
e do norte do pais, maês de

do sul

,ii quilos de algo--
e

As nossas Fia§ões cempeasn

doi
anualm.eltte aos Estados

d-'o
oito

plulD
ntos!
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patriotica campanha,
�$O••0••e=".O$•••••••"'••••••8eê••o......e••é•••0�
·

-

.
� e
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I S. PAULO, 23 - O presidente Getulio Vargas, assim IANO IV I Ftorlanepetls, Domingo 24 de Julho de 1938 I NUMERO
" terminou o seu discurso, agradecendo as manifestações do O

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

• povo paulista: :: «Eu vos trago a segurança da ordem, da tranquilida- 81 D S b tiã L
'

d: de e da paz e consoante o programa do Estado Novo ve-: o e as 'Iao eme er e ura IDas(.# nho ascultar vossas necessidades, vossos desejos e vossas a.
Ia

-

i dmirações. Se me perguntardes qual o programa do Esta- i recebido pelo Papa i ,
; do Novo eu vos direi que esse programa é cortar o país de e I'

"""'�_,..,.,... __ __ '"

� estradas de ferro, de estradas de rodagem, vias aéreas: é in- ..,
--- ----------- -�.,.---�--���I�������,���������.....�--�-.����������

:: crementar a sua produção, é amparar a sua lavoura, é fo-: CASTELO GANDOLFO, 23- d·: mental' o credito agricola, é desenvolver sua exportação, é : Sua eminencia o cardeal d. Se-I a eira:I aparelhar as Iorças armadas para que elas estejam sempre : bastião Leme foi recebido em au-,': prontas a encarar todas as eventualidades da patria, é or- ! diencia particular por Sua Santi
.. ganizar a opinião civil para que ela seja de corpo e alma • dade o Papa, ôntem, pelo espaço

I: um só pensamento brasileiro. : de quarenta minutos.

: Agora, eu vos pergunto SP., para essa obra, posso con- : I
-.-------- -------

III II!I ,y;.1II

:1 tar comvosco. (Aplausos prolongados e aclamações.) EIl vos I
•.
Condecorado pelo iII nJ li S"1i.1çapergunto se posso contar COlllVOSCO, á eusta de qualquer sa- -I• crificio. (Novas aclamações). • b 8'" I

I Então, se posso contar convosco, nada nos poderá I, governo rasl elro

I
vencer. Todos nós marcharemos, unidos em um só pensa- 6

•
mento, paro uma. só colaboração - servirmos sem limites á I' O padre Tastevin Em data de 22, publica a nos- do o formidavel az Benitz. ! A apreciação de acontecimen-

• prosperidade e á grandeza do Brasil !»
fi.

sa confreira «A Noticia», de Join- Além disso, o aviador Benitz
I tos. da Ilaturez� dos que são ofe-

: Na breve oração de resposta, o interventor Adernar de
$ PARIS, 23-0 padre Tastevin, vile, Ul:?U carta, em. torno da qU31 não é mais nem menos do que I tecidos pelo aviador Benitz não

• Barros assim respondeu á pergunta do Chefe da Nação' • recentemente condecorado pelo I f�z vanos com�nlarIos,. a propo- tantos outros que têm aparecido são vulgares. E porque o na-o

: _':_�Pois bem; estou certo de que bem represento e' in- I presidente Getulio Vargas com o I
sito �as evoluções. reahzad�s pe- no Brasil: aviador de uma fahri- são, dai o patrocinio que teve a

: terpreto o vosso pensamento, afirmando ao sr. presidente da e gráo de oficial da Ordem do Cru- lo aVlad?f gerrnamco Bemtz na- ca de aparelhos, fazendo propa- grande demonstração de arroio
: Republica que ele póde contar COllVOSCO. : zeiro do Sul, pelos seus notaveis q.rela cidade, apontando como ganda dos seus aviões. por parte da nossa Aeronautica

; Pahulistas! Eu afirllllo ao vosso ilEustre chefe qude o a- I estudos sohre as Iinguas, usos e II trait(]nres de .um bediof?do crime Quanto ao interesse que dis- Civil e do interesse que dispertou
"" cornpan aremos em qua quer terreno. stou certo e que, ... geografia da região do alto Ama- con r.a .

o regnnen as irrnas co- pertou a estupenda exibição do em toda a população joinvilense,
: nas boas ou más horas, não falhareis! :

_

zonas e A�US afluentes no Brasil, I merciais que fecharam suas por- avjador B�nitz no seio �os .

ale- q.ue acorreu, ao campo daquela
: Povo de São Paulo! A vossa homenagem está pres � pertence a congregaç.;o dos pa-

tas e todos quantos comparece- maes residentes em Joinvile e cidade, na ansia de maravilha _

: tada ao nosso eminente chefe. Compreendereis certamen- : dres do Santo Espirito. ram ao ('.a�po de aviaçã? local dos prop�ios brasileiros, provo-I, deante das empolgantes e se:s:�
• te, que' s. ex. se encontra fatigado pela longa viagem que \i) O reverendo Tastevin, já tinha para assistirem ao grandioso -. cando ate o fechamento de al- cionais acrobacias do Iam
: realizou através de varias regiões do Estado. Tereis, segu- � obti.do a medalha ?e ouro d.a p�t.aculo, «de .n�riz no ap,-como

I
gumas casas comerciais, nada têm 1 alemão.

ose az

: ramante, ainda varias ocasiões de render novas homenagens g SOCIedade de Geografia de Paris dIZ «A Noticiav-+embasbacados de alarmante, I: ao preclaro sr. presidente da Jlepublica». � e da Sociedade de Geografia Co- com IIS fantasias de um »bolan- No Rio de Janeiro, capital da
.' _ � mercial, t�m do ar», .torn�ndQ-se. <emissa- r:_epublica. onde €sses espetáculos ,.tomaria ao tomolo
:•••0•••e••••Ht••H••1I0*.�080G)••Il.Go$••esee5eOeee8'1l\)®arG ------- 1'10S d� exotIcas �deo�oglas». A�O f,reque�1temente apreciados, de Olivio Amori

D le b
'

I
MUlto louvaveIs sao, na verda- nao so Bemtz como tantos ou- •

m

-

O a o t a de, os sentimentos de brasilidade tros nacionais e eEltranjeiros, têm
- 'í, revelados pelo missivista anonimo

I
provocado, mais de uma vez, até

Se a missa realizada ante-ôn-
:;...� - ,-

de «A Noticia », insurgindo-se con- mesmo a paralisação do trafego.
tem, de manhã, na Catedral Me-

tra átos que desmantelam a obra, Para assistir uma demonstra- tropolitana, já hávia sido uma

nacionalizadora levada a efeito I
ção do aviador Benitz, no Cam- demonstração tocante de saudade

por bons patriotas. po dos Afonsos, num dia de festa, pela pessoa de Olivio Januario
Entretanto, devemos confessar, em que se exibiram tambem os

de Amorim, em a qual compare·
in8uspeitos que somos, pois nin- nove azes italianos, c00siderados ceram, além dos representantes

guem mais do que nós em Santa campeões mundiais de acrobacia
dos srs. Interventor Federal e

�atarina, realçou a obra impere- �m conjunto, não faltaram espe-
Prefeito Municipal, todos os fun·

clvel do grande general Meira de tadores, inclusive as autoridades
cionarios da prefeitura desta ca

Vasconcelos, que não percebemos, militares, que, para tanto, sus- p!tal e �rande numero de pes
nitidamente o alcance político e' penderam os seus serviços nor- s?as. �mI�as �o extinto, menor

CRUXATI, (Ceará) 23-Che-1 boquiabertos. Assim falava Ma- bicho� brutos perseguidos. germani��dor q{�e o m}ssivista de: mais, pa�a assistirem aquelas de- :I�müca�ao nao teve a ro�ar�a
gamos hoje a este municipio e noe! Caetano. POl causa disso, enlouqueceram -%.Â NotiCIa» atrIbue as «fanta- monstraçoes. E não nos consta

eIta .ao se� tumulo, no cemlteno

logo rumamos para a fazenda \ -O Senhor. me avisou que o fim varias mulheres. Conheço três que
Si.1S de um bolantim do ar» », que aquelas autoridades e todos I

de Blguassu, a qu� se associaram

«Caípóra », distante dois qUileme-1
do mundo estava muito proxlmo. ficaram completamente malucas: oem compreendemos tambem on- os demais militares e civis que

o Interventor Nereu Ramos e sua

tros desta localidade. Mas antes de destruir tudo ele uma senhora chamada Angelina de está fi preocupação de propa' lá estiveram, f03sem adeptos de
exma. espCilsa, �umerosas pessôas

Em Cruxati, o assunto predo- virá abençoar as nossas terras, os Barr0s, a mulher do lavrador João gar «ideologias exoticas>, por quais<Iuer «ideologias exoticas».
de ?e�taque SOCIal.�ão só deiJta

minante é Antonio Charuteiro, nossos animais, as nossas casas, Mariano e uma filha do sr. Be- parte de alguns industriaii;, de c�plta como do VISlDho munici-

que arregimentou cêrca de 300 tudo o que pertence a nós, seus nevenuto Rodrigues dos Anjos. Joinvile, ao fecharem os seus es-
pIO.

�ertanejos, fascinados por uma legitimas filhos. O resto desapa- tabelecimentos para assistir ás Achand?-se presente o prefeito

nova mística. recerá. -O proprio chefe, prossegue o demonstrações acrobaticas do ar- TreOleU Alfre�o SIlva, as escolas locais,

Esse homem rude exerce pode- -Ora, concluiu o fazendeiro, vaqueiro, perdeu o juizo e inter- raiado aviador Benitz. autOrIdades, falaram á beira do

rosa influencia sôbre os «crentes» parece-me que tudo isso não pas- nou-se nas caatingas. Passou por Fazer acrobacia, hoje em dia, a terra
tl1mulo o dr. Juiz de Direito da

dominando-os com promessas de sa de «arrumação� de gente doida. uma roça e fez um estrago com- em avião, é coisa comum. O que, I
Comarca e o sr. major Pedro

�a!vação, iludindo-os habilmente, Em Muriçoca, bem perto de pleto. arrancando, centenas de pés pl)rém, não é comum, é fazer al-I Cunha, que. realçaram as quali-

intitula-se «enviado de Deus» e «Caípóra », o vaqueiro Fra ncisco de mandioca. Rasgou a rospa e ta-acrobacia ou melhor acroba- MILÃO, 21 A Riviera Italiana,
dades moraIS do extinto, foca li·

prega uma curiosa doutrina. Anastacio de Souza, fez-nos esta saiu inteiramente nú, pelas es- Gia de alta-�scola com � firmeza na montanha de Piemonte, foi aba- zand? 08 ser.vi.ços por êle presta·

0s «crente.:!» olham com des- pitoresca de'lcrição: tradas. Foi um escandalo. Mas e com a precisão que têm revela- lada por forte terremoto, que não d.os a_ coletIVIdade, quer C0mo

t·
�

b
causou vitimas ou dano� importan- cldadao, quer Clamo adml·nl·stra.Jor

confI'ança os estranhos. Absorve,ol! -O povo deeta ribeira está en- os ser aneJos nao perce eram o tes A ma-o i t id d d o

'd' I
• ! r n ens a e o feno· honrado e dinamico.

integralmente a mania religiosa, trando todo na seita. São poucos rI ICU o de seu chefe e, logo após,
S I- -t d.

N meno foi sentida na costa da Ligu· O
transformando-os em simples es- os que não simpatisam com An- êle voltou á fazetlda � Caípóra�, O lei ou emlssao ria, tambem er:n .Turim, Cnneo, .

reverendo vigario da paro-

cravos do beato. tonio Charuteiro. Mas, ha poucos corn o mesmo prestigio.
San Remo, VentlmlgUa e Tagia. O qUla. compareceu á tocante ceri-

Assim, por enquanto, limita- dias, acontllceu uma coisa que O·
.

d I d O sr frota Aguiar
abalo durou 9 minutos. mama.

mo-nos a ouvir os moradores que deixou muita gente com mêdo e Seba����osRo:I\�u��, °queav�o��· ,ELEITOS OS DIRETORESpermanecem fóra do núcleo e que, duvidando do «negocio». nas imediações de «Caípóra».
como espectadores curiosos, assis-I Foi quando o demonio apare- RIO, 23 - O sr. Anesio Frota DOtiram cênas impressionantes. ceu entre os «crentes», durante -Os sertanejos-disse-nos êle Aguiar, que se encontra atualmen- INSTITUTO DO'

O fazendeiro Olindo Rodrigues um culto. Correu todo mundo, -consideram todos estranhos seus le á testa da 3a. delegacia auxi-

de Barros, residente em Poço aos gritos. inimigos, inimigos de Jesus e au- Har, enviou ôntem ao chefe de MATE
Hedondo, disse-nos: As mulheres caíam ao chão, xiliares do diabQ. Nós iá os Glha- policia capitão Filinto Mueler,
-Nunca vi uma seita tão es- chorando e pedindo misericordia mos com certo receio. Eles che- uma carta na qual solicita demis-

quisita como essa. Ha dias, ouvi a Deus. garam a invadir propriedades �ão daquele cargo. Um t:�legrama procedent d R" d
o fana�ico Manoel Caetano afir- Algumas arrastaram o rosto na alheias, tirando madeira para O plJdido é em carater h'cevo- dá-nos conta de t "e o 10

•

e Janeiro,
mar num culto, que pale!:!trára terra, até sair sangue, em sinal construir suas casas e um «tem- gavel, não tendo, entretando, I! t"t t IM. I ..J

eram SIdo eleitos diretores do
demoradamente com Jesus Cristo. ,de penitencia. Os homen� por ou- pio ». Antonio Charuteiro afirma aquela autoridade recebido reg- I

ns I l.Il O H�a�li()iI1a .uO
- Mate, os SfS. dr. Car30s Go

E descrevia o encontro, com mui-l tro lado, alucinádos, faziam um que «o Senhor mandou» e êles I posta, até meia noite, do capitão, mas de Ollveu"a, Nacolau Maeder e Waldomiro Sil-
tos detalh"s, diante dos matutas berreiro infernal, parecendo uns obedecem cegamente. Filinto Mueler. I veira.

----------- ---------------------------------------
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I N I
Direção de ROSE MARIE

A's 2 horas

. �INES c.:;OROAD8S
REX. às 2 horas:
PIONEIRO DA LEI cem

Richllrd Dix e Prestoo Foster e

SERV�RBEM ALMONDEGAS DE
BATATAS OOU:ON O Lider dos

IL ,oinemas CARTAZES
DO DIA

Adoração

EDIE (;ANTOR� co..

mico absoluto do eã
DeUla� hoj� DO "LI�

DER�� em ALI BABA"
_ti" BOA BOLA

ODEON� o lide.. dos
cinBolas

I .

I

«Ali Babà é boa bola»
film eomico-rnusical, que at

cançou o maior sucesso nos Vesperal lider DOIS CAIPIR.AS L. \ Dí
Estados Unidos, batendo to- I.) ASSISTENCl \ A' CHI, NOS com o Gordo e o ivhw:r,-.
dos os records de bilheteria ANÇA-nac. d, DFB Preços-2$5ÔO e 2$000.
é uma espetaculosa e diver-

,.

tidissirna produção da 20th 2.) QUATRO DIAS 02, TER- ROYAlROR d d �, as 2 horas:
Century-Fox que realizou es- -um rama e grano

ta grandiosa película usando i des emoções da Nova Uni- flílSS LAND EM J..-IOLLY-
de todos os recursos possi-I versai com Jane Dante. WOOD com Ger�rude Michae:i,
veis para poder apresentar 3.) ILHA DA ESPERANÇA

Lee Bowmann e Suster Crabi�.

uma das suas famosas pro- -um drama belissimo da PRiNCEZA DA BROQ-
duções gigantes. Mas «Ali WalOer com Margaret LID- KLYN com Carcle Lornbard ,�

Babá é boa bola» u!trapas- dsay Donald Woods t:: Fred Mae Murray.
sou todas as espectatívas dos Humphrey Bogart Preço-I $UOO.
proprios produtores que se.'
entusiasmaram de uma ma-'14.) A SOMBRI\ DO ESCOR·
neira formidavel durante a PIÃO-3· e 4· episódios

-A'S 4,30, 6,30 e 8 30 h:mn:

própria filmagem dêste relu-I d�sse seriado cem Ralph CASAR E' MELHOR com

loíde, que registra a volta Bird e Joao Bé\rclay. Barbàr3 Stanwyck, Robert Young

gloriosa de Edle Cantor, o Preço: ---1 $000. e Gme Reymond.
moderno e gozadissimo Ali A's 4 112-6 1 [2- -8 I [2 Preço -1$500.
Babá, que como sempre

•

1U�..,."......r'-''''''''''''''"",�'''''''r_-'''_''_�''-''''6<'''

apresenta o seu grupo de A linissima comedia musical �"""""'.._._.,...
.....,..,.,"-�, ........

_,..,......,..,.���
-girls, belissimas e de uma da Fdo,x s= reun� aoEeDx- H João Pasqualini �J
plastica impecavel, que ar- traor mario cormco - 'ij e Iij
nam no film o seu luxuoso DIE CANTOR, o mais H Dinah S5Iveira Pas- �

As toileres dt' três peças es-
harem em Bagdad! Imagine m seleto elenco onde vemos � quaHni �

I só Edie Cantor, como um june Lang, Louise Ho-- ü1 Ii.�
tão em peno apogeu, seja de T

� Il';

uma só côr, seja de varias com-
sultão amoroso e romantico wick, ony Martín, Vir- � ComAunicar� aOA parentes e lil

De d d V· P id t
. . .

binações de tClDS. voando. pel.as velhas ruas da ginia Field etc. etc.

1t�
pessoas arrugas o

=: ri,or em o sr. Ice- resr en e, em exerctCIO, aviso � to de sua filha Miriam tt
aos srs, secios e exrnas, famílias que êste clube realizará Predominam os conjuntos ma-

lendaria cI?ade arabe, .n�m ALI BABA' E' BOA BOLA � Tereza. �
domingo p. vindouro, dia 24 do corrente, uma resperal tizados, mas a côr que mais se I tapete rnagrco que ele dl�l�e um espetáculo digno dos I �
infantil, dai 17 ás 21 horas e de 21 ás 24 horas lima do- vê é o azul. combinado com ai· a sua vontade, como o ultm.o deuses do Olimpo Fpolis-20---7-38 �
mingueira. guma lôr fQ[t�, framboêsa e tri- modelo de automoveI para M ii

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianopolis, go. O branco nunca perde o seu
1938! Abrirão as sessões: �:_!1flz;ã;"..{_�*!tlf*�

«Ali Babá é boa bola». FE,S,TA DA UVA EM C 1\_
A LOTERIA DO E�-

21 de Julho de 1937. prestigio junto á mulher tlegànte, , "'\ T '\00 P GA OVTR
Narbal Viegas porque é o companheiro instõpa- pertence a classe dos films XIAS-nacional DFB

fi. A

1· Secretario ravel do azul e do prelO. que di�pensam. 9ualquer _ co: JORNAL UNIVERSAL no.
SORTE GI1ANDE

"
.- __ - __ ment�no ou Criticas, pOIS e 37, que hoje substitue o buem f.i O forlisardoClub Recreativo 1. A mulher na seculo XVIII perfe,Ito sob todos os pont?_:- FoxAirplan New5n. 20168" Em extração realizada qUInta-

de Junho de vls!a, e P?S�l1(:: a quaJl- extraviado, segundo nos!feira 23 de junhc. proximo findo,
e; O N V I T li: UNos primeiros dias logo após de Vivone c Chapehin chamava- dad� msubstltUlvel, de pro- comunicou a FOX, e con- pela conceituada Loteria do Es-

Tendo sido cedidos os sa·
a pacificação que que o rei 11 de «alma de imperatriz» porclOnar. ao� da_ns os mo- tendo alem de outras repor- tado. de Santa Cata;ina, coube-

l;<:es dt\ste ri b ao casal '

por mento maIs d1vertIdos e co- d
-

I
.

. d\oi c· '"' u Henrique obteve no seu reinado, causa de seu Set]lllto de adora-. . . tagens e lilcontestl\ve atua- ram GS Clflcoenta contos a sorte

CEZAR A L E X 1'\ N O R E depois de tantas di5cordias, tan- dores, seu salão conhecido e ci-
mIcos p08ds.lvef_ls, denl tro de Ijdade, o seguinte: grande ao bilhete n· 14.966.

ABOUD para nelos rOali9'ar d
-

I'
. uma come la ma, e egante A -

-,

d, ...... r. tas guenas a nação começou a ta o nas mais ongmquas provm- b·
-

d 'A FESTIVVA CHEGADA gora os conceSSIOnarIas a

uma Domingueira oferecida reepirar segura no seu hltul'o. ci.lS e soh>re o qual �mê. de 1:0 naã e com pia
I aSh qu� se

DE DANIELLE DAR, acreditada Loteria, snrs. Angelo
�s ,ess.as de suas relações Imediatamente foi despertado Sévigné emevia um dia que t"lnha ofl!ar o, a coque llC e os La POIta & eia. acabam de

.

d 24 d t cariocas RJEUX, á California.
na nOIte e o corren e, d· b'l'd d

.

L d·d
. f I' 'desse espmto e socla I I a e tã) VIstO v oUVí'e, antes e ter I o Edie Cantor, ao lado das O maiar rodeio realizado no

pagar aG seu e II pOSSUI ar O

convida o referido casal por carateristico na raça francesa. ao Louvre .. ,»
't b S G referido prel'nio de 50 contos,

n0550 intermedio os srS.50- A classe aristor,ratica amrna Durante uns trinta anos' dr: fsuas pequenas mUI o oas, quare uarden de Nova
que é o sr. Antonio da Silva

cios e suai Exmas. Familias ... az-se acompanhar por outras York.
Garneira, proprietarÍoJ d'o C..... fe'.cem a sua presença a nova çor- crescente sucesso, essas assem' celebridades de Holiw{)od, O Capitão George Eyston, bOl- ..

a tomarem parte nessa festa te que o rei timbll!t em fazer a- bléas de belas mulhere!l e ho d d d Ha}7a, em Madureira e residente·
. .

á á 9 h ,.

'
.

taes como, June Lang-Vir-I ten o (> reeor � veloci-
que se mic�ar s I oras gladavel e bela. mens Ilustres reproduzlI1m-se em ·lnl·a f'· 'd L· H· k d _] á rua Carolina Machado n· 1580"
daquela nOIte. C b

- .

I b 'Ih g 'leI - OUIse OVIC a{:le com seu possante au- b b' d R d J
510 José, 22 de junho de I omeça tam em _a orgamza�- outW! cncu os: menos rI antes -Tony Martin _ Roland to Thunderbalc.

su ur 10 o io e aneiro,

1938.
se nma outra sCilcledade maIS, talvez, rn.as ammados pelo mesmo Young J h C d· O raid de iate Endeav()1lT

Esse pagamento de sorte grau-
RAF'NE'E t b

I
.

-t CHAP'
- o. narra me-. .

de é, sem dúvida, mais Ul[! tritl�f",
A DIRETORIA

1 no gos 0, na ,usca espm o em que a graça, o .. ,- Alan Dinehart _ Maurice Renhidas partidas de foot-ball- ,. ...

de prazeres elevados. Bastara re- ME, o tato da mulher domma- Cas D 1 O b',
da iilegualav�1 «Rainha das Lo-

VATAPAOJ B.AI�ANO lembrar o nome da rainha Mar· va sempre. Ral.

-

douSg atst um rife
- etc.

terias.:)
_ . mon co e o seu amo- P 2$500 2$000 -----�----

got que, reent�aodo em Paus .Nada carat-enzava tanto a fe·-
so quinteto musical e todos

reços: e

C fem 1605, faZia agrupar-se em, Itldade do momento do que estar-
.

'I
.

d I Para amanhã, o IIder têm
On r�n to�

tôrno de sua pe·soa um grande I este despertar da vl·da mund"na I d·o l�do nad Prl�1 egla a hsa. a S b t t t I t f, "

er CI em cartaz a extraocdinaria o es e I.U o, a revls a ran-

Rumero d� damas, de gentilho- nesta forma tão larga e tã6 per- em ��s es �: c �emas», �Je, rrcdução com Henry Foo-I cêsa, ..Excelsio�», referind� ao.,
mens, de escritores e artistas, feita.

.

ue
p � u iilres sess es

record d I d d d d
d d M· E·

- q marcarac epoca 1l0S da, Margaret Liodsay e
e ve OCI a e o aVIa Gr

Q� e o. autor as « emonas de ste movImento_tão mferes' anuais cinemato raficbs da Pat O'Srien I
Alemão Udet, constata que, na,

Rlcheheu» escreveu: - «Ela é sante e tão conslderavel pelas cidade!
g Alemanha, a conquista de re-

o refugio dos homens de letras. suas consequencias, foi todo feito
. ALTA TENSAO

I
cords anda a par com a pro�

Ela ama, disse ainda ele, ouvil- pelo esforço e iniciativa feminin'l. Os perfU••S.Dl eaMa Preço: 1 $000 dução em serie, ernquanto em

os falar. Sua mesa está semprt ;�lAs mulh�res mais notadas, as outros países os aéronautas se

cercada de pessoas ilustre5, e ela mais cultas. as mais dignas uni - A preparação domestica de descuidé)mlda conquista de records,
aprende tanto só em ouvir, que ram-se num plano pre-concebido pelfumes, geralmente, é defei-' sob a alegação de que ha muito
quando fala melhor que tadas as de cridr relações, estimular o mosa, porque não se tem, pré- GELEIA (:OM MAÇA que fazem com a coustrução aé-
mulheres e igual a l!:uitos homens convivio, ma�, com o fito ullico viamente, o cuidado de desodo- ronautica em serie. «A aviação
cultos d"! seu tempo ..• » de preparar grandes coisas para nzar o alcool. que, ahnal, é a Faz-se uma geleia de moco- alemã, -dil o autor,- " agora

Alguns anos mais tarde, era o futuro da sua Patría. E.forca- base de todos eles. tó
.

ou de g�[atina. Deita-se em a mais lapida do mundo. Re·
O palacio de Rambouilet que vam-se para desJ..lil nas pessoas CE>pOS ou canequinhas aprQpria- conheçamos que nossos vizinhos
abria as suas portas. tudo aquilo que elas tivessem de -' das ou mesmo em uma fôrma. germanicos poderão coustruir a-

Antes, porém a dama mais ('m rude e brutal nos gestos, nas O carater de «homem hones- Faz ·se á parte uma massa de viões ligeirl)� de primeira ordem.
A tr••lipira�ão foco foi Catarina de Vivone que maneiras e nas intenções. Regu- to» que Faret tão belO ddiniu,' sU$piro; pica-se bem miudinho aos quais, uma redução de po·
Atranspiração costuma imprcg- era inteligente, culta, c de uma lavam assim uma diliciplioa índi- como tudei aquilo que contem de maça crua e junta-se á massa tencia de 30 a 40°10 dará uma

nar de seu cheiro caracteristico autoridade discreta. reta, simpatica. [JC�bre e delici\do, foram elas, as do syspiro. robustex á toda prova, deixando-
as peças de lã. Afim de falel·o Quasi tudo que a Ftança pos- Dai, o progresso da polidês, a mulheres que criaram influindo Cobre�se a geleia com o sus- lhes por outro lado uma grandt�
desaparecer, é suficiente lavai-as 'suia de culto dava RENDEZ- gel;leralisação vantajosa da cultura muito mais que os moralistas da piro, arrumando·se em fôrma de margel'li de SUperioridade eal

�om agua morna. VOUS nos salões de Catarinalagtadavel na vida em c"mulD. época. piramide e faz-se gelal'. 1 velocidade.»

Cozinham-se algumas batatas
Übservcu-se que com os cock-tails os acompanhamentos e passam-se no espremedor; mis

quentes gosam atualmente de granoe favor. sem, contudo, elimina- tura-se á. massa um pouco de
rem as inumeras variedades de petisqueiras frias, sempre agradaveis. carne crua passada na maquina,
Ei$ aqui algumas idéas ou sugestões: apresentam-se quentes os SO- com um pouco de toucinho, ce

DA 21SCUITS (biscoutor. para tomar com soda) e que podem bolas, cheiros, uma colhe'[ de
ser substituídos _por pãesinhos brioche utilisados para sandwiches manteiga, dois ovos, uma colher
de pat� de íoie gras, com IIdevi�Gd ham" (�resunto do diabo) de Farinha de trigo e mistura-se
com molho forte- de mostarda; ou ainda bacalhau. Igualmente, bo-] tudo muito bem. Fazem-se as al
linhos de peixe fritos, mais ou menos do tamanha de uma azeitona, mondegas pequenas que se cozi
cada qual devendo ser pegada com um pausinho de ponta. Outro nham no caldo ou agua tempe
delicioso acempanhascento SdO minusculos bolinhos contendo cama- rada. Podem-se frigir tarnbem as

rã. coir, c�eme. ... almondegas, mas nesse caso a

EIS c�o se preparam: rmstura-se fannha d.� trrgo com cre-.' carne que se lhes mistura deve
me fresco, ate formar massa; esta corta-se em canoinhas redondas, ser cozida. Serve-se com môlho
q�e vão ao fôrno; faz-se um môlho branco e e.spesso, ao qual se picante. Enfeita-se á volta com

r.m�tI,.l�am ca:narões .rosados sem casca; como enleite põe-se tambem fatias de pão torrado.
em cima uma cabecinha de camarão.

-ICaooinhas de massa com. essas podem ser guarnecidas com

o tal presunto d. demonio, picadinho. Salchichas alemãs, cortadas
em fatias finas, de um cinco centimentros de comprido, dispostas
('gmo uma corôa num prato redondo, ao centro do qual vai queijo]
muito forte, ralado, formam excelente conjunto. As pessôas servem- !
se pelo palitão que se acha espetado em cada fatia de salchicha, é a marca que domina na atuali
Podc..se igualmente servir, em sandwiches de torrada, cortadas em dade e dominará sempre.Qualque-
viez frango muito bem picado e ligado com massa de creme ou com que Bela a sua necessidade de

certo peixe ao creme. Por fim tambem, cozumelos com creme,
perfumarias, prefira sempre

e as da marca
rodelinhas de cebola com mél, souíílets com recheio de queijo Adoraeão
ralado, e outras novidades mais, constituem ótimos acompanhamen- -- - ..

tos para o cock-tails, Finalmente, ha outros pratinhos de sucesso Tuiletes de a
para essas ocasiões, como seja couve-Ilôr crua, em salada, casta

nhas assadas, cenouras cruas, descascadas e com assucar, batatinhas
fritas.

PROGRAMAS DE HOJE:

ROBINSON CRUSOE'-
5· e 6- episodios -- com Mar!',
Rex e Buck.
Preço-I $000.

-NS -1,30, 6.30 e 8.30 horas:

C I. u b e 1 2 d e A g o s t o

peças

Descascados os camarões sê·

cos, pisam-se com cebola, sal,
um dente de alho e pimenta (se
quizer). Leva-se ao fogo para

frigir cem azeite de cheire. Quan
do está fervendo. junta-se o pão
descascado, posto de môlho em

agua pura e depois passado em

uma peneira com um pouco de
leite de côco grosso. Deixa-se
ferver mexendo sempre para não

queimar. Quando começa a fa
zer pele, está cozido. Despejado
na terrina, ·põe-se um pouco de
azeite fino por cima. Deve ser

camido com sDgÚ de farinha de
arroz,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Z·,, E.'!E T
Bom peseador CURA MILAGROSA

NAS CALDAS DA
IMPERATRIZ

BORDO DO CRUZADOR "RU
USTON", A CAMINHO DO PARA·
RA', 21 o presidente Roosevelt
fez a sua primeira tentativa dê

pesca, sen-te recompesado com um I
peixe de 38 libras, fisgado nq baia
e Madalena.

l:DARLAUTR

Dtl.W!DllRi �_____!!!!!'_�.."'1flIEl�V\iJB:1!""m�IIIIIII���-�lNI'lIIII�-"!'�-��-���...

A VOZ DO POVo-p�opfe:a�ooe D�e�rLR�sp:n::v:;
*'N!iIi2iiiIil F'P"""P'�U'�&&L&WAADIIII UIIl.... y='

Brincava com fogo No livro do conceituado hotel sua filha de nome Maria, bondo
das Caldas da Imperatriz, foi sa, meiga, carinhosa e paciente.

BELO HORIZONTE, 23-Fa- lavrado o seguinte termo: O sofrimento perdurou ainda,
I «Por um dever de reconheci - por quarenta e cinco dias. -
eceu ontem, no Pronto Socorro,
a menina Maria Antonia de Oli- mento, amor, gratidão, veneração {moveI na sua cadeira de braço,

e fé, transcrevemos abaixo o mi- o sr. Indalício Pires, CQm a tris
veira, de 7 anos de idade, em

. lazre de uma
-

cura, presenciada teza a vagar-lhe no semblante,
conseqnencia de queimaduras re- �

I b Por todos aqueles que; amam a assistia o vae e vem dos hespe-
ce idas ás 14 horas, quando, es-

. . Deus sobre todas as cousas. Nele des, no grande corredor deste

I
tando ela brincando com togo em h tIS' I f d

.

t
dirá logo sorrindo.: que ptoduto sua residencia, incendiaram-lhe as semfyre deposit.adram o seu destino, o e. °d� e sOtretor p.�cIen e,

ilh I t
en im a sua VI a. compreen Ia a ar ura ue sua

maravi oso ves es. .

d '
.

hilid d filha.c--aniAproxima amente ha um ano e Imo I I a e, - sua I a,-anJo

���������w,,!.� ""!>IlmI_N_-""- tres meses atraz, na cidade de da guarda, fiel servidora de seu
-.

-·------------··-----r.IÚ I Lages, neste Estado, adoeceu o pae, querida de todos e princi-

I
ti cidadão Indaiicio Pires, floriano-I palment.e dos que .esta. subscre

I politan» de nascença e coração.- vem, �Ol a enfer�eI�a incansável

___ o, --o_--o_.•��,_____ '. I A moles tia que o acamou reu- e d�d.lCada que dIarIamen�� hal-
e._�---...............,,�,,- matismo caprishoso e o invencível sarnificava, com o afeto filial, a

M E D I c O OI 111 E Bt A lO O B
I pela medicina, dia a dia trazia a dorl de sle.u amdado pae.
I sua vitima, sofrimento atrozes - mpu siona o por uma força
dores lancinantes supliciaram (1 divina e auxiliado pela ação po
bondoso catarinense, durante os dorosa das aguas termaes destas

quinze rnezes de doença. Por fim, [Caldas, o sr. Indalicio Pires, num

eX:lI:ls�o de sofrer, com fé abso1u-11 momento de �rande satisfação,
ta, veio para este recanto subli sae andando, so, sem o amparo
me, onde Deus todo Poderoso. de ninguém, sob as vistas e os

fez florir da terra maravilhosa, à! aplauses de todos os hospedes
Fonte da Vida. - Aqui chegou \ deste hotel. - A alegria se es

precisamente aos 29 de Maio do tampou em todas as Iisioncmias,
corrente ano. Acompanhou-o uma e as lágrimas correram em todas

IIga.e.IIlB.II•••��"· as faces. - Deus onipotente, ha
via dado a prova da sua bonda
de.

O milagre estava feito pela
fonte da Vida - as aguas da
Imperatriz deram ao sr. Indali
cio a ventura imensa de se laco
mover e a recompensa de seu so

frimento.
o A's 16 horas do dia 12 de [u-

;� !Iha de 1938 se iniciou uma nova

; fase na vida do sr. Iadalicio Pi
o res, com o advento do milagre
i que a todos maravilhou.

,,,,'

I
Antes de encerrarmos esta ata

de cura e satisfação, queremos
consignar.s nOIlS4IS louvores a

gentileza e fidalguia de trato, do
IIr. Virgílio Moura, proprietário
diste hotel magnifico e dos seus

demais auxiliares que, com cari
nho excepcional souberam, nos

tranzes dolorosos porque passou o
sr. Indalicio, dar-lhe o cenforto
fisico e moral e animar-lhe com

extraordinario carinho.
A querida Maria, anjo de can

dura, coração de ouro, as ho
menagens de todos os que esta
assinam e que rogam a Deus pe
la sua saude e felicidade pessoal,
desejando-lhe um porvir venturo
so como bem merece. Ao sr.

Indalicío Pires, as congratulações
dos que lhe viram sofrer e dos
que assistiriram a grandesa su

blime da sua cura.

Caldas da Imperatriz, 14 de
julho de 1938. Leticia Matana
José Alves de Carvalho-Rafael
Maaza-Nercio Peduzzi - José
Carvalho Sob' - Raul Espindola
-Alzira S. Espindola - Lucia
Homaguera - Carlos Boabaid -

Miguel Prevot- Luiz Romague
ra F.- Eloína Camargo Roma
guera-Sara Santos Romaguera
Julia Romaguera-Marcos Mata
na-Vanda S. Sousa - Angelina
Martí-Angelica Mocelin - Gu
mercindo Gasparelo-João Silvei
la de Soula-Etelvina S. Sousa
-João Lima-Carlos Glaser
Dulcidio Soares - Lidia Rs ..
Glases-Tereza Sperandi(i)-Ida
Glaser>.

Não "Uj",),
PRODIGIO, significa MILAGRE

'3'Q MILAGRE significaqueirnoll a

da cliente
F�mos p;ocur�d?s ontem pel.o I Deus que essas pessoas difama

abahsado cabeleireira sr. Heracli- claras sem escrupulos, sei .m mil
1 () �ré, mais conhecido por «Ar-

.

vezes malditas pela vida e lo-'; "rarn

gent!no », estabelecido nes ta capi- todos os males imaginarios relo
1 ai a Praça 15 de Novembro, qUQ rancôr do enimigo mais incensi
r09 solicitou a publicação da se- vel para com o rival mais node
guinte carta: I rosa, e desafio essas pessoas, quem

- <Sr. Redator de «A GA- quer que elas sejam, a prova.
ZETA � - Peço-lhe (l gra nde I isso, de que eu queimei a cabeça
«hsequio de dar publicidade a es- ele uma minha cliente e que ela
ta minha carta, a qual tem por teve rle ir para o Hospital.
fim fazer ciente ao povo, nrin- Espero que isto sirva á pessoa
ripalmente ao grande mundo fe- que propalou a calunia acima
n.inino, que correm por esta ci- mencionada, e que ela saiba, que
..ade boatos, de que eu, abaixo repto a quem quer que seja d

assinado, queimei a cabeça de me contradizer. Sem mais, sou,
uma minha cliente. Sendo isto etc. (a) Heráclito Crê - Cabe
uma grande calunia, propalada leireiro estabelecido em Floriano
por pessoas de baixo carat er, e- polis, á Praça 15 de Novembro
nimigas gratuitas, que se escon- N' 10, mais conhecido por «Ar
dem sob o anonimato, só peço a : gentino »,

Companhia de Segu�;fos
"Santa Catarina"

(Seguros maritimos e terrestres)
Fundada em 15 de Julho de I9aS

Encerramento da subscrição de ações.-
Valor-200$OOO--

I!:::_::::...._,::_::;;;;::::::-::;u;':-::;.;;�:;;;;;-:�:
.......

::-_::--=-:.iwm:-:-:
..

:":,...,........,,::.:-:�!!!!
__o_lid�r_�o!_ d!lei11a�:_-'110J_�..-_A'_:�_�_!I2, 6 112 e 8 112 horas I

EDDIE CANTOR, o comico absoluto do cinema ua espetacu�osa e div.J.·tidissima pt·odueão da FOX,
eom JUNE L.A�.G- LOUISE MO""ICK-' TONV MARTltN - .JONH OARRt�)LCINI - V RGINIA FIELO

RAVMONO SCOTT e seu quintento e 409 alu.inautes 'igirI8��

ALI

A Companhia SANTA CATARINA avisa aos in te
ressados, que, por motivo de organização e ordem interna,
encerrará a subscrição dentro do PRAZO DE 60 DIAS a

contar da presente data.
Findo este prazo, não será atendido nenhum interes

sado na aquisição das respectivas ações.

FLORIANOPOLIS, em 17 de Julho de 1938.

INFOHMAÇÕES-Praça 15 de Novembro n. 23-1' andar.

DIRETORES PROVISORIOS - Dr. Claribalte Galvão e

Coronel Pedro Lopes Vieira.

l_
I i

I !
________________1) f'

FLOBIANOPOLIS

Sanetcrio "Santa Catarina"
-----_.----'---------

Dr. André Kiralyhegy
DIBE'fOR PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES .----, Vila Vitoria
de Santa Catarina

Estado

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento 6onservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotórax, 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 saJuberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

.ernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

,

o

B

-1"'·
.....'-.... ·,,·
..

�

usando o creme

l:IIARLAJlJTH

DOENÇAS DE SENHORAS-PAI·nOS
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

RESIDENCIA A RUA r�erêu Ramos 26

FONE 1450

chamados a qua!quer hora d�a e n���e

FABR�CA DE ES ELMOS

e

B I Z O T A GlEN S DE C R 1ST A I S

Vidros para Vitrines

Vidraçarias em

Todos pedidos do interior são

atendidos solicí�a nl3xinl3

tude de

, .

I. s G U E Is A NoL

Caixa Postal, 19

Est= do ParanáCuritiba

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Rua PintoJoão (;aixa Postal 37

E'.

ÃI OA,

Cuueões _ Musieas _ Bailados ._ Gags estupendos - CenariDS luxuosos - Momta.em iuegoalavel.
o Tapete Magico! o banquete do Sultão!

BJ Preços: 2.$5OO e 2$0O O
-----_.- ._-------_.-

Rigorosamente suspensas as entradas de favor, exceptuando-se sómente as permanentes �á itnprensa

uma esplendida sala
para escritorio, com 2 janelas,
nos altos da Livraria Moderna,
de Pedr� Xavier & Cia.
Tratar na mesma Livraria.

BOLA

N P Festa da uva em Caxias'- oue. C. F. B.
O rogramamlFldOIi·nal Univelosal O" 37 - atualidades

I

Não .eixem de ver

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Favorita
s. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DE VAPORES

i'empanhia Salinas Perynas=-Ric
Pdng Terres & Cia. Limitada -Rio
Mavel'lçãQ Irasileira Limitada-Ri.
Navflação Cabefriense Ltda.o-Cabe Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PORTO DO RIO DEJANEIRG

Navegaçãe entre BUCAREIN (joinvile) e! SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEiRO, dlréta-

mente, sem transborde
Tem sempre vaperes em porto, carreg.n.do

liacarrega-se de classificação, medição fi EMBARQUE tle
todas 81i especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

téres etc •• cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ClIU tio Sul do País, bem come para o Exterior
Recese cargas de importaçãe]do País OU� à. Ex
terior, para àesembaraç. e redessache para

as praças do interior
aE;SVIg »A E. aE fERRO ARMAZEM PROPR�.

IUVIÇO GARANTIIl)O E RAflIDO-PRE os MODICOS

, <

I

/

Ilnco do Brasil
Capital

Fu�dD da reserva
101.000:080$100
1f21i9.746:100$tol

iXECUTA TOItAS A� OPERAÇOES IANCARIAS

A..O.IÁi J: ·C.:n.ltHP'ND.NTES :al\lff•••• PAII
A_CIA L.'I..L 1tt1A. T:RAJAN', N. 11

Aliena. em conta corrente. os segúintes jures:
le,. am Jur9s (C01\IE"RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
De,. límítaies (límite de 50:000$) 3% ala

.

Del'. Fa,ulares (idem ie 10:000$) 4% ala
J)ep. ie avíse prévio (de �.uaisquer quaatias,- com retiradas tam-

bem de quaisquer importanclas),
-

(,O!D aviso prévio de 301dtas
idem 4e ,. dias
idem de 98 dias

A�Y"""'''''',J1·''a...�
B:aPe,grTOS A PRAZ'rFfX():

po 6 mêses
.

por 12 mêses
Com renda mensal

{

J
,/

Matriz

Filiais em:

BIII_e.a., Cruzeire d. Sul,

JalRvlle, Lages., Lag.... , Sã.
Fra•• iscD do Sul

MOSTI'fUA�IO EM:

Tultar'ã.

o. Fama Munrllef I

LETRAS A PREMIaS.
por 6 mêses 4%' a. a:
por 12 mêses :5% ;-;.:'c 1II11t3Sujeito ao Jsêlo � proporcional.

Expediente:; aas 10'ás 12' 1el!das 14 ás .15 horas A INSTALADOIDA D·'" .'@ �8RIANO.
Aos sabados: idas 1CJ ás 11.30 horas POLIS, possue sempre grande stock de materiais I

Endereço�� telegrafico:.1SATELLlTE elétricos. Vendas a varejo 6 por atacaão. Descontos
TELEFONE 1.114 sepeciais para revendedores .

•
---------...--------... ""_"-"'liiíiiiiiiiiiiiWliiiii�i1fitt!W!lt

Em loteria a sua favorita

A Eletricn:
PANÁ iN�n1tÃ'ÇÓm?ttJrFôRÇf'éE iÀ�_ I
TENAB Di RADIO, CONSERTOS E AUME.N

TOS PROCUREM

A ELETR!CA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU,TRES E ABAT-

jOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A Ele'tr.-iriaRua João Pinto n. 14 ...

ACABA DE RECl:.BER UM FINISSIMO SORT[·
MENTa DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

Rua Felipe Schmitd n' 7 e 17 a

N o t_,st reite Ponta do Leal

Motocicletas
Federal e Santa 'Catarína

�N()S CLo\llICOS ENVELOPES 'I!ClfA.80Sl'

NSU .. BMW ...Triumph .. Duerkopp
Bicioletas: .. NSU .. Duerkopp ..

Opel - B'suar
fEltacd ioe: .. Arnerican-Bosch e Loe

we-Oota

Ho_r... -IL.O para bicicletas e metocicletes
para iluminação de c3sas.-Elp,,-E
cIlpse-Evenrude para botes.

.A....8ri.8:
..�r.ara bicicletas e motoeicletss.

'�c

Importadores .. Dístribuidores

João Prosdoclrno & Filhos
ICuritiba - Joinvile .. Blurnenau

Uma organização completa. no ramo] estabelecida
ha vinte e elnco anos.

Formldlvll· !
Cranae vendas eiti. iet.1.do feitas 6ias maqui

nas fie cesturas e bordados marca METEOR. (lJI
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co ..

nhecer nO�!OlS preços e condlçêes de veada.
Li9ies fi '. bordla4os .-atia

.

Informações 10m 0 resresentante J. BrauRsperger.
e JOSé Gallisni,

RuaDConselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLl5

A � .

., rw81a

-

Mlscelanel

não presisa <de reclame, visite suas expesíçães e

vrifique os seus preços

FI.TAA..JANO N.•
FloriaDo�,_ --

\
,�

\
...
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A
__lf_redo P. de Araujo -I 1 Accacio Mo-I ��:�:q�::���:��:�:���1I .Dr. � _

d.
..

���, �
i MED I c::o rei ra � estrutura em con- caüzeçao e rreçao

�\ Ij Especialista em molestias de creanças, nervos tem seu escrip- � ereto armado de oba as ��
rl1í I

. � �"fI t �,,!!!�ll1dismo e motestias da pele tório de :lrlvogada á rua �� IS ferro Aparelhamento com �
Tratamento do ernpaludismo e das molcstics' da pe- ��,- pleto para constru- �

)! Ie e nervosas pela .flutohemotherapia Visconce de Ouro Preto ,� ções de pontes em �
I

���l concreto armado
I Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 11

I
11. 70. -- Pnone- 1277. _. fJJI Telefone, 1.584

��nsaltas:-Das 8 às l1_e da-".E�.s__l� horas
� ICaiXl Postal, 110. _j �-�f . , G�J Omar t�'II�rleiro Ribeiro

Dr. Camará a r t In s �1·�3,����� ",-----.---------

Diplomado pela Facul- l1'tJ Engerd'")eiro Civil !d)

'� ME'DICQ-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO· dade de Medicina da �.� �
j "". MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO ' j Baía ��I

.

l'; Ex-interno e assistente do f.f� q>$, I � � :I mm _. ft � lfft 1&xa EC IRn fim..

;Ca
'

,.

CURA �RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM QPE-
I' Serviço do prof. Motae� �.,·1· -. � PJ � 1iI;;j:l II ll'fI6'I' U ai 1.1 GIi1Ii lIlI lY V m

"I��'RAÇÃO E SEM DOR \t� �,Ex-interno d. Dispensario ��
CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado. Silva Lima IM l- Andar • Apartamento

diariamente das 5 ás 7 da tarde Ex-adjunto do Hospua]
�, GraHée Guiule e Sanatorio

pme-R 'H*M'9#ill'iiJliitl!lii&' Manoel Vitorino
Clínica médica círurgtca das ��i

�Jmoles tias da �t�CABEÇA E PESCOÇO �
Especíalsta em � Cu r; t iba Pa �a na'" f(,'JIi

NARIZ, o8�fb�ASNTA E � J - & 8 ��
j

- CONSULTORI0 �;),� �
I J' 18-, Rua Trajano -18 ��.� �
I .

RESIDENCIA ,R\;i� Sueu rs a I: �
)i Hotel Gloria ' ��� �

, �:s��tre;��d�/�Y�·o;a�-���:;��oR�Odu"at��i���húeJ: :V=:a:.:.:::JJ �. Fiorianopolis direção: Engro, OMAR RUPP �
.

dl� Florianopol's
.. ' *�-f�§Sm!J�srV'A�gJ;����if�:8�'�����V.a?b.�i1

, Membro da Sociedaue de oto-rhno laryngologia 00 RIO.
.... if 'i!"-_....__".".....w••••_'"

-

�._---

Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 11009

I
� ---�-

D M' I
FLORI O'OLIS J'". !gue

,
Rua Visconde de Ouro Pret'Õ, II - AN f' I O r Ped ro Ca <"Y'\ <$" S· -," B

.

d
,"t!''_''''4#MW. iBI:#WiHt· mars rmoes oab;Bi:

CLINICA GERAL

N fe ti '.!&MiW*M,*IFi'A &_.' .'W"'I"""·HH_�

g Mo!estias e Operaçoes I
dos .

L.HOS
OUVIDOS, NARIZ E GAl�GANTA

o r li João de A��aujo

I '

ISI Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer-
II sidade de do Rio de Janeiro

;.
u ai Ab' 'MM•••

. Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO·"OCUL!STA

Tratamento clinico e círurgíco de todas as rr.oles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospital

da ' Fundação Gaffr�e·Gllinle do Rio de Janeiro
Completa apareUIlagen1 para a sua especlahdade

Eletrecidade MédUca, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CO !",lSULTORlO Rua João Pinto 7 sebo Tt"lefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS·-- PARTOS
Operações

Consulto rio: Rua Vitor
Meireles 10

Ais 10,30 e das 2 as 4 h�.

�esidencia:. Rua yisr onde
de Ouro Pido, 42-

fone: Consultoria, 1405
Fone: Residencia, 1 �55

Dr. Clari bal ..
te Gaivão
ADVOGADO
Avisa aos 'amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio cle
advocacia e continua a

áceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Est2do.

E'Scritorio: R. Deodoro n· 15

FO�!.s J.6(l5

Rua T rajada no, 29

Desern ba rgador
Sarvio Gonzaga

ADVOGADO

Ad"og8da
J.' Bayer Fi! ho

Rua Yrajano. 11

(esquina Felipe S,hmidt)
Telefone 1. ) 72
ResidenCia 1.686

Caixa Postal, 784

Advogado

f?ua Trajano, rr 1 sosraão ,II Te�ePhone �548

lor, Psdr. do ,Mour. FarroJ
II.,.-ft· ......··t"",j··cc.... �

CLINICA 1\1) EDICA Vias Urinarias

1ratamento mederno das
moiestias do Pulmão

Consult.-R. jQão Pinto, 13
'! elelone, I 595

Re:;. Hotel Gloria-Fone 1333
CO)1s(,ltas das 13 ás 16 hrs,

-vsma, Reumatismo, Artrite, Ciatíca, Lumbargo,
Nevralgias em Geral.-Doenças Nervosas e Mentaes

r.(,,�INIC� . �E'DICA - Cirurgica das Molestias da
Pele.-Slflhs.- BI��orraglas e suas complicações

Cifra insulinlca da magreza- Ree-imens
obesidades. diabetes e moléstias da"" nutrição

l Di. Osvaldo Wanderley Ela
Costa

Bacharel em Direito •

EL�TRICIDADE fvlEDICA: -_ Alta Frequencia=-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande dó dr. Oekcn). Baahos .·de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas
'

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San
ta Catarina,

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131
sobrado sala n' 1

SANTA CATAHINAPARANA'

o panma acionai de aveua-
çã_' Costeira

Movimento Maritimo ..Porto IF]orianopulis
'3.�i!2'LS(�� .!!:":i!J��fise i re.!L.!w1;e-2::.çe:.��

Ex -cheje da clinics do Hospí.
tal de Nümberg, (P'<.Jre�scr
lndórg 9IJrkhardt e Professor

r 'K )t..rwm 'reuter

"

cargueiro:

Elp0l��aU9ia em ��rH.lrgl�
.

gorSlI
alta cirurgia, ginaecologie , (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Para o Norte Para o Sul

�í1iiWi"WíBtM""'W..iiI&liIIII'IIItl' ..ri

Fretes de
EG)' ...?\St:-_·_

Imbiíuba
Rio Grande

Pelotas e

Perta Alegre

CONSULTORiO-·-Rua Tra
ano N. I ti- das 1 Q ás I 2 e

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

(l) Paquete rrAGIBA sairá á 2 .. de cor.. O Paquete ITATINGA sairà á 27 dGl
rente para: carente para.:

Paranagl1à, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro)

RESIDENCIA- Hua Este- Vitória, Baía, Maceió,

I'
Recife e Cabeúelo

.-

. Cargas e passageiros para �s demaIS �or-
tos sujeitos a baldeação no RiO de JaneIro.'Lves Junior. N. 26

TELEF. 1.131
� \l:r::'(f.. ..' _,. _ "

A
III Recebe-se c�rgas e enc®mend�s até a �espera das saídas do� paquetes

VISO e emite-se passagens, nos dIas das saldas dos mesmes, á vIsta do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá s€r entregue, nos ,Armazens da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 1 (9 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.
ESC'UTORiO-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S.S. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS I3ADARÓ N, '3---{FONE'1666) �END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões corn o Agente
.J. SA"'tVr"'OS ��ROOS'O

Dr Aderbal ;-1
da Silva]
J\dvogado

P. 15 de Novembro. 3 sob.
Fones 1631 � 1290

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11'\\ A GAZETA

IiI" A'S 14 1-10
\ A'S 16 1-10

Com a rodada de hoje o carnr.)eonato da cidade atinge su,:r� f�3��e C�\�J�'-""'� i
nants. A luta pelas principais pos!ções, a ar.:;;speito da vantegern que os 'tr'c1::>I()r'e�;
e rubro-negros levar')') sobre os outros C�:::Hlcur'íentes, eLide perrY'1ite adrnlth�' Urr'1�0

mudança, POUC,Q provaval mas passivei, no rec.;"�u!tado 'fin;;':I! de) s::��}!Ul""'�·'j o>, t.!, ,Q

_A GAZET o

o campeonato
meras

em

,

II

I,
I'

.J

1

1 Saldes e defieits

Têm saldo de tentos:

.flvai 14 tentos

Figueirense 1 tento

Têm deficit:

tentos IIris 8
Atletico II li)

Artilheiro.

I
•

São os seguintes os artilheiros
do certarnen:

í.
'IL

,

I
,

II'
, /
I

I

Vadico (Avai)
Vilain (Avai)
joio (,1tlético)
Pelanha (At/itico)
Pereira (Figueirense)
Beija-FIar (Iris)

I
, )

J

5 tentos

4
-4
4
4
4
3
3
3
3
2
2

..

vez

3 vezes

7 »

II ,.

12 »

15 ,.

�••t•••••
Foram verificada!! as seiuintes

contagens:

. l
"xl-duas vezes

5.12 -uma vez

6x3- ,. »

6xl- ,. »

7xO- ,. »

2xl- ,. »

4x2- » »

Esses escores nos dizem bem
do àel'equilibril) entre todos os

trama, 00 l' turno, pois que, nem

um s' empate se verificou.
No 2' turno, no entanto, as

surprezas surgidas nos permite res·

saltar o equilíbrio dos nOFSOS es·

quadrões.

Arlt.tr••

E' recordista o snr. Albe�to
l\1oritz que atuou 5 partidas, se

guido á "grande distanciaI! pelfl:
m. Cap. Aldo Fernandes, Ma-'
DoeI Morais e Toní, que apitaram
nma só vez.

24-7---1938
______4k-

s ;.i;/'� 1<C�' ,
,," :<ir�":;'

,:4:"�:.;',:±;
� �� -L� '" �'

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

REDATOR:

previsõesísejam elas certas ou não)
diremos que o FerlOviario que é
o lider atual do campeonato pa
ranae.ise, provavelmente (tudo faz
crê-lo] se�á () adversário do cam- O «orçamento» é a prevísão da receita e uespesa,
pe�� �amga-verde, que, fl�ste caso, durante um período financeiro.
exigma fosse ° Jogo feito nesta \ O orçamento revela a situação economica e financei-

ra de 11m Estado, mostrando-nos a capacidade adrmnistra
tiva de seus dirigentes.

Ao contrario da eco "1i11i? p-ívaoa, no orçamento pu
I blico, irucialrnen te fixa '::--t' a d sp sa equl ibra ido-a então,
I com a receita.

I A razão porque, rim irarnente flx,:, se a de-pesa í
simples. O Est do e:n suas manifestações cco-iom.co fi -sn
ceíras ' ã. 1 visa o lucro. EL' carece acenas dê meios cue

.

cubram a despesa pubhca
O !w ro é o apa .agi 1 das instituições privadas: co

mercio e mcust-Ia
O

'

stado bem administ 'ido p '.\ ura 'nceutiva r a

produção f no €óii) 41e "rea \ nq 1:'Z3

Da r qu. za E. que o Estado retira as contnnuições
tribu tarias que integram a ; ereita.

No orçamento de nosso Estado, bem como nos de
mais da União, as principais fontes de receita são O::Ç

tributos de Industriá e Profissão, Exportação e Vendas e

Consignações.
Esse tríplice aí.uxo de renda provem quasi que ex

clusiva.nente das Classes produtoras, lavoura, industriá e

comercio.
O Poder Publico tem interesse insofismavel em aumen

tar as fontes de renda e portanto, procura incentivar a

produção.
Apesar do comercio ser. talvez (dizemos» talvez»

porque não dispomos em mãos de estatisttcae que nos au

torizem afirmação) a maior potencia contribuinte, ele é o

fator dt transição entre a produção e o consumo. Ele é
pNtanto, uma consequencio necessaria da produção.

Antes de 1930, seguiamos ainda o conceito econ9mi
co creado pela Revolução Francesa. O da livre concur

rencia, sem controle nem intervenção do Estado. Estava
mos na fase de «(deixar como está para ver no que fica",.

De 1930 para cá, o Estado, gradativamente, vem in
terferindo nas classes predutoras.

Felizmente, com a Constituição de 1937, abolindo o

arcaico preconceito, o Estado acha-se em posição de in
terferir na proteção da produçãQ.

inegavelmente, hoje, Santa Catarina, tem a melhor ado
ministração econümica e progressista que até então.

Uma só prova é a suficiente para a nossa afirmação.
Jamais teve o Estado de Santa Catarina a en

vergadura de um orçamento de qUI hoje aispomos.
Qualquar critica contraria pulverisl"se ante a soliãez;

da obra que é o atual orçamento.
O Poder Publico já creou obras de proteção á pro

dução. D � passagem citamos o Departamento de Estatis
tica, Administração Municipal, Fome!�to da Produção Agri
cola e Pastoril.

Certamente, com o tempo, teremos o tabelamento mu

nicipal de genero5 de primeira- necessidade.
Ha peeessidade de uma legiilação especial no sen·'

tido de coibir os stocks excessivos ou seja o açambarca-'
menta de generos de primeira necessIdade, por interme
diarias gananciosos, com intuito de provocar alta anormal
no mercado de taes produtos.

Carecemos tambem de um estabelecimento de credi
to agricvla que venha proteger os agricultores, nos moldc�
dó que se cogita crear no Distrito Federal. ,

A situação internadona! de um povo, si reside sem "I

bocas de canhõ�s, é ficticia.
E' a situação economica·fin�nceira que o destaca no

1
concerto das nações.

Conforme noticiamos, o cam-I não ser que outra grande "surpre- l lidade)&erá ou não ,conforme aaireru
peonato brasileiro de futeból, este za" já tão comum neste 2' turno os seus dirigentes no caso supra
ano não será disputado entre os venha "virar tudo de pernas para citado, uma prêsa facil dos lran-
combinados est adueis mas sim, o ar". crsquenses.
pelos respectivos esquadrões cam- O Três Barras F. C., ao que II"U
Peões dos diversos Estados. tudo indica será o campeão da Contl·lluando a nO'5 série d� a . e

rai noticia vem mesmo a calhar zona serrana devendo ser vencido
si levarmos em conta as dificulda- (permitam-nos a antecedencia do
des existentes, principalmente, em palpite) pelo Caxias F.C., prova.
nosso Estado, para a formação de vel campeão joinvileuse,
um selecionado. O Atlético, de Sã\} Francisco,

Dizemos, dificuldade, em vir- salvo imprevistos, será o absoluto
tude de, havendo um grande equi- na zona norte.

Osmar Cunha

1 ponto
3 pontos
4 ,.

4 ..

2- turno 1 Reina .5rande entusiasmo ern

I
rôrr«. desH� pa:t.cln qu- ser» ;)

O ponto dI.! I "

I » I s�;·Pn.Uyt·
.... P . (]'Sf'Ui.:; '} '�n� -v...."

�"ç1 '

1:,�w:r:;�3m.'I.�2 í" nro r\,l1 (.), ."" t ',�' \" -,
"

nú- CAMPEONATOS DOS I',-Avai
SEGIJNDOS TEAMS 2'-Figuelrense

I- turno 3' - .fltlético
Iri. e Atlétie. ponteiam a tabela I Colocação por portos perdidos: [3 -Iris

A
rI

jS'R'6i5'"Õi�O:Daremos a seguir 05 números
do campeonato para os fans sa

berem a quantas anda o certameo

deste ano.

E' a seguinte a colocação por
I ootos perdidos, no 2' turno.

! .
- Atletico O pontos
I'-Iris O li)

2'-Avai 2 »

2'-Figueirense 2,.

TURNO E RfiTI1RNO

Ivo (Figueirense)
Brito (Atleb'co)
Nizeta (Avai)
SSf>o (A vai)
Saul (Avai)
Braulio (Iris)
Galego (Avai)
Damata (/ris)
Pernambuco ((ris)
Secura (A/letico)
Calico (Figueirense)
Beek (Figueirense)
Sabino (Figueirense) 2 '"

Foroerolli (Aval) 2 Yi
librio em todas as zonas em que

RUS50 (Iris) 1 t t
se disputam campeonatos locais,

Cariooi (Pigueirenseí 1 :n o
haver um grande dispendio finan-

Fredi (Figueirense) 1 J)
ceiro para a concentração dos

Procopio (Avai) I» cracks nesta Capital.
Um esquaàrão, porém, qualquer

Ar••••r.. va.ados que seja êle o campeão não terá
outras despezas senão o da con'

dução para o local onde! deverá
enfrentar o adv�rsario indicado
pela F.B.F.

o Qsqnadrã. do C.. A. Fel·.·oviario, líder do ealDpeonate
DO Estado do Paraná

1 '-Avai
Z·--.4t!etico
2'-Figueirens?
3'-Iris

•

Finança e
•

riorvue

O Ci!J F.C., di! ltajaí, lider
daquela zona, e Herciiio Luz, jo
garão, disputando a supremacia da
zona, centro e sul.

E, Atlético X Cip, nesta Capi
lal, disputar-se-ão na semi-final
as honras de uma vitória que os

credeocie,rá á disputa do ceptro
contra o campeão da Capital.

Emquanto isto, este, segundo
todas as perspecrivas, destreinado

11'11 por falta de campo que estaià em

Quer nos parece! que o cam- obras (a não ser qUe arrume um

peão da Capital será o Avaí, a antes das coisas se tornarem rea'

����������-�==���--��,.,�---�.. ,�"��"��������������������

Capital.
Assim sendo, pela primeira vez,

Florianopolis sena o local da dis

puta de uma partida do campeo
nato brasileiro,
.

Que se aprestem todos os gran
des esquadrões catarlOeoses, qu��
têm a pretensão de representar o

nosso Estado em tão magno cer

tame, para estarem em condições
de o fazer condignamente.

J'
=

FOI exunto na Dlrdoria dt�
Nas Capoeiras deverão

eocon-,
Obras Publicas o cargo de r.

tI ar-se, hoje, em jogo amistoso, as cscriturario e ('fiad,) o de escri

equipes representativas do Fla'l turario com M Vi'O irnentos que

mengo x Ürleans, aquele p -rcebia,

�-:,} "

• Flamengo x O.·leaus '>
•••• "

o. (;.

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

Crédito Mutuo Predial

Eco-

A M.

4-)�gosto 4-L\gosto
5:500$000

Multas outros
-

prem Ias meno. es

18 de Junh,�
rua Silva Jardinl sln.

Premiada
Etelvina Jacintha dos

FlORIANOLIS

E' FORMIDAVELllm. E' FANTASTICO •••

com 1$000 apenas

erh

Reis,
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G ..G.ZrETA

�..gmma�wm���������gmmm.��
�

Ramos
s���r�fu�da

- i �;�}!:!iI::!i�f:;:!::!�!:::i:::i�::..:::.i':::.::u;:.!::t
..

!:::.:.:".:.:.:.�,."'"

Antes

aDr. Sá u I o
Especialista em molestias do aparelho gentio urina
no do homem e da mulher
Ex-interno e exAssistente d o serviço de cirurgiae

:: i ginecol ig.a do F rqf Prandão Fítbo.

'�XEx-Dirt:'tor do 1 de Prev ;
.. ".: Cllnica do

: Ríor: ,:] fT"

r-r' '�.:I Ex- <ub Diretor d ;)el viço Médico da Assistencia

.� Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada em Urologia.
Medico do Serviço de Higiene Pré Natal rio D. S. r. BUDAPEST, 23 -

Noti'iform(Ju-se
num lugar de peregrina-do C. S. de Ftorianopolís. I cias chegadas do Vaticano coo- ÇÔd;. lViilhart's de enfermos, cheios

Doenças dr! senhoras. Urologia II fumam 85 decluraçôes que o car- ,e ré, aii acodem na esperançaj Fartos e Cirurgia. f' d,aI Par:eh fez durante ° Con-, de cura. 0$ milagres vão se su-

I'� I �i esso Eucaristico. realizad .. em i cedendo, cada vez mais ;mpr,�s-Consultorio e Residencia {J Rua Visconde de Ocro Pre- '"

I

OL S maio, nesta Capital, anunciando

I
sionantes, f?zendo com que a

"

to, n'. 11 -- Tel.--8009 -FLORIANOP I.
a proxima canonização da peque- fan:n de sanridade de Ethel se

........."..Q.itd\jIiiíM� 4W g_�iiIl�_ME_ na steno-datilograla hungara Eth>ll espalhe pelo pais todo. Entre os

Bognar, lalecida no conven: u dr� numeres enfermos que demanda lI,�;';�:�·;:l��:��$;��ff��:';��'7;�Z®;':J'�;�y:�)�..<·\�w'r: �r�t;;'� Turnfeld. em 1933.
í
o seu tumulo e vão pedir á��.L� ;{,:.:!!1J;.y�1�tr��4���!j���1�i�tg&���'�'��!�I� �: a.fudRh�i11

�-G:;v ..;f:�> --
. i·'í'�"'.r (/.\ Etbel Bognar, nasceu 1'1.0 sul i santa que lhes restitua a saúde,

{'j�::t{,-'
" .

j "'}. t'\ f· 1\ ;L" 1" ".'1"'.\\ 1!1'I.rp�\ c."! da Hungria. Era filha de um

II hguram
em grande numero os ta-

M'r� >,i' .o=.:.l:·�::�c;�:;';;;�;;:";��:;:��,����;��� tabeliãe e fel seus estudos num q�ig[",fos e datilografos (jue ele-

�C,"tlf.".i,!e.�Jf"".�.l.�.r'.',.�..,. . ;�, �.:_ll}.0,�,i.f..�._;"'=: :'n�-,/��;:,'.',i,:i.�:,·.T.·,f,�.r;�.o.. ,5 col'egiod d.je religiosas, em T,olOdn-1 ger&1mJ para sua protetora a anti-
lc IH '. 1 • -�", -. .... � �a, ci ace que, em vi,rtude o ga co ega., a piedosa freira que

I�il.i: ·J.fl/Co!kJ::stt;):,�§��rd;·;�.�;f.:;;·;;f':l ! Tratado de Versa.les, ticou per- teve ocasião de conhecer de per-
% 3) mais moder.ic acssbamenro 'ten�end() á Íugoslavis �

MuiL)! to �s seus trabalhos e a'.

suasr1,1 <.:'" ,,:_?�/I" e alia pCI/�;,: 50" I
amimada por seus pais, Ethel ansiede des,'1f1/ f;�·r t...-Íf}o,Ç para /ra(omenfo do csicmc- .

mostrou-se {\ principio rebelde ii Ar�tes do fim deste ano, se-

(/"
.:;j.� 3;(" 00 e ins-!�(."!':"f/,.,,, -"'I:'; cahklo f':'>4lJH7CO",;'

I vi' #At:1. rt.. 'í:or/c:� ,�:'�/I "'::5' fl..',·'-·ol.-:.s·:·e'ast'l·rG"�' : disciplina colegial, t-ndo si.eb gundo afirmou oubhcarnente o
ii ....../·\L�·t�� ft��i'a,�:·í(�'·';.::7i<�r; I'C";'��� "jJ�r!]�s;n�h�d(J;5 ,Dor c:iversas vezes surpreendida cardeal P8.c .. lli,l"nii praça dos

I ���!!ii.:!'�lli·.I:j:!i:I�lii::�III�]�01.!f;.(',::::'::::;�'·.".\<i�:
I. � "".'_!_''''_''';_ r: t- •• "- .• •

! com um cigarro nos labios. �.1a�, H';róis, durante ° Congrer;so de

! de�ct!s, t:mo,u-�e t!m� das alunas B�:::làpj'.:st, se:,i canonizada a "san
. malS aphcadas e piedosa, con- ta' dos datllografos.

I qlJistém�o inteiramenle a arnlzad,� I ,..... L.m fj R L A--UTHdas frelf:ls. ...."'" �--� .li \ ,
�.!!"P!!tql!;g:I!!k4I!"",!,!III!�"���I"�'WP����-��":'."���.�-�-�,!,:.��� I Morrendo repentinamecte. seu

'1 I ! pai deixou a famib. em má si- é o creme aue revolucionou oI <9 $i

f.
I tuação pecuniaria e EtheJ viu ·se I mundo velho, (�, óra revolucioíw a

jl qUi n' "r ul.·"""" -
iii

171 r'Cl lob:ígada a tr�Lalhar, ,,�ra _:.lU' i Ame1:/..:a do Sul.
� i Xliiar a educaçao de seus lfmaos. I I

I I estudando taquigrafia e dati l?�ra- C HAR LAUTH I
I na. empregou-se num estabelecÍ- ----

i mento comercial. Não Sf' adôp" nã'J é um creme comum L icenc i ado
I tau, entretanto, IA este genen de

CH R L U H P efe i toi vida. Seu espirita meditativo e I A A T r .

'sua ilDen�a pied�d.e impeli�n... :/a i he extinguirà as sardas, panos. I ta ja i
para a Vida relIgiosa. QU.1Z ef!'1 cravôs e espinhas, �em a 'lJinima
lral para a Ordem da VlôItaçiio. , .

- d' d Ih' - . 4 105 d
f

.

d d 'd l IflItaçao elXan 0- e a cutls Pela resoluçao n , • e
ENDE SE 'tmas Oi recusa a é'VI I) a um oe.. ,. .

f 1 f d' V
- uma casa SI a

f
. ",

.

1
. I .Impa rnãCla e r::sca. 22 00 corrente, oram conce 1- ,

F d M h'i\Cito na pema. ;'ião (esammou,!'
d f" d a rua ernan O ac.-

todavia. E. em 192R, conseguia
os ao

dopelro.s� pre eaol tO
mu"

do esquina da Visconde
.. mClplO e la)1H, nosso! us re con-...1 O P t dI' IOgrcS5&r corno novIça no conven-

n 1Ii.l. <li -I I
.

B h .e uro re o, num os can-
(O de Turufeld.

.

Úem � "I �I!o le.rranedo. sr. d rll�eu
om ausel�' tos da praça 15 de Novem-

,

E h I
. .

tnnta léilS e lce!lça, que 50 I"
T á B'

,Comecou, então. para te, f.

r
. bro. ratar rua ocalLlva

,GU melh;r, soror Margarid3 Ma- 'II Pela resdução n. 50, de 22
CitoU.

n. 67, fundos.
na, nome au� ela adotou no d f

.

d
.

'd b '@5 e·· • ••• •• ••

"í'
�

..
•

.,..
o corr�nte. OI. emIti o, a em 2:I claustro, u.na vld� verdaaella- do serviço publIco, De erva! AI· CII

.: mente fdiz. tamiro L\rantes do cargo de pri- :: :
Aproveitando seus esiudos me ira escrituralio da Diretoria I :

! cOfi1erciais, passou a lecionar ta- de Obras Publicas. : :
! guigra!ia e dalilogmfia na escolaI:: Imantida pclaa freiras. -QiJél.t�ol

M
".

d
:
CIIGADROS '''SABRATI''

•
anos depois, na Pascoade 1932,1 I facanlCO a ,= UI fi I
pro�utlcia'ra os v�tos s�le[le: p.l Penitenciárial! Ipedia pHa ser enViada a Chula I': DE LUXO •

I como missionaria. Não pôde, en-I . : :
I tT��a!lt(),. satisfazer �ua aspiração, I Pel� :esoIUçã? �. 4. J 06, de 221: SAVOiA - EVA - MACEDOMiA -

II
nOlS, cmco semanas maIs tarde j

do co.r ...nte, fOI l;ontratado Ma-II» FlltcrOS •I... I

I J 'd " . ,@ .1.... :I caía de cama,aatacada de tubcr-l Bue ase e rtrallJO para exer- i � •
'�ulose. Após Uf!" al10 de sofri-II c::r .as f�ílções de :Vlecânico da i: AGUIA- CORSARIO- ATlANTRCO -CiPRUS :I
mentos suportados com adn.irll.- F'emtenc.lána da «Pedra Oran- i: UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO -, LEDA I' .

I" lO'lei paciencia,
<

falaceu a 13 de
I (�:.�_____ I: DIVERSOS •

maHo�t: :e:33�orpo descansll no
I Exonerado III POMPEA-SABRATISOO-VERA OVAES--VERA IIcelXl1teriG do conventt'. Uma 5e· ... - BRASIL - HELIOS - GITANA-

. 's •pultura smgela. Apenas uma cruz Fel� resolução n 4.107, dé 1 : •

de terro e um canteiro de vio> 22 do corrente, foi exonerado, a:: Acabam de scr lançados á venda, nesta cidade, os afa- I
fI d (I d'd O ld P B (I mados cigarros SABRATI, que além de conterem chéques,letds. ns ôres maves � secriri- pe Ir o, sva O ereira aíxo *

desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. :
cio, tudo de conformidade com

I
do cargo de Adjunto do 2' Pro-I: OB cigarros SABRATI iá se encontram a' venda na !

os ultimos desejos da morta. 'notor Publico da comarca desta i; CONFEITARIA CHIQUINHO.
Esta hllmilde sepultura trans- _. Capital. �u��<»_••_••"., Q9 !! �•••••_..

��IIIIU__IlIIlI__IIIII.IIi-IliJIIIH__���Wi·,.�o�@ 'lM@!I��W"WC'W '5'%"""""'" -

de sf.erf[l�qeira, a
Etll��1 B�,gnmu19
ás es)cl�!J�didas

ne cogegio

pe ..

frI.lJ·.6

Programa diurno

De 9.00 ás 15,30 horas - C?rogramC!l Ua
riaào

De 15,30 em àiante - Foot-Bnll - 5peaker
Oàuvalào rozzi

Programa noturno

De 18.00 ás 23,00 horas

làa melo
�'le:;tor Amar'al
releste Riàa
Orquestra àe Dansos
Raclamés e a Ali 5tars
Regional àe Ilante 50ntGlro
Eôuorào Patanê e sua Tipico rorrientes
Romeu Bhipsman com Q Orquestra ae

roncertos

A's horas certas, jornais falai:los CQm no

ticias em primeira mão, forr;Jeciàas
pela A NOITE, e oferta ao ('asa
BuimarãlZs Ltõa., agencia ('o L.
teria feaeral.

18.00 - Baile do "�ABONETE
TABARRA".

20.30 - A PRE-8 EM BU�C;;:A DE
TALENTOS - l!lm pregra-
ma para caloures.
Celso G;uimarães .

Amanhã - 8rlanào 5ilva, Oaete flmara I
60b toz", mauro ae Oliveira, Al
mirante

A'S 21.35 - tmIRAHTE ••• "E Suas ('III
riosiàes musiais". Em coõeia com

a Raaio Porto Alegrense e Rol:lio
t'lube àe C?ernambuco, onàas longas
IZ curtas. C?otrm:inio ào 5abon lide
EU('flLOL.

Ouçam na Hacional O BANDO DA LUA
----_.- .. ----_ .._---,�

RADIOSo

dede JULHO28 Para seu concerto, procurai a

Casa M'Isical, que conta com a

of�cina melhor muntada na ca

pital.
Rua João Pinto, 1 2

i
I

�iJ
'j

:'-1I:

-

SEUSBEM FILHO,-.Vísta
Lindas e

C!

grac�osas

na
garõlos só

L-
.----- -------------,-------

Rua COilse�heiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I VOZ o D

por questões de eíumes
. _- ----------------

---_------------

EGON TITZMANN VENO EImSE ii melhor e �o��ortavel yropri�-
C.begou a esta cidade o nOESO

.... dade do mun1ClplO de Sao Jose,
distinto conterraneo sr. Egon dentro da cidade com acomod,',ções p,lTa numerosa família de tra-

Tit:?mann, tabelião em Brusque. tamento. funios para. o mar com magnífica praia de banho, agua

----------------1 cúcanada. garage para 4 automoveis, cocheiras para cavalos e

Tomem i'U�Il!�(�O' vacas, grande pasto. chJcara com diversas qualidades de arvores l\"Il.UUIl8 ,H o 'I Írutiferas, f. outras dependendas, e servida oelas linhas de onibus �
E' um faiu perfdtamente averl-, de Sãe José, Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

IIgtt?do que a hoc", e a garganr". [r:11S-
! Para vê!.' e tratar, com o proprid.uio, na mesma, Carlos

N_._1_tilt1e as p�'inc!país portas de entrada! Poeta.

para imlmeras doenças infeclosas.
As. pessôas que estiverem em ���-�':_.""':�=�':��-:

contato com indlviduGs com �rípe,
angina, dlfdei'iGi., etc.. ou quando 1"meaçadas de ivf1amação de gargan
ta, devem usar um Jeslnfetante
como as pastilha:> de PanflaVÍna que
atuam 3ôbre (IS germes localizado,>
lla mucosa �a boca. das amygdalas.
do faringe.
A base das pastilhas de Panf1avi

na é a Iripaflavina que destroe, com
segma.nça. os germes maís pel'ÍJw
so.> e resistentes, mesmo os estre"
toCO(os. s'�m que apresente o mini
mo efeito nocfvo á pessôa que Gusa.

Pode-se empl'�gal-a tanto em crian

ças de pequena idade, como em

,or.ssôas de id�,dc ê.vançad.? J sem o

mencr receio. mesmo clul'aute sema, I
nas e mêses. I

que sempre foi uma tanto leviana,
o que não era ignorado pelo seu �
marido. �UO

Este chegll!ra a ser informado de

Ique a esposa costumava rondar a
casa do sargento Adclino.

HHàehrando Rocha, o criminoso, Todos os meses, como é sabido,
aproveitando a confusão provocada as emprezas de sorteios estabele
no pateo do quartel, por ocasião do cidas em nosso Estado, fazem
delito, rugíu, estando a policia correr seus respetivos sorteios,
empenhada na sua captura. 1 ilh d';:",'&�m:Jír�?'iW"� a gumas com mi ares e pre-
-�f.'

-

�...1t I
.. -

MOSCOU, 23 A corte provtn
Jli'êIl1l·m'Hl�:UB tiae lI!! nlna@ mios. cíal de Leningrado condenou á pe-

No entanto, a unica que a' RIO, 23 - Sob a presidencia I Jade do inquerito aberto por de- na de morte o individuo Szhelov,

nuncia, publica fotografias de do delegado José de Sá O".)rio i terminacão do sr. Felinto chefe de um grupo de bandidos de

todos os seus clientes premiados foi instaurado, por determinação I Mueler. Acusações mais graves nominado Ul.MINA DE NAVALH'\,

e salda rigorosamente, com toda do capitão Felinto Mueler, chefe I
pesavam sobre o sr. Ernilio rto- e seís dos seus membros a prisão

I d P I··
. prepetua.

a prontidão os compromissos as- e o icia, rigoroso inquerito pa- mano. Era êle apontado como Armados de navalhas, os mern-

sumidos, é, incontesta velmente, a ra apurar graves denuncias en- responsável pela extorsão de quan- bros da quadrilha atacavam e fOU

Credito Mutuo Predial. volvendo a pessoa do sr, Ante- tias vultusas de prêsos politicos, ! bava� 0-; transeuntes n�s ruas,

Assim sendo, não devem os nio Emilio Romano, ex-chefe da os quais comprariam assim sua I
embriagando-se em seguida, com

S S
.,. o produto dos roubos.

possuidores das cadernetas da

I
ecção da eguranca Politica da liberdade, n:mto embora tJves�e�

I
Os bandidos, depois, forçavam

Credito Mutuo Predial, trocaI-as Delegacia Especial de Segurança contas a ajustar com a policia as [ovens que encontravam a acorn

por outras de instituições conge- Política e i')ocial fl atualmente por se haverem insurgido contra panhs-Ios a logares escusos cortan-

- .

t e c d f
-

d 1 t ti
.

titui
-

\
do o rosto daquelas que resistiam.

neres, uma vez que nao eXIS e ex r en o as unçoes e (e e ive as !USt.! Ulçoes_:_ .

_'-'UM� ·'""U

quem maior garantias ofereça. da Inspetoria de Policia Mariti

m�:gl�néJ�a. a aCU3açQO é o 81'.
O julgamento do

Emílio Romano responsável por O TEMPO nx tenente S
numerosos casos de espancamentos

!('....
_ L evero

de prêsos, ocorridos na Policia D 4- t � A' four�,ierCentral e diversas e VUltUO�áS epai"lLamelll O ue e·
U UH

extorsões de que foram vítimas ronaudes Civil
pessoas detidas como participan-
tes de movimentos subversivos. B· I tl diár] d r t

RIO, 23 O julgamedto do ex-

O e un 5arlO ii s;;.S a- tenente Severo Fournier, chefe d'J
O rigoroso inquerito está sendo ção AérD-dima1:ológica audacioso assalto ao palacío Guana-

procedido no maier segredo de bara, foi mais uma vez adiado. O

jus'liça afim de ficarem conveni- juiz LemJs Bastos juiz julgador dQ

entemente esolarecidos todos os
Previsões para o períod() da" feitQ �m la. lnstancia, atendenrto a

lR h 1 L
'

13 h ser hoje sábado e como tal dia em Que
fátoli imputados ao ex-chefe da oras l e Oil eo:! as oras

l) expediente do Tribunal se encerra

Secção de Segurança Politica e
de hoje: mais cedo, transferiu o julgamento

seus auxiliares. Ternpo-Instavpl, com chuvas para a proxima terça-feira, ás 12

O sr. Antonio Emilio Romano passando a bom, ('em nebulGsi- horas. A defesa do prinCipal acusa'

d d do será feita oralmente, conforme
foi prêso na madrugada de ou-

a c. determina {) regimento, pelo advo-

tem por uma turma de investiga- Tp-mperatura-Estavel á noite gado Bulhões Pedreira.

dores da Secçíio de Segurança e em elevação de dia. As provídeIl(ias para o bom ano

SaciaI em sua residencia á aveni- Ventos - Predominando os do damento da sessão foram tomadas

d t t f pelo juiz relator, de comum acordo
da Hainha E1I'sabeth n. 79, s(,n- qua ['an e nor e, rescos.

_
com o presidente do Tribunal de

do removido incomunicavel para
As temperaturas extremas de Segurança Nacional, desembargador

o quartel da Policia Especial no ontem, foram: maxima 18.6 e mi- Bl!rros Barreto.

morro de Santo Antonio onda oima 15.2 registradas, respecti- O ex tenente Severo Fournier não

t
' '3 00 6 00 h comparecerá á audiencia, <lssim el,-

aguardara' a COl'lclusa-o elo l'nqul' - vamen e, as .L. e. _ora".
mo os demais implicado� no assal-

rito, procedido pelo dr. Sá Osorio.

I=m
to á residencia do chefe da na�ão.

O fáto da priHão do sr. Anto- L missão secreta -� __�_a ..a_ ..__ ..

nio Emílio Romano teve enorme

repercu'3ão em todos os circulas
da opinião pública, de vez que,

PARIS, 23-A Agencia Espag-
d

ne anunciou hOle, á noite, uma
ten o exercido pOI' largo tE'mpQ
o destacado cargo de chefe da informação, procedente de Gibral-

[)r� IOSEDtlll\'A ç,rfl.rWI=IDSON Segurança Politica, seu nome se
tar, segundo a qual o ex-sultão

Transcorreu, ôntem, o aniver-
u.. J r s ''', Jt� I

-

L l. tornou geralmente conhecido.
de Marrocos, Murray Abdel Azziz,

sario natalicio do distinto )l'ofes- �E�r®eei:mlisíl:a em di["ene�'" de S tt� Ainda ha um mês. o antigo ti-
foi enviado, pelo general Franco,

sor da Escote Normal sr.

-

Esla- � r JP •
,...� '-' enlliloras tular daquela secção da Delega-

em missQe especial a Homa e

nislau Traple o qual foi alvo de e Cl"ean«:s§) cia Especial de Se2'urança POII'tl'-
Berlim. Molay Abdel Azziz foi

, , I S
� forçado a abdicar, no começo de

grandes demonstrações de apre(,:o

'I
CONSUlLl'ORIO

ca � ocial esteve em evidencia,
pelI' parLe não só dos seus alu- tendo sido intimado pelas auto-

1908, depois que a França e a

nos, como tambt-�m de grande nu- iIllIIgfj FeUlIIlIc Schmidt. 39 '

ridades da Marinha a prestar de- Hebspanha chegara_:n a u�f' hcôrddo
mero de pe3sôas amigas. I

.-;7 clarações no inquerito aberto sô-
so re a «penetraçao paCI lca:. o

lliORARDO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas bre o fato de espancamentos so- Morro�os, 9uf1foi d}vidiio e� duas

Fazem anos hoje: I fridos por praças da Armada,
zonas e �n U(�nCla.

� gence "-_W--�M-i-s��faÁ----_Q'"

I
I quando da s d t

- Espagne dIZ que o ex sultao se

h
.

h H l' d
'

-���"'!!"�"'�"������'!!'''·���-I
ua e ençao na sec- ., h H' I

a sen onn a eronuma e ção entã@ chefiada elo sr. Emi-
aVIí.tara ��m os se.n _.?res It er

Oliveira, filh3. do João Febronio 1\ A
"..

T O CId
•

lio Romano.
p I e Mus30hm, em mlssao secreta,

de Oliveira;
,
uf" �muuo avares.. nV� :::=taarIZ� Sua exone a

-

d S
-

d
e acrescenta que o seu embarque

a exma. sra. d. Mariquinha

II
�

e ,"''''''
r çao a ,ecçao e

a a It r d t
'

Roberg.
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson Segurança Politiaa foi, tambem. p � a a la se eu on e�, a

_

Consultas d�s 10 áe 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7�ob-Tel,_ 145�� �o�::t::ad�l�r���a�: :::�:g:� ���!e:. a bordo do« Conte di Sa-

CHJEGAJMO-_SUEN,SF'REITA'" 11�"'2:..=-----=-::':::::Ale====�#lld3�1-
tempo Ida slta intimação para

.:.;
comparecer ao Ministerio da Ma-
rinha.

Está nesta capital o nosso
� O

Como chefe da Segurança Po-
talentoso colega de imprensa sr.

e" II, litica, tinha o sr. Emilio numa-
José Freitas, dedicado secretario
da Prefeitura Municipal de La- �I I

no o encargo de diligenciar para

'4
a prisão dos elementos contrarias

guna. ao regimen vigente e, particular-
mente, dos participantee da ma

lograda intcntona integralista de
11 de maio, e que, burlando a vi
gilancia policial, se eneontravam
em liberdade.
Avolumaram-se a'l queixas,com

o decorrer dOI! dias, sendo afinal,
aberto inquerito por ordem do
capitão chefe de Policia, o qual,
pelo que 80 diz acima, apurQU a

procedencia das acusa�ões.
Não foi essa apenaa� a finali-

Credito MU�IPOR
Predial

EXTORSÃO E
PANCA lENTO

S. lPAUI.o, 23 Conforme já
comunicamos, vertrícouse víotenta
cena ú·� sangue no pateo Interno
do qucrtel do 4'. esquadrão de cava

laria, no bairro ela Luz, entre dois
sargentos da mesma corporação, no
qual un deles, perdeu a vida, com o

peito varado por um projêtrl de ar

ma de fogo.
Foram protagonistas do drama

os sargentos Adelíno Joaqtl.:i.m de
Lemos, a víttraa, de 26 anos, casa

do, residente no propno esquadrão
e Hildebrando Rocha, o criminoso
morador á rua Henrrque Sertorío, Estará hoje de plantão a Far'
22, macia da Fé, á rua Trajano.

O sa;r1e;1to Arleli.no T..emos não ------------------------
pode, : evtdo ao seu estado, prestar Pó de arroz e rouge
quaisquer esclarecimentos. Entre- combinação feliz
tanto, companheiros seus declara-
ram que fora vItima do pouco es- Adol·IJl!l<cão
crupuío que tivera em manter a venda em todo o Brasil
acintosamente relações amorosas notadamente na Capital da
com 2' esposa da seu colega.

Jalldi.ra, esposa do sargento Mil- Republica.
debrando sentia nascer 110 seu es- Esta a maior prova de sua alta
níríto forte simpatia pelo amígo do qualidade.
�pm� I
7 �es�EI 5i�patiao o.r�gi.nou-s�.. fo!:- negll1!lmmermta�ão do
te amíaade e relações mars mtt-.

6>6 TI • .... 1111- h �,
mas. �Or.l;@ 'liII!@ J!iJlIC O

AUmentando �o�tes suspeit�s Segundo noticiam os jornais,
con.tra a esp�"l>! Hdúebrando terra foi rezulamentado no Estado do
delíberado elírnínur o seu colega. "." .

.

Abordando companheiros dos RlO e posteriormente pelo pre-

orctagonístas do drama, a :repor-' feito de Petropolis, o celebre jo
tagem soube que eram Inteíramen- <)'0 do Barão Drumond, tão des

_�e. opostos (JS carateres de Adelíno e seminadc por todo o país. e que,
HIldebrando. -

bst d
.

d
O primeiro íámets perdia 1) cal- nao o stante to o o rigor as

ma e o segundo se exaltava com a autoridades, sempre tem conse- Resultado d@Ei pre..

maior facilidade. guidc sobrepôr-se ás investidas da I
o

-

"

d'"
Quanto a Jandira, adeantararn t ; _

_
mies maiores a ex..

1;;�}",�,;,,�'1;c<fiíg;i,;iMJ@�ii.'í±;��",�r;;��'illi:é;
repressao. t

-

d t (.
E' que o «Jogo do Bicho», se I-aeao e se-x a el"

Nos s a V i d a acha, como se costuroa dizer, na ra 22 do eorrente:

______________________
«massa do sangue» da nossa gen

-=::r""""".."""_.....wm._um.•'.....',..,,,,,rtm1ilB te, que não deixa escapar dia sem

fazer a sua «fé»...
Regulamentado ou não regula

mentado, o «Jogo do Bicho», é

sempre jogado.
Dai o acêrto da medida, por

vile o imposLo do mesmo decor
rente atender ás instituições fi
lan! ropicas e de caridade.

Seguindo o exemplo é caso para
que o assunto seja estudado em

. .
nosso Estado, onde se torna ne-

Faz anos hOJe a
•.glr�c�osa me-

cessario aumentar a rendada Caixa
nina l\tInriFl Dalva, lLhmtJu do

sr.! de Esmolas, para diminuição da
Alvaro Godinho. mendicancia que por ai campeia,

num espetaculo triste e vergo
nhoso.

foi
iA.

preso o sr,

Romano
Emilio

ES .. O chefe do
pe "lamina Nava- ''4,1))

lha" foi condena ...

do â

Gru- (.

morte

Vendeaose �:. n;�:
forma'

ções nesta redação.
------

Decorre hoje aniversario nata

licÍfJ do nosso prezado conterra

neo sr. engenheiro José Nicolau
Born, chefe da Secção Técnica
da Diretoria de Terras e Cob-

2782
:\259
11U7

iO:OOO$OOO
4:000$000
2:000$000
1:000$000
1:000$000
500$000
500$000
5QO$OOO
500$000

Congregação
Mariana

LOTERIA DO ESTA·
DO DE SANTA
CATARINA

ENG. JOSE' N. BORN

10028
1257
12351
3752
U784
2778

ANJVEUSAElOS

nização.

Completa huje mais um ani
versario a galante menina "Clau
dete, filhinha do sr. Homeu Dias.

o numero 3752 foi vendido
na cidade de BluTuenau, o ntllne

ro 2778 na cidade de São F�an
cisco. 0,3 demais numeros sabe-se te
rem !;tdo adquiridos púf pessôas re
sidentes na cidade dlt Rio de Ja-
nelfo.

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

Devido ao máu tempo, não
será realizada coofórm6 estava

anunciada, a visita de cordiali
dade que os r,ongreglldos mafia
nOE! desta capital, fariam hoje
aos seus c()-irmãos da cidade de
Tijucas.
Oportunamente será marcado

o dia para a sua realização.

Amanhã, ás 7,30 horas será
celebrada miRsa de trigessimo dia,
por alma de Agfl.pito Mafra, na

Igreja do Menino de Deus, man
dada celebrar pela benemérita Ir
mandade do Senhor Jesus dos
Passos €Ia qual era irmã@ o fale
cido.Corrigan aceitou o

convite iO ministro do Tra�

DUBLIl�, 23-0 p�lot? Corri- balho em Berlim
gan anunclOU que acmtana o con-

vite para tornar parte numa pa
rada em sua honra, que partiríl
do aerodromo de Floyd Bennett
e atravessará Brúoklyn. Informa
se que Corrigan receberá mani
festações em sete cidades dos Es
tados Unidos, inclusive em Nova
York e em Los Angelei3.
Corrigan declarou á United

Press que compareceria a um jan
tar que lhe seria oferecido em

Chicago.

u FI REN RO

BERLIM, 23- O ministro do
Trabalho do Brasil, sr. Walde
mar Falcão, ha dias chegou a

Berlim em cara ter estritamente
particular. Visitou ôntem demora
damente os escritorios comerciais
que o Brasil mantém nesta r,a

pitaI.
Depois de vi!litar e inspecio

nar todas as secções, o ministro
brasileiro parti� com destino a

Carisbad, onde a senhora Falcão
Ja se encontra fazendo uma cura

de aguas. De Carisbad o mWlS

tro Waldemar Falcão seguirá pa-
ra Paris e Cherbourgo onde em- .�

barcará no vapor «Alcantara»
'

com destino ao Brasil.
Durante a sua permanencia em

Berlim, o sr. Waldemar Falcão
tem sido alvo de numerosas ho
menagens. Ontem á noite o em

baixador do Brasil e a senhora
Moniz de Aragão ofereceram-lhe
um jantar intimo.

O ministro Waldemar Falcão
encemtrava-se igualmente presente
ao banquete de despedida que o

:
emhaixador Moniz de Aragãu

I· ofereceu a um grupo de professo.
res e meàieoB brasiJeireii. .-'

AGASALHO PARA MUITOS A NOS!

E'

COlDpre AGORA

na
" M DELAR"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




