso Celso I

1

d d
## LONDRES, 12 - Um

lúgubre achado - que aver a eIro. prlmelra vista reveste o

'aspecto de quadrupl» as-

F,o� f�; f�)\� e� o I SECRETARJ .."- DO

IN-rC� a.1i 'iil,..� ).'��'(i ãl!i" 'TlEi�aOR.E .. iUS·.r�ÇA O- - I
r---Z_;:�iwn:\, J2--UtL C[1;;·j

\ erd"dciramen' ê cxt 1 aor ij. IInai ic ucabu de ser descober-
i
to em um quartel desta ci
dade. Trata-se do sordad«
.Iosê Suarez, natural das ilha
Canárias, que tem o f'<!l'[I

cão do lado dirl'Íto I l' fi
gado e (J apendiee de; la:;"
esquerdo.
k
O curioso Ienon« n. �er [I

e�! udadr- r' lo- nl' :jr,,,

os cariocas
delírio
recepcionaraan

.. .

.nacroaars

RIO, 12 - A's ultimas horas3a noite de ontem faleceu, subi
'amente, em sua residencia, á rua
Machado de Assis n' 35, r Conde
de Afonso Celso, presidente da
Academia Brasileira de Letras,
autor de varias obras e figura de
maior prestigio na sociedade bra
lileirll.

Industria de
laticínios

Absolvições
de oficiais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o táto politico e o tino adminis-
trativo desse grande presidente.
A revolução de 1930, cheio de ICORONELpostulados sãos, trouxe á sua

frente, como chefe supremo a in-
confundivel figura, batalhadôra e DA 'fi Aaudás do guerrilheiro dos Pampas. TI"""
O governo revolucioaario teve a

sua chefía entregue ao Ditador
consciente e tolerante até a cons

titucionalisação do país.
O governo constitucionalisado

foi pôsto ás mãos do mesmo ci
dadão que vinha, a contento da
quasi totalidade dos brasileiros,
dirigindo, com acêrto, os destinos
da Nação.

Os máos brasileiros da esquer-lda, 10UCQS de ambição, não trepi-I
davam em toldar a paz da familia
brasileira e levanta vam-se, em I
movimento armado, no intuito

Ipreeoncebido de nos constituir um
povo escravisado á doutrina da
Lenine Q h leis da R ussia.

Deus louvado, tinha o Brasil,
em sua direção, Ulll homem!-E'
o sr. Getulio Vargas quem, em I

<Exmo. sr. Interventor Federal. ..

Exmas, autoridades, Meus senho- pessôa, dirige o ataque aos revo-I
lucionarios e assiste ao arrazamen-

,

to do quartel do S· Hegimento
'

de Infantaria, praça de guerra dos i
insurrêtos, com o sorriso alegre Ide quem salvára o Brasil e o seu

povo da sanha comunista. IVem mais tarde a luta, politica
em tôrno á sucessão presidencial!
e são dois os candidatos. A carn- i
panha fazia-se por todos os re- i
cantos do país. Ponderada ás ve ..

i

zes, insultuosa e hostil sempre.Os
animas exaltaram-se do Amazonas i

ao Rio Grande porque os cogno
minavam candidatos regionais co

mo se tudo não fôsse Brasil. E a Afim de tratar de interêsses do municipio que superiutende,
tranquilidade do país, da família: encontra-se entre nó� o nosso ilustre conterraneo sr, ceI. Segundo
b!,a.sileira ameaçada pela gue�ra I Dala Costa, dedicado e honra.do �refeit? mun!cipal de Concordia á
civil, som a derrota, que se daria,

I
cuia comuna vem prestando ínestímaveis serviços .

............H•••c e "••••••••ti por certo, de um dos candidatos. cA GAZETA» que o conta no numero dos seus amigos c dis- Após no gabinete do sr. Gu
� : Baía e Pernambuco aliados a tinto visitante faz os melhores votos de feliz permanencia entre da-Mór foi realizada identica

! Produ""� ft e �onsu""o o!- 16 outros Estados apoiando o can- i nós. rimonia tendo o sr. Antonio
: ';$AoV.... a.a

...
didato do Norte, sem admitirem i eu liIN'""Pm Dl&22"FI?WNft MMiId pes Serrão, guarda-mór, pron

•X. a .'"n"'�e�6.ntar �. a hipótese
.

de sua derrota; São I presentes essa solidariedade a es- ta Alfandega de Florianopolis, o eiado brilhante discurso.
�& ii.a� ...

Paulo e RlO Grande do Sul, em I te áto menos de lisonja do que retrato do exmo. sr. dr. Getulio O retrato do sr. dr. Get
• • pé de guerra prontos a conduzi-] de integral e indiscutível justiça. Vargas, d. d. presidente da Re-, Vargas foi descerrado sob estr
: : rem á suprema magistratura do I Declaro, pois, inaugurado, nes- publica.> dosa salva de palmas.• AetSIS CIlATEA"BRIAND • país, o candidato 90 Sul. Era,: : aquela eleição, a ruína do país, I

i s. PAULO, 12 - Escreveu certo o ir. Barbosa Lima, ! uma dame?çda á sua integridade.E'
• @ quan o am a aparece, meus sepresidente do Instituto do Assucar e do Alf!Qol, que se pode @I aferir o indice de civilização de um povo pela capacidade ! nhores, a figura inconfundivel de

que ele tem de absorção de assucar. São a Inglaterra, os � Getulio Var�as, que, agindo de
: @ sassombrads e patrioticamente,• Estados Unidos e os pai.ses nordicos aqueles que apresentam e
• &'}) calmo, sereno, com a convicção
• maior gasto, per capita, de alimentos glicosados. Levou-o, a ti

(_ de quem está cumprindo á risca.. experiencia a convencer-se de que o aSBucar constitue um dos ..

(j
melhore9 elflment09 de resistencia da economia humana. � o seu dever, dá o ,olpe de Esta·

I €) d<r-átll de coragem e patrioti�mo• Discutiu·se ha poucos meses em Londres, no parIamen· 0
fi) ® -:e, apoiado pelas classes armadas
• to, um vasto plano de abaatecimento previa da Inglaterra, ljI
4i para a hipotese de um conflito mumiial. Dois produtos, mas " e o povo - con'3titue o E!tado
o iii) Novo-vaticinando ao Bra�il f! aOi!
: apenas dois, preocuparam de fato os responsaveis pela eco· � brasileiros, dias de felicidades, de• nomia publica do Reino Unido: o trigo e o assucar. Essa r,•

preocupação é tão grande que o proprio governo deliberou � paz e de trabalho. E' um Brasil,
: G novo qlJe aparece cheio de espe-I'• consignar em seu orçamento uma soma consideravel para o C>
• � ranças e confiante no futuro, mas
• estudo dos melhores processos de conservação do assucar nOIl • os máo] brasileiros, tranniados e

i
• locais mais adatados á sua guarda contra o ataque aarco do � inconscientes tramavam cada diaI• provavel inimigo. Não contente com isso, a produção inter- �

na de baterraba recebeu um forte subsidio do Ministerio da I a ruina da sua própria PatlÍa!
: ., Foram os da direita, a sôldo

:
Agricultura para se poder desenvolver, nas presentes cir-

I de outro povo, tentando II) aniquicunstancias.
lamento da sua terras, êsse Bt"..Tudo isso prova que o inglês considera o assucar como

• siI abençoado que só deve ser dos

I
elemento de defesa nacional tãllJ importante quanto o seu par- •

I» brasileiros. Traçaram o movimen
que de artilharia ou as M.nidades da Hame Fleeb. Ele faz _

.. parte da segunda linha de defesa do Imperio. ! to premeditando o assflssinio do

=_ Vae agora o Brasii entrar em uma campanha verdadei. .. presidente da Republica e tenta·
I ram levar a efeito essa ignomi• ramente nacional, que se destina a fazer o brasileiro aumen· �

• nia, tomando d0 assalto, li esell-

=.
tar a sua quota de consumo de assucar. O consumo, desse

ridão da noite, a residencia pa!'.'produto, é ridiculo. Mal chegamos a 18 quilos por cabeça, ticufar de s. excÍa. E' 'le, � a i• anualment.e. Bastaria que cada brasileiro consumisse mais
• sua filha, é • seu cunhado cheios• tres quilos e não teriamos nenhuma quota de sacrificio. Pgr-
•

que absolveriamos dois milhões de sacas a mais. Só o Esta- de coragem repelindo í. MIa, a I

:i do de S. Paulo, que é aquele de mais alto nivel de bem es. pusilanimidade e coyardía dos I
I

.

5·1 d
. camisae Virdes! Itar e de riqueza co etIVa, com qUI (i)S e consumo a mais

E com e8i8 reação e outras I

I per capita exigiria o aumento de 500 mil sacas na sua quota 10 I

de consumo.
medidas por s. excia. tomadas, i

• : no momento, foi o Brasil_ 8al\"0 I
• Conquistados que fossem aqueles dois milhões, distri-

de uma daIS maiores revoluçõ�'8:

:1 buiriamos o milhão e meio restante pelos outros Estados, I preparadas nestes ultimOíI tempos. !daRdo-lhes assim como a S. Paulo um beneficio no aumento
• Esta sucinta repetição de fatos!

I das !luas respetivas quotas. Aqui a lavoura canavieira já a- .,

tingiu a UIlll. .:standard» de aperfeiçoamento tecnico e agrico- - que venho de fazer,-estudo rc-,

• L
. . : trospectivo da vida de B. eXcia'l• )a capaz de suportar coteio com Java, Cuba, Ulslania e e

: Hawai. Ha pouco ouvi numa roda de usineiros de Pernam- • o dr. Getulio Vargas, vem a pro-
• buco rasgados elogios ao espirito industrial do sr. PedroMor- aI posito, f)ara chegarmos á conclu·1• são de que s. excin. sobre ser,
• ganti, que fertihza as suas terras de Tamoío com todo o ca-

um brasileiro dii'no é um patri0-,':• pricho e o primor da ciencia agronomica. Disse-me o iodus- :
:

trial sr. Adolfo Cardoso Aíres que viu em Piracicaba a des· I ta cheio de amôr e devotamento

pesa que só num ano tem de adubagem de suas canas o sr. • pelo Brasil.
,

I
Pedro Morganti: 400 contos de réis. Ha dez anos a industria : I Todos os brasileiros teem o de-I

" • ver de prestar a esse cidadãode cana em S. Paulo estava praticamente morta pela I:tpari- I uma homena"em como reconbicição dg mosaico. Pela introdução de variedades imunes e se· ..
• mento do mundo que ele temlecionadas vindas de Java, e pela aplicação de proc"ssos a-

grieolas racionalilladoi! e pela intensiva adultação das terras, I· feito e que ha de fazer aillda, per

I
"8 us�neiros paulistas tranSf0f'maram uma lavoura falida numa

este .Brasil que é ieu, mas que •

das mais belas fontes de r�nda do Estado. : tambem nosso Brasil.

A usina Tamoío, do arrojado bandeirante sr. Morganti I A esta homenagem de hoje,
tem hoje a maior moenda do Brasil. Esse grande esforço, pro- O que o exmo. sr. Ministro da Fa- I

. .

I
.

d S PI' ! zenda num preito de justiça vemmOVIdo pela me Ilstrla e - au �,preCIsa encontrar coma ;' d 't h f d N
-

I

I contra partida, o aumento do consumo interno do produto. ., 'I e pres arI ao tC e e .8 J. açao,;
: eu, pessoa men e, aS�0Clo-me e eS-11 "•••" " " 1 tou certo, dQ -que mro faltará aos

Batido o record de!
lindbergh

'

ChefeHomenagem ao

daNação
������-------HD�lles levantou vôo

para Moseou �ís
00,24, hora de Gre. Revestiu-se da maior solenidade

enwieh a inauguração ôntem, ás 15 horas,
no gabinete do sr, dr. InspetorPARIS, 12 - Com sua tra- da Alfandega, do eminente presivessia do Atlantico Norte, dire- dente da Republica sr. dr. Getu

ta, em dezesseis horas e meia, lio Vargas.
pouco mais da metade do tempo .

Presentes os srs. dr. Nerêu Ra
gasto pelo coronel Lindbergh, o

mos, Interventor federal, Comanaviador norte:americano Hughes dantes da Guarnição Eederal, do
logrou um exíto completo. 14 B. C., da Escola de Aprendi-

.

Hughes pertenc� a melhor so-
zes Marinheiros, da Base de Aviaciedade da Am�r�ca d.. Norte, I ção Naval, e oficialidade, Capitãoien�o um magnifico partl�lo para dos Portos, Secretário da Seguas J�vens casadcuras pOl.S, a�s rança Pública, Delegado Fiscal,

de�OJto anos herd.Qu dezoito t;r11- Presidente do Superior Tribunal
l�oes de dola.res, �ndo em segu��a de Justiça, Prefeito Municipal,viver na. Califórnia, n.a compan la

representante do sr. Arcebispo,de um tIO" o r�vehs.ta Rupert chefes de repartições federais e es

Bug.bes. E propríetario de uma
taduais, agentes fiscais do imposfab�lca de aeroplanos e pos�ue to de consumo, despachantes adu

Vafl?S « recorde> � .

seu favor, l_?- aneiros e crescido número de outras
clusive 0. conseguido com o voo

pessõas, o sr. dr. Cornelio Faguntranscontinental Newark-Los An� des, digno Inspetor da Alfandegageles-Los Angeles-Newark. E � pronunciou o seguintedetentor da medalha Harmon.
Semente empreendeu o presente
<raid> depois da adoção das mais Discurso:
serias precauções.
NOVA YORK,12 - A Natio

nal Broadcasting Corporation
entrou em contato com a estaçãe
radio do avião de Hughes, que
está voando sobre a Alemanha,
recebendo o seguinte radio:
«Estamos voando a 16.000 pés

de altura e desenvolvendo 185
milhas por hora. Estamos lançan
do mão da reserva de oxígenio ».

res,

O senhor ministro da Fazenda,
em bôa hora, teve a iniciativa de,
como preito de justiça, prestar
uma homenagem ao exmo. sr, dr.
Getulio [Vargas, d. d. presidente
da Republica e determinou, fosse
inaugurado em todas as repartições
de seu Ministerio, o retrato de
tão digno homem de Estado.

Descrever as excepcionais qua
lidades do homenageado, quer co

mo homem público, como politico
ou administrador não é tarefa di
ficil porque iá é do conhecimento

I de todos os brasileiros a energia,

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

as da marca

A�orac:ão

•

A G A· Z E T
A VOZ DO POVO Pr�prretari·o-eDlretor-Responsayel

�JAIRO CALLADO

SEGUNO 0lGRANDE SWEEP
COSTA TAKE DE 1938

Esta a maior prova de sua ai

qualidade.

Temporada Gildal de T:.i"'sruü
maipr certame hípico da America
Sull

I· Premio 500 contos1
Entram em sorteio somente 'JS

.hetes vendidos! O sorteio realizar
á no Jia 7 de agosto prõximo
a responsabilidade da Loteria Fe
ral do Brasil.

Bilhete inteiro 50$000

SALÃO PROGRESSO· O UNICO

Não tem filí;;(� r Não tem telefo

RUA FELIPE SCHMIDT N.

P6 de arroz e rouge
combinação feliz

Adol·ac:ão
a venda em todo o Brasi
notadamente na Capital d

Republica.

As ultimais pu avras ,(}O ora

foram coberta! por estrepito
aplauscs;
Em seguida foi

vibrante salva de
tistico retrato ds
da Nação.

descerrado,
palmas, o

preclaro ch

Na Guarda..�loria

Gr fabrican
de

COLCHÕES ACOLCHOADOS

Travesseiros e Almofadas

Executa-se eDl qualquer
qualidades

anedida
e

Preços especiais para grandes for
necimentos

Só
, �

na Ulllca Fabrica

SALO o GUELMANN

Caixa Postal, 19

CUI-itiba Est. do Paraná
Consultem os pref)OS para se eertificarem dos nossolli

prec:os bar.dos

Representantes nesta eapital

MACHADO Cia.
Rua João Caixa Postal 37Pinto
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• I' � i\1"'j'.-l.r:os e IIp, i.><',C 1\',·", ,

n 1
• I

rno. h,elt.lür o sr. éc�. I
RME ;\BF.Y. I
firmada a St�ntens'l, qut: I
'locedt.fltt' a ação FC'!!

d
.', I

prova a a S1l"ulõçi',,� I
b I ., �'ná.) ('.�. 1"" &S',1.ffi. {.e I

t t!:'!c is5- ',M, Ü!� (..,('4n77.�t�)il !
{e�pdivo� I

I
os clvci$ n. 1.841 de

'lilis, em que são em·

D. M�ri8 José Pala-j
• filhos e embargada I

do t_.•tado. Hdatel I
GU1LHERME4

nao tomou co-

o do� embargos ante o.
e o art. 5. da Lei n.!, de novembro de I

wcidol\ O! �rs. des,!'
ES SOBRINHO E!
'O PIZ \. I

I

;��I
parentes e H I

de suas amizades ttJ
ua filha OLGA PI- �E OLIVEIRA con- �,
asamento com o SR. I!TETREVISANATO �j
is" 8-7-38. �

I

k·....._,""3�:'tI:"�. ��_A""'_" .......
íii ����� .

Vi te"� �
,Icen � �

Ol�a �,�t�OOt� 'I�

L.::S.J \

r--
__

I 'o ;' �--cr'_" ... ,

Florianopolis

�,�-.� I�; ",:' c!'_ �1 :.
.

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

�f f'� :_ a;;-�:� �',

í é� f: i
• :'!�;: (;_.�.;YJ;"\

-� ��_a�s.'::!fm-;';1."E;'�.:.a

. (j .r naunca i� . '17,') ,:lI< "'1,. I i

.�

!
:3;;\1';1 t;!;: traz r'"'�'",il�;; 'i�uCt;-;; I C H rJi � ldJ \ H I ... PO�TO ALEGRE. ,Il-�' �o, nos disse que Íuta (;»[)1 d·

,>:, �.'
..
,

" bem """',.! ! ��3QJ3fJ3C��O O _�.., «CorreIO do Povos publicou ai [iculdade para a manutcncão l
'

. c', ·!._;'á,·) d ) pa's. I �

I
!

:r

I ' li ',',,": � �; ,i\" ", ; -ancs I ® (\ I'� X O
"r"

O N 1=
seguinte impressionante nota: sua esposa e de dois Hhes me-

;;''t " -.,';-·2 j ;" �l1
" f' ,',c)w.has, �'�m ., 1r.ini!w� I: u l-i . r L <Quaterze horas. Emql,aoto o notes.

j
, ,; I, .', n" ,,<;,::jr!n-·jhe i! cu!!,- I! D 12 A B O L I ( O

reporto' cantava um samba. o Não vê o senhor.-- !)!:yser.t, '

r ',(�nb.)' ".jJ�, nl;';Ú� f' fn'õclL I:· m I- fotografo. unico esperador, acom-

II
o velho Luciano--ha 'I O a�c

{""'�J!��i';;�>;l,rn;8&n�������' I: panhava o «cantor» em uma cai- passados, fiquei VlUVO. Como
5 92 ' ii ;;_«;, '� .��'';; ;.',fC� ;i �� �.� � li! � *� ilI� . � � ,�>lIti' 1 e M 1 , ' I xa �e fosforoso I necessitasse de urna peSS01:1 que

;;F:�::.\'·.,!" � d. .. ••���";':;'�:,!i apre�:;::JO aP��:��t8;ar:O� I" CU[;:�od:�b :on����'d�� ::1:5:1�: 1��:d:ssqe�leref��:'i6���:t:��u�d:
'';'w.; c"% �;j) 1W1l< � ..;\ ç� � absoluta I-!"rfeição, ao Saxc- -'

F- : ";',' :. ".1, l;,' _:� � i��"'::�_'-" '�.:_ I � [one ou Clarinete, os mars e apoiando-dse em �m bastão. peae- I matrimonio, nasceram dois filhos,
ii':!;' ,,�, d·. U�·; ",=�=<lI I, -

" e tra na re ação, interrompeadc à l' que atualmente contam 8 e 6
: vanaocs 9

/,L I (i Trucs acrebaflecs e: <hora d� arte». ! anos.

18 DE ..JUI..DO DE 1938!! imitações comleas i --o senhor que é o fhPortdct? l-Conlo pode viver
_

o sr , com

! e Preço do volume 12$000 611 -pngunto,u o reCel!1-C ega 0'1 este pequeno cidenado?
i e

p j' I ' : -Pérfmtamente. A s suas or- I -Vl'VO d� c"r;rl,,(l� ,- .hl;" 1:','

!: . ec ices 80 aut-r: I I
," ",�,,' o.; �,h,-, .C". L,.

i (') Antonio Lopes Guerrel o I cens.
, , .

chegando se ao ouvido do re-

! = Vila de Satzedas, 55-S.Paulo! ,-En quero, por seu mterme- I porter, o velho Luciano disse
: ! li!>

j dio,
ser apresentado ao lnterven-] baixinho '1 Aqui entre

nós,
nas

, fí)��e��§SG"es.e"e6."""
. . . � ,

tor. horas vagas eu emprego a medi-
��Ru_e=mm_�gm�mm_m��E��������,�·� O r��ff, em �� � pre- ciop. E toman& p�ÇDO na

�������� tenção do velbo. ficou «atucana- !cadeira, ° «�edico.guerrciro»
Pi ;,,' '�'Il''�I'

I m � � n� \1', � da», pois nem ele conhecia pes-I nos relata suas «curas».

� ��
.

,.
.

I� �� � �ili '. � �oalmente ,o interventor do Es- Gripe, dôr de cabera I! ou.

f'.i r'i.<1� i>; �'}r.'í
, ..

' �
. � �� ! sI �

�.". lado. tras
:s

� t;}§ [,�,. � ;' � �)� � \�

-�r\t.
enxaquecas p::lL mim fé

� ':,. JIIL:i1'
.

." J.<tt. 1
-Quem é o �enhoc�-inda- «canja». Preparo uma dó::;;;: ho-

a: ' I
gou o repol'ter. meopati�a e é «batatal», não

!� i!.�""

ii1r"'�DI'AL"
� I

-:hamome, quer dizer. os lfó.llhe ...

�� � �l � � t" I '�'. 11 Q\ltro� me chamam de Manoel -O senhor fal tambem Cliur�
l� �".l 1-';' ã f}) �� '''',

....-=, � ,

'1 Luciano de Souza, tenho 71 aia?

� j'V rlij ./�. .

�----:=I
�. anos de idade, fui militar vinte 'b_Não. Não é minha especiali�

� � ... r>. . e sete anos e estou reformado dade. lito eu deixo para os 'lnells

�� )', � :. �J1 a,is .

um fo r... '. percebendo a «grande loma» de «colégau formados ...
fJl'!1 cinco mil réis por mês" A' Ih d

� ��lj'l ��I i
.' ,

m Idave I So fIZ Por isso, venho ao 9:Correio do rep����:r 'e °di:�' o se espeüc

ffil �! li t
· do Povo», para ver se o coro� Q d b

I� VJII i
• e Io ii;'

« uan o o fen .cr qmz"ã
15i !leI Coràeiro de Fnias toma «praticar», apareça em miflln

·1�.",=.'l.l.':, "
i

'\, II;' conta do meu caso, pois tenho casa. Móro na rua Guterres l'.

.

mulher e dois fIlho, menores pa- 1983, no bairro da Tristeza".

18 da.. J. íi I �."" h.'n,.• I'�
(8 sDustent.ar·d E. lento, alqu:'bndo, o pob, �

I
� w � u ! epOlS e u�a pausa, o

ve-I velho Lucji.\no df:sceu <.5 esca�l<;:lI
lho Manoel LUCiano de Souza, da redação».

�' que. foi reformado no posto de1--------------2. sargento da Brigada Militar, O acôrd(:> b::-"'a"
cGmeçou a narrar sua Ylda: I S i Ie i ?"o bo I i ..

No ano de 1889, ainda sobT V!a r1o
• reeimen da n:onarquia. 8)jllt�i� I L A PAZ. 11 _, Informe"
me nG 6. Batfuhão de Infantaria,

i :se, extra-oficialmente, que I) gc.

I c0!'laadado pelo coronel Sa!�ado. '\'�r,no �o �íasil a�rovou as ln,,"

�cula séde era em Sã� BOfJ�. r dlhcaçoel mtrodu,w:las no trata'
Durante a revoluçao daquele" do conclUido com ii SoLvia, a

a�? em um cOIIlbate tra.vado na respeito ào Pdro!eu, tendentes a

Claade de Alegre�e. fUI prês� I facilitar a apiícação dos t!atada�.
pelas forças federalistas. DepoIs! Estes serão wbmetido' Cncllnd,-
.J '

d' d I � �t::o '-.

oe pass�r �a.�JOs. las estaque� 0: I feira li corlvenção, nacional. h<.�
conseguI fugh, lI1do me ôpre..en I vendo um ô.t61ente fa voravd
tar ao general Soares, que CO-j para a sua im�diata ratific8Gão.

I
mandava uma guarnição em Ja-I'- , ,. ��
oUlIrão. I D �.�� � � 'g� ��
t) D(!j�'<��",:3 Iiil��

Terminada a revolução, fui I �i�, 8'

incorporado ao 29 B. 1., sediado I 111=-'eru
no Estado ele Niato Grosso. Ef:.1 LIMA, 11 - Cheçroll. hoje,
1905 voltei ao nosso Estadv, I li tar de, nesta caoital o novo

cerrando fileiras em um dei ba- embaixador brasileiro, sr. Luís
talhões dn Brigada Militar. Gurgel do Amaral, que substitui

,

Em virtude de (ratmar
..

um I rá o sr. �uci!o Bueno, que fa
pe durante um dos exerClClOS, ieceu subllJ.rrei'\te, no mesmo dia
fui reformado no ano de 1916, em que entreg6ra a5 credencias.
'no posto de 2., sargento, rec�- ha pouco� �nêses. Um represc;i'}"
bendo os venCimentos O1SUIS I tant(" do Mi,nisterio do Exterior
de 5$000. e tUlic!onarios da embaixada sau-

i Depois de narrar toda sa daram o novo embaixador ao

i historia, o velho militar reforma- desembarcar em Calão.
I

3.

---------------�

A ree r....ovaçao
da Armada
do Brasíl

NOVA YORK, 11 - OEi ..

I
ciais _do na,vio escola bra�ileir(
ALM1RAN I E SALDANHA.

I em entrevista concedida ao New
York Times revelaram que se:

está procedendo a um conside
ravel fortalecimento da c3í:n;adp
brasileira, bem como da argenti ..
na e chilena, Declararam que es'

Ião em construção, r03 estalei
ros, três destroiers de 1.500 to

neladas, que serão concluides cc
t 940. Além disto o Brasíl farú
novas encomendas em firmas es

tranjeiras.

Premio maior

trl 27

5:45 $000
e muitos
outros
menores

'� ." " ,
. :Jt'� '(� �',

... �..... �.
� , "

i:
I:'
I:

('.
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'�6"'" I 'r, <!�,;>.g

Especiatista em n.olestias de creanças, nervos
tmpatudismo e molestias da pele

Tratamento do ernpaludisme e das melestias da pe"
le e nervosas pela .J1utohemotherapia

Censuttorio e resiéencia=Pteez. 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584 I

Consult�!!_��Das 8�: 1 í c das_� 14 à..:__!_�. horas -'

&ilDJomallO Pela Fecul
dade lia oe d�dfM.

Saía
EX-UüCiU II aSii"� c:llf
r �5!A,gSft� à Mlillae+.

j
1 EX"interne d<ll Dispeasario

Silva Lima
Ex-a.jw.atr.t •• HNI'u4l1

GraHée Guil.lk • Saaatoru.
M21Xí�.l Viteriu

1���z��o-��1RIí i
Clíaka ':a���ía:��gica lu

..
' '�I!�i(·Ílie;;2i"('�f::jS�?i ,peraçoes I QA·l;e�i�:;����· � Curl1tl'ba Perena' �,• ,�, r'

dos
lIIUIZ, CAIlc:ANTA II � �,��\7f�l�t;tlp�RIZ E GARGANTA I' 11-���::;!1:�: -18 �.'�. �

•

IJ �';' � j �:� �� cyJ ril e t4t, rfl a II j o -

-

It.ilI.E1"<j�IA �"i Suou rsa I:
��.-----�----------,

I! Hotel Gh,rla

I
� ��

j' Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
"

Iliariawellt••al l'ás 12 hs
.. _._ f� Flcrtanupotts dlreção: E rÇ g;' o. (" r\/L�R RU P (Q �de serviço de OHIOS e cto-rhins do Centro de Saúde
... � �de Florianopolts

WI r

mmm--;;..;" �������1�f;�t!�t����m.�7Â�����1�ZE�
,

i\4'111hhoda ::'{Jc:!�=:daaede oto-rhino Iaryngotogla do Rle. F Ai +
-'--'--'

I��:,;,
Censulras alarias das 4 ás 6112 - Fone 1009

Dr .. Pedro Camara94Simw,ões �'�,.;l
Dr- �/H;,.�r'uelRua Vw:;ondc d" OU�'O Pret.', 11 - FLOR[ANOPOUS

(}:;"
"

..�' ;��.' ..Jl(]',;5(:>� ��dQ���·�J1!?;]�����0�������I�" 'l7. ,

I' Dr��a:;;";:deira Neves CLlNICA MEDICA CLiç:��ri���:AL
.

�

1ratsrnento mederne das

I -vsma, Reumatismo, Artrite, Ciática. Lurnbarge,
'I �"/1: .,::::-:--n �r... r",",-"-�I�-'U I i�TA Nevralglas em GeraL-Doenças Nervosas e Mentaes msiesttes d8 Pulmãs� '\_ • ,�,-, ....,�> " ....�"•."""" .....".;' -...- II-!.;;;;;;.l

Consult-R, joão Pinto, 13

�'II Forma-to cela Faculdade de Medicina da Univer- CLINICA ME'DICA C" M d '1 elefone. 1595
_

.,

s-- � '"

• • •

""" .lrur,lca dai olestias a 'I, sidade de de Hio de Janeiro Péle.-Slfllls- BlenGrraglas e suas complicações_ f<e�. Hotel Gloria-Fone 1333
� Cura insulinica da maireza- Regimens (nMsul!5I.3 das 13 ás I ti> hrs,Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles- obesidades. diabetes e melestias da nutrição

tias dos olhos
CUf:\O de ap"deiçoamcnto na especialidade, com o dr. Pa.· \

Iii Fl1b. 110 Se�v,ç(J do P�Qf. David Sanson, ne H.spital
da FUlld",çAo GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro

Cemptl�t� apal:rc�lh��®nta para a sua especlalldade
���tred�ZJ�e MédliceJ, Cnnica Geral
COnSUil2.S cianarnente das 15 ás 18

I CONSULTO:{IO Eua João Pinto 7 sob. Telefone 145. .!

RESI DENCL�: Rua Tenente Silveira 57 TeJef. 1621

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

Ptanta.execução, fis
ca � ização e d! ração
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
çees da pontes em

concreto armado

Omar Carneirt\, Ribeiro
Engenheir'o Civil

Palaelo da

1- Andar Apartamento
Postal, 784

Caixa Economlca

Caixa

Desembargador
Saivio Gonzaga

! I Rua ::j��oA:� 29

Operações .1 __4�_.� _

C«msultirio: Rua Vítor� Advcnado1"1eil'elc-s 1 O �� �
�, J, Bayer FilhoA's 1 0,30 ,� das 2 as 4 h,. Rua Yrajano, 11

Residencia: Rua Vwonde (esquina Felipe Schmidt)
de Ouro PreL:, 42- TeleÍone 1.172

F C I· Id05 Residencia 1.686one: �onsu tono, .

Fl'ne: R�sidencía. l'355

!\ n �.::n U'�OlVa � �.4"" l Itt'$' �

DOENCAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Dr. Ciari bal.w
"fi. G "-,' � '19';; oti"ç;; :JJ �� � ij r.;i

A,DVOG/�dJO
I\.V!Sa aos úml��os e

anti!Zos cCHntltUil1tcs que
reabriu seu escritorio de
advocaeia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estêdo.

E3critorio: R. Deodoro li· 15
FONE: 1.665

:'.
�;. :-';>��3 D" Pl:!J.J

;-, �- "!}' i-{� .�c;s
'1' .. ..... �•• � �,J J{(i�NCA��

'-,

,
\., '\pi,,,T SMO

- ". �:- 'ijPnUL.AS
':. " :;:P,-jiUTl�

j.> l};)_ &1� � éii � ,

.
,;,,, e� 02 c'�'t!i1éG1I f'"

Advogado
'�Rua TNljU0, n' I SGltraJe;j"* '��e.P::: ��:, .}�re'__

Dr. Osvaldo Wandlf'ley da
Costa

8�charel em Direfto

Et�TRICIDADE MEDICA: - Alta Frequencia=-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Vef
melhos, tip. grande do dr, Oeken). Banhos �de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Vieletas í

A dv�ga na capital e ne interior deste to! do Eetade de SaI- j'!ta Catarina.
E.scritorio· Rua Marechalf'loriane Pciute, 131

IS'tlbradQ sala o' I
PAR1\NA' 5ANfA CATARINA

•

CONSULTAS: Das 9 ás 12 e das 4 ás �
Atende a chamados

l�ua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, r 167

\
�

.., "'&5 'P' C

1'�;.""ti·�i;;';;1 Companhia Nacional de Navlaa-
·f:::�:�:::�� çã" COltelra�al de NümlJ�rf. (P'teIC50f

• '

Imlórg �ur�haràt e Profesaer Movimento Maritirno ..Pal"to FlurianflpellaErWID Kreuter)
•• rvl Og da �aé$,�· Giros e �je ���ar e..

EilpeciaDsla em c$turgla
'

leral

lliMti.
Ri0 Grade

Pet..�ge
''''IAt&are ,

".ra O SulPara o Norte
11La cirurgia, ginaecol."ia, (do- .

: cnças "il.5 5ellh�nas) (O part05
drurgia do sistema nervoso .

operações de plastiiJl Fretei de cargueiro:

. ;_raz: ,.,;>C; "ti'
.. �"_\�I:)�' �:

Aderbal R. I
da Silvai

;::i\dvogado
P. 15 de Novembro,i3 fob.

Fones 1631 p. 1290

I
O Fa�uete ITAQUERA iairâ á 16 .0 lor ,.

rente para.:
f'aranagu.à., Antlniua,
6aatis, Ri, de JaJleir�);
Vitória, Saía, Maeeió.
Reeife e Ca.edele

Cargas e passa�eiros para � demais!�.r
tos sujeitos a baldiatão 00 Ri9 d0 Janeiro .

A• Recebe-se Garga,; e encem"n��s até ,"� �eS!llêra tdas-�saídas dQ� ,pa\]uetesVISO e emite-se passagens, nos alas daiS sal�s dos mesmQS, á vista do a ..

testado de vacina, A bagagem d� porão d�verá S(H entregut!, nos �rmazeni. da
Companhia, na vespera das sa�das ate �� 16 boras, para ser conduzIda, iratulta
menté para bordo em embarcaçQes espectaIs.
ESCRITORiO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 5mB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS I3ADARÓ N� '3--(fONEol 666) --END. TELfO. COSTEIRA

Para mais informações CORl o Agente
J. SANTOS CARDOSO

CONiLlLTORIO---Rua Tw
ano N. I' das 1" ás 12 t

das . 15 as 16 112 horas.•

TELEF, J ,2a,

RESIDENCIA- �ua Este-

Lves
Junior N, 26

ITELEF, J .13 J
.

•.

ot;._.,-:-,", _.•••. , ....�.

O Paqa_ rrAOIBA Mitt "15 d.
t-- ente pare,:

Dr.
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•60 • • m.8. laarat., por.... 6
....Iholl" d. mundo

atriz FL Oll

Filiais em:
... "rt. - "II UIIa 80M • warfo. sona 00111111" .

....a' qua n60 oonaorn. baat.rl:.a (2,5 )
Immea•• du ..a ..r, .

A

vl:nd. 11m lodaa ..

OSUI.U' de> r .

.0.0

Blumenllu, C�'\iluze��'@ RIi Sul,

Jtllnvile, La9}es� Lag .._a, São

FrlJumcis'ca e:"o Sa��

MOSTPtUA\AIO EM:

TubarAu

�:--�-"'���

���-'�"���I f�t�EJld(l,�a�" _:�t ".__ :I�
m1�fj(lf.�t;. -rf�e,�!;�.: : ..

.: 1..;1\ � }::;tã!, 3�' fl�' .,'�p
'" �t., k'N1Ci<r,>-'í) i,,'} .U: ,�,:,','" 'Pl'''_'A )1,,"
....J. S l\,t") " ;.,_� ...... \..,..; L·...... • ��,_

.. _-

�J � r-) \, r-':"" i ,�,�\ i�rJt. r�r
AúENCIA DE V !�PORl:!:; lI\,

,�€.���ia Salinas Pervnas=-Rie
�ri ...i Ttrres &. Cia. Limitada --Rio
P4��it�çâa �ra'Sl!eira Limitada-Rio,
Nav�g�ç��} Caboíriense Uda.--Cabt;l FrI.
V;?('i'�fÍt:nitr,�tld,' &. Cia.- Santos

V1A�ENS D!f;'ÊTf\S f',\HA O PCRTO DO RIO DEJANEIfW f
Navegação entre ECeARE!N (Joinvile) f: SAN! OS.
ANCRA D()�'� F:EIS e H.!O DE J l,NEIRO, diréta-

mente. sem transborde
Tem sempre vaperes em porto, carregando

l!acarrega'�f' (k d:mificaçân, medição e EMBARQUE de
lHas lU especies de maden as serradas, beneficiadas e em

t're5 etc.. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porte do Norte ou do Sul do Paí�, bem cemo para o Exterior

fteceae cargas eh.. ímportaçãe] do Pais OU'I do Ex

terier, para desembaraço e redessacho para
as praças do interior

SESVIO DA E. Dr'. FERRU ARMAZEM PROPRlO ,

SERViÇO G·\f<ANTIDí' f RAPIDO-PREçnS MODICOS f
• ,_ � .•7*' _, 0!'�'!1'''''''::: �' ..�'..

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

'

.........

b

I
�
rn

NSU • BMW - Trlumph .. Duerkopp �
Ij
III
l!,'ltf.t.....s:-ILO para bicicletas e motocicletas, �

para iluminação de casas.-Elpo-E� l�
. clipse=-Evenrude para botes. �

A.....rio3i: - para bicicletas e motocicletas. III
, '_,,'o iII

Importadores - Distribuidores II'
João Prosdocimo & Filhos \:1

A ..TAA..JANO I�
LETRAS A PREMIOS. FICflt"iau4J)p- " ICurltiba .. Joinvile - Blumenau :1

por 6 mêses; 4% a. a.
U

. :1
por 12 mêses ,5% « ,,���������,,�,"'ª", " ..,A. ,,{ t1 ma organização completa no ramo) astsbeleclda 1

Scieíto ao sêlo proporcional.

II
""- j�' ha vinte e cinco anos. I

���e::��!�10aJal:�!�:�:o�t��::i�:15
horas

I ::��!j;!�:�;�o1��a������;a��� II . \:1
� .T.E.L.E.F.O.N.E .l.•ll.4 �J=��;:::��,.,_1�����,..���������������,��-_�_=]

anco do Brasil
, l;apl!al

,�. �. reslrva
10G.900:101$090
�211.74e:1",I"

IIf!CUTA TODA� AS OPERAÇOES IA.NCA�IM;

..&BTCIA� • C01\R»ipeNDENT:l1 EM":TODO o PAIZ
,,�QU LOCAL :RUA T1\AJAN., N. 13

A••na. em centa csrrente. I' lelúintls juros:
)q. cem J.r),5 (C01'riE�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
)ep. HDlltad.s (limite., 50:000$) 3% ala

Icp. ",ulares (Mem de 10:900$) -4" ala
)cP. te aviso prévio (de q.uaisqu�r (flalltias. c... retira.das ta.-

bem ée (iuazsquer imp(ld?�claa).
cem avtse prévio de 30 4118
iclem de 68 dias
lêem de 90 dias

.JiH�nTOS A PllAZ@-FIX8:
po 6 mêses
por 12 mêses
COIll renta mensal

:I�Ia
4.5% ala

'"'
.

;;;:-:-;;;;�:::;: '"<::'> '
-

'--,-e.MIOpi

F
----��._-----"..-� -,-�-,-

��<��
�.y III

Velas e Magl'1

.f.��
�

o. Fama MU"�Uall

��..ae..���������������

�i'

A Elztrtco ri
F5ÁirtkQMSrÁLÃÇ'õES-bE COZ, FôRÇA E Á� I�
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN- Ih1TOS PROCUREM f;

II�
A ELETRiCA k

I'

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR li �PREÇOS SE�li COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES E ABAT·

l!!J JOURS ELEGANTES E MODERNOS
� ���I�o��F�i��IS�:E� A Elétrica
ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORT!�
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO

.

Motocicletas
I,

Em loteria a. sue favorita

f-lua Felipe Schrnitd rr 7 e 17 a

L

Federal e Santa Catarina

NO� CLA.SSICO� ENVELOP'ES FECHADOS

Formidavll !
Crande vendas estãe seade feitas das maqui

nas de costuras e herdades marca ME 1 EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem ce

nhecer nossos preços e condíçêes de veada,
Liçies i. bordaéos grátis

Informaçles com o representante J. Braunsperger.
I [esé Galliani.

ltuctConsflheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLl5

tseelanea I

Ião precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

vrifiqu� os seus preços

N .. $.

Bi�>iol.tas: - NSU ..- Dusrkopp -

Opa! - Bauer
Radios: .: American ..Bosch e L09-

we ..Opta
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FIOlianopolls, -- t 936
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.

,,'

"II

graciosas

na
confecções para

AO
SI

menInas e

PI
g_ratas sá

La.

de JUL ARROS "5;\
PREPARAM-SE f\LüNOS PARA EXAlVIES A 30. MA�
QUINISTi\S, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO�

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE H.EFERE A'
MECANICA MAIÜTIMA.

DE l.UXO

OS INTEJlESSADOS DEVEHÃO DIRIGIR-SE AO SR.
El LAIVIPIO DOS HEIS VALE I

RUA GE:�EHAL BITENCOUT, 98 ',1W·lO��ltH\í«�POlIS II I
--�����G.r�_�ilü.m�mn!: :r!iS1;--"� . I

FINOS

AGU!A- CORSARIO-� ATIANTiCO -CifRUS
UVI - AUGUSTA -- MONOPOl�� - LEDA

DIVERSOS

O:'melhol' estabelecimento,'. perfeitamente aparelhado
paraIo lratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pncumotorux, frenicoto.nia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na K,tação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de .FeH'� S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nível, possuindo uz elétrica, agua encanada e

estradas de auto.novel, com clihia saluberritno.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

tlernos de Raio X Llcliodor, Ondas Curtas e Laboratório
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismoçcronico emularia), esgota
mento, ele.

; ��l 'f�:> ,� 1"'" ". ra C;; (5 C� 'f3 •

�:5 [1] [,i�:l0:.� {��

Rio.
EX4 Sub Diretor d Serviço Médico da As: i:-:,'en'h
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada em Urologia.
Medico do Serviço de Higiene PréNata: 00 D. S. P. '"

do C S. de Ftonauooolís.
Doe/Iças de senhoras. Urologia
Partos e Cirurgia.

Das 18.00 ás 20.00 e das 21 as 2�.OO hs,

Crland Silva, Odete Amara!,
80b lazy

eom

RegIonal Oe Dante 50ntoro
Orquestra Oe Gansas
Raoam. e a Ali 5tars
RomlZu 6bip�mQn com a Orqueatru àr.

: I'orrcer toa

.,! EouarOo Pctunê e sua Típica rerrientlZ9

A's horas certas, [ot-nuls falaões com no-
! tlclca em primeira mão. forneciàas pzlc ANal'

: I TE, 12 of€rta ao faso 6uimurãlÓ's Ltoa.
. A's 18.00 • PR06RAmA VITOPIA • AuGllçao

j" I
. --�.-

"

-I' I (le futuro:! astro' 00 microfone.
R�II 19,00 • Hoje e toõos as quarta-feiras, eln-

��", CERVEJARIA C A T A R I N E N SE,' II �����n�;r�Qa tl��;�'a��i�i���lZp���k�
Rooio Tupy Oe t:='ãa Paulo, e ouça as

vitoriosas Variedades Esso. que rum o
I! concurso aí! RIZl'lcto murce, 50.tao§ pal'tllo Il·qui·�o '1 I I Forrnentl, Amella ae Oliveira, DollyI] UI' Ennor, lOUl'O Borgt?!5, Rogerio 6ulma-�!' I rãe5 IZ DlllZrmanclo Reie, lhe oferece a� C.o.t!!<lveJ�'_' Bock! "1

j 5tanl\arà Oil r .... rnpcnç or BraSil.

i�'"
�l& �

I J marli�'S ����, ����fa°e Di�t';;'��lZiaôu�oru�'!;
� ESPECIAL PAR� A ESTAÇÃO lNVERNOSA, CUI- /1,' f' j�.;i.. oferta 00 DRAGA0,

� DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA �\ � Fhi 22,00 • O TEATRO EM CASA. Aprfi'5Enta
I tl Cervejaria �atal"ineDse. fi; a ccrnéôln em um ato casados e Sortel-

� 'RXPERIMENTR O P'l') RCIOSO LIQUIDO QUE JA' [ir ros, tnrerpr-etcõc par: mesqultinha,15-
r. '-" .._. \� t· manlu CIo!> 500105, Violeta Ferraz, rEI-r SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E �?' _ 50 15uimClrães e outros.

ii! If. � S �A � � RESTAURANTES. ti A's 23 115. rLUB DOS fnHTASmA5 com LQ.
i,OepCr(S •.. f.i � REPRESENTANTE: ,.l. BRAUNSPERGER. f:f ����jBoba e 5iluJno HlZto

I
� ESC. E DEPOSITO: C\.'IS FREDERICO ROLA. f(' 5pzaker· Oôuvclôo rozzlIA CONSfLHEíF{D MA FR,'\, 34 - Florianopohs í"i�1 f L O R I A N O P O L I S r

Amanhã • Almlrantl!', mam'o Oe Oliveira, AI.
varenga e Bentinho, Huno Rolanil, fil ..�����,���"��,���������-����� I

�illidi�iiliiiiiiiiiii�iiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiii�';�;;;;;;��a1�����a.�����m.ER""""aI"'I
�"""'�""'....,.."'.""""�= =,..,...""".,,,,,,,,,ss,.....,""""""-_

ifi� --_._ .. -

zirinha .omar o.

�B_m���-���������

Consultorio e Residencia á Rua Visconde de Ouro Pre
to, n', J J - Tel.- eoo9 -FLORIANOPOLlS.

8& 9 taomB fiO Corraiu
áG 10 horatii na A�fmoia

Sua carta chegará
[1;omingo na Europa

FILHOS

eneethetre I\�afra esquina da Trajanlil
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Damos abaixo a relaçãs
dos Juizes e Mordomos da

-----------,---- festividade do Senhor BQm

Efr,'iudos as- Jesus, a realizar-se ,no dia
• 7 de ag)sto próximo na

rael�ta i''i\i .�.�. l�o""tecnICOS igreja da VeneravelOrd,m

F �,! 3a. de São Francísco.ra r�,Hç�" ,

No mtuito de observar o JUIZES: desemb. Henrique
AkIS. 11 -

• L' :",:' lUi orgânjsT�í I vivu e as hfluel1- da �ilva Fontes e dr. José
lçaist_" c; ,nt míd ,c· cias por ele sufridas sob os da Rocha ,-errcira Bastos,
end uma C3tnpeHlha ViO·! fenomenus atmosfericos que JUIZAS: Clara Hablitzel

� contra I
a invasão, !S-

• ..

C
....

-A-m-R--
..

T---A
..

·Z-
..

-E--
..

S·
.. · ..

surgem a 700 metros de aI- e Marita Corrêa.
Ita na F;-ançaft• HOJe o tura, tecnicos franceze5 fize- MORDOMAS: das. Bea-
o oficioso da extrema-

DO DIA ram interessantes experien. triz de Souza Britü, María
íta francêsa examina o

I clas numa camara hernletica- Antonia Carvalho, Jucila da
lema judaico sôbre o mente fechada na qual foi, Silva Di?s, Adelina �aladi-'to universal. Publicando PROGRAMAS DE HOJE: mantida uma pn ssão do ar '10 Marques. Tarclla de
Istas dos estuddnks aà· menor que a relllanté naque, Souza Macêô? Terêsi'na Ni·
dos a frequentar os cur- ODEO�, o IId.. doa la altura. Verificou-se que o C?llCh d� Silva! Rute da
de ensino superior e as eiuemas organismo humano supnrta SlIva Avlla, Man� das Dô,
s Imiversitarias, o júr- facilmente 8\õ condições exis. rei Klnzer, Terêsmha Haber-
demunstra que a por- A'S 5. 7 e 8,30 HORAS: tentes em alturas entre 4 e bek Bandeira, Orminda da
agem sempre crescente 7.000 metros. uma vez que Silva .Nicolich',Delorme Hom

d
'

1" t A espetacul1u super-produrllo d L M B Sstu alltes lsrae IS as, aca· :r
os pulmões seJ'am abasteci. e, liTIa; ar,la ezerr,a or-

d da Universal com Victor 1\1ac,num prazu maximo e dos de oxigeniu. Tres peixes r�ntlOo. �cacta" MoraiS, Lu sou'se a aceitar ulra imigração S. SALVADOR.. 12 - Notlcías
anos, afastando comple- Lagle. Binnie Barnes e William

que participaram das expe- cla, Correa Frelslt b,en, l'-Jew- em massa, fazendo com que a procedentes de Itacaré informam qfle
t d f Hall t C A d H C f "f élS lanchas LEÃO e JUPITER choca-ente os es u antes ran- riencias, em igualdade de oll,ma o,s_ta.J _!mln a orn, on erencla veri iClIsse EJue a'

,

r. ram-se á entrada da barra. afundan-S dos cursos universita- O GRANDE BRUTO, condiçõe�, morreram, en- LU.lza Belr.ae, ,-,ar�e� Car- principal questão, o local para do.realizando o verdadeIro
..'. . quanto dois canarios. porem nelTO, Mana PatroclI11O Ro- onde iriam os refugiados de uma Foram perdidos 600 sacos d� ca-mpamento eSlJirituaI das e os 3 e 4 eplsodlos do emoclo-

� 'd d "drigues Henriqueta Medei· maneira substancial, ficou iosol- . cão.
, .'.

• t filme em série com Bob n O proVI os e oXlgemo,. .' ,

I'Issões �lb�raI3, preparan- C8D
e

R R -T" -r I apresentaram todos os sim· lOS, �eono� �e Barr�s, LaCl vida apesar da dp.c1aração do -----------
ovas f!lelra� de defenso-, mter, ex c 10 10 la

I
tomas da «doença da altura». da Silva Vieira, Mana Ve- representante mexicano Jesus Má- fncontrada mortado judaísmo que, �rguo-! O DOMIN ,:..DOR DAS Resta acrescentar que a al- nancia de .Faria e Zuleide rIa Yapes, representante' colom.

as palavras textuais da SELVAS. I tura dOS Andes entre Men- Soares. biano, disse á couferencia qUtt a com um punhal era ...

ction Franç�ise", deve- doza e Santiago atinge a MORD�MOS: dr. Renato Colombia somente poderia rece-
amanhã abrir as �orta.s Pleço-I$OOO. 7.000 metros, motivo por de Me�elros. Barbosa, dr. ber agricultores e que não pode- vado no coracãorança ás hordas Judal- �INES (;OROADOS que os aviões da Lufthansd Braz Llmongl, RJb,=rto Soa- lia receber imigrantes inleletuais ..:b

proi"ede�tes �a Europa são equipados com um enge· res d� O)!�eira, Francisco e comerciantes. RIO, 12 _ Ontem, as autoridadestra.1 e OrJ�n!al.. REX, ás 7.30 horas: nhoso sistema de oxigenio, Barreiros �Ilho. d.r. Emanu�1 A Argentinl e o Brasil ti- do 17· distrito tiveram conhecímen-,Ole contl,nua ? J�r�al, tanto para 05 passageiros Fontes. J?ao Bat,H;ta Rodr�· nham anteriormente feito simila' to de que dois alunos elo Tiro de:
nda posslvel Identlflcar I TUfÃO com Oscal Homolka, como para os trípulantes. gues, Ellzeu Dl Bernardi, res e desencorajadoras declara- Guerra n. 7 hwiam encontrado, ao
israellstas pelos seus, Ray Milland e Frances Farm�r.' Marcolino José de Lima, ções. pé da. escada externa do Hospital,

2$500 2$000
-- Evangelíco, na rua Bom Pastor n.es, mas 110 dia em que, Preços- e '. O 'iItaimbé�" sofreu �rmandl) Via,na, Leopoldo O representante chileno de" 83, um cadaver de malhe! b<lstantearl�mento francês apro·. uma avaria na Pires, José LUIz Junk, Alva- clarou qne seu país não podia jovem ainda. que tinha um punhalO pr�jéto de lei atual-l ROYA!.., as 7 e 5,30 horas:

bellee r? Soares de Oliveira, Ger- aumentar o numero de imigrantes. cravado na altura do coracão.
te e,m estudo, ei11

con-I O DOBRO OU NADA- c!no Gerso� Gomes" Gumer-
PRODIGIO, significa MILAGRi:

Dirigiu-se para o local ó comissa-
encla do qual todos liS

M th R B' C b ctndo Cammha, VIr aldemar MILAGRE 81'gnl'fl'ca
rio Moutinho Reis. cujo pdmcíro Ctti-

I
com ar a ay mg ros y e REGIFE, 9 - O general Cris- Cd' F T dado foi dificulta!', por "ll'dr,s osl'tos estranJ"el'ros natura- Puf ""'.. '" I

•
-

B ar elro. 10re!1�I'o iago 'J.

'VJary , ar IS e tovao arcelos embarcou ontem ,
""

mêios, o trabalho da reportagem.os d�vel ão, adotar n?-, P;e o -I $000" p�Io «Itaimbé» com destino ao da Co.sta, Carlo� .Marquezi, �DARLAUTD Mesmo assim, pOUCll depois conse-francef.es r1l \guem maIs"
ç

------.--
RIO,

, Jeremias de OliveIra, Evan- usando o creme guimos apurar Gne se tratava de
T8 loCa'jZúr é' o;ig,:om" Concertos e limpeza I

A, salda do v�por notou-se um dro Mé.rquezi, /\Itarniro da ......0AlRL "'UTU Helena Walks. de 29 anos ce i�ad�,
dA

' ':
d .1· deff:Jto na hehcp, regrPB�ilFldo <) 5'1 O" P'

"".nl.nl resl'deote h"t iica essefi l'�t, a IJ('J(; S l.' maquin;as 'hue �:screVel,"", vapor ao porto, H'oJ'e á' CnoJ'te, o Aldv�a ISas bAgenO,r crelra,
I

nJ ospr ai, em çue er;?
- empregada. ha apenas 4 mêses. Re-;:;e instalarão em nosso), ád !lJ" e

_ apar�1 os:'m ger�}, I :I_tailI_lb�;> deverá 1��l:lntar ferr�s ao
.

ou eraskl! Manoeí j dirá logo sorrindo: que produto cebuam hoje. pda manhã, tUna éar-H Rua Conselheiro Mafra n" 06 DovílmeDte com d'estlDo ao Rio. dO$ AnlOS e Damel Faraco. maraVilllosol ta. de Yassouras.
A

-

'0 �I!l.' .>10'.:0.... : �1YIt ,

.". �_ • �;",.J � u....... �,

Florianopolis, 13-7 ...-1938
-------------------------------------

....
-

GAZETA

fi, L Atlética Catarinense
..

I g a
� ... irá " 3U"l t""e-npor8d"" oficial corn urna rnagnlfica cOfT'lpetição para novissirnos
S tO:: f i e :�: I iz .'.;_� :_.:' c:'" i"") di "3 7 de <9 gosto p r6x jmo.

T.
---_._--_ ..__ ._- , ..

OESPORTIV

UL..O VOL.TA
"J T IG ,AS Já foi adiado •••

REDATOR:

A'S
Osmar Cunha

o
,·.,�u

o encontro Joe Louis x Max Baer

J-oram travados depois v'lriog dt:batt.s sobre a percentagem da Liga nos jógos e novamente

dos os preços do� ingri ssos. No fim d .. reunião o representante da Portugaêsa propôs que se no'

se uma comrssãc pa{� ("tud.,! a !dorma corm.leta <.la Liga Paültsta. afim de encontrar uma situa
de desalogo pare os clubes, Essa prop- .sta provocou acalorados debates pois logo os clubes meno

creditaram que O� gl a ndes o' preteud- sem alijar do campeonato, Afinal chegou-se a uma conclu
acrescent. [10' .�, ';T',

.. ;, . do ;:: !-ir(t�,G�ta, d: '!U'� !lã,' p"deriam ser feridos os direitos de qualquer

Festa do Se"'
nhor Bom
Jesus,

aceitariam emigração em massa.

O representante mexicano de-

Icl�rou que o Mexi�� «será um Dôr de garganta?asilo fiara os eetranjerros que não

tiverem suas vidas seguras nos Nesta época do ano são frequen
seus proprios países» e preme- tes as dôres de garg-anta, as infla.
teu-lhes oportunidades para êles mações das amygdalas, devida ás mu
trabalharem. O representante da danças d,e temperatura, á humidade

Republica Dominicana que seguiU' do ar. e a� poerras, ,

, , Para evitar esses males. dos quarsna tribuna do Mexlco fez a pôdem resultar sêrías complicações,
mesma declaração que o prece-, chupe algumas pastilhas de Panfía
dente. fa-zendo uma exceção to- vina po: dia.

davia, para os refugiador intele- Nada_ supera estas pastilhas na

tuais. Este representante anunciou prevençao das doenças que tem por

h "f' - f" porta de entrada a boca e a gargan-
qu� os cmens cu)� 'pro rssao or ta.
agncola ou profissional serão Além de ser de paladar muito
aceitos. agradável (composta de Tripaflavína,

Declarou que existe no seu mentol, assucal e ch.)colate) e por

país, vastas areas para atividade i3S0 muíto apreciadas pelas crianças
agricola e técnica. e pelo e; adultos. têm uma forte ação

desinfetante contra os germes lnfe-O representante peruano, Gar- ciosos que se localízam na mucosa
cia Calderon, declarou que o daquelas cavidades.
Perú receberà todos os que qui- A toda pessôa que se sentír amea·
zerem trabalhar na agricultura çada de dôr de garganta ou dela

d já esteja sofrendo. aconselhamos omas que não aceitaria e ne-
uso imediato das referidas pastí-nhum modo advogados, dou�ores lhas que. com toda l segurança,

e outros imigrantes dt: profissão �roduzirão os melhores re!',tlltaclos
inteletllal. I dentro de pouco tempn.
O Mexico fez uma proposta

difinitiva d� aceitar os refugiad05
austríacos, e alemãed depois de
diversos delegados latino-ameri
canos terem falado em nome de
seus países desencor ajando muito
os organitadores da Conferencia.
Entretanto não fez o representante
do Mexi> e sr. vila Michel, re

fe.·encia ao n\lmero de imigrante
que seu país podetia receber.
A Colombia, lambem, recu-

�������j����:í.\t1
� JOÃO MARCIANO FER- �
� r,�
l1YI REIRA participa aos seus �!

�
A

d �
� parentes e pessoas e suas ll'!J

i!f relações, que sua filha ISO- ÍI'
i LE'TE contratou casamento �ij com o sr, ROBERTO DA ij�� LUZ COSTA, ��� Fpolis. 9-L-938 �.�
i

'

rf�
';ti 'WOOOO���1ijI �r�� �� ,.� �cl

� � ISOLE'TE � ri;�
j r� e �� r;l

n t!J1 i�]

��rIiG�
ROBERTO �����::�

� apresen- �
t!J tam-se �
� noivos �
���['���(�

J! �p, fní:d�(lt� 1.'· ')"�

,. ;,1aLL, ex o Í\:( hé'
(LP preendld.h,

H .,�.

CHICAGO, ) 2-Julian BIl\ck. co-manager de Joe Louis,
declarou que o campeão negro não mais lutará contra Max 8aer,
como ha via ficado combinado no próximo mês de Setembro, só o

devendo fazer na primavera ou em começo do verão de 1939.
Adiantou que MI.W: Jacobs aprovou o adiamento da luta.

"ir· I'.N'.I(I!J ;'0 C"·";'f'lhü rle FIJi')rli:\l�O!"�� __u. _

di;', E fl\('P"·"t'"s qu- vi CONFERENCIA DOS
�i',JlV r�,Id(f� �:{': f;fi\:\?\�, -stão as-

REFUGIADOS POLI-
TICOS

;';_ :'':; ..;..�! � �;. ; -� ,,�:! O . j;';�:.. t"'j .;�....

� V f::':;':'� r :E� r
....

/;-;;.. ..., -

'h,� ."' ,,,,_.._ .....::,_,.,. '. • , ... _.... ._ .� ".... • ._.F . ...,.,.J � ...... ,.

n ,�-, a" bit r ç S j! v 1 ". t .� '3 :;"" � f� ç::.- �

J.1,! I:

NAo hav.u·ú slIblitltuieões
Primeira-c-A partir do reinicio do campeonato oficial, não suão permitidas substituições de

der- 5, após o inicio do jogr', nem mesmo d" gnf\,dià().

Tempo. de 4:5 minutos

di", i"'.S" será !lUventôdo de 4� para 45 minutos,Si!gllr;da�-O h'r"

é o meio LCn'l!-,O ,fim.: n ;"

EVIAN LES BA��S. 11-
T rês nações Íatinc-americanas
prontificaram-se a abrir suas por
tos refugiados germanicos e aus

triacos depois de terem 05 outros

países americanos declarado á
Conferencia de Evian que não

�ampos livre!i
Terceira- -A supt--ssão dos repre sent.s-ues d" dube� dentro dos campos, Os gramados de

ficar completa.nente hvres d3 '()V,j .ão rLs que não estiverem investidos de funções oficiais dentro
ogo,

Outras resolneõos

!--------- --- - ---_. -"."

ALUGA-SE uma esplendida sala
para escritorio. com 2 janelas,
no! altos da Livraria Modeflila,
de Pedro Xavier & Cia,
Tratar na meiOma Livraria,

Chocaram ...se á en

trada da barra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nos idaa
ANIVERSARIOS

HORTENCIA LIVRAMENTO
ADDCCI

ne Gheur, elemento de destaque
no nosso <set » e diléta filha do
sr. Gilberto Gheur, alto funcio
nario do Banco do Brasil. Faze
mos vetes de pronto restabeleci
mente.

A
-

VOZ DO POVO
... • mm, I'" III,,'�&I'- IUft? ..

Proprietario
-

e Diretor--Respansavel-------------------
J A I R o C A L L A D o

Dr. Oscar Berardo Carneiro da Cunha - Presidente-e-
Comerciante e Industrial.

'

Dr. João Cleophas de Oliveira - Diretor - Comer-

I.eiante e Industrial.
Dr. João Carlos Machado - Diretor - Advogado. R

.

Dr. Frederico Dahne - Diretor - Comerciante e 111- 10, 12-Em circular expedi-

I
dustrial. d� pelo sr. Ministro da Fazenda,

fOI declarado aos chefes das HeAugusto Frederico Scamidt - Diretor- Comerciante,

, partições subordinadas ao SI)U
Ministerio que resolveu permitir

I Séde Rio de Janeiro. seja feito por verba o pagamento

/--
w ���.�����������

• Agente Geral para o fi8tado do imposto de consumo 8�)bre as

D A-.. T OI.vl·dos nar.·z I H. A V I L A
- maquinas de costura e films cine-

I ro �mlnlO aVilres -

ga..g�nta' ; matograficos, de srigem estran-

CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson I
· geira, a que se refere o art. 4'

Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás l.ê-João Pinto,7sob-Tel, 1456 Rua Conselheiro Mafra, 41-8 - floriano�olis :! paragrafo 21, alinea II. e para-
,'.'

�íi<�� I
..

' I grafo 38, alínea IV, do vigente
�-��-i�i-i-i·-�����������-��ii��������-�·�;�·�'ii����� ••�•••�����.��•••����•••�.�••� regulamento do imposto do con-
�t!��._II_iJI11II1I_LlI1iP!.' Lili i 1mb.." I !ltff'"r�"'� SM&FPI E Ir sumo.

.

Não adquirindo agora... NUNCA MAIS•••

Preços estupendamente

Feituras d. malall
postais para o

exterior
JORN. MIMOSO RDIZ

O galante menina Delcinio,
filho do tte. Belisario Santos, vê
passar hoje o seu feliz aniversario.

o TEMPO
Fazem anos hoje:

c sr. Alfredo Santos, funcio
nario federal;

a senhorinha Cesaria da Sil
v.ira, filha do sr. Manoel A. Sil
veira;

a gentil senhorita Djanír Mo
raes.

• ir. Aurelio Seára, do

Bci>letim diário da Esta
ção Aêre-cllmatclõgtca

NOIVÁDOS

Com a gentil senhorinha Iso
lete Ferreira, professora do Gru
po Escolar � Josê Boiteux» e fi
lha do sr. João Marciano Ferrei
ra, secretario da Inspetoria da
Saúde do Porto, ajustou casa
mento o sr. Roberto da Lux
Costa, Iuncionario da Profilaxia
da Febre Amarela.

Com a gentil senhorinha Ma
ria, filha do sr. Francisco R.
0liveira, de Blumenau contratou
calamento o sr, Dilermando Oli
veira Schaewer, inspetor do vi
brante diário carioca «A Noite»,

Com a graciosa senheriaha
Ai.a Santos, professora estadual,
('entratou casamento o sr. Ruben
:Lira, :e�critllrario da Prefeitura
Municipal de Flerianepolis. Aos
noivos fazemos QS melhores votos
de felicidade. Rua Felipe Sehmidt, 39

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

ALUGA-SE dois quartos com

mobilia para casal ou solteiro
Rua Esteves Junior 94

Fone 1495

lo e••••

Dra JOS�PHINA SCHWEIDSON
(Especialista em dJ)en�as d@

e er-eaneas]
CONSIULTORIO

Senhoras

EJfLACES

Com a senhorinha Fernandina
Conceição, filha do sr. Orlando
Conceição, funcionario público
estadual, consorciou-se o sr, Geral-
dino Hercilio Luz.

IServiram de padrinhos, pela
noiva, o sr. Pedro Aniceto EFl-1
piadola e Orlandina Cenceição
Espindola: pelo neivo, o sr. Ru
beas Bosco e senhorinha Clarice
Luz.

CHEGAM UNS

na

Encentra-se nesta Capital, o

sr. dr. Alexandre Plaza, ilustre
medico operador, residente Com

Porto Feliz, municipio de Cha
PiCQ.

Está entre nós o sr. Byron
Oliveira, esforçado inspetor da
importante fabrica do esmalte
Fatima, do Hio de Janeiro.

Telegromas retidoslProibida ·aIAumento· de
Estão retidos na estação de I exportae

-

o· Iv �

tFlorianopolis telegr.amas para: Her- ya enc I illenos
culano Magalhães, Dr. Ismenio I B. �b.1I .

Palu�bo, A. Gonçalves �an!os, RIO, 12-Tendo em 'l'ista a comuni-] na 0_ § 11 §O
Saraiva, Manoel DuIour, 1<. Ser cação feita pelo Conselho Federal
ra,_ Josmo �oelho dos San.t�s, de Comercio Exterior em oficio tecaJoao Larroid, senhora capitão numero 4.674, d<) Junho ultimo,

1��llro
Santos. • sr. Ministro da Fazenda, em

j.
circular expedida ontem, declarou

V lel-te-Iras
aos inspetores das Alfandegas e

,

acas Administradores das Mesas de
Hendas A lf'andegadas, que, de
acorde cem a resolução do mes

mo Conselho, aprovada pelo sr.

Presidente da Republica, ficam
compreendidas as aparas de fo
lhas de Flandres na proibição
de exportação de que trata o de
creto numero 23.565, de 7 de
Dezembro de 1933.

Procure já á rua João Pin
to 5, terreo, A MELHOR
E MAIS BARATA ração
para suas vacas.-Fortifica
rapidamente o animal, au-

II n:entando. muito a

produ-liçao de leite,
-- ---_--

:...-� -�
d- .Ii;

c VITE
-----------------------_---

o novo Esmalte "fATIMA"
convida ás gentis Senhoras e Senhorinhas
para uma visita á ()ASA MACEDONIA
onde, durante treis dias, far-se-â gratuita
mente uma demonstração de suas novas cõres,
á cargo de competente profissional.

Fiorianopolis, 13--7-938

................................�.......e.•o...... Z

i"MERIDIONAL"i
,! Companhia de SeguroR de Aeldentes I
• do TI·abalho •

! Capitar Subscrito 1.000:000$000 :
: Capital Realizado 500:000$000

DIRETORIA

baixos

etn

RENARDS ('�ASACOS e CAPAS DE PELE

s O' DURANTE oENF:f:n:nIOS

Acha-se enfêrma, recolhida em

quarto reservado do Hospital de
Caridade, onde foi subtaetida á

Iuma intervenção eirurgica, agem
tilissima senhorinha Myrza Simo- I

PIos

"A
MES JULHO!DE

'.

Pelo sr. Interventor foi assina
do, ontem, o seguinte decreto:

Passa a denominar-se diretor da
Biblioteca Publica o atual Biblio
teeario.

Os vencimentos dos funciona
rias da Biblioteca Publica serão
00; seguintes, a contar de I: de
A,osto:
Diretor 1 :400$000
Aman uense conservador 525$000
Arquivista 4,30$000
Porteiro 4,00$000
Servente 300$000
Abrir-se-á oportunamente o cre

dito especial necessário á execu

ção dêste decreto.

::·-Ch�g�t7--;;t��--;�·, Ri ;--
uma Missão Militar Cau.
lica elo .Japão, sob a chefia
do Almirante Yamamoto.
Desta Capital. a Missão irá
ao interior, a S. Paulo � a

Minas Gerais.
A vinda de missões iapo

nezas ao Brasil vae ultima
mente se amiudando. São
missões de todo o género:
diplomaticas, culturais, uni
versitarias, agrícolas, co

merciais e até catalicas ...
Essas visitas obedecem' to
das ao mesmo proposito e

tem todas um mesmo sen

tido. Estão I gadas ao pro
grama de propaganda japo
neza no Brasil, obra insi
diosa e tenaz facilitada pela
nossa bôa fé e displicencia.
Para não sermos instrumen
to de tal obra e certos de
que os leitores bem cora

preenderão nossa atitude,
preferimos silenciar sobre
as atividades das missões
japonezas despachadas para
o Bra�il.

·pagamentõ�·
por verba

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

As laranjas hrasl.
leira.

LONDRES, 12-A cotação dai
laranjas brasileiras procedentes
do Estado de São Paulo, foi ho
je a seguinte na praça de Liver
pool: caixa de 126 a 176 unida
des: de 9 shs. a 9 shs, 3. Caixa
com frutos de diferentes tama
nhos:de 8 shs. a 8 shs, 3. Para
as laranjas brasileiras proceden
tes do Estado do Rio de Janei
ro vigorou a seguinte cotação
ainda na praça de Liverpool: cai
xa. de 126 a 176 unidades: de 9
shs. 6 a 18 shs. Caixa com fru
tos de diferentes tamanho: de 8
shs, 5 a 8 shs. 8.

�Não u e maâs fóssas anti...
�;
f' o problema da depuraeão das aguas de esgotos está definitivamente resolvid;:-
f' Se v. Exeia. quizer resguardar a sua famUía de doeneas infeeeiosas i�testinais não deve descurar um momento.
� Compre imediatamente uma instalação OMS para a depuração racio--

nal e cientifica das suas aguas domesticas.

igienicas
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