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NUARIO DE A

A data de hoje assinala o primeiro aniversario do pas
sarnento no inditoso prefeito da Capital, major Olivio Ja
nuario de Amorim. Alma nobre, 0<> incontestavel probidade,
pautando os seus atos nos ditames do direito e da justiça, o
extinto soube ser 11m cidadão util á familia e á coletividade.

Espirito afeito ás lutas, pra hem o inlemerato bata
lhador que não esmorecia ante (IS Olll;!-\ arrluos m<têres.
dando o exemplo edificante de quanto pôde a fôrça d, vr.n

tade. Como homem publico. trazia na alma os rn e-mos ':1

seios de trabalho e de honra que o guiavam na vida pai '

cular. Corno nolitico , em () exemplo nobre (lo carnte r e (

dignidade aliâdo á rigida disciplina ás hostes part idarias, -e.
tergiversaçêes mesmo nas horas de lu t:,,> t' dI' incertezas. fi
delidade que lhe valeu a est irne e l:I confiança dos homens
do seu partido.

Deputado á Assembléia .Consi ituinte, PrO êsse o premio
máximo á sua dedicação e á SIW lealdade. Alt« [lO"in, lhe
estava 1'r.�l'rv"dn, qual o ri,' ser (I i!Pfo!.n)' da publica adltli-
nist. ação municipal, cargo, m q!lf' �(Ilhr' m .. nte,,,,,·p com a

inteirez» dE' quem reconhr-c- �J' g"H)1,:,'S I'('�I' ·('�é)bi;i,'nd('".
Prefeito. de urna operosidade incansuvel, ma UIll iuealisuuor

que muito SOnh'lVR faz0f, ma" (,I!j'�� at ividudes ficavam, res

trilas ao ei:\lrrito arr.bit-. ri":3 f'(}".i! ilidadcs orçair enl arin-.
D()ll,t1 I' C"pilal d,,:;: m-lh ,"1111('0105 mni- in.pr=scin 'ívei ..

, e

na medida do possível. Tinha, CiO entanto, diante de si, um

vasto programa Q,' r(,fllií'&�'õP" a PX<'C'lltHf. Mas a morte pre
maturfl tI VPIO t0:iwJ' no ,ell l",,,in 1, IrnlyH,n f'IT! rr61 ,I,)

coletividade, a qual VInha d�dj,cand() o n!i!ximr, ,hs suas <'11<'1"

gias para o c-'ngraodecimf'flto da lena qllf:' s?rnpl'e amuu, E

hoje, priml'il'l' anivrrsario de sua TIlOl'lf', ao r1f'pôrmos em

suil tumba uma corôa de saudaria, fazemos aqui um apelo á
nossa edilidade, para q:le, como uma homenagem 'póstuma
do municipio ao seu extintn servidnr, e como um preit.o oe

gratidão dos seus munícipes, srja Jndll a um" OHS ruas da

Capital o nome do inolvidr-JvPl calrtlinr'n,p, Olivio Januari"
de Amorim.

----_._------'-
-

o

ii tensã�}
a Russia
Japão

�Aum�nta
entre

T0KIO, 21 - Os vespertinos
desta Capital informam hoje, que,
de momel1to a momentC', torna-se
mais perigosa a tensã{'l entre o

Japão e a Russia, um, vez qu.e
este paiz refarç(lu os seus efetI

�'I's 'em Chang-Ku-Teng e m

seus aviões realizam continuos
yg�!l de reconheciilleoto.

Completou "elD anos

• tem nua deseen
deneia de 752 pos ..

80as
,-

FORTALEZA,21 - O I«Correio do Ceará. Jlublica
interessante reportagem de
Ullla velha, m0radora no

distritô de Barreiros qlle
completou, ontem, cem anos

de idade, com U filhos, 81

netos, 470 bisnetos, 182 ta-

I
taranetoro e dois tetrane�os.
A velhinha <ia BarreIrOS

1 casou-se aos 14 anos e tem

\lllla filha que iá é tataravó.

L�

S PAULO, 21-Noticia·sc que
procedente do Rio de Jaoeiro, iá
se encontra em São Paulo o sr.

Armando de Sales Oliveira.

:!

\bsolvido O cap.

�osé Monteiro
I
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IVI

da w � \:r �wqfJ!l1��':'l n'��1'�'flj{Jr�;r�' ! r.gee'i)tMillí1)51®01j)@@Oe@Hf8".�lDlBel(.� � � !�VU �l� �dJ'.J� lN!.�, I � ®
________________ . , ._. ,_,@ o,' Ainda existe por., aí �

W �.����'I!�� i�f1n lf1:...,n �ipT!,�� I � afora muita gente que não se �
li � a. m Jl � Jl!, �)' il"D� � � I � convence do dever em que �
___________ , , .____ I � está de corresponder á gell- f!J

I G!1 tileza da imprensa, quando =
d I � esta faz publicidade gratui- @

RIO, 21 - Sob fi presidencia l seria de, aproxima amonte, 200 E'" t!t
" ta do seu nome, dos seus ti)dG St� Diniz Junior e eern a p�e- grs., qLl,Hn�o na Argenti�a e no g interesses e das suas vai- �

sença de representantes de varios Uruguai, esse COllSU:nO atmge, de @ �
®l dades. Divulgamos nós mui- ""

Estados. instalou .. se, hoje, o Ins- 8 a 9 quilos, «per capita ». � ffi
Ql! tas e muitas vezes Bem maior ..,

tituto NRcional do Mate. O SI'. � importancia para os leitores, �Teodomir Luciano de Souza, re- ---------. ""
....

3 noticias e mais noticias 80- epresentante do
.

Hio Grande do
('A bre a iniciativa do dr. F. @

Sul, fez um diecurso conaratu- (r!= ' �.�,... C) �
laudo-se com a instalação d'õ 1ns- � el O cav��o xllaSSar � ou a publicação da mono-

UI�ã Iiil grafia do dr. W. sobre a
t ituto ao qual o Rio Grande cm- o ' .n,

� ..., melhor maneira de alimen- ti)
prest� a sua colaboração para a vanas vezes pego:t tal' 03 suínos ... Fazemos rui- @

solução do problema do mate e, g dos em tôrno de persona- 8
num" larga explanação, discoITeu,

íf'Oll"p!f1'l 1f,.,I�,l ru,SS"O ,,"lR,?.., I f.Q!l'� gens de acontecimentos - 2»sobre a nilcionallzaç80 comercial! \L � \U1 ilj(J1 lU � UUJJI "'"

I Gli assembléias, chás, cafés, con· Q,)jdo produto. I t:'Jlf.lrila .o
Ítl certos, »cockc-tails'. parti- 2Finalizando, expôs G seu ponto I fD.j� uiJ"'\� 1 � das de jôgos desport.iv08, �

�e vist.a dp.f .qUi:: a. pr?paganda I � horas de músicas, recitais g!i l GAL. FLORES D." CUNHA

:leve sedr e;l.a, �l'lmerrament.e, I ���O, 21 Por mn'U!!CI � de versos cataslroficos ou de (;I)
(entro () palS, OTIlle o consumo n.;_.r".,'._��,� Ill.', N �.••� '. I;; ,. 'f d f t 0\"".MONT�VIDE'U, 21 Acha'se está prsllcamente circl!nRcúto ao I hh��S",,�S�i1(1j� '-.J[)e� c'l!E5.0au O � pagmas SOpOfl eras e u u-

�,restabeleCIdo o general Flores da
R' G" d d ç: I .

. I' �"'���1 R'll-:-' ,Jl�:>,1.": ."'". S"�·"."""l (lll ros romances-?, no fim de (<li
C�mha.exg{)vernadordo Estado doi 1,0. lan e ,) >.JU, com U.I;1U ::",""'�? B "',\Vl'� .. � �" ..... CNQ,,*",": g tudo 0S autorca e promoto .. %tRIO Grande do Sul, que foi

SUbmeo, medH\, »per co,pILa », de 5

QUllO-1
�HO dal C�!!1'�rf.21SJ agre[:1��,�? tIiJ."t'do d -.

ri'
.

d d (j,) res de todas essas coisas, que ��1 a
_

uas operaçoe Cllur�iCas gramas anuaIS, restrID o aos e- Il.nll'; hG�llllenn d©m1lte qlt,ge lJl Ú'l vezes :'oam falso, Ileill
r,

consecutIvas. .

E"tar!oo" po 'centaoem l'rrl' (,]I' (ii
-- ------------ r:���__"

-

_::____":_� �__ .':'..
.

I p�ã1zi:wa e ��'l)!il�;,:;l!r.r::@ a ca- �? sequer se lembram de re- �
Anós ter esn.ancado o de.", I Ui1D �el'lmumli§ta rC:®!JI'" 'i'3D? 'Q-eõ: @ i';211!i;_!'lj'iEi�� )lll1$SEl!l' � meter UQ;\ convite á associa- �

Ad- d
·

I r Ir I de9.3;i�$ a sete anos �ani:!i5 ve�es 1,i't'(jQ' 5�t;r,E' © �� ção da dasse ou algumas �Ia o o JU gamen ..

·

&. .P ...1 �E e -"II � '_ n ,;.ti palavras de agradecimento 0
Isalieto, eli'1.terrOUJlliio atRua I ue Si)ll"Il§�O o

e Cl:iOZe (:wrp� a ��na 'IHl::m';lôJ, eg,m

I � á infniita gentileza das j�r- �

to do ex tenente I .t'lbSO&v.uios mr:g;t1H"§(/]o�ghe €,) tanrl1, 'COnlll � naliEltas cheios de pacieDcia :.

,

..

VI-�VR RIO, 21- O iUlz Pereira Bra- as; pat�g" I �5 e misericordia pela alma e :

fOU,\4nl·er
V

ga, julgando ônLem o pr(!ces�'O Pc. v�th!Y1�, �Me se d��- 8 a inteligencia dos seus se- II BD 239, de São Paulo, em que são mãV� DaJVP, Ga�'«flGrJ de �l' melhantes...

GI:BELIlE'M 21 lU .r.".
p d t d "d ",cURucloo. como agl·tado ....c·s (;()illl.l- A',. 00 J'ornall'B�a� ('e"I'alll re11;;., -- �"l'JOll.lc�as roce eM as a tI a..," - . ,,� ��8C�'ll>�il(i]He.ii:H:�8 ffi·U5s.�" 'IT®3 �

u .' "",_, -

I '"" .� 1\1. .,.,. E t d nistas Orestes George, Antonio '

�r. plicar a falta de compreen- !RIO, 21-Estava marcada para �De ue MI�e,n1l'11uer. neSLl� .s i) o. narram nue o 6nd,- �"ll,jj,.�,"""""..I!'O> .'."" �.,rn",,�iI":;""""� ,,.li,,,, """II T , '"11 Peres, BenediLo Hosas, Diogo de w" ij."," ii""-,,Uj;�" •••,'J @'"il:"';�tt.. "'::",1 Ú,,"'.

(€í1-,'J'
são do dever que tem para IhOj'e so b a presidencia 00 ";d ....... A""'*""""'�"" !l7l'A=.'llo,,,, • ..JIClrll""r.r,: .JI<}) e1;.rn"'"l-'I>�''''''' a "''''C�'''''' ""

O
.

"I
.

'1:1 l • "fi n' � fi " r
......... .,. .."" ••••� lJ;l>'J <í. ...

7 U"Il"'''''._ 1I1l_ �II"U"_"'. ...u <,;;il\lJ "" liveIra lv' onteuo, reitor J_,1I118, Ii". �(!ljC(:):l'ii"O" �ljl��;;� �.]l@r�litlI9 com êles toda essa gente,comandante Lemos Bd8t('J�, a au,
$"'"' �D""s"'f�....'''"'''' OP."r"'''''·;Sd"''''' il:''''r'''''';r''' dAr. S""ntoe:, """,," "',"', ""_ IJ'ld l: d 1\1

.

O' � ."" . • li:')
f d

. .

11....... Il.ll ""íI..., 0- "" '" u v_ "" _ DUOI\Hr,u--.1I p-'ran,o .ontelro ...._uelroz, lrll�H.';'j n;G�§'���'�Ii:íJO ��� '�eil'a� %! _azen"o uma expencnCla:dieDcia de julgamento do ex-te-
<'"

nente Severo FOllrtlier. r.!enun. dor EiI� sU:ao Curft)J:ra�, �a"ou uma sepultura, O�lld�1 tl Ibl'aím j\10nleiro, João Constant !J"gflef1lt�s:� .,'�k� � t���cce!l'. '() wspender toda a publicida- :
,>J. da Silva Maia, Jl)sé Quadros, � de solicitada em tôm!) d0 0c,'a-l() pel" prOCllfl'ldol' Him21(li;! en .. i;lrrOU. 1l:I��"",� mI�!i-;;,':'�if,," (,.;, ."�"'.. ""''''-oe ",.

I
f] ,

Ladislau de Camargo, l\1anoel õ'i!l",,",s w".1..,';'''''';� "" "" ..... ,� I!:/ personagem A ou das suasVI'raolilJo, c'nrn dwfr ,In !l'�a!!n No dia seguinte" LU1l1 innão da vitmma, Mar... (,!oc.,J!.-o",. n��,'�"' ,,,. .,- .. - ... ;"�.,.�'!!� @
... ..., , dos �3antos e Hubclls Teixeirn, :) ..... ":l. ... "�'.L�J.:.!ll)!� '" ";�t�••�u\('JI, .- 1� iniciativas, até que cl3tas se @ao(Palacio Gllfln:;b,'l" n;' i ".E.Ún dos 5antos, G)ese-auizêlfu;g(l; a n'ilata. encontrlOtIJ 1 7 d'

- ,j(;;; f. � J1 �.
E ""

" ' u � , con'1cr;ou, a anos e pnS(10, �UiO �n:fllum1.�i%�.Cl:�r t�i[i'5 �lH'w $;'I., realizem ...
1 J:!Lãú, sim, essa ::::drugada de 11 de mail! UllllJlr,.

ii) §e["1uitura rel/oh/ida, de onde retirou o irm:::Oo J 'Q d b 1 d • �n "O Ir" '<� l' 1
'fi'

Além do tenente S,wero FOllr ... ... ose ua ros c a 80 'leu os
.

e· ,€{[j�'m5i �:H'h2q;::ãB. i'iC1§ ��31- (Í:í gente 13V13 c.e se convencer @
. .,

I d t b t mais morto do que vivo. ! mais. Vit!Hi1\1êl!1"0 IlU®Z@. � de que, se;n a nOl-:sa publi- :mer, senam lU ga os ,alli em o .

'_________ I Ii"�, ',-1 J d'
. o

UOS 08 demais implicados na in- lIDe '""ftlr�. �hftlw f«llra',
---------.,.---------,------ ,- ---------... ----,-- � Ci",8ue, tu o ISSO passan!u ........ u .:y.... .... 1):) no mais completo esquec'"vestida contra a residel'lcia pre- � �

sidencial. uma palestra para o

e � menta.
@

Com a denetação do feriado, Brasil I � � _�
porém, o julgamento foi adiadt • !.li"j,ÕGft.�íD��Gi�1ll�"U'�a®tllij)�_)f

J�/jaj� ),ivio
Amaorinl

!,ONDITES, 21 A "British
'�road Casting Cor oration" irra
diará, hoje, peia primeira vez,
uma transmissão direta para o J3ra,

(.il de uma II lestra de Bernard
Shaw.

{;; � -

� O sran e humorista iugles fara
ás 21 horas a introdução de sua I

t
/fII1tef

peça "The dark laày of the son� I er
.

a eaE;ta' em-s.lu' f· haverPaulo ns a Irmam

Jesus e outros com

meras mulheres
assistir a praticas

ANO
1---
I

s

CO�lYersado
o

RIO 21 Por absoluta falta de

�Ovas 'o Supremo Tribunal .Militar
j �Olv�u o capitão José da Costa

iOllteiro,
5:sse oHeial foi denunciado. e pro

, lIaado por ter feito refere�clas de

-bonadoras li administr8çao do co-

�ROdOlfO
Vila Nova l'/lachado,

ndante de uma unidade no

ná.

LISBOA, 2I-Na aldeia de Balsos, paroquia de Fe?res, Cano

tanhede, durante a demolição de um predio de propnedade. d.e
Paimira Pereira, foi encontrado um oofre contendo centen�s de h

bras esterlinas. Ao que pareoe, as moedas foram escond��as per
ocasião da guerra dos Liberais, por antepassados da famlha Men

des uma das mais ricas da região.,

Palmira Pereira re�mpQflSOU cem varias libras o operario que
encontrou o cofre.

ATENAS, 21-Em consequéil
cia do terremoto calcula-se que
morreram vinte pessôas, ficando
mais de cem feridas.

Em l:lOmenagem á memoria do
inesquecivel conterraneo OUvio Ja,
nu&J.'i.o de Amc'1'im, será resada hoje,
primeiro âr.:iwersal'io do seu ialed
mcn�o, missa, §,g 1,30 hora:>, no aI'
tal' de Ii. S. de Lourdes, na Cate
dral Metropolitana.
A' tarde, cêrca das 15 horas os

alunos do CUl':>o PrMico PED'RO
BOSCO, de �l1e o saudoso extinto
foi Gliretor, ifàrão uma ifOmaria �m

I
9' Geu tummio, no cemiterio da cidade

An oun�U411li"à����'l] �iHi�lft�,de :Biguas!lu'.ç "1U"ll;i '�� � U IilIl:1 !li 51 _n l1íW 'M' <>."tIJ 1 Os membros das Lojas Maçoni-

b
I!l I cas tambem irão áquela metro'Pole,

macu;n eiraS depositar flmc? na llepuHnra do
,.1 prante8,do patncw.

FORTALEZA, 21- Cêrca de 300 A região sente-se sem garantias, . '
, ,_,_

fanaticos estão concentrados na porque alguns fana ticos estão Ín-
r. � ��A �.. T!lfll! � II .B,.. SS �.' ,._fazenda «Cruxatí», no munic�@ vadindo as propriedades, prati- Ir iii �"ij 9J " �1Jl r � � � �

_

de Itatipóca, chefiados pel0 bea- canda assaltos e roubos, e come-
" l!\

ff

to �ntonio Charuteiro, que se diz I tendo out�as tropelia�. I

�G IA h.n-'- �I.�-'T�---·---O ---l;;;--r-enVIado de Deus. Todos eles obedecem cegamen- ��"I='U �'� � It� /..;1,.Um outro fanatico que por ali mente a Ant.onio Charuteiro. , . W u "'"

ta�bem anda, de nome Cuetall_O, I Seguiram para. Cr�xatí se�e �a- ---.-- ,

-

rola , .. r' '

_

afuma que conversou com Cns- (erdotes, que ah farao preleçoes Tl� D t�AZ C b�ACOto, tendo-lhe esLe anunciado o' no próximo dia 28. No local da, '�iii I tA

fim do mundo, quando se salva- concentração, já se encontra um

11-------------------'----------------------rão apcnas os crentes. enviado especial (lo « Correio do " Ir. "

NMma reunião, quando reali- aeará.» A�5 l,;J h(�ra5 de @ii1'il:m'n� n.al Casa R!jjJsadil!lp �mrl

zavam pl'ática8 est.ranhas déram ','
...------------- '��u{waO$ A�res? fom a§$hlad@� t�n�hlt��ril'tl9? � ttr�i!:13K1c de

CGmo aparecido o demonio e nu- I p21i1. do C�-131q:@p aC�1I,fJ)m:lnl�5e tlr�Ge!l'1lte O �n'es�d�HlIte
merosas mulheres enlouqueceram e

I � GB.E�W A. I Ort�:l? dege.gad€�G da c�H1ierl3)1dâ, ti'nem�ros dl� gO'liêrnose arrastaram, algumas delas pela
I
jt� . �,�� .li. • -

. ..!lU r,lj." �n·� �� �

terra" �otivo por qU0 as suas.-
e 1I.!I�3 �M5saes !i5��tiOl�'1liBI\l.��a:; a«:fre<.l!� ...a'Wa§ ill� �o'Uerno

faces, em contáto com o sólo, se I agitada por um <r.ll!'geli11tmc... • • •

I ensanguentaram. *ri
Uls�t!Ã da �a��vr�� e�'a� pnme;ro I@gali, � prre5�·

�&,

7#fMMii1t-L
li'

terremoto denta R@bert@(1)lrll:u2:,segMn'il1rlh''''§8@5 sn. [)ne� de

Achou centenas ue Ipras ívaedh�� : C,í}CmO k]x10tl:? :'esí}1l�t.Gw�utl�H!t't� d'llanceSeres
-

da �Oh1lfE?.I e d� lfPaIl'SI�$'lai&a
d nu�"m IOA.a.r'� ATENAS, 21-Foi sentido um S·�· d.enCerrau3S i1À&.lfA .v.l. � iiolento abalo sismico a cincoen-

Il�e t!:â mo.rj��:;) .(i,:iSail '\}a (1nt®m� f(jJ)i .1!�e!!Dí.l:ina�o
i:1 milhaa ao noroeste de:sta ca- aJ 1i';1�rIGí'U �ma d�s 1i�,í':H,:aS �'Jr1Ia�\íi r.1TíleG1ilm'i:aifí(m� trlla hlis'"
!lital. A aldeia de Tatoi, onde se '�t:H'ga: �a·�!ímlf)�lUíi'!íí:Hrka:ti�.
;'ncontram os palacios reais, tam- C(3me:nílm'�H1�11tl @ al'f.©�\i:I!;l1Ch�'ílen'll:{!)r h@tII1.48 por
hem foi danificada. bell'i!'1l O ct�e�® [�a t-�aH!f�qJi [ikélS9h��rifi delt�e�ar ferBado

t;"D:ld«llrna� � (Jj8al d� !!1:c'1lt;)'Jt�.
�€!II1(Q:rQl de :lO dlü:ms� @ 1!:�ati5t�QI !;erã lI'atat�€!ado

pelâ ClllinW:0n�â\ij) �J;ar.�€Jma� CC\�l1�tãbi.!l�Il1·�e da lB�n�/ia1l e

por pSebBs\C�'i;o �ach�nal mIl IPars;guai.

,Ge�H:ra� flôres
Cunha

! I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA, 22--7-..1938
.:\, ._-------------------�---------

flaiarinense 850
de

milhõesl" Pdolara

RIO, 21-Todas as grandes figuras populares. O Rio tam-

C WASHINGTON, -: 1 _ O cidades sempre tiveram as suas bem sempre as teve e continua a

onvoco, na forma exigida pelo artigo �2, letra b, dos ...

Estatutos em vigor, os senhores associados oara a sessão de A�- Comité de Saúde Pública pediu !.1II•••0.G �
ter:

J d p' LONDRES, 21 lim
blé G I

' , di d 850 'Ih d! ... « acaran á», (J eruta> , «Ci-
sem a era, a realizar .. se no proximo dia 30 de julho, ás 20 um cre ito e rm ões e i e ; V oh) sultão de unia das
h' 'd S' I dolars (15.3000.000:000$) pa' : S A X O f O N a: e I dadão Pingô» e muitos outros,
oras, na se e ociai, á rua Felipe Schmidt (altos das Casas fiI. L : Este ultimo, falando aos «Dia- p s-essões britânicas na

Pernambucanas). ra o combate a toda e qualquer o I �i'> perto de Singapura
Iermid d : D I A B O li (O G rios Associadoll sobre o seu p re-

li '"
, ,

Após â inauguração oficial da séde e a leitura do Rela- nova en ermida e que venha o 611
d'cl' Acaderni

e tà cnand . sé ios e.nbar a-
tório, eleger-se-á a nova Diretoria, bem como o Conselho DeI;be. ameaçar a saude do povo ame-

e : ten ! o Ingresso na ca erma
Ç')S á politica inglêsa.

C :: Brasileira de Letras, disse que o

rativo, onselho Fiscal e Comi:;são de Sindicâncias, ncano. e
M d •

o. ° O sultã-. tem 65 anos de
"Só os socios quites, de qualquer categoris , (,artjao 103) I eto o prático para se

!
seu pnmeiro Insucesso correu por ídade e ha pouco se, divor-

d
li> ... aprender a executar com'" conta do «Gustavo».

po erão tornar parte nas assemblêas gerais e bem assim pronun-
(8

b ! t f
.

_ s I ciou de sua mulher, uma
.

IiN- d
'.. : a so u a per eiçao, ao axo- _ E pressegue:

etar-se. ao po erão parhcipar da votação os SDCIOS que se não T r f
.

c» f CI
. '. -FOI· o Gusta·io o meu maior

dama da anstocracia ingre-
quitaram com -a Tesourar!'a ate' a prese..nte data (a rtilgo 106).

I
an s e renC!a . §!_ on� dOU annete, os mars ! 1\.

- °

, ,.
• varra os (; inimigo. Ele, integralista c eu

sa. ,�g(ird, O suna. apaixo-
Flmianopolis, 19 de junho de 1938. de asco Ias : Trucs aerebatlces e: democrata ... No entanto, teima.

nau-se por WTJa b i arma de

LOURIVAL CAMARA
' ! imitações eomlcas i rei. Fui barrado, duas vezes,

cabaret, tendo revelado as

;
P d 1 12$000

"" suas intenções de fazer dela
1',. Secretário O Govêrno do Estado! reço o vo ume t Agora, pedi, de novo, inscrição.

... <I i! sultana.
• ...WiiIIW�.iUl:qJl!mlSt!1\l1}1M.jflI'·'"!.....m.i44Mwm4 laJIlWj transferiu a escola mixta do : Pedidos ao autor: :: Sou brasileiro nato e tenho obras

I
U r a rY) e n to a' ,lugar Dona Luiza, distrit.o: Antonio Lopes Guerreiro : publicadas. Estou em pleno goso

Corncçaran as V'ern:s�ilias

....J de Salto Crar.de, no munt-: Vila de Sarzedas.55-S.Paulo : de meus direitos de cidadão. Sou m s gUl 'l� ,-) o'u tão p-ot

B
· i!!!I •

d I J J U C;UL' \ S 'nglês"s írequen-

ande II: ra do T ,I _ cipio de_Bom Retiro para o
..... _ ... 0 __ .. _ .. .. 0 ... vacina 0, e eitor, reservista ce

_

,., sem I) campo de gnH d pa
lugar [oão Paulo, no mes- ja. e goso da simpatia e estima

d G
mo município. EM UMA ,�ORA FO ... do meu povo. Tenho tanto di- lacio e por sua vez o go-

ro e uerra Tambern foi àeterminado RAM DIUiPEJAD05 reito como qualquer outro, de vernador de Singapura disse

que cesse o desdobramento 209 PROJETIS SO-I ser imortal». que s o su tão persistisse

n 4O da escola rnixta no Rio Ta- URE MADRID E prosseguindo:
na intenção de despo sar a

'bailarina êle o destituiria do
• vares, desta capital. «Diante disso tudo, porque lt tMADRID, 21-Durante o aão posso entrar para a Acade- su ana o.

Por angustia de espaço, que, também honrando o bombardeio a que foi submetida mia? A minha não entrada na
O sultão declarou que re-

somente hoie se oferece o formal compromisso que aca- a cidade, durante a noite. três Academia importa numa auten-
siatiria a is-o, até pela forca

.

- O PRESIDIO PAR.tI. .. , ôb J'f'
.

b se fosse preciso.
ensejo para nos desobrigar aamos de prestar, eles, em· .t1l projens cairam 50 re o e.n ICiO tica «boicotagem», Será uma

da publicação da patríotíca plano superior, com mais OS MILITARES da embaixada dos Estados Uni- obra de puro sacrilegio»,
Afrontando os inglêses, O

solenidade do Tiro de Guer- cristalino sentimento cultural �ONDENADOS dos. «Seu inimigo de três al.ade sultão ofereceu urna graflde
ra .aiO, no Stand de nossa aliado a maior soma de res- CRlcula-se em 200 o numero micos, Não os ataco, em pu.

festa no seu palacio, cunví.

F PORTO ALEr.uRE ') I J ••

h dando a bailarina e nJãe
orça Publica. ponsabilidade, ,ão: (:)s pio· , ... - ue projetls que, em uma ora, blico, por uma questão de int -

desta.
Com a presença das au- neiros dessa Cruzada Na- O interventor federal encaminhou c.aíram sôbre a cidade. ligencia. Preciso de seus votos,

to 'd d
..

'lft d
. , d

.

t d ao secletario do Interior um pe- Um proj'etl'j atl·ogl·U o edl·fl'cl'o D' ..

fi a es CIVIS e mI ares e Clonai e reerguImen Q as 'epOIS, então, vua a «[oupa

grande numero de pes�oas fôrças vitais do nosso caro
dído do ministro da Uuerra re- da Cruz Vermelha espanhó!a. sUJa».

de nosso meio so..::ial, logo Bra�il - em sua nova fase. lativo à indicação do presidio Fe,z-se resa!tar que., tanto a em- Chovia. «Pingo» deu adeus VENDE-SE uma casa sita

após o compromisso de Ju- com o advento da Ma�na que deverá r!3ceber no Rio Gran- barxada norte-ameucana, como a, ao reporter e exclamou: á rua Fernando Macha-

ramento á Bandeira. o joven Carta de 10 de Novembro de do Sul os sentenciados mili· Cruz Vermelha, se acham .situa- «Nunca falei de tão alto, pa- do esquina da Vísconde

Abelardo da Costa Arantes, de 1937. tale� condenados a mais de dois dos na zona neutra da cldllcle. ra tão longe... Àe Ouro Preto, num dos cano

dedicado secretari(') qaquela Sem querer sensibilizar em
anos de prisão. Uma mulher morreu, ficando «Good bayer!» tos da praça 15 de j\lovem-

unidade da reserva do 010- seu valor de merito pessoal, feridas 5 pps�ôas. brll. TI atar á rua Bocaiúva

rioso Exercito Nacional, pro· entretanto. seja permitido ex-
, .,••••••••••••• n. 67, fundos.

nunciou o seguinte discurso, pressar nesta grata oportu· r� rova indis- � � VET\IOE-SE -u-m-a-n-1a·quina
que mereceu prolcngada sal· nidade que se ofereceaqui,:: ...

d W d
va d. palmas. eonsignando o sincero teste- pensavel : : I

e escrever « 00 8tO-

II t R t t d h d h.•
: I ck», por 600$000. Rua

us re epresen an e o mun o e recon eClmento e : Saldanho Maril1ho n. 10.
exmo. sr. dr. Interventor Fe· da mocidade do Tim de O �r. Interventor Federal as-: : ,-- .. _�---------_ .... _ .. _---_.

deral, Ilustre Representante Guerra 4J ao seu deuicado d :
CIGARROS "5

• R t d I
I

do Comandante da Escola jnstrutor� sargento Laudelino :�doa� a:cr:�nc�:;e:�í:�end��bli��: I· ABRATI" I ap a o pe o pro-
de Aprendizes Marinheiros. Saraiva Calditls, como preito d·

.

t f I
·

t·Ilustre Representante do de justiça, pelo preparo téc- °du
a m.lnls ra

Itvads �ar� :-Xd�CUÇãO ! DE LIIXO : pno 10
14BC' T t

e SerVlçf1S es a U1llS e ln Ispen- • •
.

. . n!co'ml ! a: que n05 propo:-- savel a prova de que os concor-
•

S
•

Ilustre Representante do Clonou, afIm de que um dla
t

' .

d' d I
-, AVOIA- EVA - MACEDOMiA - : RIQ, 21-Queixou-se hoje á

Comandante da Força Publi- ao resoar do clarin, como
ren es Jamais ellx.lbramd

e cum' • �: policia, dna. Albertina da Silva

Prir contratos ce e ra 05 com G I FINO"" : Coelho, que disse a's aut,)rl·dades
ca. re5ervistas do Gloriúso Exér-

'

Estado. • AGUIA- CORSARIO- AT!l..ANTICO -CiPRUS • que o seu netinho, de 5 anos de
Minhas �enhoras. cito Naeional, dignificandoa: I idade, morava com ela. por ter-

Por um requinte de fidal· nossa tradição historica, se-'

S
,. : UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO - LEDA : lhe falecide opae, seu genro. Dias

guia, quizeram meus compa- jamos tambem sentinelas O com despa- : DIVERSOS : atrás, Franklin Reis Garcia, tio do

nheiros de estagio de cultu- avançadas da Patria... ChO dO I- n te r I. ••• mneetnl'ninho.,o. foi A SHa casa e raptou o

. .

·I·t AI" d' Ih POMPEA-SABRATI500-VERA OVAES--VERA
ra CIVICC, mi I ar, e�qllecen- guem Ja o Isse a u- •

BRASIL HELIOS GIT NA : Disse que o raptor assim pro�
do-se, sem duvida, de que res: ventar : - -

- A -

: cedeu porque o menino, quando
me faltavam credenciais para «De uma mocidade bem I : chegar á maioridade, vai receber

correSpOnder tão elevada educada não podem deixar e A.cabam de scr lançados á 'Venda, nesta cidade, 09 afa-
: urna herança.

d
Pelo sr l,\terventor Nelêu Ra- • mados cigarros SABRATI, que além de conterem chéques, A autoridade, porém, não to.

istinção, porem, não me de sair cidadãJs prestimosos mos foi decr·ta�o que os paga-li l- desde 500.réis até 500$000 dis��buem valiosos brindes.
, i mou conhecimento da queixa,'sendo passiveI declinar da e uteis, conhecedores da efi-

mentos d� serviços execu�ados Os CIgarros SABRATI 1a se encontram a venda na porque se trata conforme esta
honra dispensada e, felizmen-' cada· do trabalho, lei suP.·re . _

. • CONFEITARIA CHIQUINHO. •. d d' .,

por contrato so selao efetuados '! ! .

apura o, e um pequeno m

��h���p��a 0q�r� g�i�=�a��iedades bem O� medlan� d9pa�ha do Intuve� �••••••�.. �:_�_i ;�
;',or Fedecal no Estado ou seu

'

congrega,não vacilei no cum- Dai, o valor inconfundível Govarnador.
primento da ordem imposta. do vulto homerico de Olavo
e dai, de antemão, a contar Bilac, com() pioneiro de sa·

com a benevola atenção dês- crosanta cruzada, em seu

te seleto auditorio, para ex- percur o pelos quadradantes COBcertos e limpeza
pressar o noss? mais pro-I do Brasil, �a. pre��ção do. de maquinas de escrever.
fundo reconheCImento, a �o- evang.elho dVlco-mIlttar.. I rádiofl e aparelhos em geraldas as pessoas que se. dlg- �stImados � companhelro.s Rua Conselheiro Mafra n' 66
naram comparecer abnlhan- de tncorporaçao desta um·

tando esta solenidade, que, dade, os distintivos militares
pelo �eu cunho patriotico, que ornam as nossas fardai"&
enaltece, realça e enobrece a guardaremos com ineludivel
grandeza da Nação. recordação dos felizes dias,
A praça de prét, em seu lU- que aqui reunidos para a

milde perfil de soldado, para a;>redizagem da defesa da
que não haja quebra de dis- Pátria.

ciplina, não póde e nem deve E assim, num brado uni
se envolvêr em manifestações sono, asculíando nas vibra
hostis ás autoridades cons- ções da nacionalidade, na

tituidas, e, rr.uito msnos, de comunhão de tão 5ublime
carater p1rtidario, mr�smo Ideal, em radiante al�gria e

porque, a sua ação deve justificado entusiasmo, dada
estar integralisada na obe- a" venia, repetimos:
diencia irrestrita at)S seus su- . Sobe, adeja e paira sôbre
eriores hirarquicos, pois I nós, Bandeira do Brasil.

A

Associação
de Imprensa

pal·a prevenir qual
quer nova enfermi

dade
Convocaoao da Assern

bléa Geral

I
I

«Amamos na totalidade de
tuas simbolicas côres, na tua

adriça, n\) teu magestoso
mastro» .

«Que Deus 1e conserve na

paz e na alvorada, reunindq
em torno de ti os filhos
desta gra .de Pátria» °

Com agradecir.1ento ao

honroso conVite, apressamo ..

nos em registrar a gentileza
do �colhimento que fôra dis'

pensado aO' nosso represen"'jtante.

"

Florianopolis
•

I
A "
O

VIlLHO SULTÃO
APAIXONADO POR
UMA BAILARINA;

E «Pingô» '

'Jas, convicto de
imortalidade ...

Ct IJ

n seus direitos á

g
,quer ser "il11ortal"

Uttinção e· Se &Zd

Economia
Trabalhos do

com

S6 nos

Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Engenheiro Civil

Profissionaís habilit,adns para todos
os r-arnos de engenharia

Adrninistração, construçãJ e reforma de prédios com

pagamentos ern prestações
Prc')jétos em geral

Escritorio central: Rua

Parto Un
7 de Seterf1bro. 47
i ã O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�Nesta época em que a l
alimentação preocupa os es- i
piritos serios e graves dos I'cientistas o problema do
peixe deve merecer, mais

II,ainda, a nossa atenção. O
preço do peixe é, por exem

pio, um verdadeiro proble- 1.4
ma a resolver.

to� p�xee�st�bu��:a�'��en:�� fI s. PAULO, 21--Aurol'u Morei- t'l, um tapete assetinado, pintu-
I, jExiste, d3S mais variai! es- ra, de 21 811 s, era bailarina 00 ras, almofadas. um radio, fóra lpeeies, nos mares, nos rics

í" Cabaret Impp.rial. uma infinidade de pequenos ob-:

IIe na propria lama. Não é!t i Muito jovem, não fôra felizA no jet?s de arte que imprimiam ao,tarnbcm suscetivel de crises ':i' casamento e separara BC ha meses salao uma nota de elegancia.
'���������������������l�r�,�t��)�1r�'1�=hFpnrque pode ser nesr-adc em '.' do esposo, passando fi frrqt\1'nlar Um visinho vira-os chegar e, '" .....�-� •.•__ . _,-.._-_.. = -. �

todas 33 épocas do ano. os clubs uoturnos da cidade. I ali permanecer longas horas. Su-!
Nãe obstante todas essa- Num» noite PDl (fUI' a r-on vi bito, varies estampidos ecoaram

condições e circunst.ar.ciu- daram para [ t ici Hi' u.na dentro do silencio da noite. Que
absolutarnen te Ia vora V eis n ruêsa lll' rapazes, ei,a \ eio a co- seria il O fato causou alarme.
preço do peixe tem atingi- r.hecer José Abelardo Cruz Mal- Uma janela que dá para o pas-
do alturas só acessíveis aos donaclo, fun-i mario da Secreta- seio se abriu e um homem de
ricos, o que, Ielizmente, íá riu ria Agr ic.iit-rr», surgiudo en- arma em punho galgou o para-
não acontece com ':I carne. ue os dois um" forte tii[11V1�ia I peito

e se projetou do primeiro
Ora a I'ria,ã" do boi e \i',ç". �01!E'ir(; iT'dn)-en �!'nie "

i
andar á rua. Sua atitudes era I

depois a I ,r", 11::80 da carne �i 23 ano", José Abela' oo ameaçadora. Mas casualmente, Iexige temp«, .uheiro e

e-I�
de alguma conviveucia convidou a passava pelo local um inspetor;

DI norrne trabath..«. Exige sa·
:
..:'.J'
para morarem juntos. Aurora não da policia. Este não se atemori.! I

I
cri ficios a que o peixe não relutou: concordando com a pro .. zou e deu-lhe voz de prisão. La-".

está sujeito. Por que será posta de José Abelardo, transpor' vrou-se na policia o auto de Ila-
:.. tão elevado o seu preço jl tou de uma pensão onde residia grante. O homem misterioso que I

Consumimos por isso mes- lodos os objetos de uso para o fôra detido com a arma ainda:
BJO uma quantidade bem apartamento alugado pelo aman-I fumegante revelou sua indentida- I

'lequena de peixe, ao con- te. de e confessou que matara a

Itrario do que sucede em Mêses durou essa união. Nesse amante.
toda a parte do mundo, E período o casal mudou diversas
neste sentido o comandante vezes do domicílio, indo afinal, No apaletamento rei-IArmando Pina crganizou

" parar, ha cêrca de O�l�. dias, .�o Dava confusão Iintercasante estatist.ica , na apartamento 3 do edifício Lelliis, I

Iqual fieou provado que uma um vasto prédio que se estende
.

cidade como o Rio de Ja- até a esquina da rua Santa ECi· Quando o delegado Martins
neiro, com dois milhões de genia. Alouso entrou no aposento reina-
habitantes, consumiu, num A vida do casal ultimamente va ai uma grande desordem: car-
ano, apenas 12 milhões de não decorria calma. José Abelar- tas de baralho, algumas joias,
quilos de peixe, o que é cio queria afastá-la do <cabaret ». roupas, uma .bolsa de senhora
hem pouco. Identico ioque- Aurora contrariou-o. Os amantes I

tudo _€ln desal�nh? e�pa�had2 pe-
rito daria, sem duvida, na

I tinham por isso constantes rus- 110 chão..A bailarina jazia sobre o

nossa capital, um identico gas. Vizinhos do apartamento tap,:t:\ tinha o rostQ. coberto ..

de
resultado. Tudo isso porque ! em que se verificou a tragedia ; sangue que lhe es�orna .e� fIle-,
compramos o peixe - com .• tontam que êles cestumavara re- I tes da cabeça. DOIS prejetrs pe-·,todas as suas condições fa- I colher-se muito tarde e que do netra�am no frontal pela nuca

',
voraveis - por um preço I aposento ocupado pelo casal par- ,Tres balas vararam-lh.e o peito Itrês vezes maior que o da

I tiam amiudamente rumores de saindo pelas costas, Finalmente

Icarne verde. briga, o último projetil atingiu-lhe a

Valeria a pena indagar as Este seria o preludio de mais' coxa direita. A morte de Auroura '

causas dessa situação. Inda. :
graves acontecimentos; o roman- foi instantanea, Entre 09 perten-

I

gar as causas para que se- "ce da bailarina ia acabar trágica- ces iogados pelo assoalho via-se

iam combatidas C')m as pro' 'mente. Ilfi violão que perlencera á bai-
vidfl8cias necessarias. I Ilarina, Tudo indicava, pela fór· i

Sei"" til·os á queima- ma como f�ra encontrad� .0 ap�-
k.MjSfif1!OriZ!!IJI?t!:HN�� �ento do casal, que a vlbma tl-

I·Oupa eha reagido, procurando furtar-se
á sanha do amante.

TA
:\.,����,au:a�v�·�,�����O��P�O�WliJI�V�"'��-�O��"&�p��ffi;:;-ii��rL��
t·.!'�ilôMailll,,!�I��'&W&��IC���V��!"�_:��

"�-�'''''�''''''''''''I;;��;-;-�
C NE/

ENTO

J

Adoração Os dois se haviam recolhido
é a marca que domina na atuali- como sempre, de volta do «ca,
dade e dominará sempre.Qualque- baret», Aurora ostentava um ri-

que seia a sua necessidade de co vestido branco, de baile, e

perfumarias, prefira sempre sapatos de veludo. O aposento
as da marca em que palestravam espelhava

Adoraeã.o suntuoso conforto: moveis de gos- . 1

00••••••••••••••••••••••0 (tt•••••G.84 Ana Espmdo a Porto, deelara
e : I que desta data em diante passa
�

d II
a assinar-se Ana Espindola da

:Merl" iona : Costa, para todos efeito�. Floria-
� ., nopolis 19 de julho de 1938. (a)
@} : Ana ESpindola da Co"ta. Reco-
: : nheço a firma supra de Ana Es-
:
C had S SI pindola da Costa. Sobre dois se-

I ompan.a e eguro .. 10s de 1$000 estadual e 400 reis I

: : de Saude de Santa Catarina. Si·

I deAcidentes de Trabalhol.���i��onardo Jorge 'de f;ampos

! Capital Subscrito 1.000 :000$000 : I' 17[7[938.
• Capital Realizado 500:000$000 e

: Reservas em 1937 619 :949$600 :.-----------
: Receita no exerci tio de 1937 1.832:462$800 I!
: Sinistros pagos até Dezembro :
I de 1937 •• 810 :216$800 I
: Valores do Ativo em 1937 1.288:807$100 :• •• •
: DIRETORIA :
: Dr. Oscar Berardo Carneiro da Gunha - Presidente- :• eomerciante e Industrial. •
: Dr. João Cleophas de Oiíveira � Dil·et.r - Gomer- :•. GG ciante e Industrial. • Esta a maior prova de sua alta: Dr. João Carlos Machado - Diretor - Advogado.. qualidade.I Dr. Frederico Dahne - Diretor - Comerciante e In· I.. düstrial. •

I· Augusto Frederico Scb.mídt - Diretor- Comerciante. 81Séde Rio de Janeiro. Grupo oscola.· '.Ola-
: Agente Geral para o �.tado I vo Dilae"

I H. A V I L A I o sr. Interventor Nerêu Ramos
: : assinou decreto dando o nome de Ola·
• Rua Conselheiro Mafra, .41 B - Floriano�ons • vo Biiacao grupo escolar da séde do
: : ' distrito de Pedreira, no municipio
: H•••� j de Joinvile.

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.

Interesses no Rio de Janeiro
Dando as melhores referências, tanto no Rio como em

Florianopolis, o DR. MANOEL MARQUES HENRIQUES
advogado-com escritório á rua do Carmo n' 69, Sob.-Caixa
Postal n' 3.688.-enearr6ga-se de: Advogaeia em geral. Regis
tro de Marcas e Patentes da Invenção, Análises, Montepios
ê Subvenções e todo s os demais serviços atinentes á sua PN
fissão.

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORIO-RUA T.RAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE 1450

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

Sanaturic "Santa Catarina"

-, '

Regulamentado o

"jogo do bicho"

as

Dr. André Kiralyhegy

PETROPOLIS, 21 A exemplo
do que sucedeu na capital do Esta
do, o JOGO DO BICHO fOi regula
mentado em Petropolís.

As agencias passarão a pagar
determinada quota á Policia, rtcan
do, assim, de hoje em diante, per
feitamente legalizada a escala zoo

Iogíca do Barão de Drumond.

Vão trafegar
"Iitorinas"

RIO, 20-E' desejo do enge
aheiro Waldemar Luz, diretor da
Central do Brasil, entregar ao tra
fego, até ao fim da semana vin
doura, quatro das cinco <litori
nas», sendo duas para Minas Ge
raes, e duas para Sãão Paulo.

INovas pro ..

fessoras
Foram designados para

exercerem o cargo de pro
fessoras dJ.: Brarnlia Pra
zeres da silva, Geni Furta
do Pereira. Marina Alves e

Albertina Alves,

DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

O
�

melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t.ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz:eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima salubérrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

I demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

'I Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico

. (malaria), esgota
mento, etc.

1 _

fABRICA DE ESPELHOS

e

B I Z O T A G E N S DE C R 1ST A I S
•

Vidros para Vitrines

Vidraçarias em

Todos pedidos do

atendidos

geral
interior são

a l1laxiana solicí ...

\
GUELMANN

COl1l

tude de

",.

SALOMAO

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paran�á

Representantes nesta capital

MACHADO
Rua João Pinto

Cia.
Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Endereço T�Jegr.: DOLa • Caixa Postal, 32 A.] r.i\;� . �;g:S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATAHINA � ��,j � PARA,-�gtÂLAÇõfs DÊ LUZ, FôRÇA E AN·

AGENCIA DE VAPORES 11 �� �t TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

i.1mpanhia Salinas Perynas=-Rio ��J �4 TOS PROCUREM

Pring Torres & Cia. Limiíada+-Rlo I Em loteria a sua favorita �
Navegaçãe Brasileira Limitada-Rio

lU
'

�Navegação Cabofrlense Uda.--Cabo Frí� d�
Vandenbrando �'.:: Cia.-Santos ril Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a.

tiVIAGENS DIRETAS PARA o PC'RTO DO RIO DEjANEIRO I.
Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS, li I N O Es 1.: re lto Ponta do LealANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO� diréta- il (.,'J)�

mente, sem transbordo � �
Tem sempre vapores em porto, carregando :j �

Encanega.se de classificação, medição e EMBARQUE de Ü ��
todas

as. espécies
de madeiras

B(,."Hadas,
beneficiadas e em

�i i�tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qUlllquer. .1' �porte do Norte em do Sul do País. bem como para o Exterior ��
Recebe cargas de ímportaçãe] do País QUI do Ex' r1j �t�
terícr, para desembaraço e redesnacho para '!j :�N08 CLL\SSICOS ENVELOPES fECHADOS�

as praças do interior �
DESVIO DA E. DE FERHO ARMAZEM PROPR10 �
SEl�VIÇO GAI<ANTIDO E RAPIDO--PREÇOS MODICOS .J.
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C)EP'(,jS�"'rA�AIOS EM SiTA .. CATARINA

CKE
eus

o. Fama Mundlall

A ELE1-R!C,J�

EXECUTA TOBAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM"'TODO O PAIZ
AüENCIA LOCA.L RUA TRAJANO, No 13 .

Abcna. em conta corrente. os seguintes juros:
Dep. com Juros (CO!�ERClAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. línutados (limite de 56:000$) 3% ala
Dep, 1§IIpulares (idem de lO:OOO$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de qnaísquer quantias•.. .com }etiradas tam-

bem de quaisquer ímportancías).
com aviso prévio Ele 30 dias
idem de 60 dias

-

idem de 90 dias
'"

.BPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda. mensal

4%, ala
5% ...

<

4.5%,ala

iAM

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT· 1

jOURS ELEGANTES E MODERNOS �.
NOVIDADES.! VISITEM A 'II':I1;;"t�l·ca [Rua João Pinto n. 14 .II:d � .Il... (
ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTf-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO \.JARANTIDO

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeít(} ao sêlo proporcional.
Expediente: das '10 ás 12 e das 14 ás "15
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço te:lfi'gra.Y;cc: SATELLITE

4% a. a.

'5% «

horas

TELEFONE 1.114

FL

Fi�iais 11'11=

BOunluenllU, Cruzeiro da Sul,
Jowm'lwiRe, Lages, LagUII., Sã9
ft:'r.mtullcisca da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarãa

La H TE

e Santa. Catarina

------_._

Grande vendas estãs sendo feitas. das maqui
nas de costuras e bordados marca ME'} EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nossos preços e condições de venda.

Lições de bordados gratís
Informações com o representante J. Braunsperger.

e José Gallí.mi.
Rua!Cmnselheiro Mafra, 66

FLORIANOPOLlS

tseelanea

..... � " ...,
.

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

Motocicletas

NSU·_ BMW - Trlurnph Duerkopp
Biciclet;:as: - NSU w Duerkopp -

. Opel Bauer
Radies: . Amertcan-Bosch e Loe

we-Opta
HOÍGre8: -ILO para bicicletas e motocicletas,

para iluminação de cflsas.-Elpo-E
clipse-Evenrude para botes.

Aeassorias: -�,ara bicicletas e motoeícletas,

importadores - Dístribuidores

João Prosdocin10 & Filhos
�Curitiba » Joinvile - Blumenau

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ,- I ��srd!��ÂV.A.��V�9A��ÂVA'VR�.
i Dr, A.lfredo P. de Araujo Accacio Mo� � Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- �I Nl E [) � :::�O rei ra � estrutura em con- cauzação e direção �

r v I Especialista em molestias de creanças, nervos tem seu escrip- ;� ereto armado de obi as §I l,'mpallldismo e molestias da pele
á rua � e ferro Aparelhamento com �r tório de advogada �i Tratamento do ernpaludismo e das molcstias da pt'. � Pteto para constru- ,�

II le e nervosas pela .flutolzemotherapia Visconde de OUf0 Preto t,$i çoes de pentes em �

�
concreto armadoi I Consultaria e residencia-Praça 15 de Novembro, j 3

n. 70. � PhOJIC"· 1277. __

I Telefone, 1.584
Consultas:-Das 8 às 11 e das��14 às 16 horas I Caixa Postal, 110. _I �

�� +fiIM""pM!@! QI&iii1iWIDII ....!lmiliiI!diW44A4A!A4 ;;;i1iM1ilm"1f �

I Dr: C a m a rã M a r ti n s I ": D7.Ped'�7at::�:"" �II Diplomado pela Facul, �
�l ME'DICQ-ESPECIALlSTA EM MULESTIAS DO ESTO- dade de Medicina da f.1J
; ::.MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO Ba ia r�Ex-interno e assistente do l�
"

CURA �RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM QPE-
Serviço do prol, MOIae� [l �RAÇÃO E SEM DOR Ex-interno de Dispensario

CONSUlTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado. Sílva Lima
diariamente das 5 ás 7 da tarde

'

Ex-adjunto do Hospual
�', GraHée Guillle e Sanatorio ;
... 'm "'i'M'R"'J'" Manoel Vitorino
. -=. @'WMlfJll,WiiifiMi\i@ i4iW1i i!W6!!tI!ií....!MMAtA9iiiWi&1 I Clínica médica cirurgtca das

m li i molestías da

f.'J Mo!estias �osOperaçoes II CAB��!í�sr���(iç(j Cur,llt"lba Parana" �

OL.MO·
.

S . NARIZ, GARGANTA E

�I· OUVIDOS
.

I

'

CONSULT<?RI� ,� �OUVIDOS, NARIZ E GARtJANTA .; 18- Rua Trajano -18 �;;4t �Dr. J � ii �J d e 4t41 �l�'l a li j it� 'i J RESIDENCIA
, �� Sucursal: P!A

----.-------- Hotel Gloria �., ��� �
Assistente do ProL Sanson, do Rio de janr ircChefe �..•__D,,:,:r.�am"7=�as.,_:.::�� N

...�"T'
Florlanopolls direção: Er)gro. Ofv1AR .RU.,' pp. �

I
do serviço de olhos t oto-rnlno do Centre de Saúde

.....-�:;,;;:.;;;�.... ;��;:;;;,..;;.;� t, �
de f�IOria!1()f 01'8 O������ff��������Â��V���75.

�:����0�a(�a���li:��faesd�o��-llI11�laryngO!(�;��Ji�;� i��- ,_

',I
D r'. Miguel

�·III Dr. Pedro Camata Simões c:�:�;:� IDr, p ..��o .d.���:ra ;::1
,I, CLINICA MEDICAI

'��ma, Reumatismo, Artrite, Ciática, Lurnbarge,
Nevralgias em Geral. -Doenças Nervosas e Mentaes1

.J, Forma+o pela Faculdade de Medicina da Univer-
iii sidade de do Rio de Janeiro

Dr. Joaquim Madeira Neves

Tratamento clinico e cirurgico ele todas as rroles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com ° dr. Pau'
lo Filho, no Serviço do Prof. Oavíd Sal1wn, no Hospital

da Fundação Gaffrée·Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrec5dade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sebo Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Sílveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS--PARTOS
Operações

Consultoria: Rua Vitor
Meireles 10

A's 10,30 e das 2 as 4 h�.

Residencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consulrcrio, 1405
Fone: Residencia, 1'155

Dr. Claribal ..
te Gaivão
A.DVOGPlDO

,o
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrííorio de
advocacia e continua a

j.
aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Est",do.

Escritorio: R. Deodoro n' l5
FONE 1.665

Desembargsdor
Saívio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Omar RibeiroC_raleiro
. Engenheiro Civil

PalBcia da Caixa Ecunamica

Advogado
J. Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Srhmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

1· Andar Apartamento
Postal, 784

•

Caixa

rq � �J' IS} n li: n� ri II U E IR .I!.�,dó'i,d1. �� nun I �
t:mi1i'ea;·ld(� com successo cm inda

I!l� m.{!I.'.8r,I·� proveuíentes dAI ayphlll.t
• l�'npureru do e:a.ngue J

.

.�
fER!DAS
ESPiNHAS{'i'" � 1;....-

,�I�'c' " '';:,. �,-�::RAS.,,: .' ,.'f� :CL.t�,,�AS
�ii ,;';1).-', .... ��; MANCHAS DA PfLLI

�::-o�f�:lr� D�,RTHROS
j;, ,,'" � }'--' FLor'IES BRANCAS"

·l'.
"HEUMJiTISMO

.� JCfWPiiUI.AS
. �\� $YPMlllTICM

". , ".,' t� ., 1liru..1"",,,..to 1I11III to6III

"�� �� alt.,,,,<Oe.l C;vJ4 ..
. �{. lia"'! III!!! •

", :{;y'fARIA'�
., ''''''iI de cuntc1. 1':'

.;�jiIJ�: DEPURATIva ...

Vias Urinarias Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobralio:1

I Telephene n' 1548 I
� >sv::.�_:_";:"-: L�:� , -rG'.t:;i,':�· -'o -�úw:iw:

1ratamenio mederne elas
tnolestias do Pulmão

Consult.-R. joão .[3into, 13
1 elelone. 1595

Res. Hotel Glone-Fene 1333
Consulfffs das 13 ás 1 €> hrs,

C':-.INICA.. �E'DICA - Cirurgica das Molestias da
Pele.-Slfllls.- BI��orragias e suas complicações

<?hra Insul.lnlca da magreza- Regimens
obestdades. diabetes e rnolesttas ela nutrição

Ef:ET�ICJOADE MEDICA: - Alta Frequencia-Fo
toterapia; (possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos. tipo grande de dr. Oeken). Banhos .de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas
.

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto •

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de S'an-CONSULTAS: Das 9 ás 12 e das <4 ás • ta Catarina.
Atende a chamados Escritorie' Rua MarechalFloriano Peixot�. 131Rua Tiradentes, 14 - Sob, � sobrado sala n' 1 f""",:=_;6�,t ". ; . F3Z� d ;�:�:: ,"", ''';;_ 'a ,!ANTA CATARINA

I--D;"'-"-R--,.ic-arc.-lol empantna Nacional de Navega-
(SG>ttsrnann"1Ex-chefe da clinica' do Hospi- çã\l Costei ratal de Nürnberg, (P'lJreesor
Índórg ��::ar�:"'l��,�roff's5m .Movirnento Maritimo ..Porlo Flarianapulis

I �'�:F�;�e�fl!!'"!,!Vl!!!I�C_o�s_.d_e���P_a•.IIIS•.;::;.<;,.a�·_PIlÍ�e_j..r.o•.!!I!.s!!lle:e��.�(�j:e�C��a!'1:r��a�s�
I

,

.......... .it"'� � �I'W VI'. ..,..r.� '.-r"
,

' • � <

Eiipecia!l�la em cirurgia
ijel'i'l!

Para o Norte Para o Sul
alta cisurgia, gicaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastic»

M * ']ç já . iifã I Êia 5:i 'M se Si '

.

n"do

de
..

cargueiro:Fretes
CONSULTORIO·� ..Rua Tra
ano N. 18 das 1 e ás I 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.2RS .

RESIDENCIA- Rua Este-I
I ve.

s juni(}r N. 26

ITELEF. 1.131
� _""

I-r I ,-".'$ -�

e Paquete ITAQIBA sairá á 23 do cor.. , O Paquete ITATINOA sair-à á 27 ds
rente para: corente para:

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

Recife e Cabedelo
Cargas e passageiros para os demais:�er
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janetr0.

Imbituba
Rie (!jrande

Peletas e

Pert. Alegre

Dr -�:er�a';· �"l
da Sllva�
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob •

Fones 1631 � 1290

A• Recebe-se cargas e. enclmendas até a vespera das saídas dos paquetes
VISO e emite-se passagens, nos dias elas saídas dos mesmos, á vista do a·

testado de vacina. A bagagem de l3orão deverá ser entregue, nos Armazens da

Companhia. na vespera das saídas ate �s. 1 � horas, para ser c :mduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações espectaIs.
ESCAITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEM2RO, 22 SeBo (FONE 1250)

. ARMAZENS-CAIS BADARÓ N:3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA
Para mais informacões com o Agente

..J. S'A'NAf"OS- 'C'A'ROO'S'O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-;;;.-�:=1T';!::I"a�ãVJdelrÃwGA.SE1rEspecialista em motestias do aparelho gentio urina- ;

I

Ju lgarnentcs da. u I Casa no Estreito ! '::i:iw::i':"::,i:':::);.i;'.::::'i:::::.,':i.:!::':i:!:!!if:,;:
riO do homem e da mulher I •

E.x-intern? e ex Ass'stcnte do serviço de círurgi-e \j, tlma sessão (João Pessêa] I
ginecologia do Frof. Brandão Filho. I

Habeas-corpus da comer Sala de visitas - - cinco ["Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do ca de Floríanopolis, em que grandes quartos -saía de .

RiQ. .. são impetrzntes e pacientes jantar- cop&.-cosinha e !Ex- Sub Diretor di) Sei viço Médico da Assistencia Sergio Lima e outros. Rela- instalações sanitarias
Dentaria infantil do Rio de janeiro. tor o sr. des PRFS!D::NTE. Luz elétrica em todos O�

Curs.o e prática especialisada em Urologia. Convertido o julgamento comoartimentos.
Medico do Serviço de Higiene Pré "Natal do D. S. P. em diligenciá para pedir-se II Dois quintais completamente

'.
do C. S. de F'onanopolís. informações ae sr, dr. Se- amurados e uma explendida

Doenças de senhoras. Urologia cretarlo da Segurança PÚ-I praia de banhos,
Partos e Cirurgta. blica. I Dois porões e dois tanques

Consultoria e Residencía á Rua Visconde de 0\3rO Pre- Habeas'·�orpus da comar-I para lavação de roupa.

to, n". 11 - TeL-1009 -FLORIANOPOLIS. �a. de F.lor�an�pol s. em� q�e! Omnibus na Porta.
>l

e impett ame c dr. Acácio
I

Todos 0$ compartimentos
tt m"Emmm�mmmm���

i �\�,r;���d�r�a���I�te R3�t%�e� I �::�I:�:::nt: :o�::a :�:
"P"".....

= DA _hf__il<t'Umr""'�""""""'''''''''''''''''''''' sr. des. PRESIDENTE. I moderna fossa «O M S»

I� Foi negada a ordem im Agua encanada para serviços

d mM .

• [).� II- 11 petrada. Julgaram-se impedi-, da cos.nha. I
urso � Ivaaqu.unas e r- hOtageln III ciG,S os srs. des. Tavares

I
CHAVES � rua Mare- II'

---
�.

Sobrinho, Medeiros Filho l:Chal� Gl��lher�? n.1

IIUrbano Sales e Henrique Florlanopolis .ti
PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3°. MA- I 'f

QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO- Fontes.
-

F5 ._� 1

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A' Apelação crime .n .. 5.92.6j Le ii a--OMECANICA MAPtITIMA. da comarca de Florianopo- � i I
lis, em que é apelante Ce-
zar Candido Capela e ape-I No dia 22, sexta-feira, ás 19
lada a Justiça. Relatar o sr. 1 horas,

no predio da rua Viscon
des. HEN -<[QUE FONTES, de de Ouro Prc:-to n, 10, serão IO Tribuna! deu, em par- vendido em leilão: moveis para

te, provimento á apelação, quarto, salas de jantar e d", vi
somente para reduzir a taxa sita, miudezas, tudo em perfeito
penitenciaria de 2:000$000 estado, um estabilisador para,.....,MI��,_mmm!1lWl'�-"""''"';
para 10J$OOO. radio e livros diversos.

Recurso crime n. 3.1 �8 O. predio estará aberto no dia Ida comarca de Harnonia, do leilão,
em que é recorrente o dr. Tu.io ao correr do martelo.
juiz de Direito, Substitutoel------"-----,
recorrido o dr, Erico julio I tor o sr. des. MEDEIROS
Guimarães,' Relator o sr. des. FILHO.

! TAVARES SOBRINHO. Dr.cidido o Tribunal reter
Negado provimento as re- mar a sentença para pronun

curso, para confirmar a sen- ciar o recorrido no art. 294
tença de impronuncia que § 2' da Consolidação das
decidiu com acerto. Vencido das Leís Penais. CH AR L AU 'TH,G sr, des. SI:'"VEIRA NU· I Recurso crime n. 3 130
NEs. I da comarca de São [osé,
Apelação crime n. 5.920, em que é recorrente o dr. é o creme que revolucionou o

da comarca de Laguna, em Juiz de Direito e recorrido mundo velho, e, óra revoluciona li

II
que é apelante o I' suplen- Antonio Laudelino dos San- Arnerica do Sul.

,te do dr. JUiZ UE' Direito e tos. Relator o sr. des. GUS-
rHAR L 1\ UTH;apelante João Pacheco dos rTAVO PIZA M

! .Reis, Relator o sr. des. TA· Confirmada a sentença de não é um creme comum

H I VARES SOBRINHO. I irnpronuncla que està de

B I Anulado o julgamento por! aeôrdo com o direito e a
r cH AR LA U TH

I! ter sido proferido por juiz. prova colhida nos autos. ,
.

incompetente. I Recurso crime n. 3.133' be extinguirà àS sardas, panos.

Agravo n. 985 da cornar-] da comarca de Orleans, em: cravos 6 espinhas, sem a rmnima

/
ca de Florianopolis, em que I' que

é recorrente o dr. Juiz I 'irritação d-ixando-lhe a cutis

I
é agravante Carlos Napole- de Direito e recorrido I iacio limpa macia e lr-sca.

,
ão Poeta e agravados Ro- Schambeck. Relator o sr.l

.

manos & Irmãos. Relator o des. HENRIQUE FONTES. Isr. des. GUILHERME ABRI. O Tribunal negou provi-
..

Confirmada a sentença menta ao recurso, para con-j Dr. Carlos Corrêa
agravada. I firmar a sentença que julgou:

Revisão n. 1 da comarca prescrita a ação. Ide Orleans, em que é reque- Embargos cíveis n. 1.854 I

rente JOSé Vieira. Relator u da comarca de Sã" José, I
sr. des. TAVARES SOBRI- em que são embargantes
NHO. Amando Schmitz e SIm. e

Convertido o julgamellto embargados Leonardo Ber-
em dil"ge!lcia, para que seja nardo Schmidt e sim .. Reia- i (Curso de especializaçlo em
dada vista ao sr. dr. Procu tor o sr. des. GUILHERME
rador Geral do Estado. A.BRY.

molestias de senhoras)
R

.

3 111 L' •

't d At d M t 'd'd ROYA!..., ais 7,30 horas:
ecurs i cnme n., I:' oram releI a os os em- '-\ en e:1a a erm a e

da comarca de Lages, em bargos. Vencidos os srs. até ás 8 1[2 da manhã CONFESSA OU fAORRE
que é recorrente o dr. Juiz des. Urbano Sales, Alfiedo ... á !ar�e - ClJnsultorio:

I
com Don Terry e Rosalind

_#iI! _ de Direito e recorrido Seve .. Trompowski e Henrique Fon- r'\NITA GARIBALDI, 49 Keith.

w+p&M@��!::!�.Rj;�II"lIIi_H 'ill-_7ETFÍljm·""iiiil---Pl.ili1i._ll!liiI i_i;M.4i1i Ii.ioÀe__.P.rlíeçili(.)_I�$.2..°.°."1114 1_

0S INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE

"�I EULAMPIO DOS REIS VALE
LA.RGO 13 DE MAIO, 41

FLOIFUAINOPOLRS

AO SR.

quínto-telro
28

i!W

"t

'��i�O ��I i.OCYClOS

g

Programa diurno

De 615. ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 âs 24.00 horas

Orlanào 5ilva
Oàete Amaral
Ne",wr f' moral
Orquestra ile Dansas
Raóam12s e a fíU 5tars
Regional àl:' Dante 50ntora
Eàuorào Pntcnê e sua Tiplco Corrientes
�om eu 6hipsITIon com a I. 'r-queen a àl2'

Concertos

AblZrtura CDf'" VOZES NOVAS, "I men10s
estreiantes no rnõlo.

A's horas certas, jornais Io l o
ô

o s co '1 n ""

ticios f2"m p r-lrn eír c mão, fernec:ida5
pela A t-IUITê, e ofvr+c ao C"58
6uimarã, s Ltõc , a!JenciG ('A Lo
te}'ia feàel 01.

A's 19,- O • mELODI "'5 UNIVCRC::; '15·
ot. rto àa fORD mo OR rGiTH'AHY

A's 21,30 CFlHÇFío DO DIr'I .• Escrita
e lnterpr-etcõu por Lnrnnr lin e Babo.
uma oferta 00 casa õe iovçns "O

DRAGÃO

A'5 22,00 • O TEATRO EM CASA· pr e
sento o coméàia em 3 o to= ae CO:I05
ITIeóino, Idolos de Barro, no inter

pretação ào Cio. àe Com12àÍLs õu r-cc
clonul,

FI'S:23 hs, CLUS D05 fl�HTA5mFl3 •

com Lamartine Babo.

5peokers àe stuàio: Celso 6uimarães e

Oõuuclõo Cazz!

Amanhã - Almirante, Bob Lcz«, Hemn Ro
lcnõ, mouro õe Oliveira, r dzirinno

l"amargo.

Este mês: BANDO DA LUA
Amanhã •• Orlanào 5ilva, Odete Amara!

_iJ#iWdIMMIJIIMW&Qii&§Q M mm"'Ii"t"'P24M

Dr. Pldr o (.fjW! Nhmra Ferro
Advogado

Rua Trajano I. (sob.)

CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

na

ODEON., o líder dos
eiDem.8

A'S 7,30 HORAS:

A confirmação do estupendo
exito ele ônteml

CItarlie Chan
Opera

com

Boris KllIloff - Warner Oland.
Preço: -1 $000.

Partos - Molestias de
Senhoras e

vlolestias de crianças
t:::INES COROADOS

REX, às 5, 7 '! 8,30 horas:

jog(Js BRASIL x SUECIA e

ITALIA x HUNGRIA.
Preço-2$000.

Diretor di Maternidade�
Medico do HospUal

FILHOS
lLindas e graciosas confecções para meninas e garôtos só

na CAPITAL.

Vi E

o'lse�heiro Mafra esquina da Traja"�1�
,la ttt!M4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r. ti. martin�lIi voltará 0'5 llôes ?
Os diretores de- simpático preto e encarnado, parecem dispost�s a se

I empregar'
a fundo, t=:.fi'T) de que o querido. grer'Y"\io náutico, uma das g.lóreas dO

remo bef'rig,_;:-ve� de! vc)lte a competir. EI fC�1 assírrl que, arite ..ôntem, depQls de U!'T\
I

v-= de in" arj"',�id[�de urn.r::� �\_J;a("'nição rnar.tin�.H�le, �-nuito ,.ber.Y" re�ada, suloou as agues
�a noss·;::_:.; b,Sd ,�?� SLJI. V(,,;lt.';�i·a o C';. N· Martlnelll as irdes naut.lcas?

I
_ .••_, .�___.. . __ . __ •

. � �_ ... " __ ._ ..... ,_
_

_

ZET
._-- - ._--.. G_

- =

E'ii
E os

Estão interes�
sados por
Andreolo

"--.;r----

Para bem supporlar o
dos

(

\ \ .. '

",' ...

NAS )4.J.ltimas eta

pas da vida o organis
mo cansado necessita
de ameilio para recu

perar as forças e ener

gias e augmentar a resistencia contra �s enfermidades�
• Para isso o TONICa BAYER é o n!constituinte por
excellencia, porque os seus effeitos sobre o metabo
lismo são immediatos e permanen�es: enrIquece o

sangue, vigoriza os musculos, fortalelfe o cerebro e os

nervos. É a melhor garantia de ura velhice sadia.

(

BOM PAt.RA TODOS

TONICO
I

YE

Que é o Tonito Boyer.
E um preparado scientifica
mente dosado qUe contêm d
taminas, extractos de ligado.
calcio, phosphoro assinll{avel
e outros elementos de compro
vado valor t"erapeutico, Sua
formula é o resultado de va

rios annos de estudos, investi..
gações e ensaios por eminentes
homens de sciencia IIOS famo
sos Laboratorios Bayer,

\

OESPO'RTIVP.
Cunha

RADIOS

Para seu concerto, procurai a

Casa M'lsica}, que conta com a

oficina melhm múntada na ca

pital.

1$ �,:�;::i�:,:'��"t,;��;:d;;��ét�'��? Do campo de. fu�eból jEííiííãíllíií[A P E D 1'- O'O"'i'i-�9 co st UÇâ0 de um es.adlO nacio-.

p O cemlterio ..��nal, em qee fossem passiveis asl ara ...��-

grandes competições regionais, na-I "
;r-�. cionais e intemecicnais. II RIO, 21-No Hospital de P:onto Socôrro, onde se encon-j 'dDo sr Ma<\rceJlo Barbellbcl, re-

Foi-lhe" eClso r->-:snt �t���r' o
I t m scurra tece emot=:

r� t � y ""', ,.-...., I
'

t' d
trava internado desde o dia I J do corrente, faleceu na manhã de s en e e

"

d
-:�

!;"'. e f v t "':':'
- .-, -'" 'J w

�- = ,) A t e I (""!o � 'l' '

R b F 'M d 20 d id d umo carta com assmatura eVI·

I ,
..., , ,-,

I!lOje, o Jovem l:l ens 'ranclsco arques, e v anos e I a e,
d 'h .

d d IPa �. t.' CU ,''.t t. l'\I)1nd '::f:'�, i rà ..", o I solteiro, e que residia à rua Lino Teixeira n. 95. arnf-n� recon bt a� a qua,
R 10 I Rubens Francisco, foi vitima de um acidente, por ocasião dn-::,s r= e a �u icaçao e que e

BEL O H("')R IZO TE' 21 .! ., ç'a i!e L·( ni la d h d "f V R lotear segumte.� • .
- - , .',

,e um mate e uteból" em awwras, ecebêra ê e uma forte 'A
.

18 d
.

rq" t·, ,"d,· 1!õ"('gn:lo, i" ; i>, ,tal III I . () I a'hit, 8f LO '-IOl_dZONTE, 21-' pancada 00 estômago Procurava êle Iszer um "goal", de cabeça, Ih -d «193sc8l1rra Cem b
e ju-

• iH, r'Olt&� d, h"t, I (n,:t .., ,j. Ilt'!. çéi! rDf 10 near: está hO'fxdélda �. I , d FI d' b iozad I" O e - arta a erta-
r r m r, tnburçào 1\ VISita o a- quan o caiu e, so re o seu estomago, outro Joga or, que a I o atin-

P d J
'

C II dl!C!1R se mttr!' m' i i" ddd·: i' r n.e ir a hOI�S ela I' (l"hã. en-quanto d J A I'
. '.. ,

Ih resa o sr. airo a a o -

'" rneng l, o qua ro o t ético, rra gl!J com o joe o.
1\' AZEdezena (le I, I "�I I� mIIO'" ,� ie l'üldõ" de IS lamento �e e:,fúrç»rH R'

.,

'd O d do i f I' f "d ,:A. D. DIretor de «A G., � J ... �,'. 1".·", " .

.

•

, iI. 10 na I:JrJmeHa qUIDz�na e ca aver o Itl e lZ sportman OI removI o para o necro· ,

,

conter a I \","'àO 4,0'-
n I�U, m hesite c m D(t)gno,sttcar que" serre I f t á d' 4' t

'

d I t't t M 'd' L, I TA» - Com esta venho pedi
.

' " .

• _, T ,'- , , ago o '" en ren ar no la a ena o ns I u o e ICO egai. V S bli _ d f,I à Inl< Orld'" A" LS P d.. I 1010, No I r: � ;(,)" rnom-ntos B,' o� a
t d b a . ,a pu icaçao os ato

.

.
•

t:>
,mO" 11 -'"

i
LOl e a qlllpe o ru ro-negro , ,.'i

sua chegad», (, DIÔ,NL\NTE, NE,GkO c(lllde�ce,ndt'u em r c..ber _ F IN L.ANO IA que abaixo vão transcntos, ocorn
.

, caneca.
d C d I d

.

I:\lgun� Bhn n rJ,. - f, ('I, �"X,)" 'illl'" Ih di ilUl, -g' "[,,s. A t,)f" I

; os na �m�rca c n, ala, em

de. JJném, .. W\cbfi ,'" U •. I(I L" f: P',I(,.Õ , u -,' \ t.30' Mais de ,50 -:ont08 para séde das Olirnpiadas I pleno aU?ltono da Justiça:
(lO (1JIJl1dv viu-se ObllgHi ruu ,r" 1t:iI--(,) l"ddtfír1" () Serl/lç0� de relida, no Jogo

1 I No dia 16 do corrente mês,
Juro ,ecrdano part!cular e, ,8 partIr dêsse momento. pabS�)U a rece- Palestra- Flamengo de 940

I a�hava-me e�. na sala das 8udie�.
ber pessol\lmentf! apel1as os Jornflh�la.s e m procer' s locaiS.

_ 1 ' ,

elas deste JUlSO, em companhia
BELO HORIZON TE 2.1- OSTENDE, 21-0 conde 8adlet Latour, em entrevIsta I de [!'eu filho menor citado para() "CHi< kn OI] lC'va,á lH·a ca- A d d' d 1; I ii UNITED PRESS d I· 'II' '_

d C 't" �.
d

'

". reu a o Jogo o a estra , ec <irou que n3 u Ima reumao o ornl e 'a leitura e uma sentença con-
d"fol ta d(,. U IJ�U ! PíO�aJ'\dl ,P,s I

c'm o F!amengo atingiu a impor. Olimpic� Internaci?n�l: havia ficado de(;idido q.ue no caso �o Japão I denatoria que lhe hú imposta
, " qu t Cf rn o sr íVlçe OlJ \. a

taneia de rs, 51 :208$000, o que não realJ�ar as .Ohmpladas. as ,mesmas .

passanam autemat�c��ente I pelo dr. Juiz de Direito Alves
que �ei VIr. constitue um recorde nos anais para a Fmlandla porque o Comité acreditava então, na pOSSibilidade I Pf:drosa, quando em certo mo-

E ê5�e o n, "Pllnlalho" qlH' se'
espcrtivos desta cidade, do Japão vir a não efetuá las Acrescentou J'á haver telegrafado para t 'h d d'd

A 1
• -

•
rnen o, aven o eu pe I o ao

RIO, 2I-Os dubfS caflOCá5 "o5Ira a ndp:OlO, HelsHlgfors sobre o assunto e ao que deoreendia a hnlandia estau I J
.

f I d"
. d d U II b ."

""
mesmo U1Z, que osse a onga o,

t'slão jnterl'�sad!)� por /�.ndref III. D,d talvez SUrja ('portuol a e m� . Cm a pronta para a emergencla Espera receber a resposta finlandesa den-" 'I,.
. ' , . B.

SlJ
, '" . , , .,

I SI pOSSlve, o praso para a apre-O Vasco é o yue esta

m,li,
I' hab!- de Andreolo perrr,ar,ecer no la tro

,de poucos dias que devera ser tavoravel Inlclandl) a FlOlandla

11 t
- 'd' d f'Ih.. para sesen ' ,': .' sen açao peno Ica e meu I 0,htado a levar a melhor. jJOI� of,,,.

I
fi" •

os p�( �aratIvos Imediatamente, em vista de todos os membros do �JC:�dido que foi feito com todo o
receu lO�cont(,s a"And1eol!>. R A C .)rlstr·uçao ta cadlaven �t)ntte t�:::_m votado favoravelmente,

. '. ._.."

I acatamento erespeito,respondeu'O téCnlC') dos cruzmaltl!lo�
� d O E s tadi, M d ... -I CRISE NO c;OMER-1 me aq,uele lIJagist�ado,. com um

Scarone é um velho am�go d_
.,.' �. I res ! De as ue

CIO DE VINHO DO palavnado do mais baiXO calão,
(&LDPe�°rÍd(; mu.ndo e, ,�:I,hav:,�1 ��U.f:'�_\ dCliPa. HANKOW, 21- Anuncia- cincu mil PORTO nos seguintes termo;: (segue� ��proDsb.h Jade efTI C(.m_",Ulr 5".1 , c <_ R.O

LISBO 21 O D'
, ttrmos que o decoro no' mhl-

f I' A I I
'

d • •

f I I A -- «laTIa' )

I e IZ, tanto maiS que oweo ri �. se ql1e mais e se�senta CIVIS reis a SdS d L' b
'

! " d' be de publicar tal como &e a.
t" Ir, -RiO, 2 J -Com a prts�nça perderam a vida qu:mdo uma

III e 15 oa» pUD,lca um e ItO- ,

3 as �o aq com o

b b d d rial do sr. Nuno Simões acêrca. cham expreSS9S na carta).riu representantes de várias insti- om a, arremessa a por um os E d'
.

8e..vi�o militar. , d
. , ,

"

h
' POR'TO AL.EGRE, 21 _ do Vinho do Porto, dizendo stavam plesentcs à au lenClav tuiçóes esportivas dI) r�io e o') aViões Japoneses, atingIU em c elO d d dOI Cf b I d F

.

d b t
..

I I que o comercio daqllele vI'nho o /j voga o r. S lo osta,Andreoio, consegum;J� apuraI, ERlados, efetuou-se, no gr::bin ... te um re ugio esta e eci o na sexta OI esco er o aqUi, cucu.anoo,
d flih d P

I S I"" I d W grande qUi-ntidade de mop.das de atravessa uma grande crise, patrono o meu o, o r. roo
lerá que servir no e-XéICI!' 1lalta"ldo Secretario do nterior e egu· esco a prm.flna mumclpa e u-

motor Publico da Comarca
�o. rança da Prefeitura, a reunião I chang, cinco mil réis, falsas. Estas, em- _ _ _.........

e

----------
--- bora semelhante ás legitimas, não do c:hurnbo. Além disso, os aI.

outras pessoas.
" As expressões acima referida�

__...w..,.__....' 'I:II...'IIII'9 .-.-81'I1I.... -IIIII!I_·r'�.7 "'iR7f'P4IM" tem o mesmo peiO oe a côr é garismos se apresentam irregular-
acentuadamente escura" parecen-- mente desenhados. foram proferidas em alta voz,

WíiJiiiii\i'...�����"'U�} lendo sidu, ainda ouvidas, por
,

diversas pessoas que se achavam
� fóra da sala das audiencias.

Fatos como estes não podem
deixar de sec levados ao conhe
cimento do publico, para que de
uma vez,. a ele se retrate a fi
gura de Juiz. que não respeita
nãm o recinto onde se deve.
com todo o respeito e venera.

rçãOJ se praticar a verdadeira jus
tiça, dentro da lei e da moral.

Certo de que V. S., cerno

bQm brasileirQ e catarinense e

amigo do povo de sua terra, não
deixarà de publicar no seu esti·
mado jornal, a presente carta,
desde já confesso'-me �umame:)te

agradecido. De V. S. etc. (a)
Marcello Barbella. (Firma re-

I
!:oehecida pelo l' Tabelião de
ltajaí Augusto Th\eme, Scbre
duas estampilhas estaduais uma

de I $000 '! outra de saude de
400 rées inU'tillsadas com a data
de 19-7·38 e a assinatura Ralf
Thieme.

REDATOR: Osmar

ARNALDO MARANHÃO
rua João Pinto n· 5,
Caíxa. Postal n· 45

Tele.r. "ALGODAO"

térrfjo

COdigOS: UNIÃO, MASCOTE E PARTICULARES

Sub agenLs e'n: JOINVILLE E CURITIBA

R· oresentante directo de FABRICA.NTES e

EXP, )l-(TADORES dos seguintes artigos:
TeciQQs FINOS GROSSO e MEDIOS. Saccos de ania-

gem para CAFE', HERVA-MATE etc. Saccos de al

gQdão para ASSUCAR, ARROZ, FARINHA etc.

Oleo ele Cô(() 8"B S'SU' para FABRICAS DE
-

SABÃO, F'1l11s:simas mdas "WALKIRIA", para

HOMENS, SENHORAS e rREANçAS. Afamados

vinhos marca "CRUZEIRO", de Caxias. Delicio

sa e incomparavel CHAMPAGNE "MDCHIElON",
de Caxias. Colchas de varias tYP@8, para SOLTEI

ROS e CASADOS. Café de todos os typos, de

MINAS e ES rAD�) DO RIO. Madeiras aplaina
das e portas compensadas, de Rio do Sul,
ALGODÃO EM PLUl\(A DE TODOS OS ESTA-

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

DOS PRODUTORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Corrigan no etnesna, ao

lado de Errol :j"I"'lynn

Nossa Vi da

Está nesta capital o nosso dis- VENDE,S t= à melhor e confortavel proprie-
tinto conterraneo sr, Flavio Viei- Eleito presidente do .�.

.,.".. dade do município de São José,
Por motivo do seu anivE.l"sano, rI).. operoso prefeito municipal de Clube dos Advogados deut!') da cidade com acomod�ções pcif<t numerosa família de tra-

que hoie, transcorre, será muito Camboriú. , tamento, fundos para o mar com magnifica praia de banho, agua
felicitada a senhorinha Maria I b R encanada, garage pala 4 automoveis, cocheiras para cavaI0s e

Luz, gentil filha do sr. Agostinho DR. RENATO GUTTIERREZ RIO, 21-0 dr. AI erto ega vacas. grande pasto, ch;lcara com diversas qualidades de arvores
Luz I

Lins foi eleito, 11m assembléa ge frutíferas, e outras dependencías, e servida pelas linhas de oulbus•

A Regressou de sua viagt'm ao !'ai, prcsjdente do _.Çlube dos de Sãe José, Palhoca e Santo Amaro. Preco de ocasião.Festtliou ontem a data do seu norte o nosso ilustre patricio sr. Advogados, de que era vice-pre- p'
.

aníversario natalicio, o sr. Arnal- dr. Renato Guttierl'ez, acatado sidente em exercicio. A sua )púS- Poeta.
ara vêr e tratilit', com o propJtkt.uio, na mesma� Carlos N.

��o��t��le!�:f��.nario dos

cor-II ��;�!�doS�:t:ê�at�����o-Ferrea �:r:�n��vo cargo de!l-se im:a- _": ._ .. � �":"'.:'��_��� ....= ._, i!iiiiifiiji_iii.,.�iii,.iii.;..iii.•!iiii,.�..iiiii.ii!i,.�.. "
Tambem fez anos ôntem

_'o<�---------...,�,--.-.--.,,-.,..----------

o aplaudido maestro Dante Cor
radini, tenente musico do Exer
cito, servindo atualmente na ca

pital paulista.
DILMA SILVA

A efemeride de ontem registrou
o aniversario natalício da graciosa
e gentil senhorinha .Dilma Silva,
inteligente aluna do Colegio Co
raç';:o de Jesus e dileta filha do
sr. Paulino Silva, c@merciantll no
Estreito.
A encantadora senhorinha que

é elemento de realce da nossa

JEUNESSE-DORE'E foi muito
homenageadaJ
A GAZETA cumprimenta-a e

fusivamente.

DUBLIN, 21-Depois de as

sombrar o mundo com a sua for
midavel façanha de atravessar li)

Atlantieo em um avião velho e

sem aparelhos especiais, Corrigan
agora chama a atenção do mundo
com as suas declarações pitores
cas, que iá lhe valeram a sua

eleição para membro perpétuo do
Clube dos Mentirosos de Nova
York.
Hoje, quando teve conhecimen

to de que as autoridades ameri
canas resolveram revogar a licen
ça que lhe haviam concedido pa
� voar, o aviador declarou:

"Isso é máu, Creio que o povo
americano achará demasiado se

vêra essa punição. Entretanto,pe-!lo que vejo serei obrigado a tomar
umas férias em materia de avia
ção, do que, aliás, estou precisan
do realmente».

Em seguida, disse o aviador que
não se impressionava com o di
nheiro, pois entendia que podia
ser feliz (ii ter tudo que quizesse
mesma sem dinheiro. Acrescentou
que possuía duas coisas importan
tes para êle: uma, era uma moe

da que lhe havia dado Douglas
Fairbanks, ao comprar um jornal,
e eutra, era o seu avião.
Lastimou que o avião fosse

confiscado, dizendo:
.: Ele é hsm demais, para ser

dado a alguem »,

ANIVERSAJUOS

DR. INDALECIO ARRUDA

o dia de ôntem assinalou a

passagem do aniveasario natalício
do prestigioso e abastado Iazen
deire dr. Indalecio Domingos Ar

ruda, ex-deputado classista na

extinta Assemblêa Legislativa Es
tadual e atualmente desempe-

-- nhando com a visão e a honra-

HO.LLYWO��, 21-0 predu-] dês, que todos lhe reoonhecem, o
tor Clllematogra�lCo Jack Warner cargo de prefeito do municipio

. ofereceu a �orngan um contrato de Lages, onde a sua atuação se

para atuar Junto com Errol Flynn, tem revelado altamente provei
na película DAWN PATROL, tosa.
'coBilprometendo-se a dar-lhe nu- Pela passagem da significativa
merosas oportunidades para pilotar data foram-lhe dirigidos desta ca

"velhos calhambeques". pital grande numero de telegra
mas de felicitações.

DUBLIN, 21- As autoridades
alfandegarias, de ordem superior,
entregaram a Corrigan seu avião,
que havia sido apreendido.

Regista-se hoje a data aniver
saria do nosso dissinto conterra:

neo sr. Arí Machado, competen
te cirurgião dentista e nosso co

lega de imprensa.
-------------------------

faleceu em (�r�iJ1I1 Aniversaria-se, hoje, a gentil
U�U senhorinha Ivone Brueggemann,

dor O dr. Carlos I elemento de realce do nosso meio

I
social e filha do sr. professor
Henrique Brueggemaun, lente do

Guerreiro Kriger Instituto da Educação.

Ocorre hoje a data aniversaria
do sr. Roque Filomeno, concei
tuado industrial 6l comerciante,
residente em São José.

Telegramas reeebidos pelo dr,
Fulvio Aduci, presidente da Or
dem dos Advogados, na secção
de San�a C:atarina, dão conta .d� i Faz anos hoje o engenheiro dr,
haver falecido em Caçador, o JO

I
Raimundo Rothsabl, auxiliar- te- I

Y�m ad�oglAdo �r. Carlos Guer- cnico da Secção de Obras Públi I
retro Kriger, cUJO c�rpo, trasla-] cas da Prefeitura desta Capital. Idado para Porto União, foi su-

pultado ontem á tarde. A data de hoje assinala a pas-1
E' com profunda pezar que sagem do aniversario natalício da

registramos o passamento do ilus- gentil senhorinha Maria Ramos
tre causidico, possuidor, de raras da Silva.
qualidades de eárater e de cora

ção, que lhe grangaram um largo
tirculo de relações de amizade
em toda a região dn ex-Contes
tado, onde exercia sua atividade
profissional.
A' familii enlutada «A Gaze

ta:t apresellta sentidas condolen
dali.

P��8araDl fomo 9 sé
de durante qua

tr. dias

I PORTO ALEGRE, 21-

� Após 4 dias de forte tempo
ral, em frente de Santa Ca
tarina, arribou no norto do
Rio Grande o navi�-tanque
holandez «Nora». cuja tri
pulaqão passou 4, dias sem

alimentação e sem agaa po
taveI.

I
J

O navio preseguiu viajem

Jpara Buenos Aires.
--. 't'., .

_ãiiiãiããi-'
-

-

SÃO PAULO, 2l - Viajando II ''[;" .

em avião especial, chegou na ma-
"'" a primeira companhia no gênero, que se funda em Santa

Catarina.
nhã de hoje a esta capital, a se- I

CI apital-l.OOO contos de réis, que será integralisado:nhora Darcí Vargas, que se fazia, '"500:000iÍlOOO em duas chamadas, sendo a primeira de vinte
acompanhar das senhoras Adernar

por cento (20%), a segunda trinta por cento (30%) e
de Barros, Armando ele Figueire-I o restante do capital de acôrdo com a deliberação da
do e Osvaldo de Barros, senbori-I D"

Alzi \1 d'
. iretoria.

. ta zira argas e os sennores Séde em Florianopolis. .

Armando Figueiredo de Oliveira, Filiais em todas as principais cidades do Estado e em ou-secretario da Interventoria; Os- tros pon tos do país.valdo de Barros, secretario parti- Harnos de Seguros:-Grupo A do Art. 2 do Decreto n.cular do sr. Adernar de Barros e 24.820 de 14 de Setembro de 19:.12.
tenente Mario Mariano, da casa Funcionará, inicialmente, com a Carteira' de Seguros Mariti-militar.

mos e Transporte em geral.No campo de Congonhas, onde Está aberta a lista de tomadas ações.
se verificou o desembarque, foi a Escritorio; Praça 15 de Novembro, n. 23-1' d Isenhora Darcí Vargas recebida i an ar.

pelas ei"posas dos vários Secreta-] -----.�._-__ _

_

i�icJ:çg::t1:ot'���:�e::n���i��:�; II
���-�.�"M··__

���=�,Ipaulista, seguindo após os cum-. �
primentos para o �acio dos I H
Campos EEseos, onde ficou hos- I

mipedada. I

A VOZ DO POVO
""""Brm:.'«B!tII!!IMPIW . IIITIII...........__CIIIII_v...__

o maior
da

homem Regressou o Inter-
historia do ventcr Manoel
Brasil Ribas

!

RIO, 21 - Hespondendo á en

quete sobre qual o maior brasi
leiro da historia, o sr. Velentím
Bouças declarou ter sido o Vis
conde de Mauá. O sr. Evaldo
Lodi disse ser Josê Bonifacio e o

sr. Julio Avelar, Vidal de Ne-

BELO HORIZONTE, 21-0 inter
ventor Manoel Ribas regressou,
ôntem, parn o SEoU Estado, depois
de tomar parte nas grandes fes
tividades aqui realizadas.

irley T�m.ple virá â,
�
�r.'UPFHP'!!!J!m 1'II1!DfUULt2n��ID1��'"

América do Sul

WASHINGTON, 21 - o sr. �1?�iIiIfl���'íí���ti'I'�'i

Thomas Burke, diretor da nova � O rn�I;stasecção do Departamento de Esta- oi " ru �

do, encarregado das comunicações J
J;

internacionais e da cinematografia
.

Ose
sugeriu á Agencia Havas a idéia
de uma viagem de Shirley Tem Pereira
ple, á América do S111, para ilus-
trar a politica de hõa vizinhança.
realizada pelo governo dos Esta- i Encontra-se nesta capital, ten
dos f!nidos. , I do-nos da.do a hon.TIl de. sua visi;
Shirley Temple tem muitos ta. o brilhante jornalista Jesc

admiradores na América do Sul Maria Pereira, redator-chefe dQ
e as suas graciosas maneiras Ia- grande matutino « O GLOBO »,
riam dela um excelente apostolo do Rio de JaIleir� Entretendo
dessa politica. ccmnôsoo animada e interessant e

,

Os funcionarios do Departa- palestra, sua visita gratamente
menta de Estado apoiam tambem nos penhorou.
a idéia de organizar, por inter- Ao ilustre confrade, com a re

médio da associação PEOPLE.S nevação dos nossos agradecimen
MANDAT uma "cavalgada da tos, pela nímia gentileza da hen
paz", que reunisse a élite Iemini- ra que nos deu, desejamos feliz
na dos Estados Unidos. estadia entre nós.

Está liquidada

Chegou II São Patdo
a senhOriOS Darci

Vargas

gr����__ .

CIDADE DO VATICANO, 21
-O general Lazaro Cardenas de-

Vende se �m �o. clarou aos representantes da irn-
U... f�r;m:: I prensa que a rebelião do genera I

�es nesta redação. Cedilo, estava liquidada.
"'. -".W����""----og;.""

JOSEPHINA SCtlWEIDSON

------_. __ .. _ .. _-�_.._---.

CHEGAM UNS

FLAVIO VIEIRA

(Espe(�iali§ta em doeueas d�
e ereaneas)

(;ONSULTORIO

Rua Felipe Sebmidt, 39
MORARIO: das 101=2 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Senhoras

FI

II-companhia de Seguros I
I

"Santa Catarina"
Fundada em 15 de Julh8 de 19:-18

AGASALHO PARA

.•

R RO
E'

MUITOS A NOS!

COnlpre ÀGOR

."&2 w

na "A MOO LAR"
AWii te fi" A&* "

Não use as anti..higienicas
\

o problema da depnl"a�ão das agua§ de esgotos está definitivamente resolvido.
Se V. Exeia. quizer resguarda.· a sea 1l&uRliJia de doeness infecciosas iDtestiDai� Ilão deve descllra.o 11m IIlOIQ8Q,to,

Compre imediatamente uma instalação M para a depuração raclo.-
nal e cientifica das suas aguas domesticas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




