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o movfmenro de mate "é o resultado de todos
lltorcas e insurreições que, desde 1935, trazem
deiros e pacatos", assevera a 31ltoridade
assaltantes ao Palacio Guanabara
Roncossuburraneos

j"
.

alarrnalD as popula§ões
nortistas

pretuízos
presidiu ao

cr

dosque
ih

A
ANATAL, 20 - Enormes estrondos subterra

nees estão sendo ouvidos na fronteira do Ceará. O
professor Everardo Backeuzer, lente da Escola Poli
técnica e grande autoridade em geologia declarou
não crer que seja posslvel a exlstenela de um vul
c ão em atividade no Ceará, acrescentando que atu
�,Imente o movimento de vulcões se processam na

(lr�a do Pacifico e no eixo do At�antico.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRU CALLADO

21 d._eJ_U_Bh_@_d_e_1_93_8 '_N_U_M_E_B_O_·_128*
----------------_._-_.__._------_ .. -

IV'ANO Florlanopotls, Qu lnta-fetra

o ministro da Guelo.
ra visitou o Forte de

(;opacduuB

tIJ •

ISl Chefe

__ ,

,..- ,

NATAL, 20 - - Informam de Trepiá que a po
pulação da serra está alarmada com enormes es-

1 rcn(!lr-s �e;� [ih���H'<><) a k1·,fi:�â(�?"·t', �f''''f,'fI':''''' p!!'Q,�"'
("lentes daH lnfcrmam iiM� crli�n���'� b�� c __ �· i,.Í.(.., ,};:.f;
l!ra se deslocam. .Paulo

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

o SRu GETULIO VARGAS IRA' A GOlAS,
MATO GROSSO E PARANA'

./

.

Um tuaelentre Rio
e Niteroi

lFalencha de ••.• o lO

I. '775:®051tH)OiD RIO, 20-Segundo um vesper
tino, poderosa empreza brasileira,
:, -go que chegar ao Rio o chefe
do governo, apresentará ao sr

Getulio Vargas uma proposta'
para a construção de um tunel
ligando o Rio a Niteroi.

Congresso de
Medicina Social

Fechado o Colegio
Timbóense

Chegaram
ao Rio

o sr, Interventor Nerêu
Ramos indeferiu o requeri
mento do Comunidade Es
cola Evanjelica de Benedito
Timbó, em que é pedido o

registre do Colegio Timbô
ense, mantido pela referida

a, emíação na cidade de
Tlmb6
Além de indeferir o re

querimento o sr, Interven
tor de acôrdo com 6 art. 60,
do decreto- lei n' 88, de 31-

3-58, determinou o seu fe
chamento imediato, deter
minando que fosse provi
denciado para dar assisten
cia escolar ás crianças nêle

- =

I I

I I
i

II
,

I !I C·" I e�I ., OdCla rellormado

I
Uaimundo Lima, um A companhia dirigida pelo dis

dos implieados tinto ator Ribeiro Cancela, iá
tão conhecido da nossa plateia,I

de 1935 trazem PI ejuizos aos nos visitará na primeira quinzena
homens ordeiros e pacatos, Adi- do mês entrante.

anta a autoridade que 08 chefes A Companhia Cancela se apre
dos movimentos são aqueles que sentará desta vês, com um elen

iá ,,['iq r,mh?,'idl's (h opinião. .co d(> 20 artistas e com um re-

, .-, ; lí','" ,p de ...;cu· pertorio de peças completamente
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'''1 ver com abundancia de detalhe o I novas para o nosso públieo.

i

ICOD'lpanhia
Cancela

RIO,20-Chegaram hoje a esta
capital, procedentes de Belo Ho
rizonte, os 81'S, Francisco de Cam
pos, ministro da Justiça e Wal
demar Luz, diretor da Central de
Brasil.
. M_. � __ . __ ._.__ . •

I
i
1,& Naufragio

RIO, 20-TelegTama de Natal
informa ter naufragado alí Q

barc.i de 3 mastros, denominado
MARAJO' tendo perecido 5 mem
bros da sua tripulação,-- a ._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Molestlas de cnancas
>

Prclfissíonaís habilitados para todos
os rar1'-'OS de engenhsr"'ia

Administração, construcã- e reforma de prédios com

oagarnentos em prestações
P,...<�jétos err. geral

o

Escrttorto central: Rua 7 de Seterl1bro. 47

f1orto União

I

I
��::Jr-:e���e���
i � �

� Viuva Eugênia Líra ��
� participa aos parentes e pes- r.�
H sêas de suas relações de amí- �
1ft zade, que seu filho RUBEN �
� contratou casamento com a ij
� senhorita �I'DA SANTOi. �� F.pohs., 9-7-93i

�t1� �
� ��� �ij h RUBEN H �ij ij e � ��r;er�� AI'DA ��.f#!�

r noivos
. H

1���

Florianopolis

todos
"'-

avmao

Acaba. de chegar para o H.

, milio Schroeder, proprietario da!
adlFi- �.J .', . "rmenda que
z de uma escarradeira da ala
a«!la marca Higéa.
O sr. Schreeder irá instalar o

ferido aparelho na fabrica de
olachas e biscoites, que está
entendo á rua Almirante La
ego, nesta capital.
Com a aquisição da escarra

ira Higéa, íicam impecaveis.
b o aspecto higienice, as con-/
ções da fabrica aludida, que
dotada de moderna aparelha-

m�atGr d� ��ti!}lrnjdl1!liile�
MtJi:JjicD t�Cl HG$��bd

(Curso de eepecialização em

rnolestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde -- Cnnsultorio:
ANITA G.ARIBALDI. 49
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Eliiboeo de um prograula
(Oliveh·a Rocha)

Quando, há três mêses. recebemos a nossa designação
pa ra virmos estudar a inst rução pública na terra barriga
verde, e nela introduzir algumas reformas, fomos logo abor
dado", por alguns amigos jornalistas, da terra bandeirante.

Queriam saber-e por certo anunciar-a que vínhamos
e qual o programa que trazíamos.

Lembra-me bem a resposta:-Meus amigos, ainda não
sei ao cert o o qllf' VOIl fazrr. Um plano {>, sempre funcão do

probl- Illfl .1 se �'(''', ,h er; f' r L, é bf'm dr' vêr, df'<:cnn heco esse

pruLln,.),. Cl'rtHI>i( I"r tPle; que int r: duzir alr'(1!m8� rf·f(,nnas
nu en-ruo ca l ru iuvuse, pois 411(' PS(<"! ;3SU [ui convidado. Tais
reformas, porém, não serão determinadas apenas pelo que
aconselharem as bôas normas pedagógicas e administrativas;
mas, dentro destas normas, as que forem possibilitadas pelas
condições ambientes. Ademais, é preciso Ler-se em vista que
vou servir a um governo que dá ao nosso Estado alta pro
va df' cliTlsi,lf'rnç'ão p coofia·Tç.'l. E meus pa-sos. p":�, Ipri'ío

que heI' OI i!'nl:n,l,,�, ,II-; um m.i.lo ger I:, pf'lJ"; linhu-, mc.trus

q.re me Iorern traçarías por êsse, govêrno. IVLls !!tTI poposi
to Ievo estabelecido: trabalhar. Trab-ilhar pelo Estado que
nede 08 meus serviços, com a mesma fé e com o mesmo ar

dor civico com flue: há mais de vinte Anil", \'PIIbo Ir:lb'l
lh..w!o p<'l" n t"l E�I :!!lO

Aqui esta-un- Íl3 ap: yj .n .; E du
d ül )-;�, pro-

prsil I. Vinlll·. d),t'! Vem 1 t Jilt.,.. LI: II>.' (I I, ."

.

f,) permi-
tido- � Iuncion OJ,'L' !�\í nL'��'} at ir, o:, _�D :. f\ 'ul:-H\ dp.i-
xand« 35 Lt'(Jria� ,.1"" li\ [1." poli. lê, n ,lIP' .iert» d Li rea-

lidades concretas.
Já conhecemos muitos dos problemas

enfrentar.
Não são prublenLls faed.< de VI'I1<:;', bem o vemos-

ma" que seiã« inve-:lidos cem animo resoluto e decidiío. Ire
mOR deva�al para que j.i'jjS Ht1',S ::'f'gill' "3rHinoo seg.rro ...

Não se impressionem os que julgam que Ludo no cená
rio educativo póde ser transmutado, como por encanto, ao

influxo mágico de uma varinha ele �dão.
Um <ponto de vista», porém. já temos, firmado pelas

nossas convições. E' que não deverá ser a nossa maior preo
cupação o Iator quantitati vo do ensino. Não devemos+pen
samos-vestr-nder demasiado o ensino para, com ele, não es

praiarmos dificuldades insuperáveis. E isto, sem embargo de
reconhecermos que, no nosso regime político, não 5Ó o ensino

primaria como o secundário neve ser amparado e ampliado
como instituicão capaz de, pelas suas estrutura democr âtica,
ser acessivel a todos e a todos proporcionar igual oportuni
iade.

Mas não é só de teoria bonita e justa que a escola se

mantem, e vivifica, e produz.
Somos, então, pela qualidade e não pela quantidade

do ensino. Somos pelo ensino qualitativo.
Não nos atráe fi escola alíabetizante. E quando ass'm

nos exprimimos, é bem de vêr que não queremos dizer que
somos contra a escola do abecê,

I.) que merece o, n osso rep Hu e a nossa cri tica é a es

cola que «apenas" alfabetize.
Reconhecemos que as técnicas fundamentais-Iêr, es

crever e contar-têm imenso valor social: são «filhas da ci
vilização e através das quais a civilização se difunde e ca

minha».
Desconhecer-lhe o valor, sería desconhecer que, por in

termedio delas, não só o homem frue as melhores emoções,
como cada geração recebe o patrimonio cultural da geração
precedente e o transmite á geração que se segue.

Ensinar a lêr e escrever não basta, porém. A escola
moderna-isto é-as escolas dos nossos dias, têm mais em

conta a sua função socializadora e nacionalizadora do que
a pedagógica.

Por isso, somos pela solução qualitativa do ensino. Não
convem lançar escolas a esmo, com a melhor das intenções,
mas sem levar em consideração o predio escolar, o material
didatico, o profissional competente.

Aí está um assunto que merece a melhor atenção dos
que têm responsabilidade na educação popular. A escola têm

que ser bem instalada, bem apercebida e bem orientada. Do
contrário, falhará a sua finalidade.

Não nos esqueçamo" de que as escolas são os pilares
do regime democratico, Difundi-las, pois, sem levar em linha
de eonta êsses elementos- -condição essencial para que vin

guem e produzam-é criar problema de dificil solução.I
Congresso de In- Sociedade Catari ..

docrinologia nense de Medicina I

í � ,) il . t \...

j ,.:.Ji"

t:.'remos

A reunião semanal da nossa so
cíedsâe de Medicina, realizada se'

dunda feira u'ltima, foi muito con
corrida.

O dr. Jorge de Barros, Chefe do ftjServiço de Profi'axia da Malaria, \
-

, convidou os médicos da Sociedade,
para uma visita aos serviços de
drenagem que estão sendo executa
dos nests Capital e, postos de com ,

bate ás endemias rurais.
I

O convite foi aceito com grande.
satisfação dos presentes e a data
será ,reviamente marcada. !

Varlos foram os medicos que I

apresentaram trabalhos de

casos,'observados em suas clínícas,

RIO. 20 - Chegaram os dele

�ados uruguaios e argentinos, que
vem participar do Congresso Pan
Americano de Endocrinelogia, a

instalar-se hoje.

70 lDortos

RIO, 20-Anuncia-se que mor

reram setenta CIVIS durante o

bombardeio, de êntem, niponico
desta região. Um petarde atingiu
o abrigo de Sexta Escola Prima
ria Municipal de Wuehang.

1.500 vitimas
SHANGAI, 20-A aviação ni

penica submeteu Hankow, atual
sêde do governo chinês, a um

intenso bombardeio, tendo cau

sado 1 500 vítimas, nestes últi
mos dGis' dias.

Pagamento 'Ide premio I
Com a presença de um represen

tante desta díarfo a conceituada e'
preferida Crédito Mutuo Predial,'
que já conquistou a simpatia e con

fiança do nosso povo, efetuou on
tem o pagamento do premio maíer
de seu u'ltlmo sorteio.

Foi cemtemplada com 5:450$000
a prestemista Etelvina Jacintlr. dos
�ei�, re.sidente pesta capital, á rua
Silva Jardim srn. I

G

•

i
i I

!

de

Postal, 19

MARCINEIROS E ESTOFADORES

FAÇAM SU AS COMPRAS

de

Ferragens, Goma Laca, Kola-quen
te e fria, Vidros, Espelhos, Panos
Couros, Gobelins, Veludos, Crina
Vegetal, Algodões e Papelões

o almirante Ya� \
mamoto visitou a

A. B. I.
, I

. RIO, 20-. almirante jap<ilDês

I Yamarncto, chefe da missão de ,

simpatia e de amizade dos cato

,liGaS japonêses, vistou a sêde da
! Associaçãe de Imprensa, em com-

I panhia do embaixador do· Japão.
� visitante se demorou na sé.

I de da entidade jornalistica, man
tendo cordial palestral cona fi
seus diretores.

pelos menores preços

o ELM N t�L

Caixa

Curitiba EsI. do Paraná
Homenageado
o gel. Mendonça

LimaRepresentantes nesta oopital

MACHADO ela. RIO, 20-Amiggs e admirado ..

res homenagearam ôntem, 0 ce.
neral Mendonça Lima, por sua

, 'promoção, oferecendo-se uma es-

J pada com as insígnias do gene
.
ralato.

João PintoRua �aixa Postal 37
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q!llllbll';í C1l1H') � 'fj:l; �1"-"1)",',I'Il'!' t ·t '<:'" ! �"!ó GlIí'!lp.) do Sul,

..,��[�!�nv�le, Lages, LaguRa, São
1F:·�f&\aHCiscG Iillo Sul

��.' YV:
.... '�

.....

�!,..

'�01- ,
1\t1()STRUARIO EM:

. ::i\\
'1;\

Jf
J"

',\ r

..�d{t:Y��;�7#�_

_0í-.�tBlf#�'-."" ==- o. Fama Munrilall

A Eletrica
J2S§1&.,.±k-". S"i.) a .��i" _

.,... ...... �

i �
PAr<A lNSTALAÇÕE.) DE LUZ, FôRÇl\ E AN
TENAS DE HADIO, CONSE�<TOS E AUMEN·

TOS PROCUHEM

ELETR1C·:�

n" 7 e 17 a

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VE,NDA, POR
PREÇOS SEM C(\MPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT·

]OURS ETEC t\NTES E i\IIOnE.RNOS

NOVID.�DES.! VISITE v\ A Ele'tt54i·I"'�Rua J030 Pmte n, 14 .m. \\.tQJ.

ACABA DE RECI:.BER UM FíNISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO "",ARANT1DO

N � Estreite> Ponta do Leal

L E SiTE

Federal
• ",J.CSZ

e Santa Catarír.a

, ,

Formidave! !

NSU .. BMW .. Triumph * Duerkopp
Bicicletas: .. NSU � Duerkopp ..

Opel Bauer
Radies: .. 'Ametican-Bosch e Loe

we-Opta

Motores: -ILO para bicicletas e motocicletas,
para iluminação de Cf.lsas.-Elpe-E..

clipse=-Evenmue para botes.
Aeessorios: -para bicicletas e motocicletas.

Importadores .. Distribuidores

João Prosdoclmo & Filhos
!Curitiba Joinvile - Blumenau

Uma organização completa no ramo, estabelecida
ba vinte e cinco anos.

i.
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.----' �I ,- .. TI =���gJ���v�l�w.A:q��t!Dr. Alfr�dO_�. ,de_ ArauJo �ccaclo Mo- � Cálculo de qualquer Ptanta.execução.fls- �
,

�VI -;::_.L) I (._.,O I rei ra _

.

_ � estrutura em con- caüzaçào e direção �
Especialista em molesttas de creanças, nervos

tem seu escnp .� ereto armado de ob, as �
impaludismo e molestias da pele tório de advogada á rua � e ferro Aparei harnento com �,

Tratamento do empaludismo e (ias molestias da pe- � pleto par-a constr-u- �
le e nervosas pela .Autonemotnerapta Vísconoe dr Oum Pret. J1;1 ções de pontes em �

I �
concreto armado '''''1

Constutorio e residenâa--Praça 15 de Novembro, j 3
n. 70. � PtHY'(>' 1277 __

,. �Téleior;e, 1.584 I �� .��
_ ConSlllta�:-Das 8 às 11 e�as.:.!_4 às �� horas

� ICai::u Postal, 110. I � �
!�qÇ: . .:.,- ..

._

I� Omar Carneiro ibe�ro �

� Dr. Cama ..' artins �i-;r.ped�;=� �
11 . -------.

II! Diplomado pela FacuJ- � Enger,:heiro Civil �
i. ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO· li! I dade de Medicina da �J �J
t �MAGO. INTESTINO, FIGADO E RECTO _� I _

Baía
_

'
ri;! �

� ��.;I
EX-ll1terno e assistente do -

�\��� P�!�.�;� -I � ""�=XG rC��A'lM��-. '''';.. �;�'�_�., ��'i:
1 CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM-O] E- �Q S I, .. HI�lI!IIPlI1l!idfI U511 'LlUI!iiI � Et;,. 1i!I4i1�IlIV·1i��ili�!FR.9 [.::')1

ij-
v,

RAÇÃO E SEM Don �V,l; 'I E
(>�viço do prol. �olae<. - �'" �

.

.

X-mterno. de
.

Dlspensarlo

I'-:� �,

CONSULTORIO á Rua Trajano n.l, sobrado, Silva LIma 1 �. 1- Andar .. Apartamento .�
"j d iariamente das 5 ás 7 da tarde � , Ex-�djllnt� do HOSP!ll-l� ti �_
!,� � Gralfee Guinle e Sanatorio [�

C 84 ��
��<iIOCmfmH@!i!l!!Wit"M --'�� Cll'llt'caMamne,odel'cl'aVcil�ro\r(rign(�ca das I, �_�, aixa Postal, 7 �i
�Ã�� :�;�f�������:��E I Curitíba Paraná �O -

OUVIDukl ' :n "
- CONSULTORIO- - : � �

OUVIDOS, NAf-nz E GARGAN fA 18- Rua Trajano -18 Ib � �
[J r III J �� ã f� iii e .(f� �I\"'. $J II j �:!.t RESIDENCIA tg i� Sueu r's-a I: �
---------------------------------.. -------

.

Ia! Hotel Gloria 1;1 ��� �

i �;s��,t,t�:�;�, dâ p,,::: �an�:,n ���,,:�\ ('e,,�:,r:(, i:;�, :��;e � I�:;;.l � F lo ri ano-pc',õ.s di reção: Eng ro. O 1\,1A R RUPP �
.

d, F!"n,,,,,!u[s
, .. � ������AV��&�T....��V.6,.''''..&��i)

W�:��!:!:��;��;:�sdí,:;��.�fi���-!:�6�;:���f,��& III '-;r""""'-ped r-o
-

c--:_--
_±::::::t

S·
· '.... -I-'�' ��g'1: I

I . -/�.!fmi����� . c_
-, m

_

-ii II ,amara Imoes 00 -
a

Dr. f'�dro dP.J Moura Ferro
,

CLINICA I\.,lSEDIC-A
CLINICA GF.F��L. J,

-------

Iv' Vias Urinarias 1dvogado
f

.

i�llá Trajano, '�;.,l_ sobra.ío !
I Telephone n: 1548 I

Dr. Joaquim �1adeira Neves

[tI Forrna+o pela Faculdade de Medicina da Univer-
II sidade de do Rio de Janel o

Dr. Clarl bal ..
te Gaivão
A.DVOGP.DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu es. utor.o d.
advocacia e contmua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estedo.

E scritcrio: R. Deodoro n' 15

FONE 1.66!1

\ . , '" .

-vma, ,Reumatismo, Artrite, Ciática. Lumbargo,
I Nevralgias em Geral. -Doenças Nervosas e Mentaes

-I
I (,�INICt. .

ME'DICA - Cirurgica das Molestias da
Pele.--.Jlfllis.- BI_E'�orragias e suas complicações

,?I,ra InsuJ.In,'ca da magreza- Regimens
obesídades, diabetes e moléstias da nutrição

-

o Paquete rrAGIBA sairá á 23 do cor- O Paquetel'TAQUAT1A' sairá á 28

rente para: corente para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, RiQ de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais per
tos sujeitos a baldeação no Rio de janeiro.

Irnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

RESIDENCIA- �ua Este-

'\
ves Junior N, 26

1 ELEF. 1.131
-�.

""_ .. -.'

A• Recebe-se carga'> e encemendas até a véspera das 'saídas dos paqueí
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns \

Companhia. na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuit:
menté para bordo em embarcações especiais.

- ESCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 225GB. (FONE 1250)
AftMAZENS-CAI5 BADAR6 N:3--(FONE'1666) -·END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente
J. SA-NTOS CARD�OSO

II Dr Aderbat
da Silva
ndvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fon� 1631 p 1290

I
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F10rianopolis, 21 -7 - -·1938
____________________________....;_ --"vw",-'�-+id:·*\'�'.,�.-�* -----.::f_.__

_JogE.!rão, domingo,
do carY�\pi�30rlaato
e Atléti(�o x

na

cidade:
.

penúltima rodada
Figueirense x ,r�vaida

l' Secretario

Assaltou a ��et���e�r�{!�a oc�o (rner�'�;�rta� ma�

tou'-O e deiP�ijs ccml1eu ·soq:egtaª(�amente�
j;unte ao

RIO, CLAKO, 20--0 cj- Em dado momenlo o ér:o d" 11Udu Quanrb acabara de suceder Dr.

rurgião·dentista Carlos Augmto um t:ir� corta o 'pesil.�o �i!en.cio i f�sse a cOIsa mais bó!1al desia

Dias, pessoa muito rtlacionada e da nOIte, O cHmg�ão-�1Cnt(st� I vida.
estimada ne�ta cidade, foi vitjtI:a cClBscgUtra detonar 8. arrnÔl, indo
de um barbaro e horripiiar!lê o tiro, chsparado á gueima-IOu- !P.n�isãlJ)!li]@ mo:na.stioo
crime que causou grande COilS- P'l atingir o assaltante, no terço com lÍ®lll."m3 humanrn

ternação e, simultaneamente, ge- int. .riar da pema esquerda, feri-
ral indignação. mento sem glG!viJade. O ladráo Um 'minho do dentista, ou-

O fato assim pode ser des- redobra de �sf:orços e, por fim, viu 03 rumore5, nCc,sionade:s pe
crito:-Pela madrugada o cirur- 1 e(J:11i�gu.u haver ás mãos a arma. !a luta e di<igm-se para a casa Igião-dentista foi despertado por I Seguid,unen�e; nas trevas pr,,· da vítimô, 0!11e aillda encontrou I

um ruido estranho. yful das que envclv'arn (15 pl"ta'l {) crimmoso, p ndendo-o em

Prestando a.tenção, celitificeJ:!- gOllistas, ela cênél dante,sca, o flaW,an;e.
se de que .havla. entrado alguem ü'Jsaltante �esfet�, uns apos OU"' ' �.,ar".:8 Augusto Dias, era bra

�a SIJ� resldencla que não pode- t;o5, forml�aVeJS golp�s na c,:I-1 �lleJfü, ViUilO) de 55 afiOS de
na deixar de ser um ladtão. Sal· !J'ça do clrmglão·derHl5fa que', Idade, dei.xando dois ftH-os
tando do leito. tomou um; C3', afinal, treme e to.l'lba pesilct&men I O 2(;U el" rf<HIlento foi ôn

pingarda de caça, c�llbre 32, t·::, a') so:o. i,á sem vida,
I

Um tem. no c"mlteflo Leal, CO,;)

carregada com um UDlCO cartu- golpe mais vwlento hatlJra-lne o I grande acompanl am [(to
!

cho e dirigiu-se para a cosmhJ emneo. ":i�_�
...

,.,m'-·7;i;;;"""z-�"'r"s"''''''u !
do predio, de onde parKira o O ladrã0-assassino, que é o VAR lU A � Icuido denunciador. ! individuo João Domingos Dias,

n'-'I_�.,�" ��1.�·!!lA IIcl�nsumado o ('ielito, vau·joll a �U' M l!il
Com Q elloaneo IlFrall!

.

casa para se apossar do que se i
turado p@r eOUifilecmr .. lbe (hpaHl5se e tivesse valor. i?'�OGl?lAMAS �E �iOJE:!
tivas CIlJJ:llefllohadillH!í I\!, �la tondo enc.mtrado, o as- i

querow bé',ndido,-que é üi}tu- @lIDlliEON., O lideI'" dos 1
Chegando áquela depfoien 'ia ai di" Mam"gá, E81ar�o da Bi..Ía (CHnem<iIlS ;

da casa, o cimrgiã{J-c1entãsta sem c�sddo e fe l:e em nos�o Esl;::;
nada divisar, não só pela sua do ha lrê:; anos, te,dr saíio dill
profunda [)'J�opia, como pela. pro-j crndCla local 110 dl,a 15 do cor

funda escundão, não peide aper.' rente, o�de Cl!lInpml perm por
ceber'3e de que o 2,,;:;[:I�;),,!,o <plh ,., ,(";,.j,,,.1, � nfOp • r> p

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: I
BOm3 KARLOFF versus 11·1 \ Q! ,rE '�'H A �� "a rr.onume[J-

achélVÔI eSCO"1 JLL!, _, $

mêSil. i-.JU7Ll _'" .t.... LW_'

"

lu
1

, ,

e u J o geu "nu

• ra (chall�lI.iie Cbmn
@pelloa ..

u' na
to de féra ilCOS,", 1", o :a2.::0 ". I o[f q,,'ci� St! ltOLi-3 , i 'I i
caíu sôblc Carlos AuguSji) üias, t ,\0 " o n l", '�u

pretendendo arreba:áI-lh.: a d- S.l, \ ln ,
• z u r ft';i,:ão .-�' t. TI I l,.a, • <.1' n

pingaí:'da. Ha luta. I com calma e socego, como se I neço: -'-1.$000.
p ",cos!

c s �v·-·, ,.

•

Liga Flortanopolltana de
Futeból 1 r

O" DI'retof!'", ela L.h:.-'.L'. f' - .bernos O sesuinte que passamos
N' h' h' d J l!!l ",

'-

'" Q1 ,'.,.,._,. 'J' '''::' _, ;; , mguem a; 0Je, esconnece-j u.so 111. to! c-Uígn',; 20 ',0 er+e os

a publicar: fo 1 earregado em t
RI

glfo dor �a eficácia do esporte, êle se i Assif'lerlh>", corno , 'ílbe

«FLORIANOPOLIS, 19 �e Julbo de 1938. Umo.sr. 'dl : � �;. aUv rlUtã' vem Impondo em todos os melOsl')" ," pt

Redator E"portivo da A GAZE"��,". Ne�ta. neles ��U� conterraneos e é por todos os meios fav ,,,,.,_;

Solicito a hl'!eza de publicar rI segumte resolução temada ��. ....v� -- � UIU do.
,
'Li'

,

pela, Diretoria da L.F.F •• com [etcl'ff)tid aos ]égos de (,ampeonato jUNDIAr, 20-Romeu Peliciari, o integrante jundiaiense
E' que já bem compreenderam i ;',ê '( i::.

ii se realizarem nos próximos dominqo, dias 24 e 31 do corrente: I I' d b ." f' I d
"

h
a sua acentuada imp(d,�lh;j;), .,<I-! ,,,_

3 \ \

ao se ecrona oras! erro, oi a so e excepcioaais ornenagens em
.

{Fica terminantemente oroibic a li entrada no recinto do I HI '

d h d h d
cial, o seu real valor e o papd I penSi� ,-, fi,J!' " d'l I�pt::·,

" sua terra unta. LV1U!tO antes a ora marca í\ para a sua (. ega ., I

campo de pessôas estranhas á direcão dos l·ógoS. exceptua" 21 h
.

R preponderante que exerce ���:!' 'r-, cor.!ugem ;dê !tk!<: 2x2
� , - I roras-e-já o pateo da estação da s.r. . se achava apinhadodos os Cronistas Esporti'\'c., ?residen�es e Diretores Técni- d " �' d

• A -

d f h ,. mação dos povos, E. i1j, .: ',� e·-''1' -, l: ni;, .... ",. p'�':-
d Ci t, d

e pessoas gue oesejavam ar as boas vm as ao utebciista Que, 1\1-. l' .'
� - ".v,,' '-'.

COS os unes isputantcs. nos campos de Sira,bourg, Bordeaox e Marselhi\)' elevou o n�me t • ao

f
basta, poren, fe'15'ir ·e "i h

_

. 11'·;" , ._,«:.t' Si <i

As entradas para os jógos no período da manhã terão valôr de sua terra.
.

que se az esporte, qsanco apenas I !'pnSi',ac', 'l. ud.l :.fH o e-tu-

para os do periodo da tarde,» O comboio t ".11 • 20 SO I
se contenda. d&f1ks de não rna.s ,nír "f':!'cm

A
. 1

en rou na gar_· as • ioras e o povo pror- O
- I - . b .'

ntecrpo os meus agradecime: tos pela nl.biiC8f'ão. Cordiais '

I '. .

'
- esporte tem as suas pr-seu- tão estre ux:::ntl':: 1H'\1""SF1!lOS

d
Ir':t rcrnpeu em VIvas 310 'la oroso 'mela' direita. Estava determinado um _. d' E'

. " .

sau ações, eio d ti!" d R çoes, as suas normas e conduta, que es DJrmbbt.'r. querem

NELSQI\! M, l\,lUNFS
passero e au_o�mqvs.: p�,�. cida e, mas o P(1)VO carregou omeu nos f

•

,- d f' es te I
_ 1- 1� � 1 b ,_,,,t·, idenci r daí ôd d CI

as qUaIS nao nos po eremos UI- o por ... pe o esporte ...
Horn ro�'). âÍle a sua res: encia, e somente ai po e esn ar o

corso,,'
'd' f'

. 'f.� d I I
- . . I '_.J d

,ar, sem o fiSCO e sairmos ora

�lle tez W!S vo.tas pe as ruas prmClpalS aa r.tua e. dI" A' d d Laimor Oiram
A I fij d'" 'd d

� o seu aomlnlO. I, OD e resl é"

ti,:;;1\, r.: f'1,' '!;''''''j'.l;;� .
. ,t@"'�t;> pós o Ges te, mguam-se para a se e a corporação mu· - d c I t I d, �," '''-!t:· � I"' 'ti;:' r1(fh�� •

I T J B -I' A'
, .

J' R p'
a razao o nrn amen ave e Ctr'

F t b
�

I';il ,,�) I'� ,:' .�i'·l jf' t.i.:iliJ":i!ll Slca .�3 0- raSlleua. .I se tez OUVir o sr. ase omero ere!ra, t
"

't " lU e ft
!i;l ... t.� � '1".1.1,;,.' , ..' f.�.", ",r, .t1:iiiZí!:li:1ll1l

f I d J' E d h
os JOgos, e e eu� o graVI" errü U V

P ret�:l' �')de c, b � r' dOM � ..... tf_ I que u ou em nome o povo de undlal. rn nome o omenageado I -

es:nor
-. !,=I ....", I h

' b d I' I I
em que, nao raro, vemos·.t' - -

f i-IP rO'f; c:.�! �::> r'i -
... i i (� � ".""", ag,'aoeceu o sr. Antenol' N"ron a. Apos, pela an a da [a 0, �e di tl'stas cal'r"''''' In an I

BELO HORIlÕ'>,J-TE-' 20
_.

o"
..:"J'l ti, J

'-"La . 1 prime.ira vez fOi tocada a marcha flI.-Iomenagem a Romeu", de auto- E' -'d""', t t.> - , '-.!:. JOuador eor,lCIas que '

d lH d' N A h d f' f 'd que eSVH uam o espor e,

aqui veio íntegrf.: í ., ";'j � I
" na . () maestro .í: re cuco l ema. o omenagea o OI o ereel o uma f d' d Hf t b 'I" "t d n

,auno a eampe 00 ,'" amen"o e:EC a!'ol.l a um matutJ-, _1 1
.

d d I
OI con un lO o u e o e Dura a, L F-- F 4 x:

t'" '. '�
,

,

,

D'
, . tac'l oe c 1ampágne e aos conVI a os cnopps. .

d
.

'I'
•••

no que prei;,-,l:;de aO(.ludomu o fUlt DO' prdiss:o'1al passE\m:lo a Jogar
- a acatar a 1ll lSClp lUa e gross!"- gUe i rens e

p�r _al)�'!Ii':é clube, Oil dé,SS" de a '8 1(,... 11!re::WJ'li;,._��J!llliIi\!! ' �. na, superande o decôro e a bôa
��m:lii:tl·';;ffi'!!'�!m!If.'�':X '�t-m_: ":-fi:i!eT�':mrl\ísr.i:;t;'tI,r'!'m:m�lm::rJJ ética do SEldío e�pirito esportivo.

�J rj 111 @ � CINES COROi\DOS
que lhes íalta. H!lja visto o que

O eS!-'otte bretão dUl ii di,

aA�r
'.'

,'I ��nl � '<) :'ilD�:' �,f!,,;! �.r�,:.� ��;:.i.�,'��[�";WI'.����,r' ,�fDíí��,� 1.�i I se de,emolcu rtcentementl:' PO
toma mais incrf-'mento em (1OS8 \

"1 t> �. a j I i:':'\ (} ': ;tr;,.:j, 'l:t. f:.r; �ji� �,i:l1�fJi!j fi"2 ":,., REX, às 5, 7 � 8,30 hOf<ls: c{ll'ltal Até,,, ['" os •
1 S I'I

. ;. '\�c_iID �t;J. ���"iill:Y �ollil:!:b �fw �'j;::lflâ;.;'J .,

AM,OR NOS BASTIDO-l;gr.a��s��ta�:mC�q�t{��'�ÇA, da- tê� e�'quadrõe�' lnf;�;ís, O"�l:�,r::);
Rp S eh I I o si mesmo, riernonstra a veraCl' rJadt·,

1:., com ar es r(;;gers e uet- quela localidade, e o INSTITUTO J

ty Grable. ' DE EDUCAÇÃO F.C., daqui. Os
de nossa asserção.

Preço -1 $500. nossos estudantes, lá, foram alvo Fo: assim que, na segunda-feira,
da maior e mai. clamorosa eslu- jogaram no gramado da F.C.D ..

pidês, advinda de malsa ignorin-
as turmas infantIs da L. F. F., e

cia, da parte dos aliancistas ... do Figueirense,
da baixeza, . E a tal ponto lo.

O logo foi bem anima:io e no

Terry e Rosalind final da refreoa, o conl'unto elef, a-
cou fsta má educaçãr. esportiva �

(suportada C3m sentimentos altruis- [lO mais homogeneo em suos ações,

ta3 pelos normalistas), despertou
vencia pela contagem de 4xO.
O team vencedor, l'ogou assim:

entre os assistenteS francos protes-
P � . "l.\i!I � I Veloso �

eur� Ele I'1iOIU"� Iõ erro tos e o que vimos res� tar ele toda
Ad d I Edimar Haroldovoga o esta desorganização e neg igêDcia

Rua Trajano 1. (so�.) Henrique Jair Tamoio
!'! "'"iP]>? ,Ii!�_ -""':.__��-�.���J"lf�,,�7�"'�_����.�_!!_ Newton,Armando, Artur, Friginho

e Waldemar.
Os tentos foram conquistados

00r: Friginho (2), Artur P. NeW
ton.

REDATOR: Osmar Cunha

e
-

nao tourada

,I

E Futebé],

ROYA�" as 7,30 horas:

CONFESSA OU �ORRE
com Don
Keith.

Preço-l $000.

,
� ,§\ /1fp )�� .. \
/-_:'\::4"\ "

_�:-{�...c- '" ':: '",\

ri .>" ,', ! � [{��X��lt., _, '<� �-

I I"+� �15";-I', 'oOc.ó· "."',.�',
,"

.i:ir:l.'. 1\;., 1\

��]�C'-a(� \Andar Q pé, seja na ph'inicie, seja
galgando morros, é um ..los melho- "
res desportos que se COl-,�leCe, EUe
pede, corntudo, agilidade e resistEm
cia; o individuo moço nêí,o encontra
difficuldade em exercito,l·o, Nias,
depois dos cincoenta an,nos, ° mau
funccionamento dos rins costuma
acarretar dores e o c h a que s que'

.. tornam cliHiceis as carninhada.s um

pouco mais violentas,
Esse não é seguramente o

CQSO do cavalheiro da 9Tcnrur.a; eUe
tem os rins em perfeito funcciona
mento; fez, el11 tempo Oppol'tuno. o

trata.mento com H E L.M I T O L de
Bayer e. graça.s Q isso, poude con·
servo.r a força e a l'esistencia da
juventude, ASAUDE E BOA

BAfE')) �ft�'.E·l "VI··,
.

IIOL (J',;/�8.- •. , '\:I 1 �, .

• lç; , ,

�. r.!.Ji!., I . ,

_'
',1 B!I

�D
SI OS RlNSVÁO SE",

t» l.

F'i
a

í....

A sfJnho�a Litvinove
aG.P. U.

LONDRES, 18-0 «Dali
Expresa» declara hoje que
as pessoa� das relaçles da
ienhora Litvlnov, em Lon-
'dres. informaram que a G.

.

P. U. proibiu aquela �enRo·
j ra-esposa do comissario
das Relações Exteriores da
Russia-a deixar a cidade
de Sverdlovsk, nos Uraes.
onde reside em uma casa de
campo de propriedade do seu.

marido. Entretanto, a senho·
ro Litvinov, que já se en·

contra em Sverdlovsk ha
seis semana�, pode an dar li·
vremente pela cidade, oncte
leciona inglez,
A senh fa Alice Herbert,

I mãe de mnle. Litvinov, de
: c1arou que nad::.\ aconteceu
,

a sua filha, acrescentando ter
! recebido cartas dela, a qual
i
nunca se refere a assmtos po..

,liticos.
.
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Cun'-.u ltor« (.. Resrdencia á f<ua Vi�.c,,[lde (k 0\/10 Pre
to, n, 11 - Tel.-mOOe ·-FLOHrA�K:.:'>OUS.

Programa diurno

De 615. ás 17.3<1 horas

Programa noturno

:De 17.30 as 24.00 horas I ••

G,t\�,.ETA
. ---_--"�---'-'----------------- s_ ...

�'!mtl��-��l
U m .a � i de n te d e a v i a ç ã o

rl�>:���!;E![.��:;::'��;:7�:T�Dr. S a u I o R a m � s I noticiado como pavoroso 'fj�\?���\�:")�0�:{;�
Especialista em moiestias do aparelho genito urtna- I

desastre J�Ut<�?�':·;:·:�:'.�</,"}�·t�··�'
no do homem e da mulher IEx-interno e ex Ass s ,1 do se -iç el' ;'irurgi' I'': t:..aterrissag:m forçada. :mio terreno fosse improprio. nada

ginecol g a do Pr f r, r ão rn ; I ternt.0T1o argentino, de um aVião.I aOJíltec:ll de �esagradavel a�s
Fx-Direto- do I de Prev {�'l'(' da linha Buenos A.lfes-A3sunção·; passageiros 011 tripulantes, 03 quau;
Rio. .� I Rio de Janeiro, ocasionou, ante-&n-: nada sofreram. O aparelho sofreu
Ex- ·ua DlrC;'\f d '-'''ViÇO \I!é,nc(} da : t�m, um vasto noticiari� telegr�-Iavuias prnc.il,lalmente porque f?i
Dentaria L farCi du}; i,i d jalitiro.

I"'
fico. segundo o qual tens ocorn-. de encontro ii parede do pavI-

Curso errática esp' cialisada eIl' Urologia, do uma pavorosa catastrole de! lhão de um asilo de velhos.'
Mtdirc do Serviço de Higiene Pré Nata! rio D. ��i. P. I aviação, elevando-se a cincoenta Nessa ocasião partiram-se as Vi-Ido C. S. de FIor anopolis. 10 numero de mortes e numerosos! draças do pavilhão, ficando feri-

Doenças de senhoras Urologia feridos. I dos diversos asilados que ali se J
_ artos e '_'irurgia. Depois dos primeiros tdl.'gra-: encontravam, dois dos quais com I

mas alarmantes, llIutros vieram" ceita gravidade. morrendo um I
colocando os fatos sob um pris- veF o osilado de nome Antcnio
ma mais otimista: O� 50 mortes i Simon, cégo de 9 i anos de ida

.'il!S\1!Míf\\'Ií���{�� passaram a ser 17, depois 3 e.ldf':.
finalmente, um só. O incendio, I [ram os seguintes 05 pessagei-
'lue teria passado do avião para

I
ros q\Je viajavam no avião: com

I______2I�-"""""'--

---=..,......-�--����I'
lO pavilhão de um asilo, dt stru- d -stino 9. Assunção, no Para-

4

. . I, indo-o, deixou de ser incendio,' guai, os sts. G. J. G,bson, VItor
Curso de Maq�unas e PI�otafJem 1111 tanto assim que ninguern se que;' i C stol���. Btl nsrd Moder,. \Vi-

. ._.__ _ ;,';}__ R mau O morto, era um velhll liam rnmeros ; para o R.IO de
asilado. cego, e os feri,Jos ou: ]r�neir:J! James É.Iwin, R einold

itros velhos asilados Qtingid'ls por: Bam:H, Wdiam Tear c Roger
j e,tilhaços das vidraças do PI)": Kqjght.
: pio p3vilhão con Ira o qual se I Todos esses passageiros resol-
I t!>ocou, aliàs ligeiramente. o: verarn continuar a viagem em

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR. : eparelh , ao aterrisar em terreno loutro a arelho do mesmo tipo e

EULAlVIPIO DOS HEIS VALE improprio. I da mesma companhia, prova de

LA�G5?13 DE,�AIO'r.:41 i i O mói; m-porn.r.te, isto é ��Ique hão foram vitimas de nada

_______ . f�:�_�f�OPOli� ._ _ _iII �(�S- q:Ce n(�e�:�;ã:(J:Ol��tl�lzl��f:���;� I
de grave, conforme se propalou.

1IIUDIU��� •

I
1Il1$III .. IIIII'IiII .._._ _.

co o EO; seus -::10(0 trrpu antes,

Iá c.lUrga e �, com�p·on.dcnc�a. fi'-
r H A R LAU TH_ -- -�","",,-,........._...

-

........_""__....._-_""_...··_--... 1 d
.:

�'udPor UI!l1'l'O, ql1�SI n�� '" 'I
.

...., ,
I -n o l!flportancICl, no notlclallO,

\ ao hto d, que Il'nhum yd�sagei -I é ° crcrPe que revolucionou o

! ro ou rnpulant,> hc(;u fendo. nada I mundo velho, e, óra revoluciona a

I �e perdeu da conespondencla Americ..:a do Sul.
lou d3 carga que c' avião tra�lS-

I portava e de que a viagem ('00- CHAR LAUTHI tinuaria no dia imediato, Isto é,

p B

PHEPA RAM ,Sh ALUNOS PAHA EXAMES A 3(,. MA
QrINI�Ti\S. PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

HISTAS E A TCDO MAIS QUE SE REFEI1E A'
l\lECANICA MAIUTIMA.

Almirante
mario Clara
releste Aiaa
Huno RaIana
mouro de Oliveira
Alzirinl1a Camergo
QrquE.stra ôe Densas
Ra"emés e a All 5tars
�eglonal oe Dante 50ntGro
EduarOo Patan� e sua Tlpica Carrientes
Romeu 6hipsman com g Cr'luestra Ô2

Comertos

fUterlura com VOZES NOVAS, elerneníce
estreiantes no roa ia.

A's horas certas, jornais falaO".s cem no·

ticias em primeira mão, fome.r::IOas
pela R HOITE, f! oferta ao ('aap
6ulmarãl!s Ltõa •• agencia é'a Lg"
teria feõeral.

A's 21:30 CAHCÃO no DIA •• Escrita
-

e tntcrpretcõc por Larnartlne t1Sabo.
uma oferta 00 rasa êe lovçce "O
DRAGÃO.

19'5'23 hs, rLUB DOS E'I1HTA5mFl5
-

cem Lamartine �aBo.

SpeoRers õe stuõlc : Celso 6uimarãe!!l e

Oouvaloo Cozzi
-

"

não é um creme comum

Amanhã •• Orlanõo Silva. Odete Flmaral
He:iitor Amaral

!"I's 22,00 • O TEATRO EM CASA - Apre
selltca a coméõia em 3 atas tle ('01'105
medina, Idolos de Barro, na inter
pretação da Cio. ôe Coméôia5 6a Na.
cioncal.

de eQPffi

Em resumo, o que se deu Ifoi apenas isto: o avião decolou
do aerodromo de Morón, em li ..

, . d
B A' .

.

h d
lC ex!mgUlra as sar as. panos.

uenos tir,S as sei, ar as li .

I
. .

_' . I cravos e espm las, �em ti mlOlma
manha, sendo que, p"uco dEPOIS, I " .( - d' d II t'. ,

IfTl açao euan 0- le a cu IS
d(�vldo a cenação relDante, teve j'

.

f
" Impa, macIa e resea.

I que Tf'a Izar uma aterrissagem
i I =!:::,�:....::..embóra
I rrAlUGA-SEil

11.1 III i Casa n () Estreito

,li (João Pessôa) I
!

.

�
"

�
, I

EstE mêe: BANDO
... hll§'*

DA LUA

CHARlAUTH Queria fazer Pória
bifes da c.r-
nado doente Per portaria o sr. dr. lvens

de Araujo, secretario da Segu-
R�O, 18 - A reportagem rança Pública deter"";nou ás au

de um vespertino ouviu o toridades policijjis que seja opre
proprietorio do Açougue da� endida toda Arma conduzida por
Familias que esteve "interna-

t!uem não tenha revalidado, den
do no Hospital Evangelico, tro do praZ9 de quarenta e cin
onde trabalhava como co- co dias li licença �p6rte de ar
sinheiro Jandiro Paiva. Dis- mas>}. seja para defesa pe�oal,

Foram desigoadas para exer-
se o �r. Alltonio Simões seja para caça w tiri} ao alvo, jà

cei o cltrgo de p�ofesboras dd. que, quando estc:ve interna- yendida nesta data, ficando eateo

Diná COilta. Tereza Manfredini, do no Hospita.l Evangelico, dído que as revalidações, dora

San!.a Lupi�. Ema �aria Hargel, I
como ,a comida. nlo

. lh� I vanle, de�em ser f�i�as i;ne.diata-
I Lilcla Marta da ,:,J)va e o sr. agradasse, certo dIa rccla mente apos o tefmlnJO da hcen!(a
10l>car Silveira rle Frt>jtas, mou.

.

anterior .

.....""................. A reclarr.ação foi ter aos

i : ouvidos do co�inheiro Jan- .------ .. - ..-----------•••••
: S A X O f O N E :, diro Paiva. RADIOS
: .!, E, dias depois, fllitava de Para seu concerto, proourai a

I D I A B O L I C O : passeiando no jardim do Casa M'lsical, que conta com a

I : Hospital, quando 1andiro per- of�cina melhor muntada Da ca-

. , . I guntou ao enfermeiro se ele pital.
: Metodo pratico para se e era o tal açougueiro que
: aprender a executar com: reciarnára. Como recebesse

I ab.w!utl\ Ill'rf:içã{), ao Saxo-I rtspostas afiriTIativa. disse
t fOfle ou CI�nnete. os !DaiS ao açougueiro:-
I vall;dos

• I aVê lá se queres ir ser-

: !rucs acrobatlcos e I vir de bifes ni1 cosinhjju.
! Imitações comicas fi

; Pre�o do volume 12$000 I . .

Para o cargo de ajudante. deI Pedidos ao aut,;r: • VENDE-SE uma maquina Inspetor de Terras e C.loDlza-

I Antonio Lopes Guerreiro! de escrever «Woodsto- ção, I;om séde em F lU Retiro

l. Vila de Sarzedas.55-S.Paulo: ck», por 600$000. Rual(lO. distrito) foi nom ,do e Sr.

l:et;i"M ' Saldanllr) Marinho n. 10. Mario Leal. �n

de
armas

Sala de visitas - - cinco
grandes quartos -saia de
jantar- cOPá--cosinl1a e

instalações sanitarias
Luz elétrica em t.,dos os

comoartimentcs.
Dois quintai's c<..mpletamente

, I amurados e uma explendida

I' praia de banhos.

i I Dois pOlões e dois tanques
I

I
para lavação de roupa.
Omnibus na Porta.

I I
Todos 05 compartimenios

'I tem janela� ':! a ca�;J està

I \ completamente nova, com
I I I moderna fossa «O l'v1 S»

: I! Agua encanada para serviços

I da cos;nha.
,

CHAVES á rua. Mare-

'I/I chal Guilherme n.l

�iiiiiii-"__- "-----_.""""--"'- Florianopolí::::
.-- -_.'---""�:;--�-"-::--,-- --_-

Ncvas:pro
fesso'ras

Rua João Pinto, J 2

AjudaRte de
inspetor

Vísta BEM SEUS FILHOS
.. ? i ... '1 c ·•· .. ,·4·$$4; Ç'$iAW!W�.'4gª4A$1I ti g.A4!(J):):4$ 48._ AI •• g�

Lindas
, .

e graciosas

na
confecç6es para meninas e garôtos sá

A CAPITAL.
Rua COllselheiro Mafra esquina da Traja�M�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nossa Vida
A.NIVERSAJUOS

.JORNALIiTA OSWALDO
MELO

A data de aoie assinala a pas
iJa�em do aniversarie aatalicie
tio nosso prezado amigo, jorna
lista Oswaldo Mele, uma das
mais acatadas ficuras contempo
raneas do nosso Oleio inteletual.
Contando com grande numero

tie relações de amizade, fartas
serão eertamente as felicitações
que lIoje receberá, ãs quais jun
tamos aa noasaa com um abraço
muita afetuoso.

Traasserre, h.je, e aniversaria
aatalicio da menina Terezinhd
Bitteneourt Macbado, gentil fi
U•• do profess.r sr, Arí Macàado.

o prefesscr Ant�nli}r Cida.. vii
trsuacerrer, à.ie, a data do SiU

.aivenario natalieie, pelli que
receberá numereaas felicitaçõel a

qUI juatalllel as I1llsas.

Tiado de Rio de Janeiro, re

,rIBs.u á DOSla capital .. distin
to advegadl dr. Gid Campos, ex
deputado estadaal,

:a.tornou de sua via,em 88

sul do Esta•• 9 sr, tenente Al
baao .e $Qoza LUGio, inspetor
da Empreza Censtrntera Uaí
versal,

OUTROS PARTE.

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

as da marca

Adora�ão

Pre.lde.ela d. C.u·
se••• Nacienal tio

Petrole..

:aIO, 20 Perante o secrstãrte
� presldencla da Republica, no Pa
laclo do Catête. foi empossado o

.,en.ral Julio Horta Barbosa, no
car,o de presidente do Conselho
Nacional cio Petroleo.
....._-_..._-----_._-----

o coração da
nha Maria

•

ral-

BUCAREIT, 20 .

- Em &eu

te.tamente, a rainha Maria esta'
beleee a côr lilaz para os seul

f••erais, desejando, tambem, que
I .e. eoração, seja enterrado n.

Palacio nas ,roximidadeil de Si·
naia, nas Dlar�ens do Mar Negro.

o TEMPO
••partamento de Aé·
r••aatlea Civil

•••etim diário da Esta
çio Aêro-climatológica

Pre:v�es para o período das
18 horas de ontem ás 18 h())ras
li. Itoj.:
Tempo-In.tavel, com chuva.

• suj.itos .. trovoadas.
Temperatura-Sofrerá declinio.
Tentos - D� quadrante '111.

com rajadas frescas.
As temperaturas extremas .e

oatem, foram: maxima 22.5 e mi
Ilima 13.9 registradas, respecti
vamente, ás 14.15 e 5.30 horas.

Duas obras
de vulto

A VOZ
��������������2�����-=�WMZL��wmm������������������.�-����-�-��.��-�-�-.�---�

Proprietario e Diretor RespOB153vel---------
J A I R O � A L L A D ODO POVO

o recenbeeãmenec da pa.,1
ternidade pelos dentes
RIO, 20 - Está prôxima de

eonclusão, no Forum, a interes
sante questão do reconheeimente
da paternidade, pelos dentes, Os
peritos apresentaram o laudo em

juizo, com o seu parecer. E con

trovertem ° assunto o que dá á
questão maior realce.
03 professores Frederico Ayer

e Abelardo Falcão, por exemplo,DR. RAUL BASTOS

Terremoto
em Atica

ATENAS. 20 - Violento ter

remoto arrazou as localidades de

Neapalatia e Scala. na região de
A\ica, 50 milhas a nordeste des
ta capital, causando grande nú
mero de vítimas, inolusive mor

tos.

Prefeito MAURO RAMOS

Vende-se
um mo

tor. In
forma'

ções nesta redação.

Lupe Velez
vai divorciar-se
HOLLYWOOD, 20-0 empre

zariQ da conhecida «estrela» cio
nemato:rafica Lupe Velez, em de
clarações á imprensa disse que
aquela atriz obterá 0 divorcio,
em consequencia de acusação de
c crueldade mental:. movida con

tra seu marido.
iA && ..

UMA FIN
E'

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doeneas de

e erean�as)
�ONSULTOnIlO

Rua Felipe Schmidt, 39
HORA.REO: das 101§2 ás 12 e das 2 ás �

baseados em tratados sobre e

assunto, são de parecer haver 'I
impossibilidade de ser estabelecer I
a identificação familiar pelo exa- Ime dos dentes. Já o professor
Virgilio Neoge, que também é
médico, procura demonstrar no

sela pareoer=-tambem, citando va

rios tratados, com confrontação
de materiais colhidos e que jul
ga irrecusaveis-rque ha gráu de
parentesco entre as pessôas en

volvidas na questão.Duas necessidades prementes pa- "'u .

ra o desenvolvimente comercial do
oeste catarínense, consistiam na

Iconstrução das estrada'] ligan�o xa. Numeros e não paxím a Ponte Serrada e cruzetro a,
Concordia.

ISão duas obras de vulto, a prí- Imeíra das quais, se acha quasí con- avras
cíuída, devido á tenacidade do '

competente empreiteiro sr.Luiz Lu- Inardí, superiormente orientado A l·ewlIIdelaeão dl\
pelo ilustre engenheiro dr. Raul 6t3pittalBastos, a quem a Residencia onde
vem exercendo sua atividade deve
assinalados e tnapagavets serviços.

A de Cruzeiro a Concordia, por
sua vez,encurtando grandemente as

distancias entre as sédes dos dois
tuturosos municiplos, está sendo
construída dentro d.s mais ciSoro·

.

ses preceitos da técnica, espelhan
.IOCONDO TASSO I." o espirito administrativo e o

valor inconfundivel do engenheiro
1\ fi L .

da resídencía do oeste catarlnense.
• .e",ress.u a aguna? ll{)SSO As duas rodovias estão destina-
distíate conterranee sr, Giocendo das a abrir um torrencial de bene
Tasse, operoso prefeito munici- rícíos para as populações por elas

paI de ILa�una. servidas, uma vez que a !ma .

cons-

trução vem obedecendo a oríenta
tio de um técnico a quem não tal
ta nem capacidade nem Intelígen:
cia.

DE TRIGO, do Rio de Janeiro, comunica aos consumido- 7
�

bai dde farinha de trigo que, a partir de 4 i-o corrente, os seus I graus a Jalxo e
assooiados cotarão o preço da farinha de trigo por saco de .II'
SO Kgs., como medida de adaptação ao novo Regulamento I

I zeroTendo o prefeito Mauro Ramos,

I
d S

.

d L'� I'
-

d C
.

d F
. 1..

IPara a realízacão da sua obra de
o erviço e.1' Isca izaçao I omeroio e armaas,

"

I 7 1938 RIO. 20-Informam de Bomremudelação da capital, em que es-
- -

J
'

tá empenhado, e que vem sendo esus, no Rio Grande do Sul, que
posta em prática com os aplausos -

--------;;,! .. _"";;;;:-;--;., ----A o termometr6 registc.u na noite
serais da população, solicitado um

I
�.!:':_= =- ==::_ w__

a' passada 7 gráus abaiso de zêrc •

credito suplementar de 80 contes, Ia
_�r .� ••__ •• � __ ._ ••• _ ••

por conta do excesso da arrecada' """ I P d"d dção a \lerificar,se no prescll'e 'Jxu*

ATE çAO'
O � '� a pan.:'l ecicio, destinado á compra dos pre- • I{.;>. � �,� I(. :Ul

dios ns. 62. 66 e 61 da rua Felipe
t 62

.II'
Schmidt, informou a Seção de con- II I mor e -para . reu'�tabilidade, o seguinte: I I,J."Que a prefeitura municlpall, MAORlO., 20 Dade Florianepolis, orçou a receita

Ih f I um me�s d-s-nro'a-s-em mil e seicentos contos, tendo I I VEN O E;t.S E J me or e �o� .ort�ve }'f0prí:- I "'" 'Oe' II ...,

já atingido no primeiro semestre a
I dade do munlCiplO de Sao Jose, I u pl�eeesso de 195

soma de 915:129$809, encedendo a' dentro da cidade com acomod.:ções para numerosa famllil de tr3- ; A

destimativa para êsse per iodo em! II ,pes 08!!!1 acusa as de
mais de 100:000$000". I tamento, fuudos para. o mar com magnífica praia de banho, agua : �spi9nadeln e a I', aEsta informação, atestada por! encanada, garage pa:a 4 automovets, cocheiras para cavalos e I., 9

palavras, diz bem do acerto com va.cas. grande pasto, ch lcara com diversas qualidades de arvores I : traiáão. O Ministerio
que vem sendo exercida a admmi3- frutíferas, e outras dependencías, e servida pelas iínhas de onibus Il I Público concluiu pe�tração municipal na capital do no'), .

S� J
'

P Ih S A P 1 �

I50 Estado e da confiança na pessoa
üe ae> ose,

A

a oça e anta maro.. eç,o oe ocas1ao.

_:j!
a enlpabiUd,ade e pe ..

do zeloso admiaistrador, que está Para ver e tratar, cem e ,ropr!?t.mo, na mesma, Carlos N.

"
diu a pena de morteprestando um serviço inapagavel e Poeta.

62' .

Iimorredouro, disno de registro pe- para reus!l IOC u-
lo que tem de admiravel. __ "'._ ""--.-au::----------;;;:;.. sive 6 mulheres eti SE _I'''''.� tt,ZE? ,

penas que variam ea-
tre:5 a 35 anos de
pri.Ao para os ontros•

Companhia de Seguros
"Santa Catarina"

Fundada em 15 de Julho de 1938

E' a primeira companhia no gênero, qU6 se funda em Santa
Catarina.

Capital-l.OOO contos de réis, que será integralisado:
500:000$000 em duas chamadas, sendo a primeira de vinte

por cento (20%), a segunda trinta por cento (30%) e

o restante do capital de acôrde com a deliberação da
Diretoria.

Séde em Florianopolis.
Filiais em todas as principais cidades do Estado e em ou

tros pontos do país.
Ramos de Seguros:-Grupo A do Art. 2 do Decreto n.

24.820 de 14 de Setembro de 1932.
Funcionará, inicialmente, com a Carteira de Seguros Mariti

mos e Transporte em geral.
Está aberta a lista de tomadas ações.
Escritorio: Praça 15 de Novembro, n. 23-1' andar.I

�������-������----�---I::!;!'" ...w ... �a:"'Jrm!!f ___._._

P.I I,

I Cotações da Farinha de Trigo
O SINDICATO DOS INDUSTRIAIS MOAGEIROS

RENARO

AGASALHO PARA MUITOS A NOS!

AGORA

ODELAR"
Com.pre

"Ana
Lavando..,se

"Virgem
com o Sabão

specialidade"
de WETZEL &

----------------------------------------------------------------------------------'---------

Cia.� liliiii Joinville MARCA REGISTR..4DA

economisa..,se tempo e dinheiro.
FUt.i E·f ",...,

Dota

contos

1:1 10. 20-0,,"!'1I PlIrtllg'd',
mau empregado, trabalhava
para uma firma desta ca

pital. Encarregado de rece

ber contas dos frecuezes,
apoderava-se das respectiva,
irnportancjas, não a nresen
tando ae duplicatas »xtraí- �
das. Assira, em pouco tem �
P0, lesou -eUb pa trõv- 'tll' i
cêrca de 42 contos d :

!'éiS'1I

O acusado confessou

('fl-.me na policia.
:"".o<..:�� � ••

í
----- .._-._�

paq,,��D
O tesoureiro do Centro :)0ci ,I!

de aposentados e reformados, por
ínterrnedio rio sr. professor Joa
quim B, Cabral. entregou ao sr.
dr. juiz de Direito da comarca de
Laguna a importancia de .

400$000 de quota que di
reito os filhos menores do tenen
te Umbeiino Francisco de Aloan
tara, falecido ultimarn-nte naaue
la cidade e que era secio dêsse
Centro.

-

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

o Descabezado está
lançando cinzas
BUENOS AIRES, 20 - Co

municam de Mendoza que o vul
cão EI Descabezado, de 4.000
metros de altitude, situado na

fronteira da Argentina com o

Chile, está lançando cinzas com (i)

em 1932,
A populaçã9 da, vizinhanças

da cordilheira está alarmada.

sp..�Ã���RC(Af
ESPECIAUDADE

N& a
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